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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Seyhaft Milletvekili Kaplım Ener'in, 1949 
yılı pamuk mahsulü durumı» ve Devlet doku
ma falbrikalarınea satmalmam pamuk miktarı 
ile iç ve dış pamuk satışlarışıdaki politikanın 
ne olduğu hakkındaki sö?lü /sorusuna, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı cevap v«rçli. 

Kayseri Milletvekili Kâmİil Gündeş'in, çift
linin kalkınması, Uzunyayla f nm sulanması, Za-
mantı Çayı, Kayseri merkez incesi arazisinin su
lanması işi ile Kayseri Şehrinim (Batı ve Batı Gü
neyindeki 'bataklıkların kurutulması hakkında 
ne düşünüldüğüne dair olan sözlü sorusuna, 
Bayındırlık ve Tarım Babanları cevap verdiler. 

Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'm, Ka
radeniz bölgesinde açlık başladığı ve bu yüz
den 'bâzı köylerin boşaldığına dair olan neşriyat 
hakkındaki sözlü sorusunu, Ekonomi ve Tica
ret Bakanı cevapladı. 

Emekli Piyade Yarfoay Avni Kurtkaya'nın, 
emeklilik işlemine dair olan Adalet Komisyonu 
raporu kabul olundu. 

Türkiye ile İtalya arasında havayolu ile ya
pılacak muntazam ulaştırmanın tesis ve işletil
mesine dair olan Anlaşmanın onanması hakkın
daki Kanun, kafbul olundu. 

1949 - 1950 devresinde Türkiye lehine tanı
nan 55 milyon 300 bin dolarlık keşide hakkı 
mukahilinde bu miktar dolar karşılığı Türk 

Lirasının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sı nezdinde açılacak iki özel hesaiba yatırılması 
hakkında Dışişleri Bakanı ile Amerika Birleşik 
Devletlerinin Ankara Büyük Elçisi arasında 
mektup teatisi suretiyle varılan Anlaşmanın 
onanmasına dair olan Kanun, kabul edildi. 

Federal Alman Cumhuriyeti Bandıralı gemi
lerin Türk limanlarında ve Türkiye Cumhuriye
ti Bandıralı gemilerin Federal Alman Cumhuri
yeti limanlarında en ziyade müsaadeye mazimi-
millet muamelesi görecekleri hususunda teati 
olunan mektupların onanması hakkındaki Ka
nun, kabul olundu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanun tasarısının "birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine 
dair olan Kanun tasarısının birinci görüşülmesi 
tamamlandı. 

Alman karar gereğince 7 . II . 1950 Salı 
günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

J?. Karadeniz C. Aksu 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Uran 

r>m<* 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saat i , : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras Mardin): Sait Koksal (İsparta) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden yoklama 

yapılmıya başlandı) 

BAŞKAN 
rum açıldı. 

Çoğunluğumuz olmuştur. Otu-
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasartst 
ve Geçici Komisyon raporu (1/642) [1] 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Şimdi bir önerge vardır, oku-

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 

gündemin bütün maddelerine öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif eylerim. 

Komisyon Başkam 
Denizli Milletvekili 

Dr. Behçet Uz 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... önerge kabul edilmiştir. Söz, Sözcü
nündür. 

GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ FEYZÎ-
OĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; Mil
letvekili Seçimi Kanunu tasarısı Yüksek teklif 
ve tasvibinize arzedilmiştir, Komisyon, seçim 
emniyetini tamamen sağlıyan bir tasarısı ile 
huzurunuza çıktığına kanidir. Komisyon, tasa
rının hiçbir 'eksiği, kusuru olmadığı gibi bir id
diada değildir. Müzakere sırasında yapılacak 
müdahale, ikaz ve almacak kararlarla eksiklik
ler ikmal edilir. 

Tasarının hazırlanması için sarfedilen gay
retler malûmunuzdur. Hükümet teknik bir he
yete bir Ön tasarı hazırlatmıştır. Tasarıyı üni
versitelerin, baroların, Yargıtay ve Danıştaym 
değerli ve salahiyetli mümessillerine tetkik 
ettirmiştir. Bu tlim Heyetinin hazırladığı tasarı
nın memleket gerçeklerine, memleket ve muasır 
milletler tercümelerin, ilim ve Anayasamızın 
icaplarına göre bâzı tadillerle aynen B. M. Mec
lisine takdim etmiştir. Komisyon teknik he
yet ve îlim Heyeti tasarılarını ve gerekçelerini 
tap ve tevzi ettirdi. Hükümet tasarısını esas 
alarak diğer tasarılar ve gerekçelerinden de 
faydalanarak, Yüksek Huzurunuza sunduğu 
tasarıyı hazırladı. Tasarı Anayasamıza istinat 
eder ve Anayasanın ruhuna ve metnine tama
men uygundur ve Anayasanın emrettiği seçim 
emniyet ve serbestisini temin gayesiyle hazır
lanmış bir tasarıdır. 

[1] 161 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
d%r. 

Komisyon, müzakerelerinde bâzı zorlukları 
iktiham mecburiyetinde kalmıştır. Bununla be
raber Demokrat Partinin komisyonumuzda bu-
llanan sayın üyeleri komisyonumuzun mesaisini 
kolaylaştırmakta, zorlukları izalede büyük yar
dımlar göstermişlerdir. Burada kendilerine yük
sek huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. Demokrat Parti, tasarının prensiplerin
de noksan görmediklerini ve milletteki tereddüt
leri izale edecek mahiyette olduğunu, teferruat 
noksanlarını maddelerde el birliği ile düzeltmek 
kabîi olduğunu, daha müzakerenin ilk gününde 
açıklamışlardır. 

Millet Partisi Milletvekilleri arkadaşlarımız, 
lâyihayı prensip bakımından noksan gördükleri
ni, acili teminatın, kütüklerin düzenlenmesinden 
tutanakların red ve kabulüne, bir veya birkaç se
çim çevresinde seçimlerin iptaline kadar mahi
yetleri idari olsun, teşriî olsun bütün işlerin 
yargıçlara bırakılmasının lâzımgeldiği tezini 
müdafaa etmişlerdir. 

Burumla beraber geniş bir anlayış zihniyeti 
ile komisyon müzakerelerini takip etmişler ve 
kıymetli fikirleriyle Komisyonumuzu' tenvir et
mişlerdir. Bu mesailerini takdir ve şükranla kar
şılarım. 

İktidar ve muhalefet iyi ve emniyet sağlıya 
cak bir kaırun çıkarmak gayesinde birleşmiştir. 
Oayeyede iştirak, tasarının iyi şekilde hazırlan
masında faydalı olmuştur. İyi kanunlar daha 
iyi kanunlar için bir temel teşkil ederler. 

Tek dereceli SNeçim usulü ve çok partili De
mokrasi rejimine girdikten beri Seçim kanunla
rı birkaç defa değişmiş genel ve ara seçimlerinin 
tecrübelerine dayanarak ve diğer milletlerin 
mevzuatından faydalanarak memleketin gerçek
lerine uygun bir tasâh hazırlanmıştır. Seçim em
niyeti diye artık bir tfiesele karşısında kalmıya-
cağız. Seçim emniyeti gizli oy, aleni tasnif ile 
teinin olunur. Bu ana {.prensipleri serbestlik sağ
lar. Serbest olmak tesirden azade olmak demek
tir. Derhal ve katiyetle beyan ve ifade etmek 
isterim ki: Tasarı ile JJüj$ümetın seçim işlerinde 
en ufak bir tesir yapmasına asla imkân bırakıl
mamıştır. Artık Hükümet tesiri diye birşey mev-
zuubahis olamaz. Tesir yapacak, yahut tesir altın
da kalacak kimseler seçim mekanizmasında yer 
verilmemiştir.. Ferdî müdahale ve tesirlere bu 
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kanunun ve umumi mevzuat müsaade etmemek- M 
tedir.. ' 

İlim heyeti tâbiri ile idare âmirleri seçim rac- . 
kanizması dışında bırakılmıştır. Seçim, yargıçla
rın nezaret ve murakabesine tevdi edilmiştir; 
Seçimlerde siyasi partilere, halk ve halk teşek
küllerine en geniş yer verilmiştir. Beş kişilik 
sandık kurullarına siyasi partilerden 3 ve on bir 
kişilik il seçim kurullarına 6 üyelik yer vermiş
tir. Seçim kurullarına en yüksek dereceli yar- | 
gıçlar başkanlık edecektir. Sandık ilce, il kurul
larında siyasi partilerin ve bağımsız adayların ı 
birer müşahitleri bulunabilecektir. Bunlar opo- ' 
rasyonları yakından takip edeceklerdir. . | 

Seçmenler, müşahitler, adaylar kurul teşeıc- j 
küllerine işlem ve kararlarına karşı geniş şikâyet i 
ve itiraz etmek hakkına maliktirler. 

Nihayet Yargıtay ve Danıştay üyelerinden 
gizli oyla seçilecek bir heyetten müteşekkir Yük- | 
sek Seçim Kurulu, il seçim kurulları teşekkülleri j 
işlem ve kararları, seçim neticesine müessir oy ! 
farkı husule getirecek vakıaları vatandaşların ı 
seçilme yeterliği hakkındaki itirazları tetkik vo i 
tahkik ederek bâzı ahvalde kesin karar verecek 
ve bâzı ahvalde bir rapor tanzim ederek Büyük 
Millet Meclisine sunacaktır. 

Bütün muameleler aleni olduktan başka her 
kurul, gerek tadat ve tasnif gerek birleştirme 
tutanaklariyle milletvekili tutanaklarının birer 
suretini mahallinde derhal asarak; ilân edecek j 
siyasi parti müşahitlerine birer suretini vere
cektir. Bağımsız aday müşahitleri istedikleri ı 
takdirde kendilerine de birer örnek verilecektir. 
Seçim emniyetini sağlamak için kanunun der
piş ettiği daha birçok tedbirler vardır. Bu te
ferruata girerek vaktinizi ^lmak istemiyorum. I 
Şunu arzedeyim ki, müessir ceza tedbirleriyle | 
-bu emniyet takviye edilm^ bulunmaktadır. Se- I 
çim emniyetini sağlamak ;için o kadar sıkı ted- | 
birler düşünülmüştür ki, formalite çokluğun- I 
dan, cezaların ağırlığından endişe edenler de I 
olmuştur. Memlekette*bir daha seçim emniye
tinden bahsedilmemesihi sağlamak için bu güç
lükler iktihama değer Seçim serbestliği hesa
bına alman tedbirler umumi emniyet ve binni- j 
haye seçim selâmetini tehlikeye düşürebilece
ğinden endişe eden arkadaşlar da olmuştur. Bu I 

endişeye mahal yoktr.r. Umumi emniyet ve se- I 
çim emniyeti birbirinden ayrılamazlar. Kamu ! 
emniyeti olmıyan }erde seçim emniyeti mevzuu- | 
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bahis olamaz. Âmme emniyeti gerek bu ka
nun, gerekse umumi mevzuatla her zaman nor
mal ve kanuni yollardan temin edilir ve edile
cektir. Millet iradesinin tam tecellisi gayesiyle 
hazırlanmış bulunan seçim tasarısının tümü hak
kında vereceğim izahat şimdilik bundan ibaret
tir. 

Maddelere geçilmesi tasvip buyurulduğu 
takdirde Komisyon emredilecek izahatı vermeye 
hazırdır. 

Sözümü artık seçim emniyeti diye bir mese
le kalmıyacağma işaret etmek suretiyle ve bu 
kanunun millet ve memleket için hayırlı olması 
temennisiyle kesiyorum. 

BAŞKAN — Osman Nuri Bey konuşacaktır. 
Partiniz adına mı, kendi adınıza mı? 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Millet 
Partisi namına ve şahsım adına. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Biz de söz istemiştik. 

BAŞKAN — Osman Nuri Bey bir hafta ev
vel söz istemiştir. Böyle olmasına tüzükte mâni 
bir hüküm de yoktur. Sizden evvel söz istediği 
sabittir. Hiç değilse 48 saat evvel söz istemiştir. 
Binaenaleyh söz kendisinindir. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; mevzua girmezden evvel Seçim 
Komisyonuna özür dilerim. Çünkü ozaman ma
zeretim vardı ve bilâhara da 10 gün kadar ra
hatsız oldum Komisyon müzakerelerini takip 
edemedim. Zaten bütün tenkitlerim Hükümete 
karşı olacaktır, Komisyona değil. (Gülüşmeler). 

Bundan 9 - 10 ay evvel idi, fahametpenah 
.benimle görüşmek istedi, Şemsettin Günaltay 
Hazretleri, görüştük. Tasavvurlarından bah
setti ve-programına ircaı kelâm ile, Seçim Kanu
nu hazırlıklarına girişmek istediklerini, söyle
di, bir tasarı hazırlıyacağız, dedi. Sizin parti
nizin de teklifleri ve mütalâaları varsa onu da 
söylersiniz, bir araya getiririz, tasarıyı intaç 
ederiz mealinde konuşmanın zübdesi bundan 
ibarettir. Uzatmak istemiyorum. 

Evet, dedim, grupta düşünürüz taşınırız, lâ-
zımgclen cevabı veririz ve bir hasbıhal ettik ken
disiyle, mü hah asa ettik konuştuk, ayrıldım 
bendeniz. 

Sonra biz cevabı ret verdik buna. Neden? 
İştirak etmedik, esas itibariyle. 

