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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olun
du. -

Başkan Divan Kâtibi 
Madanoğlu Cemal Aksoyoğlu Refet 

Divan Kâtibi 
özgür Selâhattin 

»• mmmı »• 

BlB-ÎNOt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ulay Sıtkı 

KATİPLER : Aksoyoğlu Refet, özgür Selâhattin 

» 

BAŞKAN — Efendim, Oturum açılmıştır. Görüşmeye başlıyoruz : 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletvekili seçimi kanunu tasarısı ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu (5/10) (S. 

. Sayısı: 37) (1) 
m 

YURDAKULER MUZAFFER — Muhterem 
arkadaşlar, Milletvekili Seçimi Kanunu için tâ
yin ettiğiniz kurul, çalışmaları sonunda bâzı so
nuçlara varmış bulunuyor. Kanun üzerinde bü
yük bir değişiklik yapmaya lüzum yok. Çünkü, 
ikanunun 1 nei maddesiyle aşağı - yuikan bütün 
millet tarafından benimsenmiş olan ve yıllarca 
beklenen bir sistemle seçime, gidilmektedir. Bu 
sistem de nispî seçim sistemidir. Bu sistem Tür
kiye'de ilk defa tatbik edilecektir. Bu sistemin 
de bâzı mahzurları bulunduğu açıklanmıştır. Fa
kat, buna rağmen, tatbik kabiliyeti olduğu ve 
bu sistemin tatbikinin daha yerinde olacağı ka
naatine varılmıştır. 

Sistem üzerinde bâzı seldiler düşünülebilir. 
Meselâ, oy puslaları üzerinde karma liste yap-

(1) 37 S. Sayılı basmayazı ve ekleri Temsil
ciler Meclisinin 63 ncü Birleşim tutanağının so-
nundadır. 

mal:, tercihli oy veya silme gibi. Bu nispî temsil 
sistemi, aşağı - yukarı bir grup esası getirmek
tedir. Bunu düşünerek, bir de memleketin okur -
yazar seviyesini dikkate alarak, bir karma liste 
yapma şeklinden uzak kaldık. Listedeki her han 
gi bir kimseyi silmek işi üzerinde bâzı mahzur
ları da düşünerek ona da pek yanaşmadık. Fil 
vaki komisyonda bâzı arkadaşlar tercihli oy kul 
lanmaktansa vatandaşa silme halkkı vererek onım 
irade ve arzusunun yerine gelmesi gibi bir hu
susun tahakkuk edeceğini ileri sürmüşlerse de 
neticede bu da mahzurlu görüldüğünden, komis
yon buna da pek iltifat etmedi. Oy puslalarında 
silmenlin en büyük zararı, parti liderlerini diğer 
partilerin ekarte etmelerine imkân vermesidir. 
Partiler, liderlerinin adlarını listelerinin başla
rına yazarlar. Karşı partiler bunların kazanma
larına mâni olmak için vatandaşlar vasıtasiyle 
çalışırlar. Ve böylece bu kıymetli kimselerin 
meclislere girmelerine mâni olabilirler. Tercihli 
oy sisteminde de belki bâzı mahzurlar olabilir. 
Çünkü, onda da derece itibariyle mebusluk ka
zanacak kimselerin kendi derecelerini üste çıkar
mak gayretiyle halk tabakaları üzerinde baskı 
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yapmaları, para vermek veya diğer ahlâki 
dışında bâzı yollara sevk etmek gilbi mahzurlar 
ortaya çıkabilir. Bu sistem, bir kimseye mebus
luğu kazanabilmesi için kendisinden üstte bulu
nan bir adayı geçebilmek hususunda, aşağı - yu
karı, % 50-60 gibi bir imkân sağlamak, sonuç 
vermektedir. 

Bu arada; hâkimler, istifa ettikten sonra 
adaylığını koysun ve kazanamazsa tekrar göreve 
dönsün. 

Yalnız, bir husus var. D'Hond sistemine gö
re,- neticede artan oyları küçük partilere ver
mektense büyük partilere bir emsal tanımak ve 
onların oylarına ilâve etmek suretiyle Mecliste 
daha istikrarlı hükümet kurabilmek düşünce
siyle ekseriyet partisini takviyeyi hedef tutmuş
tur. Meselâ bir parti 4 mebus kazanmıştır, diğeri 
bir mebus çıkarabilecektir. Halbuki bu kazan
dığı oy sayısı kadar bir sayıyı en ilerdeki parti 
kazanmıştır. O halde bunu diğerine vererek 
Meclise daha istikrarlı hükümetlerin gelmesinin 
faydalarını, ileri sürmüşlerdir. Ama bu devrede 
böyle bir maddenin çalışması uygun olmıyacak-
tır. Çünkü, her seçim memlekette tenkitlere uğ
ramaktadır. Böyle bir gayret bizi iktidara gele
cek bir partiyi desteklemiş olma durumuna dü
şürebilir. Bu itibarla bu maddenin bu devre yü-
rütülmemesi kanaatindeyim. 

Bundan başka illerdeki teşkilât mevzuuna ta
kıldık. Kanunda 15 ilde teşkilâtını kurabilen 
her parti ancak, seçimlere katılabilir, denmekte
dir. Biz bunu 20 ye çıkarmayı memleketin gele
ceği bakımından uygun gördük. 

Benim Seçim Kanunu üzerinde arz edecekle
rim, bunlardır. 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle madde
lere geçilmesi hususunu oya sunacağım, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Milletvekili Seçimi Kanunu 

Birinci Bölüm 
İlkeler 

Seçim usulü ve şekli 
Madde 1. — Milletvekili seçimi, tek derece

lidir. Seçim, nispî temsil usulüne göre, genel, 
eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde ya
pılır. 

Seçmen, oyunu kendisi ve tam bir serbestlikle 
kullanır. 
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Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağ

lanması, açik olarak yapılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz?... Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Seçim çevresi 
Madde 2. — Milletvekili seçiminde her il, bir 

seçim çevresidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz?... Yok. 

Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletvekili sayısı 
Madde 3. — Milletvekili sayısı (450) dir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz?... Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

illerin çıkaracağı milletvekili sayısı 
Madde 4. — Son genel nüfus sayımı ile belli 

olan Türkiye nüfusunun (450) ye bölünmesi su
retiyle elde edilen ra;kam esas alınarak, her ilin 
çıkaracağı milletvekili sayısı, il nüfusunun bu ra
kama bölünmesiyle tesibit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayı
sı (450) yi bulmadığı takdirde, nüfusu bir mil
letvekili çıkarmaya kâfi gelmiyen illere birer mil
letvekilliği verildikten sonra, artık nüfus bırakan 
iller, artıkların büyüklüğüne göre sıraya konur 
ve ilk hesapta iller arasında bölüştürulememiş 
bulunan milletvekillikleri, bu sıraya göre dağıtı
lır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki 
veya daha fazla ilin eşit nüfus artığı göstermesi 
halinde, bunlar arasında adçekilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

Seçimin başlangıcı ve günü 
Madde 5. — Her seçim döneminin son toplan

tı yılının o'tuzbir Mart günü, seçimin başlangıç 
tarihidir ve Haziran ayının ilk Pazar günü oy ve
rilir. 

Ara seçimleri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri-
. nin üçte birinin yenilenmesi için yapılan seçim

lerle birlikte yapılır. Ancak, dönemin bitmesine 
(bir yıl kala milletvekilliği için ara seçimi yapıl
maz. 

L B A Ş K A N — Buyurun. 
YUBDAKULER MUZAFFER — Maddede

ki otuz bir Martı biz komisyon olarak uygun bul-
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1 yapılırsa bu mahzur ortadan kalkıyor. Bir parti 

programını dört sene yürütebiliyor. Ama bir de 
halk efkârı umumiyesini düşünmek lâzımdır. Ma
lûmdur ki, bizde seçim propagandası çok hara
retli ve hareketli geçmektedir. Halkımızın seçim 
devresindeki bu yüksek tansiyonu çeşitli iş saha
larında bilhassa zirai sahada randıman düşüklü
ğüne, istihsal azlığına sebebolabilir. Bu yönden 
hangi mevsimde seçime gitmek daha uygundur? 
Halk efkârının seçim propagandası devresini ha
sat zamanı olmıyan İlkbaharda geçirmesli uygun-

l dur. Bu sebeple Marttan başlıyoruz ve Haziran
da seçime gidiliyor. Bu, halk psikolojisi bakımın-

j dan daha uygundur. 
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madik. Hep bilirsiniz; Martta bir bütçe mevzuu 
vardır. Sonra bu vaziyette bilhassa bu devre için 
mevzuubahsolan bir husus vardır; seçimle işbaşı
na gelen Hükümet dört senesini tamamlamadan 
bu işe girecektir. Halbuki seçimler Ekimde yapı
lırsa sekiz ay noksaniyle iktidarda kalacaktır. 

İkincisi; Martta ilân edilen seçim, Haziranın 
ilk Pazar günü yapılıyor. Türkiye'de ziraat böl
geleri hesabedilirse, aşağı - yukarı, bir Mayıstan 
itibaren Ağustosa kadar devam eden bir ziraat 
çalışması vardır. Bu çalışma Güney'de, Doğu'da, 
Kuzey'de ve Orta - Anadolu'da başka başkadır. 
Şu halde bunlara dikkat etmezsek köylünün se
çimlere iştirak niabetini düşürme tehlikesiyle 
karşı karşıya gelmemiz mukadderdir. Bu itibarla 
benim teklifim seçimin Sonlbaharda yapılmasıdır. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Refet. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, arada 

ibir ay var. Haziranın ilk haftası seçim için mü
saittir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim; 
iktidarı devralan bir parti memleketin bütçesini 
tanzim etmektedir. Halbuki, iktidarı bırakan par
ti bir aylık devre için bütçe tanzim ediyor. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Hazi
randa Güney - Anadolu'da iki yıl bulundum, hiç
bir yerde bu ayda ekime başlandığı yok. Adana 
mıntıkasını bilmiyorum, ama Ekim ayı çift ayı
dır. İki ay sonraya alırsak çiftçinin tarlada, kır
da, bayırda bulunduğu bir zamandır bu. 

Böylece, en uygunu; 31 Martta başlaması ve 
Haziran içlinde yapılmasıdır. Çiftçiyi, köylüyü 
düşünürsek bu böyledir. 

ERSÜ VEHBİ — 31 Mart olarak kabulünde 
ne gibi faydalar vardır. Bütçeyi başka bir parti 
hazırlasın, bir başkası tatbik etsin. Bu ve diğer 
mahzurları muvacehesinde faydaları nelerdir? 
iSonra niye mutlaka 31. Niye otuz olmuyor veya 
Nisan olmuyor? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAMAN SUPHİ — Seçimler ya İlkbahar

da veya Sonbaharda yapılacaktır. İlkbaharda se
çim Nisan ortalarından Haziran oribeşe kadar 
olan devrede, Sonbaharda ise Eylülün onlbeşin-
den Ekimin sonuna kadar olan devrede yapılabi
lecektir. İlkbahara yapmanın en büyük mahzuru 
dört senede iktidar değişiyor, bir iktidar üç sene 
çalışıyor, diğer bir parti bir sene evvelki parti
nin bütçesini tatbik ediyor. Halbuki Sonlbaharda 

YILDIZ AHMET — Efendim, seçim Sonba
harda yapıldığı takdirde iktidar bütçesini yapı
yor, tatbik ediyor ve sonra da rahatça hesabını 
verebilecek şekilde seçime gidiyor, durumuna ge
çiyor. Meselâ, bu sene iktidarı kazanmış olan par
ti önümüzdeki sene 6 - 7 ay bütçeyi tatbika devam 
ediyor ve işlerinin hesabını iyice verecek durum
da oluyor. Bunun faydası vardır. Sonra hakika
ten başkasnın bütçesini teslim alıp tatbik etmek 
doğru değildir. 