1. Hükümet, yani fehametpenah Şemsettin 

\ 
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Günaltay Hazretleri mevkii iktidara geldiği za
man burada bir program okudular. (Soldan gü
rültüler) . 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Reis 
Bey, tarizde bulunmasın. 

BAŞKAN — Osman Nuri Bey,, fehametpe-
nah tâbiri tarihe karışmıştır. Rica ederim yap
mayın, müzakerenin sükûneti ve şerefi namına 
gayet ölçülü kelimeler kullanın. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Biz de 
Millet Partisi namına konuştuk. Cevap verdik. 
Bu programın şimdilik samimiyetine itimadımız 
yoktur, dedik, ademi itimat beyan ettik. Ay
nen böyle cereyan etti. Hattâ Başvekil geldi, 
burada teessürnü bildirdi. Bir bu, bir de ka
nunların malûmu âliniz Anayasaya muvafık ol
ması lâzımdır, ihtiyaca uygun olması lâzımdır. 
Adalet kaidelerine uygun olması lâzımdır. Ni
hayet iyi bir zihniyetle tatbik edilmesi lâzımdır. 
Feyiz verebilmesi için, memleketin müstefit 
olabilmesi için bunlar birer kaidelerdir. Tek
rara lüzum görmüyorum. Biz bunu düşündük 
ve iyi tatbik edilmediğini gördük, seçim suçlu
larının tecziye edilmediğini ve bunların kolları
nı sallıyarak gezdiğini, takibat yapılmadığını 
müşahede ettik. Bu teklifin samimiyetine ina
namadık ve cevabı ret verdik, teşriki mesai ede-
miyeceğiz dedik. 

Onlar tabiî Hükümet olarak bir tasarı hazır
ladılar, istişare heyetlerine müracaat ettiler. 
Onlardan istifade ederek, fikirlerini aldılar. 
Nihayet bildiğiniz tasarı ile Meclise geldiler. 
öeldikten sonra tabiî Komisyona gitti Komis
yondan yine bildiğiniz şekilde buraya tasarı 
getirdi. Komisyon Hükümetin çizdiği ana hat
ların haricine çıkmadı, çıkmadı, maddeler üze
rinde bâzı tadilâtlar yaptı, gördüğü esaslara 
pek girişmedi, vazifesini bitirdi, raporunu 
verdi. 

Arkadaşlar; bu tasarı evvelâ adalet kaidele
rine külliyen mugayirdir, ispat edeceğim. Bu 
bir. 

2. Anayasa hükümlerine mugayirdir; 
3. Demokrasiye mugayirdir; 
4. tnsan hakları beyannamesine külliyen 

aykırıdır. 
,.. Bunları birer birer huzuru âlinizde mümkün 
mertebe hulâsa olarak izah ve ispat etmek iste
rim. Buna girişmezden evvel bu tasarı esasen 
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yürekten yaralayıcıdır. Çünki Anayasa, demok
rasiye uymıyan bir takım kanunların zincirleri, 
hançerleri altında yaralanmıştır. (Soldan, allâh, 
allah sesleri). . 

BAŞKAN — Müsaade buyurun rica ederim. 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Ve bu 

tasarı bana diyor ki: Ben memlekete nâfi olamı-
yacağ^m, seçim emniyeti benimle sağlanamıya-
cak. Çünki, zincirbendim, diyor. (Soldan, hangi 
zincirbent sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim sükûneti muhafaza 
edelim, arkadaşımızı sonuna kadar dinliyeliriı. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Meselâ, 
îller Kanunu, meselâ Hâkimler Kanunuı meselâ 
dışarı Sağcılık ve Solculuk Kanunu gibi 200 e 
varan kanunlar beni bağlamıştır, diyor. Binaen
aleyh benim ruhumdan benim metnimden kati
yen şeçiçm emniyeti beklemeyiniz, diyor. Hakika
ten bakıyoruz tasarı seçim emniyetini sağlamak
tan mahrum, teminatı hakikiyeden mahrum. 
Teminat tâbiri bir az şümullü kullanılıyor, bir 
az da sui tefsir ediliyor. Teminatı hakikiyeden 
mahrum, teminatı hukukiyeden mahrumdur. Me
selâ teminatı adliye vardır demişler, Hükümet 
bunu da üzerine almıyor, ben buna teminatı ad
liye diyemem diyor. Yalnız bu şekli teminatı ad
liye olarak kabul etmişler, bir kısmı teşekküller, 
bâzı heyetler, Hükümet te diyor ki onların kabul 
ettikleri teminatı adliyeyi onların anladığı gibi 
benimsemiyrum. Kurullarda hâkim var, temi
natı adliye budur deniyor. Hayır arkadaşlar 
ama buna teminatı adliye denemez. Hâkimin 
kurulun başında bulunmasiyle kanunda teminatı 
adliye vardır denilebilir mi? Hükümet te bu fi
kirde bulunduğu için bu noktaya pek temas et
meden kapalı geçiçyor ve haklıdır da. 

Öyle diyorlar, Başbakan Yardımcısı bir 
profesör bunu teklif etmiş, bir parti reisi bunu 
kabul etmiş, adına «Teminatı adliye» demişler. 
Olabilir.. O da bir fikir ve bir mütalâadır. Fa
kat, hakkın, hukukun hakikatin kasdettiği temi
natı adliye bu değildir. Bâzı kimseler vardır, 
ismi «Âdil» dir, fakat onun adaletle alâkası hiç 
yoktur, şimdi bu adam «Âdil» midir? Harekâ
tı'nı, revişine bakıyoruz, hiç de adaletle alâka 
peyda etmemiş bir adamdır. Bizim bu kanun da 
öyle, müsemma binnakizdir. Kendileri bu tâbiri 
bilirler. 

NAZIM POROY (Tokad) — Osman Bey, 
niçin komisyona gelip bunları söylemediniz? Siz 
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de Anayasa Komisyonunda idiniz, birgün dahi 
gelmediniz. 

BAŞKAN — Rica ererim, müdahaleye hak
kınız yoktur. 

OSMAN NU^Î KÖNÎ (Devamla) — Sözümü 
devam ettirmeye vicdanen mecburum, burada 
vazifemi yapıyorum. Dinlemek istemiyen varsa 
buyursunlar dışarıye.. Eğer dinlemek istemiyen 
varsa dışarı buyursunlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; bu müzakerede ve 
her müzakerede hatibin sözünü kesmek ve tü
zük hükümlerine davet etmek yalnız reisin hak
kıdır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Ben de Anaya
sa Komisyonu Başkanı sıfatiyle söylüyorum. 

BAŞKAN — Hakkınız yoktur. Söz alır kür
süye gelirsiniz. 

NAZIM POROY (Tokad) — Geleceğim. 
BAŞKAN — Devam ediniz. 
OSMAN NURt KÖNÎ (Devamla) — Demin 

de arzettim. Bu tasarı adalet prensiplerine, ada
let esaslariyle gayrikabili teliftir. Meclisi âlini
zi resmen hakem yapıyorum, sizi resmen hakem 
tanımaya mecburum. Birleşmiş Milletler Cemi
yetindeki hukukçuları da. hususi hakem yapı
yorum. 

I. Adalet esaslariyle gayrikabili teliftir. 
Bu tasarı, bir halitai acibei hukukiyedir, bir 
ucubei hilkattir. (Gülüşmeler) Zira, Mebus
luk dediğimiz milletvekilliği nedir? Mü
vekkil ile vekil arasında yapılan bir vekâlet 
akdinden başka bir şey değildir. Bir vekâlet 
akdi, bir temsil akdi değil midir? O halde bu 
tasarıda idare âmirlerinin vazifeleri var, biz-
zarure; ihtiyar heyetlerinin var, belediyenin 
var, Meclisi umumi vilâyet âzalarının var, hâ
kimlerin var, partilerin var, bir de sonun kuv-
vei teşriyenin var. O halde kırkambar değil mi 
arkadaşlar? Hem de bir halitai acibei hukuki
ye değil mi bu? 

BAŞKAN — Cevap beklemeyin. 
OSMAN NURt KÖNt (Devamla) — Hayır 

cevap beklemiyorum, cevabı kendim vereceğim. 
NAZIM POROY (Tokad) — Reis bey bıra

kınız da devam etsin. 
BAŞKAN — Nazım bey, ben vazifemi yap

maya mecburum. Hatibin sözünü sekteye uğrat
mayınız. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Nazım 
bey, Nazını bey Avrupa'da okudunuz. Bunları 
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sizin bilmeniz lâzım. Ama maalesef yalnız git
mişsiniz, gittiğiniz gibi gelmişsiniz, maalesef. 

NAZIM POROY (Tokad) — liamdolsun, sıh
hatle gittim, sıhhatle geldim. 

OSMAN NURt KÖNÎ (Devamla) - Peki 
efendim. Bakıyorum, ondan da var, ondan da 
var. Vaktiyle Hasan Fehmi Paşanın dediği gibi, 
ondan da var, Ondan da var, damat olan da 
var, damat olmıyan da var. Bu tasarı böyle. 
Yok diyemezsiniz. Ikına iki isim koyabiliriz, ya 
Şemsettin Günaltay tasarısı, yahut da Partiler 
tasarısı. 

Arkadaşlar, Partilere bir hak veriliyor. Ve
rilebilir. Ben buna muteriz değilim, fil esas. Fa
kat partiler, partilileri değil. Bitarafları kuru
la göndermeleri lâzım. Halbuki bu tasarı kurula 
partilileri gönderiyor. Hangi partili olursa ol
sun, hiç bir taraf olur mu? Bu şekil adalet ile 
kabilitelif midir, soruyorum? Hayır diyemez
siniz, çünkü partinin adamıdır o. Partinin âza-
zı bitaraf olur mu? O halde bitarafın gönderil
mesi lâzımdır; adalet kaideleri bunu âmirdir. 
Kezalik Meclisi Umumi azaları; bitaraf değil
dir, belediye azaları, bitaraf değildir bunlarla, 
bir heyet teşkil ediyoruz tek hâkimi başkan 
yapıyoruz, artık bunun vereceği kararı takdiri
nize tevdi ederim. 

Binaenaleyh, partilerin böyle kendi adam
larım göndermesi mııvafıkı adalet değildir ar
kadaşlar, partiler bitaraf gönderebilirler. 

Gelelim ikinci kısma; bu tasarı Anayasaya 
muvafık değildir. 

Arkadaşlar; ufak bir mukaddeme yapmama 
müsaade buyurunuz. Anayasa; kültür. Hattâ 
Meclisin ruhu Anayasadır. 

Nasıl ki, ruh, beden ile iltisak peyda etmiştir. 
Anayasa ile bu Meclisde iltisak peyda etmiştir. 
Anayasasız Meclis olamaz. Hukuki meclis ola
maz, siyasi ye hukuki bir varlık olamaz. Anaya
sa ile beraber Büyük Millet Meclisi mevcudiyeti 
hukukiye ve siyasiyedir. Anayasasız Meclis ruh
suz bir cesede benzer. 

Anayasanın bâzı hükümleri vardır, izah eder
sem bana hak vereceksiniz, iştirak edeceksiniz. 
Meselâ fikir hürriyeti şahıs hürriyetinden, mes
ken masuniyetinden bahsediyorum; bunlar bildi
ğiniz şeyler. Bu haklar herkes için aynıdır. Fa
kat, arkadaşlar bir tevkif müzekkeresi verildiği 
zaman onun hürriyeti kalır mı, Anayasa muci
bince? 
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Adliye bir taharri tezkeresi verse ne olur? Evi 

taharri olunur. Çünkü araya şahsi arızalar gir
miştir. Anayasanın kamu kısmında, kaza fas
lında, yargı faslında hükümler vardır. Anayasa 
her zaman bakidir, tatbik edilir, ona riayet mec
buriyeti vardır, ancak kanuni, şahsi arızalar 
hürriyeti tahdit eder. Yani ortada suç olacak, deli 
olacak, mahcur olacak. Bir deliyi alıp zorla timar-
haneye gönderirler, benim hürriyetim var diye
mez, çünkü bu icapları Anayasa kabul etmiştir. 

Nitekim Anayasada bir madde vardır ki, o 
hükme göre kaziyei muhkeme halinde olan bir ilâ
mı Heyeti Vekile de, Meclis de bozamaz, katidir, 
o ilâm o şahıs hakkında bir kanun mahiyetinde
dir, o hükme istinaden bir adam idam olunur Hanı 
Anayasa mucibince şahsın hayat, hürriyet hakkı 
vardı? Arzettiğim gibi, bunlar intizamı âmme, 
Anayasa ve adalet kaideleridir. O adam asılır. 
iöamı müstelzim bir suç işlemişse temyiz tasdik 
etmişse biz de tasvip etmişsek bitti. Bunda da 
böyle işte. Filesas filasıl herkes seçim hakkına 
maliktir. Arkadaşlar buraya geliyorum, meğer 
yukardaki arızi sebepler ola... Ona diyecek yok. 
Deliler olsun, çocuklar, mahcurlar olsun, olamaz, 
Çünkü mahcur demek, mahkûm demektir. Hal
buki bu iş hâkimiyeti milliye, bu seçim meselesi
dir. Mahkûm olmuşsa seçmen olamaz, rey vere
mez. Doğrudur, Anayasanın o maddesine muva
fıktır. Maddeyi de okuyayım, kısadır. Fakat buna 
temas etmeden evvel diğer bir yere temas etmek 
istiyorum. Anayasanın İ İ nci maddesi (30 yaşını 
dolduran kadın, erkek her Türk milletvekili seçi
lebilir) . 