Ayrıca ;s;onbaıhar bizim Meclis toplantısı 
bakımından dıa en güzel bir gündür. Sonbaiha 
rm kabulü herhalde daıha, uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Mucip. 
ATAKLI MUCİP — Bir mahzur var ; yeni 

gelecek iktidar hemen bütçe ile uğraşacaktır. 
Hemen bütçeyi Meclise getirecek, sakat bir büt
çe çıkacaktır. Diğerinde 4 - 5 aylık eski ikti
darın bütçesini 'kullanacaktır. Şu halde ba
harda yapılması daha uygun olacak zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Ylldız'ı destekliyeceğim. 

Kuzey - Doğuda gezenler çok iyi bilir; Haziran 
Ekim ayıdır. Erzurumdan hududa kadar bütün 
bölge böyledir. Bu zamanda yapılan seçime, 
elibette oralarda, iştirak çok az olur. 

BAŞKAN — İki husus var ; birisi seçimlerin 
sonbaharda presibolaraik yapılması, ikincisi met
nin olduğu gibi oya konması. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
arkadaşlarımız bütçeyi ileri sürüyorlar; bu de
ğişebilir. Bunu bir faktör olarak almak pek ye
rinde olmaz. 
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YÜRDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

iki noktada değişiklik görülüyor. Birisi; bü-çe 
bakımından, diğeri; köylünün durumu bakı
mından, 

BAŞKAN — Şu .halde, oya sunuyorum; seçi
min Sonbaharda yapılmasını kabul edenler... 5. 
Maddedeki gilbi kalbul edenler... 6. Maddedeki 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

Seçimin dönem bitmeden yenilenmedi 
Madde 6. — Seçim dönemi bitmeden önce, 

seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde, 
keyfiyet Bakanlar Kurulunca kırk sekiz saat 
içinde ilân olunur. 

Yenileme kararının verildiği günden sonra 
gelen altmışıncı günü takibeden ilk Pazar günü 
oy verilir. 

BAŞKAN — Söz?... Yok. Maddeyi oya sunu 
yorum,, ikabu ledenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının ilânı 
Madde 7. — Her ilin çikaraeağı milletvekili 

sayısı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 ncü 
madde uyarınca tesbit edilerek, seçimin başlan
gıç. tarihinden on beş gün önce; seçimin yeni
lenmesi halinde, yenileme kararının ilânından 
sonraki üç gün içinde, Resmî Gazete ve radyo 
ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 
Seçim öncesi işleri 

Seçilebilme 
Madde 8. — Otuz yaşını bitiren her vatan 

daş milletvekili seçilebilir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekilliğine seçilemiyeeek olanlar 

Madde 9. — Aşağıda yazılı olanlar milletve-
ıkili seçilemezler : 

1. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, 
2. Kısıtlılar, 
3. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizme

tinde bulunanlar, 
4. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
5. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıl

dan fasla hapis cezasiyle mahkûm olanlar, 
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7. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 

8. Yükümlü olmalarına ve muaf bulunma
malarına rağmen muvazzaf askerlik hizmetlerini 
yapmıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMI — Bu madde Anayasa Kar

ma Komisyona gelmiştir. Bu itibarla bu madde
nin sonra tetkikini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bu isteği kabul edenler... Mad
denin sonra tetkiki kabul edilmiştir. 

Adaylık 
Madde 10. — Seçilme yeterliğine sahip her 

vatandaş, milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet

kili organları, bu partilerin teşkilâtı bulunan 
seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu ka
dar k i ; siyasi partilerin seçime katılabilmeleri 
için, kendi tüzüklerine göre ilk genel kurul top
lantılarını yapmış olmaları ve en az on beş ilde, 
altı aydan beri il ve ilçe teşkilâtı kurmuş bu
lunmaları ve bu on beş ilin her birinde o çev
renin çıkaracağı sayıda aday göstermeleri ge
rekir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmştir. 

On beş ilde tam aday gösteremiyen siyasi 
partilerin durumu 

Madde 11. — Her hangi bir sebeple on beş 
il çevresinde aday göstermemiş olan veya bu 
on beş ilin her hangi birinde eksik aday göster
miş bulunan siyasi partilerin genel merkezlerin
deki yetkili organlarına, Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lü
zumu bildirilir. 

ilgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 
iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldu
rur. Aksi takdirde, o siyasi parti, bütün seçim 
çevrelerinde, seçime katılma hakkını kaybeder. 

BAŞKAN — Sezai O'Kan. 
O'KAN SEZAİ — tki günü biz, komisyon 

olarak, az bulduk. Çünkü Yüksek Seçim Kuru
lu durumu partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organlarına bildirecek. Muhtelif sebeplerle 
iki gün bâzı aksaklıklara sebebolabilir. iki gün 
içinde, parti genel merkezleri ihtiyaç duyacağı 
vilâyetin teşkilâtiyle temasa geçecek, onun 
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noktai nazarını alacak, ondan sonra bu eksiklik 
tamamlanacak ve yeni aday Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirilecektir. Bu itibarla büz, korniş* 
yon olarak, bu müddetin ikiden üçe çıkarılma
sını uygun gördük. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi olan üç gü
nü reylerinize arz edeceğim. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Madde ka
bul edilmiştir. 

On beşten fazla ilde aday gösteren partilerin 
durumu 

Madde 12. — Siyasi partiler tarafından on 
beşten fazla ilde aday gösterilmiş olmakla bera
ber, on beşi aşan seçim çevrelerinin bir veya 
birkaçında, her 'seçim çevresinin çıkaracağı 
milletvekili sayısından eksik aday gösterilmiş 
olması halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o par
tinin genel merkezindeki yetkili organlarına 
aday listelerinin tamamlanması lüzumu bildiri
lir. 

ilgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki 
gün içinde, o çevrelerin listelerindeki eksikleri 
tamamlar. Aksi takdirde, yukarıki madde hük
mü saklı kalmak şartiyle, adayları eksik kalan 
seçim çevresinde, o siyasi parti, seçime katılma 
hakkını kaybeder. 

BAŞKAN — Buradaki iki günün de üç ol
masını kabul edenler... Kabul edilmiştir. Mad
deyi bu değişiklikle kalbul erdenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz üzerine meydana gelen eksikler 
Madde 13. — Siyasi partilerin aday listele

rinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule 
geldiği takdirde, Yüksek Seçim Kurulunun teb
liğinden itibaren iki gün içinde bu eksikler ta
mamlanır. Aksi takdirde, yukarıki maddeler 
hükümleri, bu hallerde de uygulanır. 

BAŞKAN — Buradaki iki günün de üçe çı
karılmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeyi bu değişiklikle kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi partilerin aday listeleri 
Madde 14. — Siyasi partiler, müşterek liste 

halinde aday gösteremezler. 
Siyasi partilere kayıtlı olmıyan kimselerin, 

h'er hangi bir siyasi parti tarafından aday gös-
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terilmeleri, kendilerinin yazılı muvafakatlerine 
bağlıdır. 

Bir siyasi partinin aday listesine girmiş bu
lunan kimse, diğer bir siyasi parti tarafından* 
her hangi bir seçim çevresi için, aday gösteri
lemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
Madde 15. — Siyasi partiler aday listelerini 

ve adaylarının üstedeki sıralarını kendi tü
zükleri gereğince, seçim çevrelerinde demokra
tik usûller dairesinde yapacakları yoklamalarla 
tesbit ederler. 

Siyasi partilerin merkezlerindeki yetkili 
organları tarafından aday tesbit edilebilmesi 
ve bu adayların listedeki sıralarının tâyini, 
tüzüklerinde bu yetkinin bulunmasına veya ge-
ııel kongrelerince bu hususta karar verilmiş 
olmasına bağlıdır. Ancak, bu suretle tesbit 
edilecek merkez adaylarının sayısı, hiçbir su
retle, w siyasi partinin seçime katıldığı illerde 
göstereceği adaylar toplamının yüzde 10 unu 
geçemez. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Filvaki maddede siyasi 

partilerin aday listelerini ve adaylarının lis
tedeki sıralarının .tanzimini tüzüklerine bırakı
yor. Ama acaba bu hususta komisyon bizi ten
vir edebilir mi? Genel Merkezin salâhiyetine 
tamamiyle uygun mudur, yoksa Genel Merkez 
kendi kontenjanını tesbit eder ve diğerlerini 
mahallî teşkilâtın oylarına göre mi, tesbit 
eder? Zira genel merkez tesbit ederse parti 
hiyerarşisinin rolü çok büyük olur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Karaman. 
KARAMAN SUPHÎ - . E f e n d i m ; çoğunluk 

usûlünde böyle bir şey yok. Büyük parti hep
sini süpürüyor. Fakat, nispî temsil sisteminde, 
parti listesinde baş taraflarda bulunan aday
lar mutlaka seçilecek, buna 'mukabil listenin 
sonunda, bulunan adaylar mutlaka şeçilemiye-
ceklerdir. Bu, ayan beyan belli. Bu bakımdan 
bu usûl bir siyasi partiyi içinden dehşetli 
sarsan bir sistem oluyor. Nispî temsil usulünde 
aday listesinde sıranın merkez tarafından tes-
biti merkez teşkilâtını çok kuvvetli tutuyor, 
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Fakat hiçbir zaman merkezin adayı oy itiba
riyle mahallî aday kadar kuvvetli olamamış
tır. Burada zaten demokratik usullere göre 
diyor. Yani buradaki hükme göre yine parti
lerine bırakmış oluyor. Burası en çatlak yer 
olacaktır. Bunu önlemek için nispî temsilde 
karma liste, isim silme veya tercihli oy gibi 
usullerle seçmenlere hak tanınıyor. Bu usuller
den biri kabul edilmezse merkezin hâkimiyeti 
teşkilâta karşı mutlak oluyor. Bunu önlemek 
için bu üç usulden birini kabul etmek icabe-
der ki, burada tercihli oy denmiştir, bu şekil
de merkezin tesiri de azaltılmış olmaktadır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Burada 
35 gün diye katî bir ifade var. 35 güne kadar 
olması daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle kabul 
edenler.!. Kabul etmiyenler... Madde bu deği
şiklikle kabul edilmiştir. 

Adaylığım koyamıyacak olanlar 
Madde 16. — Yüksek Seçim Kurulu ve il 

seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim 
kurulu başkanları yurdun hiçbir seçim çevre
sinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösteri
lemezler ve seçilemezler. 

Yukarıki fıkrada yazılı görevlerden, ancak 
adaylığını koyacak olanlar çekilebilirler. Aday
lığı tercih edenler, bu tercih haklarını il veya 
ilçe seçim kurullarında görevi kabulden sonra 
kullanamazlar. 

Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki mad
dede, memurlar hakkında konulan kayıtlara 
tâbi olurlar. 

il ve ilçe seçim kurullarında görev kabul 
eden hâkimlerin görevli bulundukları seçim 
çevrelerinde, ve Yüksek Seçim Kurulu Baş
kan ve üyelerinin bütün seçim çevrelerinde, 
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan 
ve sıhrî hısımları adaylıklarını koydukları ve
ya aday gösterildikleri takdirde, bunlar se
çim kurallarındaki görevlerinden çekilmek ve 
durumu derhal yetkili merciine bildirmek zo
rundadırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz? Buyuru
nuz özgür. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, bu 
maddenin baştan 1, 2, 3 ncü fıkralarının Ana
yasadaki ihtilâf halledildikten sonra son şek-

. 1961 O : 1 
lini alması gerek. Çünkü, hâkimlerle ilgili. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, hâkimlerle 
ilgili değil, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, hâkim
lerle pek ilgisi yok bu maddenin. 

BAŞKAN — Efendim, teklif-var mı? 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, aday 
hususunda bir değişiklik gerekecek kanaatin
deyim. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, hâ
kimler bugün de adaylıklarını koyamıyacak-
lar. Bunlar seçim kurullarında görev alır
larsa yine koyamıyacaklar. Esasen, kim görev 
alırsa alsın bu kurullarda adaylığını koya
maz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
YURDAKULER MUZAFFER — Bu madde-

nin 17 nci madde ile ilgili olduğunu Selâhattin 
Bey söyledi. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Teklifimi geri 
aldım. 

KAPLAN KADRİ — Bu maddeye göre il 
ve liçe kurulunda görevli bulunan hâkimler, 
ikinci derece akrabalarının aday olması ha
linde görevlerinden çekilme durumunda kalı
yor. Bana sert oluyor gibi geliyor. Öyle bir 
durum tahaddüs eder ki; bütün. seçim kuru
lunun değişmesini icabettirebilir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Son fıkra 
hükmü karşısında söylenilen doğrudur. Yal
nız seçim kurulunun bulunduğu yer bir böl
geyi ifade eder. Uygun bulursanız, seçim ku
rulu üyesinin yalnız kendisinin bulunduğu 
yerde böyle bir şey mevzuubahsolsun . 

ATAKLI MUCİP — Endişe edilecek bir 
şey yok burada. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Bu yakınları de
mektir, 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Benim teklifim şudur : 
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bu kaydın 

dışında olmak üzere, ikinci derece akrabalarının 
adaylıklarında doğacak ihtilâf mevzuunda 
bu durumda bulunan üyeler seçim kurulunda 
oy sahibi olamazlar. 

ERSÜ VEHBİ — Bu madde hâkimlerin se
çilmesi veya seçilmemesi hususunu ihtiva et-
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mektedir. Anayasanın tadil şekline göre deği
şebilir. 

BAŞKAN — Maddenin, prensip itibariyle, 
görüşülmesinin tehirini oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir/ 

Memurların adaylığı 
Madde 17. —-. Devlüt, katma bütçeli idare

ler, il özel idareleri, belediyelerle, bunlara bağlı 
daire ve müesseseler, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve bunların kurdukları müesseseler ve or
taklıkları ile kamu tüzel kişiliklerinde, memur 
ve hizmetli olarak çalışanlarla, belediye başkan
ları, hâkim ve hâkim sınıfından sayılan me
murlar, aday olmak veya aday gösterilmek 
için istifa zorunda değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin baş
langıcından iki ay önce, seçimin yenilenme
sine karar verilmesi halinde, yenileme kararının 
ilânından bağlıyarak yedi gün içinde istifa 
etmedikçe, görevli bulundukları seçim çevre
sinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösteri
lemezler ve seçilemezler. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu maddeyi 
sonra görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi geri bırakıyoruz. 

Ordu mensuplarının adaylığı 
Madde 18. — Her sınıftan muvazzaf subay

larla askerî memur, askerî adlî hâkim ve assu-
baylarm ordudan ayrılma haklarını kazanmış 
bulunanlav : 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki 
ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde, yenileme kararının ilânından başlıya-
rak yedi gün içinde, ayrılma isteğinde bu
lunmadıkça, görevli oldukları veya emirleri 

, altındaki askerî birlik ve müesseselerin bu
lunduğu seçim çevrelerinden ve oy verme gü-
nündn en az kırk gün önce ayrılma isteğinde 
bulunmadıkça, yurdun hiçbir seçim çevresin
den, adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği, on ya km âmire verilecek bir 
^dilekçe ile yapılır. "Dilekçedeki imzanın sahi
bine aidolduğu, âmir tarafından onanır ve doğ
ruca bağlı bulunduğu bakanlığa derhal gönde
rilir. Dilekçe* sahibine dilekçenin alındığına 
dair bir belge ve mertebeler silsilesi yoliyle 
âmirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar daire
sinde telgrafla da müracaat caizdir. 
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Dilekçenin bakanlığa geldiği tarihten iti

baren, nihayet on gün içinde ayrılma isteği
nin kabul edilip edilmediği dilekçe sahibine 
ve âmirlerine tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmış olanla
rın ayrılma istekleri (harb ve seferberlik halleri 
dışında) reddedilemez. Ayrılma istekleri kabul 
edilenlerden milletvekili seçilmemiş olanlar 
sonradan bu istekten vazgeçemezler ve orduya 
dönemezler. 

Ordudan ayrılma 'hakkını kazanmış olduk
larından dolayı, ayrılma istekleri reddedilen
ler, aday listesine giremezler, adaylıklarım 
koyamazlar ve seçilemezler.' 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev ba
şında bulundukları sürece propaganda mahiye
tinde hiçbir harekette bulunamazlar. 

Resmî elbise ile propaganda yapmak ve bu 
mahiyette her hangi bir harekette 'bulunmak 
yasaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, ben ko
misyonda olmama rağmen; bu madde çok uzun
dur, bunu bir türlü anlıyamadım. Kanunun 
en uzun maddesidir. Ordu mensuplarının aday
lığı ile ilgili olan bu maddenin bu kadar uzun 
yazılmasını garip buldum. 

BAŞjKAN —• Her halde bir yanlışlığa mey
dan verilmemesi için uzun yazılmıştır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu madde
de iki kısım vardır. Birisi, ayrılmak istiyenlerin 
ayrılma istekleri hangi hallerde kabul edilir ve
ya edilmez. Diğer husus da; şartları haiz olan
ların ayrılma isteğinin reddedilmiyeceğidir. Bi
zim kanunlarımız zaten bir subayın ayrılma 
müddetini tahdidetmiştir. Eğer bu müddet «dol-
mamışsa ordudan ayrılamaz. Müddetini doldur
muş olan bir adayın ise ayrılma teklifinin red
dedilmesi mümkün değildir. Bu fıkrada ayrılma 
imkânları olınıyanların isteklerinin yerine geti
rilmemesini ele almıştır. Bence bu kısım tama
men fazladır. Bunu buraya koymaya lüzum yok 
zaten. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu fıkra 
«(harb ve seferberlik halleri müstesna)» demiş
tir. Meselâ manevra ve tatbikat vardır. "Bu za
manda işliyor mu, işlemiyor mu? (İşlemez ses-

• leri) 
BAŞKAN — Bu madde hakkında konuşmak 

istiyen?... Ataklı. 

—+ — 
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ATAKLI MU.ClP — Şu fıkra; «Ordudan ay

rılma hakkını kazanmamış olduklarından dola
yı, ayrılma istekleri reddedilenler, aday listesi
ne giremezler» diyor. Bu bakımdan bence bu bir 
fazlalık teşkil etmez. Daha sağlam bir hale so
kar maddeyi. 

BAŞKAN — Bir teklif var mı? Yok. 18 nei 
maddeyi aynen olduğu gribi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... -Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Adaylık için müracaat 
Madde 19. — Milletvekilliği adaylığı için oy 

verme gününden önceki otuzuncu gün saat on 
yediye kadar müracaat edilir. 

Bu müracaat, adayın, milletvekili seçilmek 
istediği çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, 
bu kanunun adaylık için aradığı şart vte vasıf
ları haiz olduğunu belirten bir yazı ile yapılır. 
Kurul başkanlığı, müracaatın alındığına dair bir 
belge verir, müracaatı ilân eder ve derhal Yük
sek Seçim Kuruluna bildirir. 

Siyasi partiler tarafından müracaat, seçimi
ne katılacakları çevrelere ait aday listelerinin, 
genel merkezleri tarafından, yukardaki süre 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna alındı belgesi 
karşılığında verilmesi suretiyle yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il se
çim kurullarına bildirir. 

Yüksek Seçim Kurulu bütün müraeaatleri, il 
seçim kurulları da kendi çevrelerine aidolanları, 
alışılmış araçlarla, geçici olarak, ilân ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir çevreden adaylık 
Madde 20. — Bir kimse, birden fazla seçim 

çevresinde aday olamaz, aday gösterilemez ve 
seçilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müracaatlerin incelenmesi 
Madde 21. — İl seçim kurulları, kendi seçim 

çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları ince
leme sonunda, bu kanunda yazılı adaylık şart hı
rında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu 
görürlerse, durumu, ilândan itibaren iki gün 
içinde müracaat çiy e, parti il başkanlarına ve 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adayların ilânı 
Madde 22. — Adaylıklar kesinleştikten son

ra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları, oy ver
me gününden önceki yirminci gün, seçim çev
releri itibariyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân 
eder. 

İl seçim kurulları da kendi seçim çevrelerin
deki adayları, alışılmış araçlarla ilân ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adaylıktan istifa ve ölüm 
Madde 23. — Aday listelerinin kesinleşme

sinden sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna 
kadar nazara alınmaz ve adayın bulunduğu lis
tede değişiklik yapılamaz. 

Ancak bu gibiler, seçim sonunda, milletvekil
liğine seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hükiyn 
ifade eder ve yerlerine, listede sıra itibariyle 
kendilerinden sonra gelenler seçilmiş olurlar. 

ölüm halinde dahi listelerde değişiklik ya
pılamaz ve bu halde 11, 12 ve 13 nuü maddeler 
hükümleri uygulanmaz. Ancak yukarıki fıkra 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Seçim günü işleri 

Kullanılacak oy puslası 
Madde 24. — Milletvekili seçiminde : 
a) Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı 

usuller gereğince, sıraya konulmuş olan adayla
rın adlarını gösteren basılı oy puslaları, 

b) Bağımsız adalar için, yalınız bir bağım
sız adayın adı basılı veya el ile yazılı oy pusla
sı, 

Kullanılır. 
YURDAKULER MUZAFFER — Bu mad

de ile bağımsız adaylar tek tek bağlanmış. Bir 
çevrede 4 - 5 tane bağımsız aday olsa bence ay
nı listede birleşebilmelidirler. «Yalnız bir bağım
sız adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslası, 
kullanılır.» deniyor. 

YURDAKULER MUZAFFER — «Yalnız 

- . . • -
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bir bağımsız adayın adı basılı veya el ile yazılı 
oy puslası, kullanılır» diyor burada. îki aday 
beraberce aynı listede isimlerini yazar demiyor. 
Herkes ayrı ayrı yazıyor. Böylece bir vatandaş 
ancak bir kişiye oy verebileceğine göre, vatan
daş bir kişinin kâğıdını alıp atabilir. Eğer orada 
beş mebus çıkacaksa, oy sayısı bunun beşte bir 
nisbetine dü$er. 