12 nci maddesinde de istisnalar ver: Falan.. 
Falan seçilemez diye. Tekrar etmiyeyim, bili
yorsunuz. Bu da tasarıya girmiş. Nihat Erimin 
fitarihinde dediği gibi, istisnanın tahdidi lâ
zımdır; tevsii değil. Doğrudur. Anayasadaki is
tisnaların da tahdidi lâzımdır. Bu Garp huku
kunda da böyledir, Şark hukukunda da. O hal
de bu istisnayı nasıl oluyor da tevsi ediyoruz. 
Biz şu şartlar altında bir kimse adaylığını ko
yamaz diyoruz; filesas mebus da olamaz demek
tir. Tevsi ile Anayasa hükümlerini ihlâl ediyo
ruz, arkadaşlar. 

iki tane bölüm hazırlandı burada; seçilebilmek 
ve bir de adaylık koyabilme meselesi; ne fark 
var bir fıkrayı çıkarırsak? Aynı mefhuma ta
allûk ediyor. Ne fark var? Falan adaylığını 
koyamıyacak, falan mebus seçilemiyecek diyor 
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fıkrada. O halde Anayasanın haricine çıkıyor. 
Sözcü muvafık olduğunu söyledi. Hayır Anaya
sadan uduî vardır, huruç vardır. Bence böyle
dir. Anayasadan inhiraf ediyoruz. Yanlıştır. 
12 nci maddenin haricine çıkamayız. Memurlar, 
kumandanlar, hâkimler, bilmem neler, bunlar 
namzetliklerini korlar, adaylıklarını korlar, is
terlerse, mebus olabilirler. Zaten mâni yoktur. 
Zaten bu Meclis bile kaç sene evvel bir askerin 
mebus olmasını kabul etmiştir. Tabiî doğrudur. 
Anayasaya muvafıktır. Şimdi istifa edecek, şu 
kadar zaman evvel; bunlar fazla kayıtlardır. 
Anayasaya uymıyan kayıtlardır. Yani seçilme 
hakkını haiz olan bir adamın hakkını ayaklar al
tına almak, takyit etmek demektir. Salâhiyeti
miz var mıdır buna? Anayasaya muvafık bir 
kanun yapmaya mecburuz. Kanunların Anaya
saya muvafık olması lâzımdır. Bunun üzerinde 
titremeliyiz, hassas olmalıyız bunun üzerinde. 
Binaenaleyh adaylık koymak, aday hakkında
ki maddenin bir fıkrası müstesna olmak üzere, 
diğerlerini tamamen tayyetmek lâzımdır. He
men hemen aynı mânada, seçilme yeterliği, 
adaylık koyma meselesi: Ha hoca Ali, ha Ali 
hoca, fark yok.. Aynı mefhumu ifade eden şey
ler bunlar, hiç başka bir şey değil arkadaşlar. 
Yalnız, şöyle bir girizgâh yapmış onu koymuş
lar oraya. Hayır hayır aynı mefhum. 

Mebus çıkması meselesidir o mesele. 
Sonra kurullarda bulunan hâkimlerin mil

letvekili adaylığı için hakkında hükümler var, 
azalar hakkında hiçbir şey yok. Nedir bu tef
rik, nedir? Bir defa esası halledelim. 

Sonra yüksek kurulda bulunanlar.. Rica ede
rim bu. Anayasanın hangi maddesine muvafık
tır? 11 ve 12-nci maddelerine muvafık mıdır? 
Soruyorum. Millî hâkimiyet nasıl tecelli eder? 

Geliyorum diğer kısmına; seçme yeterliği 
bahsine, seçmek bahsine, seçmek hakkına gele
lim. Bu seçmek hakkıdır. 

Anayasanın 10 ncu maddesini okuyorum, fa
kat bu maddeyi okumadan evvel 9 ncu madde
yi de beraber mütalâa edelim. Çünkü cevap ve
recekler. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Onu maddeler
de okursunuz. 

BAŞKAN —• Rica ederim sözünü kesmeyi
niz, tümü hakkında konuşuyor. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Madde 
9 - Türkiye B. M. Meclisi özel kanununa göre 
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millet tarafından seçilmiş, milletvekillerinden 
kurulur. Esas budur. Fakat Anayasanın huku
ku esasiye kaidesi olarak, direktif olarak koy
duğu hükümleri haricine çıkabilir miyiz?. Asla, 
Kurullar, sandıklar, kütükler, intihap usulleri 
ve saire, ve saire. Bunların, hepsi propagandadır. 
ötekiler tadil edilemez. Onun altındaki 10 ncu 
madde kati bir hüküm koyuyor. Diyor ki; millet
vekili seçmek, 22 yaşını bitiren her Türk'ün 
hakkıdır. Bir defa yaş üzerinde duruyor. Da
ha doğrusu bu üç esası ihtiva eden maddedir: 

1. Yirmi yaşını bitirmek, 
2. Türk; olmak, tabiî kadın ve, erkek; yani 

mahcur olmamak, deli olmamak, mahkûm olma
mak. Çünkü Hâkimiyeti Milliye meselesidir. 
Bunlar, bunda mündemiçtir. Binaenaleyh, mah
cur olmryacak, âmme hizmetinden mahrum ol-
mıyacak, ona diyeceğim yok. Şahsi arızalardır. 
Filesas o adam salahiyettardır, yetkilidir, hak
kı vardır. Suç işlemiş, bidem atı âmmeden mah
rum olmuş, mahkûm olmuş ama demin arzetti-
ğim madde mucibince binaenaleyh o adamın 
hakkı yoktur. Doğrudur, bunlara giriyor. Aklı 
Ibaşmda olmıyan bir adam seçmen olamaz arka
daşlar, mahkûmlar seçmen olamazlar çünkü 'bu, 
hâkimiyet meselesiyle gayrikabili teliftir. Mad
dedeki (Fer) tamimdir, edatı küldür, bütün 
Türklere şâmildir, bilaistisna. Şahsi arızalar 
müstesna onu arzettim. O halde nasıl olur da 
tasarıda dokuzuncu madde yer tutar? Doku
zuncu maddeyi okuyorum •. 

Aşağıda yazılı seçmenler oy veremezler : 
1. Za'bıta âmir ve memurları, 
2. Subaylar, 
3. Askerî memurlar, 
4. Askerî öğrenciler, 
5. Silâh altında bulunan erat. 
Bu Anayasanın hangi maddesine uyuyor? 

Türk ordusu, Türklerden mürekkep bir ordu 
değil midir? Türk Milletinin, Türk medeni mil
letinin ordusu medeni değil midir? Hukuku me-
deniyeden sakıt mıdır? Hâşa. Hukuku medeni-
yesine sahip değil mi Türk zabıtası? Birisi em
niyeti dâhiliyeyi, birisi de harici emniyeti te
minle mükellef olan kuvvetlerdir, bunlara iti
madımız mı yok? ('Gürültüler) Müsaade buyu-
Tun. Hatırıma bir şey geldi. Hükümet tasarı
sında bir şeyden bahsediliyor, hoşuma gitti. 
Mithat Paşadan, tkinci Ham idin cülusundan 

.1950 O : 1 
i bahsetmiş, bir mukaddeme yapmış. Şimdi ben 

de oraya geçmek isterim. Hatırıma gelmemişti, 
Hükümet tasarısında gördüğüm için ben de 
oradan bahsedeceğim. Ama sözlerimle Hüküme
ti padişahcılıkla mı itham edeceğim.. Hâşa.. 
Yalnız 1328 senesinden bahsedeciğm. 1328 den 
evvel 1324 te bir kanun yapılıyor, İntihabı Me-
busan Kanunu... Bundan mülâzımı saniye ka
dar subaylara, mezun olan erata, seçme hakkı 
tanılıyor, kur'ası gelmiş erata vekil tutup oyu
nu kullanmaya hak tanımış. Fakat maalesef 
1328 de zannederim Gazi Muhtar Paşa zamanın
da yeni bir kanun çıkarılıyor, ordu rey hakkın
dan mahrum ediliyor. Ama o zaman Anayasa 
yoktu arkadaşlar. 

Anayasa yapılıyor, Anayasada bu madde, 
Hem de Gazi'nin zamanında konuyor. Bu mad
de mutlak olarak buraya giriyor. Buna rağmen, 
1942 de, bir kanun yapılıyor; ordu ve subaylar 
az gelmiş gibi araya bir de, zabıta memurlarını 
koyuyorlar. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Kâfi 
değil mi bu kadar mazi? 

BAŞKAN — Devam edin. 
OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Bu, ne 

dereceye kadar hukuk kaideleriyle Anayasa ile 
kabili teliftir? Bir türlü aklım almıyor. Bu iti
mat ettiğimiz, vatanın müdafii, yurdu kurtaran 
muzaffer ordudur. O ordu ki, arkadaşlar, hak-
kalinsaf söyliyelim, dehai askeriyesiyle tanınmış 
Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yatpan, ordudur, 
Mareşal Çakmak'ı Mareşal Çakmak yapan o or
dudur. Tabiî onların dehası ordunun kudretine 
inzimam etmişti, Türk Ordusu bu suretle mu
zaffer oldu Allah onlardan razi olsun, ölenle
re rahmet. 

I SOLDAN (Bir Milletvekili) — Bunları bil-
! miyorduk ta, senden öğreniyoruz. 
I OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Onlar 

memleketin namusunu, ve istiklâlini kurtarmış-
| lardır, yüzümüzü güldürmüşlerdir. Kim? Türk 
i Ordusu. Kudretini kimden aldı? Türk Milletin-
! den. Anayasada medeni Türk Milletinin hakkı 
' reyini kabul ediyoruz da bu tasarıda Türk 
I ordusundan bu hakkı niçin esirgiyoruz? Onu 
j bu haktan mahrum ediyoruz? Sıkıştığımız zaman 
\ aman ordu diyoruz, onu vazife başına çağırıyo-
! ruz. 
j Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Reis 
; Bey! Niçin müdahale etmiyorsunuz? 

154 ~ 



B : 40 7.2 
OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Arka- I 

daşlar, ordu siyasetle iştigal etmez. Ben de ka
tiyen ordunun siyasetle iştigal etmesine taraftar 
değilim. Fakat hâkim de, memur da siyasetle 
iştigal etmediği halde onlar sandık başına gidip 
en mukaddes haklarını oy hakkını kullanıyor
lar. O halde ordu niçin bu hakkını kullanmasın,? 
Oy hakkını kullanmak, hiçbir zaman siyasi işler-
le iştigal değildir. Memleektin hâkimi millettir. 
Millet mefhumunda müsellâh, gayrimüsellâh bü
tün fertler dâhildir. Bunu iki sınıfa ayırmak, 
gayrimüsellâhları müselleha hâkim kılmak doğ
ru değildir. Anayasamız hükümleri gereğince 
bahusus Başkumandanlık B. M. Meclisinin nef
sinde mündemiçtir. Halbuki bu suretle gayri-
müsellahlar, yani orduya dâhil olmıyanlardan 
doğan Meclis Başkumandanlığı nefsinde tutu
yor demektir. Ordudan rey almıyoruz, ondan 
sonra da Büyük Millet Meclisi Başkumandandır. 
Halbuki, Anayasa 'nm hükmü Ordunun, da re
yinin alınması merkezindedir. Orduda kıymetli 
subaylarımız, mütefekkir erkân ve ümera ve ni
hayet Kahraman ordumuzun kıymetli erleri var
dır. Onların reylerinden de istifade edeceğiz. 
Anayasa da bunu emrediyor arkadaşlar. Bina
enaleyh, bu tasarı, Anayasaya gayrimuvafıktır. 

Demokrasiye muvafık değildir demiştim. 
Şimdi buna geçiyorum. 

Demokrasi ne demektir 1 Mânayı hakikisi 
nedir? Milletin hâkimiyeti, hâkimiyeti millîyeyi 
ifade eden bir tâbirdir. Başkaca tarifleri de yok 
değil. Fakat hakiki tarifi budur. Milletin ege
menliği, bizim Anayasamızdaki tâbir. Demok
rasi budur. Bundan b&ş sene evvel, arkadaşlar, I 
bütün devletler, yani Garp demokrasisini kabul 
eden devletler, orduya rey hakkını vermişler
dir. 1945 te İngiltere'de intihap yapıldı, üç ay 
ordudan gelecek arayı beklediler, ve ondan son
ra tasnif yapıldı. Bakınız İngiltere dahi orduya 
rey hakkım tanımıstrr. Ordu, milletin bir unsu
ru, bir cüz'ü, bir rüknü mühimmidir ve şayanı 
ihtiram, hürmete lâyıktir. Binaenaleyh tasarı 
demokrasiye de uymuyor, bu maddeler, bu ka
nunun temeli, esaslarıdır, sonra demokrasiden 
bahsediyorlar, hangi demokrasiden, yazık. Dev
letlerin mevzuatını tetkik ederseniz; ordularına 
oy hakkı vermişlerdir, ingiltere'de seçmen ve
killeri için bir sürü hükümler vardır, seçmenle
rin vekilleri hakkında. 

insan hakları beyannamesine de mugayir- J 
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dir, bu beyannameyi Hükümet 1949 Mayısında 
Resmî Gazete ile ilân etmiş, benimsemiştir, ka
bul etmiştir, Hattâ bunu mekteplere tamim edi
yorlar, yerleştiriyorlar, propaganda yapıyorlar. 

insan hakları beyannamesi ordunun oy sa
hibi olmasını icabettiriyor, bakınız ne diyor in
san hakları beyannamesinin 21 nci maddesini 
okuyacağım; 

Madde 21 : 
1. Her şahıs doğrudan doğruya veya ser

bestçe seçilmiş temsilciler vasıtasiyle memleke
tin kamu işleri yönetimine yani âmme hizmetle
rinin idaresine iştirak hakkını haizdir. 