ATAKLI MUGÎP — Normal olarak düşeeek; 
çünkü bağımsızlar da kendi aralarında mücade
le edeceklerdir. Liste halinde olursa, o zaman 
birbirlerini sileceklerdir. • 

YURBAKULER MUZAFFER — Vatandaşı 
bağlıyor. Ben diyorum ki, üç tane bağımsız aday 
var, üçüne birden oy vermek istiyorum, verdir
miyorsunuz bana.. 

ÇELEBİ EMÂNULLAH — Bağımsız aday 
bir partiye bağlı olmıyan bir insan demektir. 
Bence bir tek gösterilmesi daha uygundur. 

BAŞKAN — Muzaffer Beyin «Bağımsız 
aday tek oy puslasmda. veya arzuları dâhilinde 
birkaç bağımsız aday bir puslada isimlerini gös
terebilirler» şeklindeki teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. r Kabul' 
edilmiştir. : -

O halde maddeyi tashih edeceğiz. 
ERSÜ VEHBİ — Hor hailde bunun bir mah

zuru olsa gerektir, ama bu mahzur nedir bilmi
yoruz. Muzaffer Beyin teklifi gayet mâkuldür. 
Bunu iade edilen madde ile birlikte bir defa ar
kadaşlarımız görüşsünler. Ona göre tekrar getir
sinler. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Öyle ise bu mad
de için tekriri müzakere kararı almak icabeder. 

BAŞKAN —- Bu madde (hakkında tekriri mü
zakereyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

, mistir. Bu madde komisyona iade edilecektir. 

Tercihli oy 
Madde 25. — Seçmen, seçime katılan siyasi 

partilerin basılı oy puslalları üzerinde yazılı 
adaylardan hangilerini tercih ettiğini, adları hi
zasında bulunan dörtgenin içine (X) işareti koy-

' mak suretiyle büdirir. 
Seçmen tercih hakkını kullanıp kullanmamak

ta serbesttir. 
Ancak, seçmen bu tercih hakkını kullanmak 

isterse oy puslası üzerinde adları yazılı adayla
rın yarısı için kullanmak zorundiadır. Kesirler 

* hesaba katılmaz. 
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YILDIZ AHMET — Maddede kesirler hesa

ba katılmaz deniyor. 9 aday olursa ne olacak? 
YURBAKULER MUZAFFER — Dört, dört 

sekiz ediyor. Biri hesaba katılmıyor; , 
ERSÜ VEHBÎ — Burada adayların yer de

ğiştirmesine kanun mecbur ediyor. 

YURBAKULER ^UZAFFER — Efendim, 
Vehbi Beyin dediği yerindedir. Ancak bu şekil
de bir tercih hakkı kullanmak partilerin içerisin
de lider vasıflı insanların tasfiye edilmesi gibi 
bir şeye gidebilir. Veyahut hiç kazanmaması 
icabeden bir şalısın -kazanması mümkün olur. Bir 
kişi 20 bin lira dağıtmak suretiyle kendisini scç-
tirebilir. Bu bir ahlâksızlığın önüne geçme hede
fini gütmektedir. 

AKSOYOĞLU REFET — Ben bu tercih 
hakkının tanınmasının ilehindeyim. Partiler oy 
pusulalarındaki sırayı kendileri yapacaktır. Bu
rada sırayı tesbit etmeyi seçmene bırakıyor. Seç
mene bu sıraya göre oyunu vereceğin demek 
olmaz. Böyle tercih hakkı verilmediği takdirde, 
muayyen partilerin listelerinin daima üstte'ki-
leri kazanacak, alttakiler hiçbir zaman seçimi 
kaızanamıyacakliardır, demektir. Binaenaleyh 
vatandaşa bu tercih hakkını tanıtmak lâzım
dır', Belki alttakinin seçilmesini istiyor, ona 
bu hakkı vermek lâzımdır. 

Vatandaş bu terci hakkını kullanmak ister
se, oy puslası üzerinde adayların yarısı içtin 
kullanmak zorundadır. Ama aday belki bi
risini, beıliki de ikisini tercih edecek? 4 üne 
yapmak mecburiyetinde olimaması gerekir. Şöy
le olabilir, (oy puslasıauda adları yazılı aday
ların yarısına kadar kullanmaJk zorundadır) 
denirse, o 'zaman olur. Bu şekilde kalırsa illâ 
yarısını yapacağız dernektir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, ben bu tercih 
sisteminin aleyhindeyim. Komisyonda arka
daşlarla bu hususu görüştük. Bir kısmı bana 
katıldı, bir kısmı maddeye iltifat ettiler. Bi
zim seçmenin izanından, şuurundan bir şüp
hemiz yoktur. Fakat bu şuurum kararından 
biz, bu işi kullanırken onu mahrum edeceğiz. 
Burada bâzı noksanlıklar vardır. Meselâ, seç
menin okuma, yazması yoktur, ne olacak? 
Diyoruz ki, 9 tane aday çıkaracak bir böl
gede, sen diyoruz 4 tanesine tercih koyabi
lirsin, yani yüzde 50 sine, yarısına, 4 tanesi
ni diyemiyorsunuz. . % 50 tercih oyu kuliBa-
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nabilir. O da 4 tane oluyor. Bir defa okuma -
yazması yok, kendi ismini gördüğü zaman 
resim mi, yazı mı olduğunu bilmiyen bir seç
men ; 9 tane 'adayın % 50 si ne «der bümeız. 
Bilmesi için kulağına bir şeyler söylemesi lâ
zımdır. Bu suretle de iş bir parça bulanmaya 
başlamış demektir. Sen bu listeden ancak 
dört kişiye tercih oyu kullanabileceksin. Seç
men soracak. Hasan'a nazaran Hüseyin'i mi 
istiyorsun,' yoksa Veli'yi mi istiyorsun. Han
gisini istiyorsan onu bulacaksın, onun ya
nına çarpı işareti koyacaksın. Bu ne demek 
diyecek... Gâvurun putu varya işte o işareti 
koyacaksın, denecek. Seçmen bunu bilemez 
kulağına söylemek lâzımdır/ Tercih edeceği 
listede 8 nci, 9 ncu olabilir. Bunu seçmenin 
ezberlemesi lâzımdır. Okumayı yazmayı bilmi
yen seçmen ancak bunu ezberlemekle yapabile
cektir. Bunu da tam mânasiyle yapanı vyacak, 
eksik veya fazla işaretliyecektir. % 50 den az işa
ret koyarsa, yine kanuna göre, bu sayılmıyacak. 
Seçmenin vasıfları ortada, kanunun tahditleri or
tada. Onun için ben bu sistemin faydasını gö
remedim. Arkadaşımın temas 'ettiği gibi, bel
ki o liste içinde, seçmen vatandaşın bir iki 
kişi üzerinde teveccühü vardır. Yalnız ona 
koymak ister. Bunun yanında, partisine hür
metkar olduğu haldeı tercih koymak işitme
diklerine de teveccüh göstermek mecburiye
tinde bırakıyorsunuz. Ya bu çetrefilli işle va
tandaşı ürkütecek, aday olian Hasan Beye te
veccüh göstermiyecek, bundan mahrum edile
cek, yahut da yanlış bir iş yaptıracağız. Bu komp
like bir durumdur. Evet millî irade, vicdanının 
sesini dinliyerek, o seçmen partisini seçiyor. Ama 
partisine olan itimattan dolayı, partisinin seçtiği 
adaylar içinde hiç değilse tercihini kullansın. 
Burada her şey hüsnüniyetine istinadediyor, 
bir realite yoktur. Bunun içine bir de okuma 
- yazma bilmemek giriyor. Bu takdirde başka 
bir usul getirmek, bunu hazırlıyanlara ya
ni sizlere düşmesi her halde daha uygun olur. 
O zamanı vatandaşın yazması ve çizmesi gi
bi bir dilişte usulünü, yani karma usulü getir
mek de doğru olur. Tercihli sistemi külîana-
mıyaeak kadar noksanları olduğu ve durumu
nu hepimizin bildiği büyük bir seçmen küt
lesi ortada. Silme, yazma usulünü düşün
müyoruz. Karma usulü hiç düşünmek iste-
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miyoruz. Şimdi ne yapalım? Hakikatler or
tada. Tercihli usulde yarıya kadarı ya koy-
mıyalım veya bunu tamamen kaldırıp bloke 
liste sistemini kabul edelm. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, biz ko
misyon olarak Vehbi Beyin söylediği' şekilde 
anlamıyoruz. Burada tercih oyu kullanırken 
seçmeni zorlayıcı bir hüküm yoktur. 9 kişi
lik bir liste ise 4 kişiden fazlasına tercih oyu 
kullanamaz. Mânası budur. 

O'KAN SEZAİ — Azma da kullanamaz. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Azma kulana-

bilir. Şahsi kanaatim olarak arz ediyorum. 
İkinci'mevzu olarak, bloke listeyi kabul et-
miyelim. Biliyorsunuz bloke listede paırti mer
kezleri adaylarının sırasını tesbit edecek ve bu 
tesbit işinde de epeyce müşkülâta mâruz kala
caktır. Belki bâzı ufak tefek aksaklıklar olabi
lecektir. Meselâ çolk kuvvetli bir aday orada 
parti merkezinden girmiyecektir. Fakat o çev
rede yapılan seçimde vatandaşlar tercihlerini 
kullanmak suretiyle, partide birinci sıraya gir-
miyen adayı ön plâna alabileceklerdir. Seçme
nin iradesinin tezahürü olara'k da bu -sistemin 
uygun olduğu kanaatindeyim. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, şu fıkrayı Sala-. 
hattin Bey gözden kaçırmış, olacak. Fıkra sarih, 
tercihli oyun aday sayısının yarısından az veya 
çok olduğu takdirde o tercihli oy sayılmıyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim.. 25 nci 
maddeyi konuşmuyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu 25 nci mad
de ve 32, nci maddenin 2 nci fıkrası şöyle diyor. 
«Seçmenin tercih hakikini kullanıp kullanma
makta serbesti. Ancak seçmen bu tercih hakkı
nı kullanmak isterse oy puslası üzerinde adları 
yazılı adayların yarısı için kullanmak zorunda
dır ;» diyor. Yani bir kişiyi değiştirmek istiyor
sak 8 kişilik bir liste elinde ise, bunun ancak 4 
nün sırasını değiştirmeye medbur. Aksi halde bu 
liste, tercihli .oy listesi değildir. Böylece anla
şılıyor, münakaşasına lüzum yok. Yalnız şu 
iki husus vardır. Birisi; partinin merkez ve ma
hallî teşkilâtının yaptığı bir sıralamadır, ki bu 

«istemde seçilecek aday parti teşkilâtına köle 
olacaktır. Düşündüğümüz bu mahzurlar yanın
da buna karşı olan diğer bâzı mahzurlar da do
ğuyor. Bu durumda aday vatandaşa maddi ve 
mânevi menfaat sağlamak suretiyle kendi ismi-
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nı başa geçirtmek istiyecektir. Bu .şekilde de 
seçim hileleri yoluna gidilecektir. Ben şahsan 
yarışana kadar tercih oyu kullanmanın aleyhin-
deyim. Listeyi olduğu gibi kullansın. İkincisi 
liste üzerinde seçmen hakkını serbestçe kullan
sın. Vatandaşı tamamen serbest bırakalım. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, muhtelif 
konuşmalar oldu. Bir kere Selâhattin Beyin 
ifade ettiği tez doğru değildir. Hakikaten ya
rışma kadar kullanacaktır. Nispî temsil esasen 
karma listeye cevaz vermiyor. Binaenaleyh, bu 
sistemde karma liste işlemez, mümkün değildir. 
Tercih için bir baraj olmaması halinde bu sis
temde aksi bir faaliyet ortaya çıkıyor. Seçimde 
bir partinin meşhur bir adamını veya liderini* 
tasfiye etmek imkânı oluyor. 