2. Her şahıs memleketin âmme hizmetlerin
den seyyanen faydalanmaya hakkı vardır. 

3. Halkın iradesi Hükümet otoritesinin esa
sıdır. Bu irade gizli şekilde veya serbestliği te
min edecek muadil bir usul ile cereyan edecek 
umumi ve müsavi oy verme yolu ile yapılacak 
olan namuslu seçimler ile ifade edilir. 

Biz bunu kabul etmişiz, kanun hükmüdür 
bu, çünkü mâjumu âliniz muahedeler kanun 
hükmündedir, neşrolunur, meriyete girer.. Hu
kuku Düvel mucibince böyledir. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NÎHAT ERlM 
(Kocaeli) — Meclis tasdik etmeden olur mu! 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; sual sor
mayın. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — insan 
hakları beyannamesini okuyun; her şahıs doğ
rudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsil
cileri vasıtasiyle memleketin kamu işlerini yürü
tür, iştirak hakkını haizdir. Bilaistisna; asker 
olsun, zabıtaya mensup olsun, polis olsun, zabit 
olsun, ne olursa olsun ,ordu mensubu olsun; ar
kadaşlar, Türk ordusu çok medeni bir ordudur, 
onlar dermeçatma bir ordu değildir, derebeyi 
ordusu değildir; neden hakkı rey tammıyalım 
onlara. Neden bu hakkı kendilerinden esirgiye-
lim. 

22 nci madde; her şahıs memleketin âmme 
hizmetlerinden seyyanen faydalanmak hakkını 
haizdir. Halkın iradesi Hükümet otoritesinin 
esasıdır. Bu irade gizli şekilde ve serbestiyle te
min edceği muadil bir idare ile cereyan edecek 
müsavi oy verme yoliyle yapılacak namuslu ve 
dürüst seçimlerle ifade edilir, denmiştir. 

insan Hakları Beyannamesi böyle diyor, hiç 
kimseyi istisna etmiyor, tabiî, mahcurlar, de
liler filan değil-. 
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Bundan tam 6 - 7 ay evvel, Haziranın 15 i 

idi, bunu da hâtıra kabilinden ilâve etmek is
terim, lûfen dinlerseniz minnettar olurum. Se
çim tasarısı hakkında mesai devam ederken, ik
tidar partisi seçim seferberliği yaptı, harekete 
geçti, tesadüfe bakınız bu târih Şabana tesa
düf ediyor, vaktiyle hocalar bu ayda cerr>e çı
karlardı. İktidar partisi de Şaban ayında hare- | 
kete geçtiler. Derin yürüyüş kollarında avcı 
hattına yayılarak, yatarak kalkarak Şarktan | 
Garbten, Şimalden Cenuptan girişilmiş harekât.. ! 
Bu sırada hiç de caiz olmıyan hiç de kendisine 
yakıştıramadığım, inkılâpçılık iddiasında bulu
nan bir parti, Diyanet îşleri Reisi, Semahatlû 
Hamdı Aksekili'yi Garpta dinî vaızlarda bulun
durmak için harekete geçirdi. Kendi yaptıkları 
vazifeleri haleldar etmemek şartiyle bunu j 
kabul ©diyorum. Fakat Diyanet İşlerini her şey
den masun tutmak isiyen Cumhuriyet Halk Par
tisi Danıştay İşleri Reisinin mevaizi diniyesin- | 
den istifadeye kalkıştı. (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Bunların Seçim Kanunu ile alâ
kası yoktur. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bunların ko
nuşma ile ne alâkası var ! 

BAŞKAN — Sadede gelin, Seçim Kanunu 
çerçevesinde konuşun, kemali sükûnetle dinlen
mektedir, devam ediniz. 

OSMAN NURN KONİ (Devamla) — Sağcı
lık solculuk konusunun mevcudiyetine rağmen 
Şarkta, Garpta olduğu gibi Başbakan, kudsi-
yetten, ahlâktan ve dinden bahsetti, (öyledir 
»esleri) . 

Ben şükranla karşıladım, teşekkür ettim. 
Çünkü Millet Partisinin programını tamim 
etti. 

BAŞKAN — Seçim Kanunu görüşülüyor. Os
man Nuri Bey... Çok rica ederim, sadet dâhilin
de kalalım. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Pekiyi, 
pekiyi. Kalıyorum. Binaenaleyh Seçim Kanunu 
hareketi, teşebbüsü ile propaganda ordusu, ya
ni seferber olan Halk Partisi ordusu harekete 
geçmiştir, derin yürüyüş kollarından.. (Gülüş
meler) 

Biz bu tasarıya inanmıyoruz. Bu tasarı se
çim emniyetini temin edecek kabiliyette, mahi
yette değildir. 

Millet Partisi olsun, ben olayım, millet mef-
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humuna dâhil olan müsellâh, gayrimüsellâh olan 
herkese bu kürsüden selâmlarımızı sunarız. Çün
kü onlara seçim hakkını tanıyoruz biz. (Sağol 
sesleri, gülüşmeler). Bütün csaygılarımızı suna
rım. O kuvvetlere ve zabıtaya da. Zaten takrir 
de veriyorum. Siz öyle telâkki ediniz, biz iki 
sınıf tanımıyoruz. Müsellâh sınıf, gayrimüsellıh 
sınıf hatırımızdan geçmiyor. Millet; müsellâh 
gayrimüsellâh, rey sahibidir. Demokrasiden is
tifade edecektir. Rey hakkını kullanacaktır. Oy 
verecektir. Yalnız siyasetle iştigal etmiyecek-
tir; o başka. 

Millet Partisi bu propagandalar karşısında 
gülmektedir. Bu Kanun tasarısı karşısında, mil
letle beraber teessüfünü bildirmektedir. 

Nihayet millet bu tasarı ve bu propaganda 
karşısında «Allah» demektedir. Ve Allaha sığı
nıyorum demektedir. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. Takrir
lerimi veriyorum. 

BAŞKAN — Fuad Hulusi Demİrellı. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Reis 

Bey, bu ifade şahsi mi oldu, yoksa partileri adı
na mı? 

BAŞKAN — Parti adma konuştu efendim, 
sözü de öyle aldı. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLI (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; sözümüze bugün huzuru
nuzda bulunan Seçim Kanunu tasarısının tarihî 
ve hepimiz için yüz ağırtıcı bir eser olması te
mennisiyle başlıyoruz. Bizi bu candan temen
niye götüren sebebi hep bilirsiniz. Dört seneden 
beri memleket iç politika münakaşalarnm ve en 
samimî ve devamlı halk dileklerinin sıklet mer-

| kezini bütün hakperest vicdanlara emniyet vere
cek bir Seçim Kanununa erişmek hasret ve zaru 
reti teşkil etmiş bulunuyor. 

Vatandaşın bizden istediği ve ısrarla üzerin 
de durduğu şey rey hakkına ve bu hakkı kulla
narak verdiği reye hürmet ettirecek, müdahale
lere, yolsuzluklara, tahriflere meydan vermi-
yecek ve hiç olmazsa o gibi hareketlerde bulun
mak ihtimalini asgariye indirecek mütekâmil bir 
kanundur, öyle bir kanun ki, hükümleri ve mü
eyyideleri ve bunların tatbik ve murakabesiyle 
tavzif edilecek heyetlerin vukuflu ve sağlam seci
yeli zevattan teşkil edilmesini sağlasın. Ancak 
öyle bir kanunladır ki, vatandaş reyinin emniyeti 

| tesis ve memleket işlerinin emanet edileceği eller 
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serbest reylerin hâsılasına göre tâyin ve tesbit 
edilmiş olacaktır. 

Yakın ve uzakça tarihimizin milletçe bu he
defe doğru yapılan ve bâzı acı hâtıraları hâlâ ha
fızalarda yaşıyan mücadeleli hamlelere sahne ol
duğu herkesçe bilinmektedir. Biz büyün tetki
kin ıza sunulmuş bulunan yeni tasarının vücuda 
gelmesinde o gibi acı hâtıraların da tesiri oldu
ğunu düşünmekte ve onların değerini yalnız men
fi olarak değil, bu bakımdan müspet olarak da 
ölçmekteyiz. 

Arkadaşları Milletimiz hemen hemen bir asra 
yaklaşan bir zamandan beri Millî Hâkimiyet 
prensipinin gerçekleştirilmesi ve Devlet binası
nın böyle sağlam bir esas üzerine istinat ettiril
mesi için cehit ve gayretler sarfetmekteyiz. 

Tanzimattan beri keyfî ve kontrolsüz idare 
yerine hukuki devlet ve hukuki zihniyet düstur
larını hakkiyle yürütmeye ve bu suretle demok
rasi rejimini canlı bir realite haline getirmiye 
çalışan bu asîl ve olgun millet geç de olsa niha
yet bu geçirilmiş inkilâpların ileri bir merhale
sine varmak azmindedir. Artık Millî Hâkimiyetin 
nazari sahadan tam olarak fiilî sahaya intikal et
mesine şahit olacağımız günün arifesini yaşıyo
ruz. Meşrutiyet devrinin mâruz kalmış olduğu 
iç ve dış mukavemetler yüzünden ve Cumhuriye
timizin içtimai sahada geçirdiği inkilâpları ya
ratmak ve korumak zaruretinden vukuagelmiş 
bulunan gecikmeler devri çoktan tarihe karışmış 
sayılmalıdır. 

Şimdi milletin kendi iradesiyle ve kendi 
arzusuna göre teşekkül edecek iHLdarlar merha
lesinin yolundayız. Bu yolun bir daha hiçbir za
man kapanmaması için mazinin tecrübelerinden 
dersler alarak bunlara göre tedbirler düşünmek 
ve bulmak mesuliyeti omuzlarımızdadır. 

Bunun içindir ki, önümüze konan bu tasarıyı 
ağır ve tarihî mesuliyetimiz altında ve bu mesu
liyetin bütün şümulünü idrak ederek tetkik ve 
mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 

Aziz arkadaşlar, 
Hepimiz iyi biliyoruz ki, elimizdeki kanun 

projesi eski seçim mevzuatında birbiri ardından 
yapılan değişikliklerin kifayetsizliği karşısında 
en salim esas ve usulleri tedvin etmek ihtiyacın
dan doğmuştur. Bu ihtiyaç kendisini o kadar 
kuvvetle göstermiştir ki, Hükümet, bu tasarıyı 
Yüksek Meclise getirmeden önce yüksek ihtisasJı 
bir ilim heyetine esaslı incelemeler yaptırmış bu-
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lunuyor. O muhterem ilim heyetinin vukuflu ça
lışmaları bizim de tetkiklerimiz üzerine ışık ser
pecek bir değerdedir. 

Partimiz o yüksek heyetin daveti üzerine se
çim mevzuu üzerindeki, mütalâalarını bildirir
ken şöyle diyordu : 

«Malûmdur ki, demokrasi ekseriyet iradesini 
hâkim 'kılan bir idaredir. Bu idarede muhtelif 
kanaat sahibi topluluklardan birinin realitede 
mevcut ekseriyet hilâfına millet mukadderatına 
sabit ve devamlı surette hâkim olmaması, zaman 
zaman başka kanaatlere temayül eden ve müto-
havvil bir kemiyet olan vatandaşlar çoğunluğu
nun iradesi hâkim bulunması lâzımdır. Demok
rat bir memleket hayatında siyasi ve içtimai mu
vazeneyi temin etmek, fert ve zümre tahakküm
lerine mâni olmak bu suretle mümkündür. Böy
lece, demokrasi prensipi esas olarak kabul edilin
ce ön plâna geçen millî iradenin tecellisini doğ
ru olarak aksettirirken bir seçim mekanizması 
iktidarda bulunanların bir tahakküm vasıtası 
olur ve seçimin emniyeti derhal bir millî dâva 
mahiyetini alır». 

Arkadaşlar, yüksek anlayışı ve faziletleriylo 
cidden ve manen büyük olan milletimiz bugün 
demokrasi yolunu tutmuştur. Çünkü demokrasi, 
idarelerin en adaletli ve en muvaffakiyetlisidir. 
Adalet, müşterek, vatan işlerindeki hak ve me
suliyetlerin bütün vatandaşlara ait olmasında
dır. Memleketin mamuriyeti, halkının refahı, 
hâttâ istiklâl ve tamamiyetinin korunması her 
vatandaşın en çok candan alâkalı olduğu hayati 
meselelerdir. Onun için bunları temin edecek ida
renin kurulmasında ve iyi işlemesinde her vatan
daşın eşit hak ve vazife sahibi olması gerektir. 

Muvaffakiyete gelince; istibdadın görünüşte 
parlak fakat hakikatta çürük temele dayanan 
binaların devam hassasından "mahrum olmasına 
mukabil demokrat milletlerin her türlü müşkül
lere rağmen mevcudiyetlerini muhafaza ve idame 
edebilmelerindedir. Bu mukavemet yarışında za
ferin demokrasilerde kaldığına milletlerin uzak 
ve yakın tarihlerindeki vakıalar belâğatlı birer 
şahittir. Bundaki sırrı halkımız pekiyi anlamış 
ve kavramış bulunmaktadır. Ama bu sırra eri
şebilmek için millî hâkimiyet esasının bir süs ve 
gösteriş halinde kalmayıp muhkem ve taarruz
dan masun bir hayatiyet kaşanmasına lüzum 
vardır. 