Meselâ 1957 seçimlerinde nispî temsile göre 
seçim yapılmış olsaydı, meselâ;. Malatya, vilâ
yetinde Demokrat Parti kazanamamakta idi, 
oradan alacağı reylerin yüzde 40 olduğunu ka
bul edelim, bunu yüzde 15 e düşürmek için 
kendi seçmenlerine Halk Partisinin listesinin 
sonundaki adayları yazdırmak suretiyle, bu 
partinin liderini orada tasfiye edebilir. Buna 
decapitation diyorlar. Bunun çaresi, bir ki
şinin birkaç vilâyette adaylığını koymaması 
ve mühim şahsiyetlerin listenin başında yer al
masıdır. Nasıl olsa bu sisteme göre baştaki şa
hıs seçiliyor. Onun için iki yerden koymaya 
lüzum yoktur. Karma oy ise tamamen mah
zurludur. 

Tercihli oya gelince; bunda seçmen psiko
lojisi ile karşı karşıya gelinmektedir. Çünkü, 
nispî temsilde partilerin kurmuş oldukları sı
ra "bir öMplin icabıdır. Parti empoze ediyor. 
Halbuki seçmenin de kendisine göre hakkı 
vardır, binaenaleyh tercîh hakkını vermek 
lâzımdır. Bu tercih hakkı yüzde 50 ye kadar 
mı olur, yoksa bir iki kişi için mi olur? Bu hu
sus vereceğiniz karara bağlıdır. 

Efendim, tercih hakkı % 50 ye kadar de
nir de seçmen X - 2 kişiye verirse? (X) parti
sinin, falan kuvvetli adayı tek başına bütün 
teşkilâtı ayartırsa bu, parti disiplininin de üze
rine çıkar. 3 - 4 adaylık grüplu hale gelince: 
3 - 4 kişinin bir araya gelerek bunu yapması
na imkân yoktur. İleride gelecek, 33 ncü mad
de % 50 dîye bir baraj koymuştur. Tercihli 
oy kullanan seçmenlerin % 50 si tercihli oy 
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I vermiışse sistem işliyecektir. Bu müessesede 

bu tercih bir. fantazi haline geliyor. Hiçbir su-
I rette işlemez. Bilhassa büyük seçim çevrelerin-
I de 53 - 54 bin oy alan bir partinin 28 bini ter-
I cihli oy alması lâzımdır. Bu müessese yürümi-
I yecektir, Ancak % 50 yi % 20 ye düşürürsek 
I belki o zaman bu madde yürüyebilir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Meselâ Muş'-
I dan 4 mebus çıkarılacak. Liste hazırlanıyor, 
I başında partinin en muteber insanı bulunuyor. 
I Aşağıdaki şahıs iki partinin durumuna 'göre 
I müsavi veya fazla rey aldı. Yiahutta her iki 
I partinin listesi yan yarıya seçilecek desek; 
I oradaki mütegallibe en alttaki sırada, Bu 
I adam propaganda yapmış, para dağıtmıştır. 
I Herkes yalnız bir kişiye işaret koysa, seçim 
I sonunda listenin başındaki muteber insan ol-
I duğu halde kazanaruıyacak, mebus olamıya-
I câk 'ama mü'tegalliıbe kendi adamlarına işaret 
i koydurduğu için kazanacak. Ancak yarısına 
t işaret konursa, onunla beraber başka şahıslar 
I da gelecektir. 

I KAPLAN KADRİ — Efendim, partiler bu 
i sırayı yaparlarken, 15 nei maddeye göre, içtii-
I zük'lerine göre bunu yapacaklardır. Yoklama-
I larm yapılması için delegeler seçilecektir. 
I Köyden; seçilmek için bir şahıs, faaliyet gös-
I terecek, keridisinL seçenleri delege olarak seç-
I tirecektir. O zaten kendini düşünüyor. Binaeıı-
I aleyh, sırayı ona 'göre tanzim ediyor. ^îüca-
I dele buradan başlıyor. Bunu değiştirin ey e im-
I kân yoktur. 
I Hakikaten millî iradenin tam olarak tecel-
I lisi 'meselesi münakaşaya değer-.. Bu sistem 
I millî iradenin tam tecellisi değildir. Çünkü, 
I adamlarını seçtiriyorlar. 
I Sezai Beyin dediği usul karma listedir. 
I Başka partilerden değil de liste dışında, o par-
I ti içindeki adayları da yazabilsin. Liste tan-
I zim edilmiş; 9 kişi. 10 - 11 aday varsa, bım-
I lan koyabilsin^ silip koysun diyor. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim,' memleketimin 
I deki okur - yazar durumu hepimizce malûm. 
I Bu kadar okur - yazar nisbeti düşük olan bir 
I memlekette bu şekilde işaretlerle bir seçim ya-
I pılamaz. Bu tercih oyu yalnız münevver kim-
I seler tarafından kullanılacaktır. Büyük bir ck-
I seriyet kullanamıyacaktır. Bu sistem tere ola-
I rak işliyecektir. Bir partinin programı vardır 



ve vatandaş bu programına göre o partiye 
oy ve tir. Bu programın mesuliyetini yükle
nenler daha ziyade merkez kontenjanından 
olanlardır. Seçim Kanunu hükümlerine göre 
bunlar % 10 u aşamıyacaktır. Geriye kalan 
adaylar yoklama usulü ile tes'bit edilecektir. 
Ben burada bir teklif yapmak istiyorum. 
Merkez kontenjanından aday gösterilenlere 
tercih tanınmasın; malhallî teşkilât tarafından, 
yoklama suretiyle, seçilen adaylara tercih oyu 
tanınsın. Bu şekil gayet iyi olur, tahmin ede
rim. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Aksoyoğlu. 
AKSOYO&LU REFET — Efendim, bir defa 
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(bloke sistem mahzurludur. Bu sistem kurulduğu 
takdirde parti istediğini seçtiriyor. Üstekiler ka
zanacak, alttakiler kazanamıyacak. Tercih oyu 
kullanacak. Bunun için de yarısı hakkında tercih 
oyu kullanmak zorundadır. Bu sebeple maddenin 
olduğu gibi kalması zaruridir, kanaatindeyim. 

IKARAMAN SUPHİ — Bir şartla efendim, 
ilerde 33 noü madde gelecek, onunla beraber 
olursa. 

ERSÜ VEHBİ — Bir kişi yer değiştirmek 
için, onun uğruna 4 kişiye daha tercih oyu ve
rilmesi doğru bir şey değildir. 

(KARAMAN SUPHİ — Şimdi efendim siste
min esasını, işleyişini ve tercihli oyların etki de
recesini topluca şu taibloda gözden geçirelim. 

DIHont sisteminde nispî temdi usulünün esasını teşkil eden madde 32 nin izahı : 

Seçim çevresi : X İli 
(Seçmen sayısı : 120 000 
Muteiber oy sayısı : 108 000 
Çıkarılacak Milletvekili sayısı : 8 

Seçime katı
lan siyasi 
partiler 

«A» Partisi 
«B« » 
«O» » 
«D» » 

Her partinin 
aldığı mute

ber oy sayısı 

49 000 
28 000 
17 750 
13 250 

108.000 

1 2 

49 000 â4 500 
28 000 14 000 
17 750 8 875 
13 250 6 625 

16 333 
9 333 
5 917 
4 417 

4 

12 250 
7 000 
4 438 
3 313 

9 800 
5 600 
3 550 
2 650 

8 166 
4 666 
2 958 
2 209 

8 

7 000 6 125 
4 000 3 500 
2 535 2 219 
1 893 1 656 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

49 000 
28 000 
24 500 
17 750 
16 333 
14 000 
13 250 
12 250 
9 800 
9 333 

«A» Partisi 
«B» 
«A» 
«C» 
«A» 
«B» 
«D» 
«A» 
«A» 
«B» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

Siyasi partilerin elde edecekleri milletvekili sayısının hesabı için; taibloda görüleceği gibi seçime 
katılan siyasi partilerin adları alt .alta yazılır. (Soldaki sütun). 

_u — 
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Her partinin aldığı muteber oy sayısı da hi

zasına yazılır. Bu rakamlar tablonun sağ ta
rafındaki sütunlarda görüleceği gibi, Önce bire, 
sonra ikiye, sonra üçe... ilâ, o çevrenin çıkaraca
ğı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölü
nür. Elde edilen yaplar, parti ayırımı yapılmak
sızın, tablonun aşağısında sıraladığı gibi, en bü
yükten en küçüğüne kadar sıralanır. Milletve-
killelikleri, bu payların sahibi olan partilere, 
rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olu
nur. Bu örnekte : 

1 nci, 3 neü, 5 nci, 8 nci saraları alan «A» 
partisine dört milletvekili; 2 ve 6 nci sıraları 
alan «B» partisine ilki milletvekili tahsis-edilir. 

Ancak 32 nci maddenin, sırası gelince görü
leceği üzere, dördüneü fıkrasmcia az sayıda oy 
alan partiyi tasfiye eden-ve Briant sisteminde
ki usule benzer bir baraj vardır. Böylelikle 
nispî temsil usulünün, çok partinin meclislerde 
temsil edilmesine ve Hükümet teşkilinde istik
rarsızlığa yol açan mahzuru kısmen bertaraf 
edilmek istenmiştir. Bir seçim çevresinde, kul
lanılan muteber oy pusulaları toplamınım-, o 
çevreden çıkacak milletvekili sayışma bölünme
si ile elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî 
partilere, bu baraj dolayısiyle, milletvekilliği 
tahsis edilmez, ikiden fazla partinin seçime 
gireceği, 3 - 5 milletvekili çıkaracak küçük se
çim çevrelerinde bu baraj pek müessir olacak
tır. Buna mukabil İstanbul, Ankara gibi büyük 
seçim çevrelerinde barajın etkisi olamıyacaktır. 

Tablo üzerinde baraj sisteminin etkisini gör
mek mümkündür. Yukardaki açıklamaya göre 
muteber oy sayısını, milletvekili sayışma bölün
ce : 

108 000 
= 13 500 çıkar. 

8 

13 500 oy baraj miktarını gösterir. Örnekte 
13 250 oyla yedinci sırayı işgal eden «D» parti
si barajın altında kaldığı için tasfiye edilecek 
ve milletvekilliği alamıyacaktır. Onun yerine 
sırada 9 ncu yeri işgal eden «A» partisine bir 
milletvekilliği daha taJhsis edilmiş olacaktır. 

Böylelikle tablodaki misale göre: Bu seçim 
«evresinden «A» partisi . beş, «B» partisi iki, 
«C» partisi bir milletvekili çıkaracaktır. 
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Tercihli oyun etki derecesini gösteren mad

de 33 ün izahı : 

Tercihli oy puslalarmm yapacağı etkiye ge
lince. Bu mekanizma okuma yazma seviyesi, kül
tür seviyesi düşük olan memleketimizde asla 
işliyemiyeeektir. 500 000 seçmeni olan bir bü
yük seçim çevresinde sistemin işlemesi ancak, 
bir kısım adaylar tercih almadığı halde, diğer 
birinci oy sayısının 1/3 ünden fazla tercih işa
reti almasına bağlıdır ki, bu da asla mümkün 
olamıyacaktır. Eğer 33 neü maddenin ikinci fık
rasını (4) neü bendindeki (2) ile çarpılır, yerine 
(3) ile çarpılır denirse oy sayısının 1/4 ünden 
fazla tercih işareti almak lâzımdır. Görülüyor 
ki, tercih sayısının çarpılacağı sayı (2) den yu
karı 3, 4, 5 e yükseltildikçe sistemin işlemesi ko
laylaşacak. Ben şahsan küçük' seçim çevrelerin • 
de (3) le, büyük seçim çevrelerinde (4) ve (5) 
ile sayılması fikrindeyim. Aksi halde bu sistem 
asla işlemiyecektir. 