İşte bundan dolayıdır ki, memleketimizde 
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dört yıldan beri seçim emniyeti mevzuu millî bir 1 
dâva mahiyetini almış bulunuyor. Ve biz hepi
miz bunun haklı ve mukaddes bir dâva olduğuna 
inanıyoruz. Artık bu esaslı dâvaya sağlam ve ki
fayetli hal yolları arayıp bulmak ve her çeşit 
parti menfaat ve mülâhazaları üstüne çıkarak 
millî hakimiyeti fiiliyatta tahakkuk ettirecek 
prensipleri koyup bunların hakkiyle tatbiki için 
gerekli tedbirleri almak ve kanunlaştırmak bizler 
için bir vatan borcudur. 

Hükümetin ve komisyonun tekliflerini tetkik 
ve bu zihniyetle ve ilmin ve tecrübelerin ışığı al
tında tenkid etmeye girişirken ilk önce partimiziı 
bu bahisteki hedefini açıklamak faydalı olacak
tır. Bu hedef parti namına ilim heyetine sunu
lan mütalâa ve tekliflerde de belirtilmiş olduğu 
ve bütün demokrasi dünyasına şâmil ana pren
sipler olarak kabul edilmiş bulunduğu üzere se
çime mümkün mertebe büyük bir vatandaş kit
lesinin kolayca iştirak edebilmesi, hiçbir muame
lenin hiçbir kararın şahsi ve indî takdirlere bı-
rakılınıyarak zaman, mekân, şekil ve usul itiba
riyle kanunda tesbit olunması ve yapılmış hata 
ve yolsuzluk varsa mutlaka düzeltilmesi suretiyle 
seçimlerde emniyet ve selâmet unsurlarnm tesis 
olunması suretinde hulâsa edilebilir. 

Arkadaşlar; bu zaviyeden mütalâa olunduğu 
zaman yeni tasarının mülhem olduğu esaslar ve 
maksatlar şöyle sıralanabilir : 

1. Seçmek hakkını haiz olan bütün vatan
daşların adlarım ve soyadlarını eksiksiz ve 
yanlışsız olarak devamlı ve kontrollü bir kütüğe 
geçirmek; 

2. Seçimleri adlî nezaret ve murakabe al
tında ve kanun dairesinde salim usullerle ve dü
rüst ellerle yürütmek; 

3. Gizli rey ve açık tasnif prensiplerini fiilî 
teminata bağlamak; 

4. Milletin hayatında çok mühim bir an 
olan seçim gününde seçmenler için huzur, emni
yet ve kolaylık sağlamak; 

5. Seçim neticelerinin doğruluğunu inceden 
inceye ve tarafsız heyetler marifetiyle vüsuk-
landırmak. 

Şimdi tasarının ve üzerinde muhterem Ge
çici Komisyonca yapılan değişikliklerin bu mak
satları gereği gibi sağlayıp sağlamadığını ve ne 
dereceye kadar ileri veya geri getirdiğini sıra-
siyle ve umumi prensipler bakımından araştıra-
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cağız. Yani şimdilik tasarının tümü üzerinde 
grupumuzun görüşlerini umumi mahiyette ola
rak ifade ile maddeler üzerinde sırası gelince 
düşünce ve tekliflerimizi ayrıca arzetmek hak
kını mahfuz tutacağız. 

Arkadaşlar; seçim muamelelerinin temelini 
teşkil, eden seçmen kütüklerinin hazırlanması 
işi, tasarıda istihdaf edilen gayeye uygun ola
rak işliyecek bir teşkilâta bağlanmamış bulun
maktadır. 

Bunun için hususi bir mekanizma ihdas edil
memiş, kütüklerin hatasız, kusursuz olarak 
doldurulması adlî bir makamın nezaret ve mu
rakabesi altına konulmamıştır. Bilhassa mem
leketimizin vaziyetine göre itiraz müddetleri 
pek kısa tutulmak suretiyle itiraz yolundan 
yolsuzlukların ve yanlışların düzeltilmesi he
men hemen imkânsız hale getirilmiştir. Bu ci
hetlerin Yüksek Heyetinizce de takdir buyrula-
rak bu bahse taallûk eden hükümlerin esasa ve 
maksada uygun bir hale getirileceğini kuvvetle 
ümit ediyoruz. 

Arkadaşlar; demokrasi rejiminin tabiî ve 
hayırlı icaplarından olan fikir ve içtihat karşı
laşmam. ve siyasi partilerin memleket ve dünya 
işleri hakkındaki görüşlerini izah ve müdafaa 
yolunda tevessül ettikleri propaganda vasıtaları 
seçim gününe kadar yapılmış ve kullanılmış bu
lunur. Seçim günü artık söz seçmenlerindir. 
Tasarı seçimlerde partilerin veya adayların ya
pabilecekleri propagandaları bir nizam ve kai
deye bağlarken bu mülâhazadan ilham almış 
bulunuyor. Fakat burada da prensiplerden in
hiraflar yaptığını ve âdeta seçimin ilân edildiği 
günden seçim gününe kadar olan müddet içinde 
propagandayı fiilen yapılamaz bir hale soktu
ğunu görüyoruz. 

Şöyleki : 
1. Açık toplantı yerlerinin tâyin edilmesi 

salâhiyetini belediye ile ihtiyar heyetlerine bı
rakmıştır. Bu heyetler verilen salâhiyete da
yanarak açık propaganda için meselâ Ankara'da 
Etlik sırtlarını ve İstanbul'da Ok meydanını 
gösterebilecekler demektir. Hattâ bir şehir ve
ya kasaba içinde yalnız bir meydan göstererek 
partilerin ve adayların çokluğuna göre bir kıs
mı için propaganda imkânını ortadan kaldır
maları ihtimali bile vardır. Hoparlörle propa
gandayı ise büsbütün yasak edebilirler. 

2. Kapalı yerlere gelince .- Tasarıda kon-
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muş bulunan kayıtların bu propagandayı fiilen 
imkânsız hale getirdiği görülüyor. Meselâ o 
yerlerdeki toplantılarda bulunmak hakkı seç
menlik yeterliğini haiz vatandaşlara hasredil
mek suretiyle toplantıda 22 yaşını doldurmamış 
var mı, yok mu? Şeklinde araştırmalara ve belki 
yüzlerce kimlik cüzdanı yoklamasına yol açar. 
Bu ise birçok nahoş ihtilâflara meydan verir. 

3. Bir de tasarının 43 ncü maddesiyle pro
paganda salâhiyetinin yalnız bir seçim dairesin
den adaylığı bahis mevzuu olan kimselere inhi
sar ettirilmesi partiler için diğer kuvvetli ha
tipleri vasıtasiyle bütün memlekete şâmil bir se
çim propagandası yapabilmelerini imkânsızlaş-
tırmaktadır-; 

4. Hele seçimin iki gün evvelinden itiba
ren her çeşit propagandanın mutlak surette ya
sak edilmesi ve radyodan faydalanmak husu
sunda iktidarla muhalefete nispet kabul etmez 
fbir fark arzeden zamanlar verilmesi ve nihayet 
bu serbest kayıtlara riayetsizlik halleri için 
ağır cezalar tertip edilmesi çok nazar ve teem
müle şayandır. 

Kaldı ki, bütün bu takyitler seçim muame
lelerinden zahiren uzak tutulmuş olan iktidar 
ve idare elemanları için bu muamelelerin deva
mı müddetince her zaman seçim mücadelesine 
müdahale etmek zeminini hazırlamış bulunmak
tadır. Onun için bu bahisle ilgili fasıl görüşü
lürken zaruri birkaç tadil teklifimiz olacaktır. 

Şimdi en ruhlu bir mevzuu olan adlî mura
kabe sistemi ve bahsine geçiyoruz. 

Arkadaşlar, partimizin muhterem ilim He
yetine verdiği mütalâada zikri geçen ana pren
siplerden birisi de seçimi idare ve murakabe 
vazifesinin hukuk zihniyetini ^benimsemiş, ta
rafsızlık ve hakseverliği huy ve âdet edinmiş 
»organlara tevdi edilmesi idi. Bu 'bahiste il ve il
ce seçim kurullarına girmesini bir muvazene 
unsuru olarak telâkki ettiğimiz parti temsilci
lerine ancak istişari bir vazife verilmesine ve 
kararın kurula başkanlık eden yargıca bırakıl
masına kail olduk ve olmaktayız. İlim Heyeti
nin tasarısı ibu kurullara il genel meclisi ile be
lediyeden de üyeler alınması ve sandık kurul
larına da muhtar ve ihtiyar heyetinden ad çek
me yoliyle üye seçilmesi tezini ileri sürmüş bu
lunuyor. Ancak bunu yaparken; (Seçim kurul
larının mahiyetleri itibariyle kendilerinden 
beklenen vazifeyi ifa edebilmeleri kanunun yü-
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rürlüğe girmesi tarihinden itibaren ilk yapıla
cak köy, mahalle, belediye ve il genel meclis 
seçimlerinden sonra mümkün olabileceğini) be
lirtmiş ve bu maksatla geçici olarak bir madde 
kaleme almıştır. Madde İlim Heyeti tasarısının 
159 ncu maddesidir. Hükümetin tasarısında ise 
böyle geçici bir madde yoktur. Bu suretle kâfi 
teminatı ihtiva etmiyen mevzulara göre, şehir, 
kasaba ve köylerde hâsıl olan fiilî durum ikti
darın lehine olarak kullanılmak istenmektedir. 
Biz yukarda zikrettiğimiz asıl teklifimizin ka-
!bul edilmemesi halinde ıböyle geçici bir hükmün 
kanunda yer bulması lüzumunda ısrar edece
ğiz. Çünkü, eski belediye seçimleri ve hususiy
le muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri âmme 
vicdanını tatmin etmekten pek uzaktır. 

Hükümetin tasarısında adlî nezaret ve mu-
rakalbe sistemi de bir bütün olarak ele alınma
mış, seçimin sonuna kadar her safhası bu mu
rakabe altında tutulmak lâzımgelirken son saf
hada bundan inhiraf olunmuştur. 

Onun için Yüksek Seçim Heyeti üzerinde 
ehemmiyetle durmak lüzumunu duymaktayız. 
İlim Heyeti hazırladığı projede buna bir seçim 
mahkemesi mahiyetini vermişti.-Bu suretle se
çim neticelerinin münakaşası Mecliste yer bul
mayacaktı. Bundan yalnız seçim emniyeti bakı
mından değil, aynı zamanda Devlet bakımından 
da çok esaslı faydalar elde edilebilirdi. Çünkü 
seçim mazbatalarına karşı ileri sürülen itirazla
rı kazai bir merciin halletmesi Meclisteki ek
seriyet tarafından bu hususta politik veya hissi 
mülâhazalarla hareket edildiği yolundaki şüp
heleri ortadan kaldırır. Anayasamızda bu siste
me gitmemizi meneden bir hüküm mevcut değil
dir. İngiltere ve Yenizelânda ile Avustralya ve 
«Common Welt» lerinde bugün cari olan usul 
muhterem Geçici Komisyonun mazbatasında ya
zılı olduğu gibi mbete yani karışık bir sistem de 
sayılamaz. Her ne ise Hükümet bâz? mülâhaza
larla buna taraftar olmamış ve parti arkadaşla
rımla'n bâzıları Hükümet tasarısına razı olma
yı bu yüksek heyetin o tasarının 112 ve 117 nci 
maddelerindeki salâhiyetlerinin muhafazası şar
tına bağlamışlardır. Komisyon ise Hükümetin de 
bu noktada beklenmiyen bir ricati üzerine bu 
salâhiyetleri asgariye indirmiştir. Halbuki her 
hangi bir heyetten hukuki ve vicdani bir müta
lâa istenince ona geniş tetkik ve tahkik yetkisi 
tanımak hukuki bir zarurettir. 
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O heyet hâdiseye göre kanaat sebeplerini is-

tikma! etmeden ne türlü mütalâa serdetse öyle bir 
mütalâanın isabeti itiraz ve şüpheleri teskin ve 
âmme vicdanını tatmin edemez. 

Hattâ kendisine öyle sathi bir tetkik ile ikti
fa edip tam kanaat getirmediği hâdiseler hakkın
da rapor vermesi mecburiyeti de yükletilemez. 
kaldı ki, Yargıtay ve Danıştay erkânından teşr 
kil edilen öyle kudretli ve faziletli bir heyetin 
ne gibi tahkik ve tetkikler lâym olduğunu ken
disine arz olunan meselenin mahiyetine göre 
isaebtle takdir edeceği şüphe götürmez ve gö-
türmemelidir. Onun için Geçici Komisyonun bu 
salâhiyetleri tahdit için ileri sürdüğü sebepleri 
asla yerinde görmemekteyiz. 