Diğer taraftan Üste sayısının % 50 sine ter
cih verilmesi mecburiyeti yerindedir. Tahdit 
konmadan bir veya iki gibi sayıda adaya ter
cih verilebilmesi bâzı adayların münferiden 
kendi partisi ve seçmenleri arasında diğer aday
ların aleyhine kombinezon kurabilmesini kolay-
laştırır, dolayısiyle mahzurludur. 

Şimdi, tasarıda derpiş edilen tercihli oy sis
teminin işleyişini de örneğimizdeki tablonun ra
kamlarına göre bir misalle açıklıyalım. 

49 000 muteber oy alan «A» partisinde üze
rinde tercih işareti bulunmıyan oy puslası sa
yısı 30 000 olsun. Partinin listesinde birden 
sekize kadar sırası ile bulunan adaylarının 
da her birinin aldıkları tercihli oy sayıları aşa
ğıdaki cetvelin ikinci sütununda gösterildiği 
gibi bulunsun. Evvelâ hesapla bulunmuştur 
ki «A» partisi beş milletvekili çıkarucaik. Eğer 
hiç tercih işareti olmasa idi, listede baştan 
beş aday seçilmiş olacaktı. Bu itibarla tercih-
siz olan 30 000 oy bu beş adayın hizasına ya
zılır. İkinci sütundaki tercihli oyları (2) ile 
çarpılarak 3 "neü sütuna geçirilir.' Birinci ve 
üçüncü sütundaki sayılar toplanarak dördün
cü sütuna geçirilir. Burada dördüncü sütun
da en yüksek sayıyı alan beş aday seçilmiş sa
yılır. 



«A»-Partisinin 
adayları 

1. Bay Demiriz 
2. Bay özgür 
3. Bay Somer 
4. Bay Günay 
5. Bay Yurtalan 

6. Bay Devrim 
7. Bay Köküöz 
8. Bay Yıldırım 
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Tercihsiz oy 
sayısı 

30 000 
30 000. 
30 000 
30 000 
30 000 

— 
— 
— 
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Her bir adayın 

aldığı tercihli 
oy sayısı 

9 200 
7 850 
2 550 
2 700 
8 500 

18 600 
17 950 
12 875 

: 1 

Tercihli 
oyX2 

18 400 
15 700 
5 100 
5 400 

17 000 

37 200 
35 900 
25 750 

1 nci. ve 3 ncü 
sütunlar toplamı 

48 400 
45 700 
35 100 
35 400 
47 000 

37 200 
35 900 
25 750 

Dördüncü sütunda toplanan en yüksek sayı 
sırasına göre adaylar yeniden aşağıdaki sırayı 
almış .olurlar. 

48 400 
47 000 
45 700 
37 200 
35 900 

35 400 
* 35 100 

25 750 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

Bay Demiriz 
Bay Yurtalan 
Bay özgür 
Bay Devrim 
Bay KöküÖz 

Bay Günay 
Bay Somer 
Bay Yıldınnı 

Bu yeni sırada baştan ilk beş aday «A» 
partisine düşen beş milletvekiline seçümiiş olan-
lar. Görülüyor ki, ilk tabloda listenin ilk 
beşi arasında bulunan adaylardan üçüncü ve 
dördüncü sırada bulunan Bay Somer ve Bay 
Güney az tercih işareti alabüdıiiklerinden son 
cetvfeMe geride kaldılar ve seçilmemiş oldular. 

ERSÜ VEHBÎ •— Baştaki adamı harcamak 
istemiyorsunuz. Alttan dört tanesine tercih 
işareti konursa harcanabilir. 

YILDIZ AHMET — Bu «istem adaletli bir 
sistem değildir. Bir partiye tercihli oy veri
lirse öbür partinin lideri elimine olacaktır. 
Diğer taraftan, bence baraj da çok fenadır. 49 
bin rey alan bir aday karşısında 18 bin tercih 
oyu alan kazanacaktır. Bu da, vatandaş irade
sini yok ediyor, demektir. Bunu adaletli bir 
şekle bağlamak lâzımdır. Yarıya kadar ter
cihli oy verilmesi belki vaziyeti biraz düzeltir. 

KARAMAN SUPHÎ — Yarıya kadar kala
caktır. Tek veya ikili grupların çeşitli kom
binezonlarını -önlemek için adayların '% 50 

sine tercih verilmesi zaruridir. Ancak tercihli 
oyların müessiriyet derecesini artırmak için, 
tercihli oyların çarpılacağı emsalin ikiden üçe 
veya dörde çıkarılması uygun olacaktır. Aksi 
halde tercihli oy sistemi bütün illerde müessir 
olanııyacak ve bu husus Secim Kanununda bir 
fantazi olarak kalacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Komisyona götürelim. 
BAŞKAN — Komisyonluk bir şey yok. O ka

dar görüştük. 
.ERSÜ VEHBÎ — Anayasa Kanunu görü

şülürken bâzı temsilcileri mütaaddit defalar 
çağırdık, dinledik, konuştuk. Arkadaşlar da o 
kadar çalışmışlar. Fakat sorduğum suallerin 
hepsine cevap verilmedi. Meselâ sorduğum iki 
suale cevap alamadım. Buraya çağırsınlar ve
ya Komisyona iade edelim, gerekli düzeltmeler 
yapılsın ve buraya öyle gelsin. 

OELEBÎ EMANULIAH — Anayasada yap
tığımız gibi, iki üç kişi gelsin izahat versin . 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, b u j a -
zifeyi alalı üç dört gün oldu, Cumartesi Td-
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2ar da çalıştık. Bu kanunun çok kısa zamanda 
çıkması lâzımdır. Anayasada yaptığımız gibi 
sualleri daha evvel verselerdi, daha tatmin
kâr cevap hazırlamış olurduk. 

BAŞKAN — Bu maddeyi geçelim. Bunun 
hakkında izahat alınmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı madde de bununla ilgilidir, bırakıyo
ruz, 

YILDI? AHMET — Umumi hava itiba
riyle kanun nasıl çıktı, doğru mu çıktı, yan
lış mı çıktı? Bir hayli karışık münakaşalar 
oldu, aşağıda. Görüşümüz şudur ki, kanun 
oradan tatlı bir şekilde benimsenerek çıkmadı. 

YURDAKULER MUZEFFER — Komisyon 
adına izahat verildi. Bir iki gün içinde çı
kabilecek iş, geriye gidiyor. Bu, seçimi geriye 
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atmak demektir, itiraz edilen maddelerde yal
nız, günlerin iki gün olması, bir gün olması 
va;\ 

BAŞKAN — Tekriri müzakereyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti ı*. 

Konuşmak istiyenler. 
KÜÇÜK SAMİ — Bu husus yeteri kadar 

konuşuldu. Oylamaya geçelim. 

KARAMAN SUPHİ — Ben arılamadım. 
ÖZGÜR SELİHATTÎN — Şimdi arkadaşlar, 

mevzu aydınlanmadı. Müsaade ederseniz mü
zakereyi sonraya bırakalım. Sözleri burada ke
selim. 

BAŞKAN — Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN ~ Ulay Sıtkı 
DİVAN KÂTİBİ : Âksoyoğfcı Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, oturumu açı
yorum. 

Şimdi Seçim Kanununun kalan maddelerinin 
müzakeresine bağlıyacağız. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, 11, 12, 
K3 ve 15 nci maddeler hakkında tekriri müzakere 
talebediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOÖLU REFET — Efendim, 11, 12, 
13 ve 15 nci maddelerdeki ikişer gün üç güne 
çıkarılmıştı, tekrar bu günlerin ikişer güne in
dirilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Her üç maddede yazılı üçer gü
nün ikişer güne indirilmesi arkadaşımız tarafın
dan teklif edilmektedir. Bu teklifi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
fesi edilmiştir. 

AKSOYOÖLU REFET — 15 nei maddenin 
birinci .fıkrasında yoklamalarla oy verme günü 
35 gün olarak tesbit edilmişti. 35 nci güne ka
dar olanının çıkarılması -muvafık olur kanaatin
deyim, bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Yoklamalarla oy veline günü
ne kadar tesbit edilen 35 günlük müddetin çı
karılmasını .yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sonra 16 ncı maddenin, ikinci fıkrası hakkın
da Kaplan Kadri arkadaşiıiııızm bir teklifi var
dır, onu okutuyorum. 

Madde 16. — Yüksek Seçim Kurulu ve İl Se
çim Kurulu Başkan ve üyeleri ile İlçe Seçim Ku
rulu başkanları yurdun hiçbir seçim çevresin
den adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemez
ler ve seçilemezler. 

Yukarıki fıkrada yazılı görevlerden, ancak 
adaylığını koyacak olanlar çekilebilirler. Aday
lığı tercih edenler, bu tercih haklarını, il veya 
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ilçe seçim kurullarında görevi kabulden sonra 
kullanamazlar. 

Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede, 
mömurlar hakkında konulan kayıtlara tâbi olur. 

i l ve İlçe Kurullarında görev kabul eden hâ
kimlerin görevli bulundukları seçim çevrelerin
de ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan 
ve sihri hısımları adaylıklarını koydukları veya 
aday gösterildikleri takdirde, bunlar Seçim Ku
rallarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu 
derhal yetkili merciine bildirmek zorundadırlar. 
Aynı durum Yüksek Seçim Kurulu Başkan V3 
üyeleri için meydana -gelirse, bu görevliler, hı
sımları hakkında Yüksek Seçim Kuruluna akse
den konularda oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan'm teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 24 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 24 ncü madde komisyondan gel

miştir. Komisyon eski metin üzerinde ısrar et
mektedir. Bu itibarla maddeyi aynen oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen'ler... 
Kabul edilmiştir. 

(Madde 25 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon eski metin üzerinde 

ısrar etmektedir. Maddeyi aynen kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

Muteber olan ve olmıyan tercih işaretleri 
Madde 2'6. — Dörtgenler dışına konulan ter

cih işaretleri hükümsüzdür. Bütün tercih işa
retleri, dörtgenler dışına konulmuş ise o oy pus-
lası tercihsiz oy puslası saydır. 

Tercih işaretlerinden bir kısmı dörtgenler 
içine konulmuş ise ancak bu tercih işaretleri mu
teberdir. 