Arkadaşlar; tasaır dairi cezai hükümlerden 
propaganda için bundan evvel tenkit ettiğimiz 
kayıtlara muhalif hareket edenler hakkındaki 
ağır cezalar fiil ile mütenasip değildir. Seçim 
muameleleri ile ilgili suçların takip ve muhake
mesi için tasarıda vazedilen usule gelince; bun
da da ıslaha muhtaç noktalar eksik değildir. Bir 
kere o gibi suçlar için zamanaşımı lüzumundan 
çok kısa tutulmuştur. İlim heyeti bunu umumi 
hükümlere bırakmıştı. Halbuki önümüzdeki ta
sarıya göre âmme dâvası seçimin ertesi günün
den başlıyarak üç ay içinde açılmad^ı takdirde 
hak sukut edecektir. Şu halde ilk tahkikatm, 
hele istisnai olarak mütekaddim bir takım mera
sime bağlı tutulanlar hakkındaki kavuşturmaya 
mütaa1lik işlerin uzatılması veya uzaması neti
cesinde kamu dâvası hiç açılamıyacaktır. Bu ise 
seçim işlerine fesat karıştırmak ve kanunsuz mü
dahalelerde bulunmak ist.iyenle.re cesaret ve cü
ret verecektir. Tasarıya tümü itibariyle attığı
mız bu ilk bakıştan aldığımız intibaı şöyle hu
lâsa edebiliriz. Hükümetin tasarısı seçim mev
zuunda eski mevzuata nispetle ileri bir adım 
olmakla beraber Yüksek Kamutayca komisyo
nun yaptığı gibi daha geriye giderek değil daha 
ileri görüşlerle düzeltil miye ve ikmal edilmiye 
ihtiyaç göstermektedir. Sözümüzün başlarında 
da işaret ettiğimiz gibi bizim bütün temennimiz 
Kamutayın her türlü parti mülâhazalarını bir 
yana bırakarak millî iradenin doğru olarak te-
ce]lisini temin ve âmme şuur ve vicdanını tatmin 
edecek bir mükemmeliyete yaklaştırılmasıdır. Bu 
yolda gösterilecek dikkat ve itina memleketin en 
esaslı bir meselesini artık bir münakaşa mev
zuu olmaktan çıkaracaktır. 
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Aziz arkadaşlar, vatandaşlarımız değerli ve

killerinden bu millî dâvaya en isabetli ve ada
letli bir hal sureti istemektedir. Halkm istediği 
hakkın istediğinden başka birşey değildir. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) - Muhte
rem arkadaşlar; 

Büyük Meclis 8 nei Dönemin devamı müd-
detince memleket için çok faydalı neticeler ver
miş olan kararlarından birini daha almak üze
re, bugün Seçim Kanunu tasarısının müzakere
sine başlamış bulunuyor. 

Filhakika, millet temsilcilerinin memleket 
mukadderatına hâkim olduğu rejimlerde, bütün 
Devlet Mekanizmasının temelini vatandaş oyla
rının selâmetle, sıhhatle, emniyet içinde veril
mesi noktasının teşkil ettiği görülür. Memleke
timizde bir kaç senedir seçim mevzuu üzerinde 
ve seçim mevzuatı üzerinde sarfedilmekte olan 
gayretler, Türkiyo'de çok partili hayatın, ser
best münakaşa hayatının, vatandaşları temsil 
eden mekanizmalarla Devletin idare edilmesi 
sisteminin süratle sağlam esaslar üzerinde ge
lişmesi için, Büyük Meclisin ve bütün memleke
tin ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. 
Filhakika bizden çok önce, yüzlerce yıl önce 
bu sistemi tatbika başlamış olan memleketlerde 
seçim usulleri, seçim sistemleri üzerin
deki münakaşaları, çekişmeleri kısa za
manda bitirememişlerdir. Bâzı memleket
lerde bu, hattâ, yüzlerce yıl sürmüştür. 
Meselâ İngiltere'nin son tekâmül safhasını 
alacak olursak ve (1832) yılında yapılan büyük 
seçim ıslahatını mebde ittihaz edecek olursak, 
İngiltere dahi 1911 yılında yaptığı son ıslahatla 
bunu tamamlamıştır. Hattâ bütün vatandaşla
rın rey hakkını kullanması ve bütün vatandaş
lara seçilebilme hakkının tanınması bakımın
dan, bu tekâmül safhası daha sonralara kadar 
devam etmiş, 1928 yılında bütün kadınlara er
kekler gibi seçme ve seçilebilmek hakkının ta-
nınmasiyle tamamlanmıştır. 

, Bu misâli, bizde de seçim müzakeresindeki 
münakaşaların böyle bir asra yakın bir zaman 
devam etmesi lâzımgelecektir tezini müdafaa 
VÛ ispat etmek için zikretmiyorum. Bilâkis 
memleketimizin bahtiyarlığı odur ki, kendisinden 
evvel bu sistemi tatbik etmiş olan memleketle
rin tecrübelerim hazır olarak bulmaktadır. O 
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tecrübelerden geniş bir surette istifade etmek 
imkânına mâliktir. 

İşte Hükümetiniz daha ilk iş başına geldiği 
gön programının başında, programının en ehem
miyetli, en hayati maddesi olarak seçim mevzu
unda, seçim emniyeti mevzuunda bütün vatan
daşlara, bütün memlekete tam bir huzur verebil
mek için, beşerin takati dâhilinde olan, beşerin 
vüsuu içine girmiş olan bütün imkânları kulla
narak yüksek Meclise bir kanun tasarısı sunabil
meyi kendisi için hakikaten mukaddes bir vazife 
bildi. 

Şunu da Hükümet adma ilâve etmeliyim İd; 
seçim mevzuunda iktidarda bulunanların, iktida
rı tutanların kendilerini emniyet içinde hisset
meleri kâfi değildir. Çünkü demokratik rejim, 
iktidar ve muhalefetin kendilerini aynı huzur ve 
aynı emniyet içinde hissetmeleri sayesindedir ki, 
beka bulur, ilerliyebilir. 

Onun için, Hükümetiniz, Seçim Kanunu da
ha hazırlamaya başlarken, ilk adımını atmadan 
önce geniş ve açık bir yürekle muhalefete el uzat
tı, bize yardım ediniz, beraber çalışalım, Bü
yük Meclise sunacağımız tasarıyı, ilk kelimesin
den itibaren beraber hazırlıyalım dedi. Bütün 
memlekete, el birliği ile, iş birliği ile hazırlanan 
ve rejimin esasına, temeline taallûk eden bu ta
sarının hazırlanmasında iktidar ve muhalefetin 
el birliği ile, nasıl bir netice elde edebileceğini 
göstermek teklifinde bulundu. 

Hattâ arkadaşlar, hatırlarsınız Hükümetiniz 
muhalefetin, Şemsettin Günaltay Hükümeti ikti
dara gelinciye kadar seçim mevzuunda öne sür
düğü bâzı istekleri, büyük seçimlerden evvel ya-
pılacak ara seçimlerinde bir müsabaka, karşılık
lı bir rekabet yaratabilmek için, Büyük Meclisin 
önüne gelerek ondan bunların kabulünü ricaya 
amade olduğunu beyan etti. 

Huzurunuzda bu müracaatların ve verilen 
cevapların uzun tahlillerine girecek değilim. 
Sadece, şunu ifade etmeye mecburum ki, Hükü
metiniz Seçim Kanunu hazırlanmasında muhalif 
partiler tarafından yalnız bırakıldı. 

Bu vaziyet karşısında • ne yapabilirdi? Dü
şündük ki, nihai hükmü verecek olan Türk va
tandaşlarıdır; binaenaleyh, bütün gayreti sar-
fetmeli iyi niyetimizin delillerini vermeli ve bed
binliğe düşmemeliyiz. Vatandaşlar karşısında 
haksız bir duruma düşmemeliyiz. Yeterki va
tandaşlar bizi haksız bulmasınlar. Şu halde ne 

Î950 O : 1 
yapacağız? Bu Seçim Kanunu tasarısının hazırlık 
safhamda, taarıyı öyle bir hazırlık mekanizma
sından' geçirelim ki; bizleri yani politika içinde 
bulunanları, uzaktan seyreden işinde gücünde 
olan vatandaşlar Hükümetin, bu tasarıyı ha-
zırlıyanlarm, hakikaten bütün, vatandaşları tat
min edecek bir netice almak için çalıştığını gör
sün ve buna inansın. 

Bunun için; bizden evvel seçim sistemleri, 
seçim usulleri üzerinde çeşitli tecrübeler geçir
miş ve bugün mütekâmil neticelere varmış olan 
memleketlerin seçim kanunlarını dilimize çe
virmeyi ve bunları bir arada toplamayı ve bu 
işle ilgilenecek olanların istifadesine sunmayı 
ilk vazife saydık: 

Bununla beraber, memleketimizde 1876 Meş
rutiyetinden ikinci Meşrutiyete ve bugüne ka
dar kabul edilmiş, tatbik edilmiş Kanun ve ta
limatnameleri de bir arada toplıyarak aynı ki
taba koyduk. 

Bu birinci hazırlık safhası bittikten sonra 
Adalet ve içişleri Bakanlıklarının mü tehassıs 
elemanlarından mürekkep bir teknik komite 
teşkil ettik. Başına da Başbakanlık müsteşarını 
koyduk teknik komite bir ön tasarı meydana 
getirdi, 

Biz seçim tasarısını; Hükümetin kendi im-
kânlariyle, kendi idare ve politika makanizması 
içinde hazırlanmış bir tasarı olarak, Büyük Mil
let Meclisine getirmek istemiyorduk. Çünkü 
Sayın Başbakanın da mütaaddit* vesilelerle işa
ret ettikleri gibi, hazırlanacak Seçim Kanunu
nun şu veya bu partinin hazırladığı, şu veya 
bu Hükümetin politik mülâhazalarla, hazırlanıp 
getirdiği bi rmetin olmasını istemiyorduk. Çün
kü seçim esasları, emniyetli seçim mevzuu üze
rinde biz: Mecliste temsil edilen bütün partilerin 
mutabakat halinde bulunmaları hakkındaki inanı
mızı muhafaza etmekteyiz. Bunun için partilere, 
buyurun kanunu beraber hazırlıyalım, demiş
tik ; onlar bundan istinkâf edince, başka bir yola 
gitmeye mecbur kaldık. Bu müzakereler başlar
ken sayın Geçici Komisyon sözcüsünün izah et
tiği, ilim heyetini teşkil ettik. Düşündük ki bu 
heyete dâhil olacak zevat, gerek şahsi bilgileri 
ve gerek mânevi kıymetleri dolayısiyle, gerekse 
mensup oldukları ilim ve kaza cihazları dolayı
siyle, bütün memleketçe ve tabiatiyle muhale
fet partilerince de tam bir emniyetle karşılana-
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caklardır. îlim heyeti Hükümetin kendilerinden 
vâki ricasını büyük bir vatanseverlikle, teha-
lüllükle karşıladı ve sıkı bir çalışma ile (îlim 
Heyeti Tasarısı) adiyle anılan tasarıyı ortaya 
koydu. 

Tasarı ilim heyeti başkanı tarafından Baş
bakana sunulduktan sonra, Hükümet bu tasarı
yı lâyık olduğu ehemmiyet ve dikkatle gözden 
geçirdi. Hükümet bu tasarıyı B. M. Meclisine 
göndermeden, önce bilhassa seçim emniyeti nok
tasından ilim heyetinin tesbit ettiği formüllere, 
maddelere katî zaruret olmadıkça dokunmama-
ya âzami itina gösterdi. Bunun dışında teferru
ata taallûk eden noktalarda, ilim heyetinin bel
ki tatbikatı yakından takip etmemiş olması iti
bariyle, boşluk şeklinde bıraktığı yerleri tamam
lamaya hattâ takviye etmeye çalıştı: 

îşte tasarı Büyük Meclise bu şekilde sunul
muştur. Büyük Meclisin teşkil ettiği Geçici Ko
misyonda tasarı müzakere edilirken, Hükümet, 
komisyon huzurunda da, ilim heyeti tarafından 
hazırlanan tasarıyı hangi görüşle mütalâa etti
ğini ve hangi görüşle Büyük Meclise sunduğu
nu izah etti. Hükümet adına şükranla anmalı-
yım ki, Geçici Komisyonda çalışan muhterem 
milletvekili arkadaşlarımız bu gibi müstesna 
ehemmiyetli vazifelerde gösterilmesi lâzımgelen 
dikkati âzami derecede göstererek, kendilerini 
candan bu işe vererek tasarının daha da mükel-
mel bir hale gelmesine gayret sarfettiler. 

Şunu da hakikaten memnuniyetle, teşekkür
le ifade etmeliyim ki, mütekaddim safhalarda 
bizi yardımlarından mahrum etmiş olan muha
lefet partisi arkadaşlarımız da çalışmalara ka
tıldılar. Muhtelif maddeler üzerinde noktai na
zarlarını beyan buyurdular. Bunlar kabul edil
di, reddedildi, nihayet tasarı bugün müzakereye 
konulduğu şekilde huzurunuza geldi. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni tasarının - biz 
o kanaatteyiz ki - en bariz hususiyeti ,demin sa
yın Fuad Hulusi Demirelli 'nin de işaret ettiği 
ve beş noktada topladığı hususlarda, bütün se
çim makanizmasmı her noktasında, her safha
sında kayıtsız şartsız kazai murakabe altına 
koymuş olmasıdır. Hiçbir seçim muamelesi gös
terilemez ki, hâkimin, kaza cihazının muraka
besinden uzak bulunmuş olsun. Hattâ bu mura
kabe, birtakım mütekaddim murakabelere tâbi 
tutulmak suretiyle, engellenmiş bulunsun. 

Seçmen kütüklerinden bahsettiler; seçmen 
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kütüklerinin tanzimi işi, esası îlim Heyetinin 
tesbit ettiği şekilde bırakılmıştır. Evet De
mokrat Partmin îlim Heyetine sunduğu metinde 
seçmen kütüklerinin tanzimi için başka usul tek
lif olunmuştur. Fakat, îlim Heyeti bu usule 
iltifat etmemiş, şimdi huzurunuzdaki tasarıda
ki esası kabul etmiştir. Ne Hükümet ve ne de 
Komisyon îlim Heyetinin tesbit ettiği bu esasa 
dokunmamıştır. 

Seçim kütükleri vali ve kaymakamların na
zar eti altında, muhtarlar tarafından hazırla
nacaktır. Bu kütüklerde yapılan yanlışlıklar 
veya yazılmamış olan isimler veya silinmesi ica-
beden isimlerin yazılmasından doğan itirazlar 
için merci, en yakın yerdeki yargıçtır. Onun 
vereceği karar katidir. 

Binaenaleyh vatandaşın seçmenlik hakkım 
kullanmak yetkisi, yargıcın kazai murakabesi 
ve kazai teminatı altındadır. Hükümet tasarıyı 
böyle anlamış, böyle takdim etmiş ve Komis
yondan da böyle çıkmış olduğu kanaatinde bu
lunmaktadır. Eğer bu noktada yargıcın kazai 
murakabesi noktasında her hangi bir zaaf, ek
siklik varsa Hükümet onu daha ziyade takviye 
etmeye, geniş yürekle düzeltmeye amadedir. 
(Bravo sesleri). Yine Sayın Fuad Hulusi De
mirelli seçim muamelelerinde (adlî nezaret) 
tâbirini kullandılar. Bununla seçim kurulları
nın teşekkülüne temas buyurdular zannediyo
rum. Bu noktada Yüksek Meclise birkaç şey 
arzetmek durumundayım. Muhterem arkadaş
larım çok iyi hatırlarlar ki, bilhassa Demokrat 
Parti tarafından 1946 seçimlerinden sonra Se
çim Kanununda değişiklik istendiği zaman öne 
sürülmüş olan şey, gizli oy, açık tasnif parola
sından ibaretti. 1948 de, Seçim Kanununda 
değişiklik yapılmasına takaddüm eden hafta
larda ortaya bir de (adlî teminat parolası) atıldı 
ve bu tâbirle, yine kendileri ifade ettiler hattâ 
zannediyorum Sayın Demirelli'nin imzasını taşı
yan bir teklif de oldu bu tâbirle yargıçların se
çim kurullarına başkanlık etmesini istedikle
rini ifade buyurdular. Bugün Yüksek Meclisin 
tasdikma, tetkikma arzedilmiş bulunan tasa
rıda yargıçlar il ve ilce seçim kurullarına baş
kanlık etmektedirler. Bu, Demokrat Partinin uzun 
müddet arzu ettiği, seçim emniyeti için tek vaz
geçilmez şart diye öne sürülmüş şartın yerine 
getirilmesinden başka birşey değildir. Kaldıki 
tasarının huzurunuza sunulmuş olan şekli, îlim 
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Heyeti tarafından bu kurullar için düşünülmüş 
ve tesbit edilmiş olan şeklidir. 

Sayın Demirelli, ilim Heyetinin tesbit ettiği 
bâzı noktaları îlim Heyeti böyle tesbit etti diye 
müdafaalarına mesnet yaptılar. Bâzı noktalar
da da ilim Heyetinin tesbit ettiği şekillerden 
daha iyisi buraya konulabilir dediler. Elbette 
daha iyisi bulunabilir, ilim Heyeti kararları 
bir ııas değildir. Üzerinde münakaşa edilebilir, 
daha iyisi bulunursa kabul olunur. Biz Hükü
met olarak bilhassa şunu ifade etmek isteriz ki ; 
ilim Heyetinin seçim kurulları, seçim günü veri
lecek oy muamelesi, tutanakların tanzim edil
mesi, neticenin anlaşılıp ilân olunmasına kadar 
olan muamelelere bilhassa dokunmamaya itina 
ettik. Çünkü biz Seçim Kanununu yeniden ele 
alırken güttüğümüz büyük hedef, büyük gaye 
vatandaşlara seçim muamelelerinin selâmetle 
cereyanı için yapılabilecek olan her şeyin ya
pıldığını göstermek oldu ve bu memlekette il
mine, fazlına, mânevi değerine itimat edilebile
cek bir heytin hazırladığı şekillere esasında 
dokunmamış olmaya âzami itina gösterdik. 
Biz o kanaatteyiz ki ; seçim muameleleri, gerek 
seçmen kütüklerinin tanzimi işinde, gerek oy 
verme günü oyların verilmesi ve tasnifi işinde, 
gerekse tutanakların tanzim edilmesi işinde, 
hepsinde işlenen suçlar Türkiye Cumhuriyeti 
kaza cihazının normal kaza murakabesine tâbi 
tutulmuştur. Yani seçim işlerinde herhangi bir 
yolsuzluk yapıldığı zaman bu yolsuzluk her han
gi bir işte yapılan yolsuzluk gibi doğrudan doğ
ruya Adliyenin, kaza organlarımızın murakabe 
sahasına dâhil olmaktadır. 

Sayın Demirelli, Yüksek Seçim Kurulu hu
susunda da esas tez olarak Yüksek Seçim Kuru
lunun mazbatalar hakkında nihai karar verme 
yetkisinin ilim Heyetinin tesbit etmiş olduğu şe
kilde bırakılmamış olmasını tenkit buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetiniz. mü
teaddit defalar açıkladığı veçhile, Anayasamı
zın bugünkü şekli, Anayasamızın metniyle, ru
hiyle ve 25 senelik tatbikatiyle karşı karşıya bu
lunduğumuz müddetçe, mazbataların nihai tas
dik veya iptali işinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden başka bir organa verilmesinin Anaya
saya aykırı olacağı kanaatini taşımaktadır ve 
bu kanaat Hükümetinizde çok derindir. 

Ştınu da arzedeyim ki, sırf ilim olarak, na-
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zariye olarak hiç kimse bugün çıkıp da, maz
bataların Meclisten başka bir organ tarafından 
tetkik edilmesi, tasdik edilmesi, nihai karara 
bağlanması işi artık ilmen, nazari olarak halle
dilmiştir, bunu meclislerden başka bir organa 
vermek lâzımdır, diyemez. O usulü tutan mem
leketler de vardır. Bunu bizzat meclislerin tet
kik ve tasdikma bırakanlar da vardır. Hattâ o 
kadar ki, ikinci Cihan Harbinden sonra yapılmış 
yeni anayasalar vardır, ki, bunlardan birisi de 
Fransız Anayasasıdır. İ946 tarihli olan bu Ana
yasada dahi mazbataların tasdik ve iptali işi 
Meclise bırakılmıştır. Niçin böyle yapılmıştır, 
niçin öteki türlü yapılmamıştır Bunun için 
sayfalar, kitaplar dolusu nazari münakaşalar 
yapılmıştır, yapılmaktadır ve yarın da yapıla
caktır. Biz Hükümet olarak işin bu noktasında 
durmadık ve sanümen arzedeyim ki, eğer Ana
yasamız bakımından kendimizi hakikaten baş
ka türlü hareket etmemek vecibesi karşısında 
bulunmadaydık, Büyük Meclise, sırf muhalefeti 
tatmin etmiş olmak için, arzu ettikleri teklifi 
getirirdik. Çünkü, biz her şeyden evvel bu mem
lekette Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti te
şekkülü hakkında dedikodunun devam etmesini, 
rejimin bekası için büyük tehlike addetmekte
yiz. (Alkışlar, bravo sesleri) Sayın Demirelli in
giltere'deki usulü, komisyon (mixte) usul, muh
telit usul diyor, değildir buyurdular... Mesele 
usullere verilen adlarda değil, usullerin kendi-
sindedir. ingiltere'deki usul, mazbatalara mu
ayyen bir müddet zarfında yapılacak olan itiraz
ların, ingiltere yüksek mahkemesinden seçilmiş 
iki hâkim tarafından muayyen bir müddet zar
fında tetkik edilmesi, neticesinin muayyen bir 
müddet içinde Avam Kamarası spikerine bir 
raporla bildirilmesidir. Bu rapor, Avam Kamara
sında okunup zapta geçti mi, katiyet kespetmiş 
olur. 

Yani nazari olarak, ingiltere 'de bugün' hâlâ, 
mazbatalar hakkında son sözü söylemek hakkı 
Avam Kamarasmındır. Esasen ingiltere 'de iti
raza uğramamış bir mazbata ile gelmiş bir me
busun günün birinde yeterliği hakkında ihbar
da bulunuldu mu Avam Kamarası bunu re 'sen 
tahkik eder, mahkemeye vermez. Yani ingilte
re'de usul, her hususun behemehal mahkemede 
tetkiki usulü değildir, ingiltere'de foir şey da
ha vardır. Bilhassa seçime hile karıştırmak, tah
rif gibi işlerde, seçimin neticesini değiştirecek 
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kaidar oy farkı husule getirecek muamelelerde, 
iki hâkimin .mazbatanın iptali hususunda itti
fak etmesi lâzımdır. Bu hallerde ancak ikisinin 
ittifakla verece'kleri rapor iptal hususunda mü
essir olur. İngiltere'de hem mixte usulü vardır, 
hem de mazbatanın iptali için, bâzı hallerde iki 
(hâkimin ittifakını istiyecefc kadar ileri gidil
miştir. 

'Muhterem arkadaşlar; biz o kanaatteyiz ki, 
•eğer madde Geçici Komisyonun tes'bit ettiği 
esaslarla kabul edilecek olursa, bundan s'onra 
toizde de İngiltere'ye benzer Tair usul tatbik 
edilmiş olacaktır. 

Saym Demirelli; seçim kurulunu teşkil ede
cek olan hâkimlerin otoritelerine temas etti. 
öyledir. Değerli üyelerden mürekkep olacak bir 
kurul her 'hangi bir itirazı tetkik edecek, bu
nun hakkında raporunu B. M. Meclisine vere
cektir. O raporu Büyük Meclisin telbdil etmesi 
için, başka türlü karar vermesi için, her halde 
çoik valhiim bir halin bulunması lâzımgele çektir. 
Yolksa her an bu eaporları nazarı itibara alma
ma gibi bir hali, Yüksek Meclisten beklemek 
albestir. Yüksek Meclisin vereceği kararlar, an
cak o raporlarda şu veya bu selbeple görülecek 
noksan veya bir yanlışı 'düzeltmek, daha salim 
ibir neticeye varma kararından başka ne olabi
lecektir1? Kaldı ki, bütün bunlar memleketlin, 
vatandaşların huzurunda cereyan edecek mua
melelerdir. Münakaşaları, günlerce bu memle-
îketin ve vatandaşların huzurunda cereyan ede
cek münakaşalardır. Bir heyet ne kadar siyasi 
olursa olsun, âmme huzurunda cereyan eden bir 
mevzu hakında, karar verirken vatandaşların 
ne düşüneceğini hesalba katmamazlık etmez. 

Sayın Demirelli'nin Demokrat Parti adına 
tasarının umumi heyetli üzerinde kısaca temas 
ettiği noktalara, 'ben de kısaca, Hükümet bakı
mından temas etmiş oldum. Kendilerinin hu ta
sarının seçim emniyetini artık katı olarak tesis 
etmesıi, seçiim üzerindeki münakaşalara son ve
rilmesi yolunda izhar ettikleri temenniler, bi
zim de en halis temeninlerimizdir. Bu tasarının 
Büyük Mecliste münakaşası esnasında muhale
fet partilerinden âzami yardım beklemekteyiz. 
Bizlerin, belki iktidarda olduğumuz için, zihin
lerimizde tereddüt uyandırmıyan, emniyetsiz
lik uyandırmıyan bâzı noktalarda, onlar daha 
ziyade saraüıat ve emniyet verecek olan tedbir
leri bu kürsüden tefclif ettikleri zaman, göre-
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çeklerdir ki, Hükümet, şimdiye ka'dar yürüdü
ğü baştan heri tuttuğu yolda yürümektedir. Bu 
Seçim Kanunu ile memlekette tam bir emniyet 
tesis etmek için, her fedakârlığı göze ahmaktan 
vazgeçmemektedir.. 

Elverir ki, bu kürsüden öne sürülecek olan 
teklifler birtakım politik mülâhazalarla yapılmış 
olmasın. Saym Osman Nuri Koni 'nin demin yap
tığı gibi, bir taraftan ordu, bir taraftan diyanet 
işleri gibi mevzular, bu kanun vesilesiyle de olsa, 
bir politik manevra mevzuu, bir istismar mevzuu 
yapılmasın. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Ufak bir su
alim var efendim. 

BAŞKAN — Nihat Bey bir soru var. 
Buyurun, sorunuz. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 

Hükümetin tasarısında 112 nci madde ile Ko
misyonun ele aldığı ve bugün konuşma konusu 
olan 117 nci madde arasında biraz fark vardır. 
Hükümet teklifinde ısrar ediyor mu? (Soldan gü
rültüler, maddede sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sual soruyor. 
Hükümet cevap vermeye hazır bulunurken. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Eğer Hü
kümet teklifinde ısrar ediyorsa Demokrat Parti 
Grupu da Hükümetle hemfikirdir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — O noktayı 
da arzedeyim: 

Hükümet tasarısının 112 nci maddesi geçici 
komisyonda müzakereye başlandığı zaman, arka
daşlar şöyle bir teklif yaptılar. Evvelâ Yüksek 
Seçim Kurulunun prensipi üzerinde konuşalım 
ve prensipi halledelim. Yani mazbatalar Büyük 
Millet Meclisine gelmeden önce böyle bir ara 
makamda, mercide tetkik edilmesi gibi bir usul 
ihdas edilsin mi, edilmesin mi? Bunun prensipi 
halledilsin, ondan sonra maddelerin muhtevasını 
görüşmiye başlıyalım, dendi. Hükümet bu teklife 
iltihak etti ve komisyon bu şekilde karar aldı. 
Müzakereler neticesinde, İlim Heyetinin tesbit 
ettiği «Yüksek Seçim Mahkemesi» adının «Yük
sek Seçim Kurulu» şekline çevrilmesi ve her 
maddede her partinin ve her komisyon üyesinin 
kendi noktai nazarını söylemesi şartiyle, böyle 
bir ara merciin ihdası komisyon tarafından ka
bul olundu. 

i O gün komisyon müzakerelerinde söz alan Sa-
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ym Nuri Özsan ve Sayın Adnan Menderes arka
daşlarım konuşmalarında Hükümet teklif ini tutar 
bir şekilde beyanda bulundular. 