Tercih işaretleri aday sayısının yarısından az 
veya çok olduğu takdirde, o oy puslası tercih
siz oy puslası sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muteber olmıyan oy puslaları 
Madde 27, — 1. Seçime katılmış olan siyasi 

partilerin adaylarından veya bu adaylarla ba
ğımsız adaylardan veya sadece bağımsız ada}--
1 ardan terkibedilmiş her çeşit karma oy puslaları, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy pus-
ialarından başka oy puslaları, 
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3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın 

adı bulunan oy puslaları, 
4. Sandıktan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri

nin seçimine ait zarflar çıktığı takdirde, bu zarf
lar ile Cumhuriyet Senatosu seçimine ait oy pus
laları, * 

Muteber sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hesaba katılan ve katılmıyan oy puslaları 
Madde 28. — Seçime katılan siyasi partilerin 

alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy puslala-
rmda yazılı adayların adları, baskıda silinmiş 
veya yanlışlıkla mükerrer veya o çevre adayla
rından fazla yazılmış veya seçmen tarafından 
tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka 
adlar yazılmış veya eksik bırakılmış oy puslaları, 
hangi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şar-
tiyle, eksiksiz oy puslası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslalarm-
dan birden fazla çıkması halinde, bunlar tek bir 
pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasmda bir
kaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy veril
miş sayılır. 

Bir zarftan birden fazla siyasi partilere ait oy 
puslası çıkması halinde, bu oy puslalarından 
hiçbiri hesaba katılmaz. 

10, 11, 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı şartla
ra riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma 
hakkını kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş 
bulunan oylar hesaba katılmaz. 

Bir zarftan birden fazla bağımsız adaylara 
ait oy puslası çıkması halinde bu oy puslalarmm 
hiçbiri hesaba katümaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen/.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayımın ilânı ve tutanağa geçirilmesi 
Madde 29. — Sandık Kurulu, oyların sayım 

ve dökümünü yaparken, siyasi partiler adayları
nın aldıkları oy. sayısı ile, bunlardan her birinin 
aldığı tercih işareti sayısını da tesbit ederek tu- E 

tanağa geçirir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Söz istiyen var mı?. Yok. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü Bölüm 
Seçim sonrası işleri 

Birinci Kesim 
İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi 
Madde 30. — İlçe Seçim Kurulu, sandık tu

tanaklarının birleştirilmesinde, siyasi partiler 
adaylarının .aldıkları oy sayısı ile, bunlardan 
her birinin aldığı tercih işareti sayısını da tes-
bit ederek tutanağa geçirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Kesim 
İl seçim kurullarında birleştirme 

İl tutanağı 
Madde 31. — İl Seçim Kurulu, ilçe seçim ku

rullarından gelen tutanakları, yukarıki mad
dede belirtilen şekilde birleştirir ve il seçim 
çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslaları sayısını, 

4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmı-
yan oy puslaları sayısını, 

5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy 
puslaları genel toplamını, 

6. Seçime katılmış olan siyasi partiler
den ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı 
oy miktarını gösteren muteber oy puslaları 
sayısını, 

7. Siyasi parti adaylarından her birine 
verilmiş bulunan tercih işaretinin sayısını, 

Tutanağa geçirir 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde 
ettikleri milletvekilliği saysınm hesabı 

Madde 32 — Siyasi partilerin-ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı, 

' aşağıdaki şekilde hesaplanır : 
Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve ba

ğımsız adayların adları altalta ve aldıkları 
muteber oy sayıları da hizalarına yazılır Bu 
rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... 
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j ilâ, o çevrenin çıkaracağı, milletvekili sayısına 
! ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, 
i parti ayırımı yapılmaksızın en büyükten, en 

küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri, bu 
payların sahibi olan partilere ve bağımsız 
adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre 
tahsis olunur 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit 
rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında 
adçekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber 
oy puslaları toplamının, o çevreden çıkacak 
milletvekili sayısına bölünmesi ile elde edile
cek sayıdan uz oy alan siyasi partilere veya 
bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edile
mez. Bu gibi hallerde, milletvekilliği elde 
edemiyen siyasi partiler veya bağımsız aday
lar ve aldıkları oylar nazara alınmaksızın (mil
letvekillikleri, geriye kalan partiler ve bağım
sız adaylar arasında yukarıki fıkra gereğince 
paylaştırılır. 

Şayet seçime katılan siyasi partilerden ve 
bağımsız adaylardan hiçbiri yukarıki fıkrada 
gösterilen sayı kadar oy almamışlarsa milletve
killikleri yine ikinci fıkra hükümlerine göre 

I paylaştırılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi parti adaylarından seçilenlerin tesbiti 
Madde 33. — Siyasi parti adaylarından 

seçilenler, aşağıdaki şekilde tesbit edilir. 
I A) Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday 

listelerindeki sıra, seçimlerde partilerin ka
zandıkları milletvekilliklerinin sırasının tesbi-

I tine esas olur. 
I Ancak, 32 nci madde gereğince, her parti-
I ııin kazandığı milletvekilliği sayısı tesbit edil-
I dikten sonra, her parti için ayrı ayrı olmak 
I üzere, 

J. Adayların adları, parti >aday listesindeki 
I sıraya göre altalta yazılır. 

2. Partinin kazandığı milletvekilliği sa
yısı kadar adayın adları hizasına, birinci 
sütuna, listedeki sıraya göre, partinin aldığı ve 

I üzerinde tercih işareti bulunımıyan oy puslaları 
I sayısı yazılır. Geri kalan adayların isimleri hi-
I zasına bir şey yazılmaz. 
1 3. İkinci sütuna, adayların her birinin isinı-
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jeri hizasına, aldıkları tercih işaretlerinin sayısı 
yazılıı*. 

4. Üçüncü sütuna, ikinci sütunda yazılı 
tercih işaretleri sayıları (2) ile çarpılarak, tu
tarları yazılır. 

5. Dördüncü sütuna, adayların isimleri 
hizasına, birinci ve üçüncü sütunlardaki oy sa
yılarının toplamları yazılır ve partinin kazan
dığı milletvekillikleri, bu sütundaki rakamların 
büyüklük sırasına göre adaylara tahsis olunur. 

B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve aday
larla müşahitler hazır bulunabilirler. 

îl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine se
çilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o se
çim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir su
retini de bir hafta süre ile il seçim kurulu ka
pısına .astırır. 

BAŞKAN — Madde ıhakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletvekili tutanağının verilmesi 
Madde 34. — Milletvekili seçilenlere il se

çim kurulu tarafından milletvekili seçildikle
rine dair bir tutanak verilir. 

Bu tutanaklardan birisi, Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmek üzere, iki nüshası Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı 
Madde 35. — Yüksek iSeçim Kurulu, her 

partinin kazandığı milletvekili sayısını ve 
milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını Resmî 
Gazete ve radyo ile derhal ilân eder. 

Seçim sonuçlarının illerden gönderilmesi üze
rine, Yüksek Seçim Kurulu en kısa zamanda 
radyo ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri 
yaymlıyarak, iller itibariyle seçmen sayısını, 
oy kullanan seçmen sayısını, seçime katılma 
nisbetini, muteber oy puslası sayısını, her par
tinin ve bağımsız adayların kazandıkları oy pus
lası sayısını kamu oyuna sunar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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Seçim sonuçlarının İstatistik Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanması 
Madde 36. — İstatistik Genel Müdürlüğü, 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisine 
verilecek vesikalara dayanarak, iller, ilçeler, 
seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, 
sandık tutanaklarında mvcut malûmatı en geç, 
seçimi takibeden on iki ay içinde yayınlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçim delillerinin saklanması 
Madde 37. — Hesaba katılan ve katılmıyan 

ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım 
ve döküm cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme 
tutanakları ve seçimle ilgili diğer her türlü 
evrak, altı ay süre ile, ilçelerde ilçe seçim ku-

• rulu başkanı, illerde il seçim kurulu başkanı, 
tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Kurulu
nun talebi olmadıkça hiçbir yere gönderilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçimin veya tutanağın iptali 
Madde 38. — Milletvekili tutanaklarına ya

pılan itiraz, oyların dökümüne, sayımına ve
ya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara 
taksimine taallûk ettiği ve yeniden döküm, sa
yımı ve hesap sonucunda tutanakların iptaline 
karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak 
döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçil
miş oldukları anlatılanlara Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim 
işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği 
takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim ya
pılır ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin ipta
line dair kararla birlikte o çevrede, seçimin 
yapılacağını Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla 
derhal ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen altmışıncı günü ta
kibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 

Yukarıki fıkralar dışında milletvekillerin
den bir veya birkaçının tutanaklarının ipta
line karar verildiği takdirde, tutanakları ip
tal olunan milletvekilleri yerine, mensuboldukları 
siyasi parti listesindeki sıraya veya varsa ter-
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cih işareti sayısına göre belli olan sırada başta 
olanlara tutanak verilir. 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık ka
lan milletvekillikleri için kanunun ara seçi
mi hakkında kabul ettiği 'hükümlere uyulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
İtirazlar ve şikâyetler 

Adaylara karşı itiraz 
Madde 39. — Adaylıkların geçici olarak ilâ

nından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna 
itiraz edilebilir, itirazlar il seçim kurullarınca, en 
geç, oy verme gününden önceki yirmi beşinci 
gün akşamına kadar karara bağlanır. 

İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde 
Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en 
geç, kesin aday listelerinin ilânı gününe kadar 
bu itirazları karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var anı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Yasak ve cezası 

Tercih işaretli oy puslası dağıtılması 
Madde 40. — Her ne suretle olursa olsun, 

üzerinde önceden tercih işareti konmuş oy pus-
lalarmm seçmenlere dağıtılması veya dağıttırıl
ın ası yasaktır. 

Bu yasağa riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
aL'kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 
Özel hüküm bulunmıyan hallerde uygulanacak 

Kanun 
Madde 41. — Bu kanunda özel bir hüküm 

bulunmıyan hallerde, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve »Seçmen Kütükleri» hakkındaki Kanu
nun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümleri uy
gulanır. 
Kanuna aykırı olmıyan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —- Madde 41 için teklif var. Oku
yoruz. 

5.1961 O : 2 
Siyasi partilerin seçimlere katılma şartları 

hakkında 10 ncu maddede gösterilen hükümler 
saklı kalmak üzere; 

Siyasi partilerin ilçe seçim kurullariyle, 
sandık kurullarına üye gönderebilmeleri için 
15 ilde il ve ilçe teşkilâtı kurmuş olmaları 
kâf idiı. 

Önbeş ilden sonraki seçim çevrelerinde ilçe 
teşkilâtlarının tamamlanmış- olmasına bakıl
maksızın teşkilâtı bulunan yerlerde de siyasi 
partiler ilçe seçim kurullariyle sandık kurul
larına üye göndermeye yetkilidirler. 

(Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında) ki Kanunun 19 ve 23 ncü 
maddelerinde yazılı, (O seçim çevresiyle bir
likte) ve (O yer seçim, çevresiyle birlikte) ka
yıtlar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —- Komisyonun bu ek ilâvsini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şimdi maddeyi bu ilâveyle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

• Sekizinci Bölüm 
Geçici hükümler ve yürürlük maddeleri 

Geçici madde 1. — Bu kanun gereğince 
yapılacak ilk seçimin tarihi, 157 sayılı Kanu
nun 33 ncü maddesi gereğince tesbit edilir. 

BAŞKAN — Geçici birinci maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun 10 ncu mad
desindeki siyasi partilerin 15 il çevresinde il 
ve ilçe teşkilâtı kurmuş olmaları hakkındaki 
hüküm saklı kalmak şartiyle, ilk genel kurul 
toplantılarını yapmış olmalarına ve altı aydan 
beri il. ve ilçe teşkilâtı kurmuş bulunmalarına 
•dair olan kayıt, bu kanunun yayınlanmasından 
sonra yapılacak ilk seçimlerde uygulanmaz. 

Bu kanuna göre yapılacak ilk milletvekili 
seçimlerine katılacak siyasi partilerin, daha 
evvel kurulmuş olan ilçe ve sandık kurulla
rına üye vermek hakları saklıdır. Bu hüküm, 

' i lçe seçim kurulları başkanlarınca «Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanun» un 19 ve 23 ncü maddeleri gere
ğince re'sen uygulanır. 

•BAŞKAN — İkinci geçici madde hakkında 
.. söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Geçici madde '_». — «Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nun» un 14 ncü maddesinin »birinci fıkrasında 
filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıt
ların özelliklerine dair olan hükmün 1961 yılı 
içinde yapılacak her türlü seçimlerde uygu
lanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulu
nun kararma bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen' 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaimi etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — i r ve ilçe seçim kurulla
rında' görevli olan hâkimlerin, bu görevi ka
bulden sonra adaylığı tercih edemiyeeekleri 
hakkındaki 16'ncı maddenin ikinci fıkrası 
hükmü 1961 yılında yapılacak seçimlerde seçi
min yapılmasına karar verildiğinin ilânından 
itibaren geçecek yedi gün içinde uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Bu kamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Aksoyoğlu. 

AKSOYOĞLU REFET — 9 ve 17 eni madde
ler Anayasa hükümlerine bağlı olduğundan bil-
âhara görüşülecektir. 

2. — Cumhuriyet Meclisi üyeliklerinin seçi
mi kanunu tasarısı ve Seçim Kanunu Komisyonu 
mporu (5/9) (S. Sayısı: 36) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin Seçimi Kanununu görüşmeye baş
lıyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 36 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 65 nci Birle§im tutanağının sonundadır. 
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i Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin, Seçimi Kanunu 

Birinci bölüm 
İlkeler 

Seçim usulü ve şekli 
Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri se

çimi, tek derecelidir; çoğunluk usulüne göre, 
genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı gün 
<(& yapılır. 

Seçmen, oyunu kendisi ve tam bıir serbest
likle kullanır. 

Oyların, sayımı, dökümü ve tutanaklara bağ
lanması, açık olarak yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ktiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim çevresi 
Madde 2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

seçiminde, her di, bir seçim çevresidir, Ancak; 
Ankara ,îstanbul, İzmir illeri ilişik (1) sayılı 
listede yazılı olduğı şekilde üçer seçim çevresine 
bölünmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 

Seçilecek üye sayısı 
Madde 3. — Cumhuriyet Senatosuna seçimle 

gelecek üye sayısı (150) dir. Her ilin çıkaracağı 
Cumhuriyet Senatosu üye sayısı, ilişik (2) sa
yılı listede gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
-arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçimin başlangıcı ve günü 
Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 

üçte biri- iki yılda bir yapılacak seçimle yeni
lenir. 

Yenilenecek olan Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin seçiminde ikinci yılın 31 Mart günü seçi
min başlangıç tarihidir. Haziran ayının ilk 
Pazar günü oy verilir. 

Cumhuriyet Senatosunda istifa ve ölüm gibi 
sebeplerle boşalan yerler için, ara seçimi yapıl-

I maz. Ancak, üçte bir yenileme sırasında but 
açıklar da doldurulur. 
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BAŞKAN — Madde haikkında söz istiyen 

arkadaş var anı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenıler... Kaibul edilmiştir. 

ikinci bölüm 
Seçim öncesi işleri 

(Seçilebilme 
Madde 5. — Kırk yaşını bitiren ve yüksek 

öğrenim yapmış bulunan her vatandaş, Cumhu
riyet Senatosu üyeliğine seçilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilemiyecek 
olanlar 

Madde 6. — Anayasanın 68 ııci maddesi ge
reğince, milletvekilliğine seçilme yeterliği oku
yanlar, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine de seçi
lemezler. 

BAŞKAN — Madde haikkında söz istiyen 
-arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su-
muyorum .Kabul edenler.,, Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adaylık 
Madde 7. — Seçilme yeterliğine sahip her 

vatandaş, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine aday
lığını koyabilir. Siyasi partilerin genel merkez
lerindeki yetkili organları da, bu partilerin teş
kilâtı bulunan seçim çevreleri için, o çevrenin 
seçebileceği Cumhuriyet Senatosu üyeliği sayısı 
kadar, aday gösterebilirler. 

Siyasi partilerin aday gösterilmeleri için, 
kendi tüzüklerine göre ilk genel kurul toplan
tılarını yapmış olmaları ve en az on beş ilde 
altı aydan beri il ve ilçe teşkilâtı kurmuş bulun
maları gerekir. 

BAŞKAN — Madde hakikında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi partilerin aday listeleri 
Madde 8. — Hiçbir siyasi partiye kayıtlı 

. olmıyan kimselerin, her hangi bir siyasi parti 
tarafından aday gösterilmeleri yazılı muvafa
katlerine bağlıdır. 

Bir siyasi partinin aday listesine girmiş bu
lunan kimse, diğer bir siyasi parti tarafınadn 
her hangi bir seçim çevresi için aday gösterile
mez. 
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I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Milletvekili Seçimi Kanununun 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nci maddeleri, Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo-

I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ölüm ve adaylıktan istifa 
Madde 10. — Siyasi partilerin aday listeleri

nin kesinleşmesinden sonra ölüm veya istifa su
retiyle boşalan yerlere partilerin merkezlerin
deki yetkili organlar tarafından, en geç, oy ver
me gününden önceki yedinci ^güııü saat onye-
diye kadar, aday gösterilebilir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediıl-

I mistir. 
Madde 11. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri

nin seçimi, milletvekilleri seçimi ile aynı günde 
yapıldığı takdirde, Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminin oy verme işleri de aynı sandık 
kurulları tarafından yürütülür. Şu kadar ki; 
sandık alanında, bu seçim için, ayrı bir kapalı 
oy verme yeri, ayrı renkte oy sandığı, sandık 
seçmen listesinin ayrı bir nüshası, milletvekili 
seçiminde kullanılan zarftan, renk bakımından 
farklı zarf bulundurulur. 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden, 
diğer sandık açılamaz. • 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I Oy puslası doldurma serbestliği 
Madde 12. — Seçmen, dilediği adayları ya

zarak oy puslası doldurmakta serbest olduğu 
gibi, 'basılı oy puslasmda yazılı isimlerden dile
diğini silebilir ve yerlerine başka adayların 
isimlerim yazabilir. 

Sandıktan milletvekili seçimine ait zarflar 
çıkmış ise bu zarflar ile milletvekili seçimine 
ait oy puslaları hesaba katılmaz, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza suırayo* 

-m -
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ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hesaba katılan ve katılmıyan oy puslaları 
Madde 13. — Belli aday sayısından daha az 

sayıda ad yazılı olay oy puslaları olduğu gibi 
kabul edilir. Kuralca okunamıyan adlar hesaba 
katılmaz. 

Aynı ad birkaç defa yazılmış ise tek oy sa
yılır. 

Puslada seçilecek aday sayısından fazla ad 
bulunduğu takdirde sondan başlanarak fazla 
adlar hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm 
Seçim sonrası işleri 

İl seçim kurulunda birleştirme 
Madde 14. — İl seçim kurulu, ilçe seçim ku

rallarından gelen tutanakları birleştirerek il 
seçim çevresindeki : 

1) Seçmenlerin sayısını, 
2) Oy kullanan seçmenlerin sayısını, 
3) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslalan sayısını, 

4y Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmı
yan oy puslaları sayısını, 

5) Muteber tutulan ve hesaba katılan oy 
puslaları genel toplamını, 

6) .Soyadı alfabe sırasına göre, adayların 
aldıkları oy sayısını, (rakam ve yazı ile), 

gösteren bir tutanak düzenler ve' çoğunluk 
usulüne göre, seçilmiş olanları belirtir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ıstyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim delillerinin saklanması 
Madde 16. — Seçim delillerinin saklanması, 

Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi 
uyarınca yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçimin, veya tutanakların iptali 
Madde 17. *—- Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

tutanaklarına yapılan itiraz, oyların dökümüne, 
sayımına ilişkin -olduğu ve yeniden yapılan dö
küm, sayım ve hesap sonucunda tutanağın ipta
line karar verildiği takdirde, yapılan döküm, 
sayını ve hesaba göre seçilmiş olduğu anlaşılana 
Yüksek Seçim Kurulu -tarafından tutanak ve
rilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçi
lenlerden bir veya daha fazlasının seçimlerinin 
veya tutanaklarının; seçim işlemleri veya di
ğer sebeplerle iptaline karar verildiği takdirde, 
o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır ve 
Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine 
dair kararla birlikte, o çevrede yeniden seçimin 
yapılacağını Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla 
derhal ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen altmışıncı günü takib-
eden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabııi edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
İtirazlar ve şikâyetler 

Adaylara karşı itiraz 
Madde 18. — Adaylıkların geçici olarak ilâ

nından itibaren iki gün içinde, il seçim kurulu
na itiraz edilebilir. 

İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy ver
me gününden önceki 25 nci gün akşamına kadar 
karara bağlanır. 

İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde, 
Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en 
geç, kesin aday listelerinin ilânı gününe kadar 
bu itirazları karara bağlar. 

Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildikleri 
anlaşılanlara tutanaklarını verir ve bu tutanak
lardan ikişer nüshasını Yüksek Seçim Kuruluna 
gönderir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı 
Madde 15. — Seçim sonuçlarının ilân ve ya

yımında, Milletvekili Seçimi Kanununun 35 ve 
36 nci maddeleri uygulanır. 

- 2 3 -



5.1961 O : 2 
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanun» un 19 ve 23 ncü maddeleri gereğince 
resen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B : 88 22. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni 

Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Geçici hükümler 

Geçici maddfö 1. — Bu kanım gereğince yapı
lacak ilk seçim, milletvekilleri seçimi ile aynı ta
rihte yapılır. Üçte bir yenilemeler için 4 ncü 
maddede belirtilen tarihler esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Birinci ve ikinci yenileme
ler, bu kanuna ekli A. B. C. grupları arasında, 
Cumhuriyet Senatosunun özel birleşiminde' Baş
kan tarafından seçilecek adçekme ile belli olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 3. •— 1. Bu kanunun 7 nci 
maddesindeki siyasi partilerin 15 il çevresinde 
il ve ilçe teşkilâtı kurmuş olmaları hakkındaki 
hüküm saklı kalmak şartiyle, ilk Genel Kurul 
toplantılarını yapmış olmalarına ve altı aydan 
beri il ve ilçe teşkilâtı kurmuş bulunmalarına 
dair olan kayıt, bu kanunun yayınlanmasından 
sonra yapılacak ilk seçimlerde uygulanmaz. 

2. Bu kanuna göre yapılacak ilk Cumhuri
yet Senatosu seçimlerine katılacak siyasi partile
rin ıd'aha evvel kurulmuş olan ilçe ve sandık ku-
rullaPma üye vermek hakları saklıdır. Bu hüküm, 
ilçe seçim kurulu başkanlarınca «Seçimlerin Te-

Yedinci Bölüm 
Son hükümler 

Madde 19. — Bu kanunda özel bir hüküm 
bulunmayan hallerde, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri» hakkındaki- Ka
nunun, bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 20. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütmekle görevli makam 
Madde 21. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü cetvelleriyle beraber oyu

nuza sunuyrum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
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