Bunun üzerine bendeniz tekrar söz aldım, 
kendilerinin Hükümet teklifine gösterdikleri 
bu yakınlık ve beraberlik dolayısiyle teşekkür 
ettim. Bundan sonra Adanan Menderes arkada
şımız biz bu teklifi şu şartla kabul ettik, ki, Hü
kümet tasarısındaki bu kurula verilmiş olan 
yetkiler muhafaza olunsun dedi. Böylece zapta 
geçti. 

Ertesi gün komisyonda maddelerin müzake
resine geçildi. 112 nei maddedeki tahkik keli
mesi, komisyon azaları arasında bir münakaşa 
konusu oldu. Tahkik kelimesi kazai bir mâna 
ifade eder, bir organda tahkik yetkisi bulundu
ğu zaman, bu bir kaza organı olacaktır, şeklin
de fikir ve mütalâalar ileri sürüldü. Bendeniz 
Hükümet adına söz aldım, dedim ki; ben keli
me üzerinde duracak değilim, ama Hükümetin 
teklifi şudur: Yüksek Seçim Kurulu, yapıla
cak itirazları etraflı surette tetkik etmeli, ge
rekli bilgileri toplamalı ve Meclise dosyasını 
tekemmül ettirmiş olarak takdim etmeli ki Mec
lis selâmetle karar versin. Tahkik kelimesini 
ipka ederek mi bir formül bulabiliriz, yoksa 
başka bir formülle temin edebiliriz, bu noktada 
ısrar etmem. Yeter ki, Yüksek Seçim Kurulu 
yapılacak itirazları etraflı surette tetkik et
sin, gerekli bilgilen toplasın, getirsin. Çünki, 
tahkik kelimesinin içinde zabıt da, müsadere de 
vardır, bu Yüksek Kurul zabıt mı yapacak, mü
sadere mi yapacak? Mütalâası ileri sürülmüştü. 
Komisyona verilen bir önergenin kabulü üzeri
ne «tahkik» kelimesi kalkarak «gerekli bilgile
ri toplar,» şeklinde bir formül kabul edildi. Bu
nun üzerine Demokrat Partide olan arkadaş
lar: Olmadı, dediler, bizim iltihak şartımız baş
ka idi, tahkik kelimesi çıkarsa biz yoğuz, dedi
ler ve o günden sonra toplantıya gelmediler. 
Tahrir komitesi madde üzerinde tekrar durdu. 
Çünki, Geçici komisyon, Yüksek Seçim Kurulu
nun tahkik yetkisinden «tahkik» kelimesi için
de mündemiç bulunan yetkinin tamamını kal
dırmak gibi bir karara varmış değildi. Sadece 
iltibasa mahal vermemek mevzuubahisti. Zan
nediyorum, Tâli Komisyon tarafından şimdi 
yeniden tesbit edilmiş olan 112 ve mütaakıp 
117 ye kadar olan maddeler,"bu mânayı ifade 
etmektedir. Bunu, maddesi geldiği zaman görü-
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şürüz. Fakat ben şimdiden Hükümetin görüşü
nü bir kere daha ifade edeyim: Hükümet, sun
muş olduğu tasarıda 112 den 118 e kadar olan 
maddelerdeki salâhiyetlerden en ufak bir da
raltma yapmaya, yüksek huzurunuza gelmeden 
önce rıza göstermiş değildir. Yüksek huzuru
nuzda da madde müzakere edildiği zaman nok-
tai nazarını geniş surette bir kere daha ifade 
edecektir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Şuhalde biz 
de maddesinde konuşacağız efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, demokrasi sistemine bizden ev
vel girmiş milletlerde dahi seçim emniyeti mev
zuunda bütün vatandaşlar daima hassasiyet gös
termektedirler. 

Bizde, teessüs etmiş olan tek parti, tek şef 
sisteminin bütün müesseselerimize şâmil olarak 
lasfiyesi, yerine Anayasa hâkimiyetinin, miliî 
irâde hâkimiyetinin tesisi için mücadele hâlâ 
devam etmektedir. Onun için, seçim emniyeti 
mevzuunda Türkiye'de yalnız muayyen usuller 
ve formüller tesbit ederek, yalnız emniyetli bir 
seçimin şartlarını hazırlamak değil, hem de ma
zide hepimiz için acı hatıralar teşkil eden hâdi
seleri tashih gibi iki taraflı bir maksadı istihdaf 
etmektedir. Onun için ben Hükümet adına konu
şan Sayın Başbakan Yardımcısı Nihad Erim'i 
dinlerken, Sekizinci B. M. M. nin dört yıllık fa
aliyetini, seçim emniyeti tesis etmek bakımından 
bütün hatlariyle müspet göstermek gayretlerini 
yerinde bulmadım. 

Hatırlarsınız ki, arkadaşlar, Hükümet 21 
Temmuz seçimlerinden sonra ilk defa Meclise bir 
Matbuat Kanunu getirmiştir. Bu kanun, dış cep
hesiyle, hakikaten gazete* çıkarma hususunda ko
laylık. göstererek, bir Matbuat Kanununun de
mokratik prensiplere göre gözden geçirilmesi gi
bi bir maksadı istihdaf ediyordu. Fakat saraha-' 
ten anladık ki, bu kanunun hedefi, Meclisin meş
ruiyetinden bahsetmek, yani seçimler ve netice
leri hakkındaki tenkidleri önlemek gibi siyasi bir 
maksada istinat etmekte idi. Ondan sonraki, sa-
fahati hep beraber hatırlıyalım : 

Arkadaşlar, hücreden bahsedildiği zaman bu 
Mecliste, Türk vatandaşı sandığa girmez diye 
cevap aldık. Aleni tasniften, nihayet şahitle
rin seçim mazbatalarını imza etmesinden bahse
dildiği zaman sert cevap aldık. Nihayet ka
bineden kabineye devredilen seçim emniyeti işi, 

* 
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biliyorsunuz, Hasan Saka Kabinesi tarafından 
da ele alındığı zamanda, hazırlanan tasarının bey
nelmilel ilim heyetlerince de • müdafaa edilece
ği gibi bir zihniyet ve her türlü meseleleri 
halletmişiz gibi bir iddia ortaya kondu. Fakat 
Şemsettin Günaltay Hükümeti seçim emniyeti 
meselesini Türkiye'de halletmemiş olarak de
vir aldı. Bunun yanında dört senedir çıkarılan 
birçok kanunlar muhalefetin ve vatandaş çoğun
luğunun irkildiği ve vatandaşın siyasi hakları 
bakımından emniyette bulunması meselesi üzerin-
do bir tekâmül kaydetmedi. Polis Vazife ve Salâhi
yetleri Kanununun 18 nci maddesi bir tarafa bı
rakılırsa, ki bunun da ne biçim mücadelelerle 
ne tarzda değiştirildiği malûmdur, çıka
rılan birtakım kanunlarla, meselâ Ceza Kanu
nunda, Memurin Kanununda yapılan değişik
liklerle ve diğer taraftan ti İdaresi Kanununda 
yapılan değişikliklerle ve bunların tatbikatı 
manzumesiyle, ne muhalefette, ne de vatandaş 
çoğunluğunda, seçim emniyetinin bir nümayiş
ten ibaret olduğunu anlatan bu kanunlar siste
mi, hakikaten memlekette bir seçim emniyeti 
tesis etmek zihniyetiyle ele alındığına dair en 
küçük bir misal göstermedi. Bilhassa sağcılık, 
solculuk diye çıkarılan kanun ve bu kanunun 
yanında Ulus Matbaasında basili]) Ordu'da da
ğıtılan bir broşörün taşıdığı mahiyet hepimize 
endişe verecek mahiyettedir. Demek ki, seçim 
emniyeti mevzuunda Başbakan Yardımcısının 
yaptığı tarihçede nazarı dikkate alınacak baş
lıca mesele, vatandaşın serbest şekilde rey ver
mesini, siyasi kanunlar istikametinde memle
kette her türlü hakların emniyet altında hisset
mesi bakımından1 lâzımgelen mevzuat tekemmül 
ettirilmemiş, tadil edilmemiş ve kaldırılmamış 
bulunmaktadır. Onun için, bu tarihçeyi, tesbit 
ederken, seçim emniyeti mevzuunda bu şar
tın yerine getirilmemiş olması, hepimiz için üze
rinde dikkatle durulacak bir nokta olduğunu 
tesbit etmekle söze başlıyacağım. 

Arkadaşlar, Meclise sunulan tasarının tahli
line giriştiğimiz zaman açıkça görmekteyiz ki, 
bu tasarıda kütüklerin tesbitinden mazbatala
rın tasdikma kadar cereyan eden muameleler 
bir sistem ifade edecek ve bir emniyet ifade ede
cek derecede adlî teminat ve kazai murakabe 
usulüne istinat ettirilmiş değildir. Esasen 
kütükleri tesbit edecek merciler ihtiyar heyet
leri olduğuna ve yapılacak ilk itirazları tetkik 
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edecek merciler idare mercileri olduğuna ve va
tandaşların itirazları esasen sicile taallûk eden, 
seçmen ehliyetine taallûk eden bir mesele oldu
ğuna göre, kazai mercie gidecektir. Fakat se
çim muameleleri, itiraz yolu ile tashihe tâbi mu
ameleler değil, bizatihi düzeltilmesi için mah
kemece ele alman muamelelerdir. Çünkü seçim 
muameleleri tekrarı güç tashihi güç olan bir mu
ameledir. Onun için kütüklerin hazırlanması, 
seçim emniyetini tesbit gibi şeylerin düşünül
düğüne göre doğrudan doğruya hâkimlerin 
defterleri tasdik etmesi ve itirazlar için de müd
det kabul edilmesi icabeder. 

Arkadaşlar; tasarının itiraz müddetleri ola
rak tesbit ettiği günlere göz atılırsa, itiraz 
müddetleri ile kazai murakabenin neticelerini 
istihsal etmek imkânı olmadığını ayrıca görür
sünüz. Demek ki kütüklerin tesbitinden itibaren 
yapılan muameleler bu adlî teminat ve kazai 
murakabe altındadır diye toptan geçivermek 
kâfi değildir. 

Seçim komisyonlarının ve kurullarının ter
kibi meselesine gelince; arkadaşlar; bu iş de, 
seçim emniyetini tesis edecek mahiyette tertip
lenmiştir. Bir defa komisyonlar, bilindiği şekil
de, köy ihtiyar heyetlerinden seçilecek âza ile 
teşkil edilecektir. Bu iş kazai usulün işlemesin
de hiçbir netice vermez. Günkü 1946 dan sonra 
yapılan muhtar seçimlerinin hangi şartlar altın
da cereyan ettiğini bütün vatandaşlar bilirler, 
bu seçimlerle teşekkül eden ihtiyar heyetlerine 
ne biçim itirazlar vâki olduğu hepimizce ma
lûmdur. 

Binaenaleyh bu kurulları teşkil eden azanın 
siyasi hüviyetleri ve vatandaş çoğunluğu üzerin
de bunları meydana getiren seçimlere itimat 
edilip edilmediğini halletmeden, yani bu kurul
lara gelecek azayı yeni bir intihapla meydana 
gelmiş kurullardan seçmedikçe, hiçbir zaman 
bu komisyonlara işi tevdi etmek vatandaşı tat
min etmez. 

Bir saniye için kurullara bakalım arkadaş
lar. Kurula hâkim bir vatandaş olarak iştirak 
etmektedir. Çünkü hâkimlik hüviyetini tesis 
eden şey, ad m m hâkim, vazifesinin hüküm ver
mek olması nesildir. Kaza vazifesini görmesi ve 
kendsine Miahsus etüdlerle, usullerle çalışabilme-
sidir. Kuruldaki başkan yalnız tek rey kullanan 
bir azadı?'. Bugünkü realiteye göre kurullar, 
ancak ve ancak ekseriyeti İktidar Partisinin 
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adamlarından müteşekkil bir heyetten ibarettir. 

Demin de arzettiğim gibi, seçim muameleleri, 
sonradan tashih kabul edecek neviden muame
leler değildir, doğrudan doğruya emniyet altı
na alınması lâzımgelen muamelelerdir. Öyle ol
duğuna göre, kurulların adlî murakabe, kazai 
muarkabe altında bulunduğunu iddia etmek 
beyhude bir harekettir. 

Arkadaşlar, bir saniye için 400 küsur kaza
da bulunacak kurullardaki hâkimlerin başkan
lık mevkiine bakın. Şu karara itiraz etti, bu ka
rara itiraz etti, bunların tasfiyesi gibi bir man
zumeyi nazarı itibara alınız, bu mümkün değil
dir. Onun için hâkimin kurula başkanlık etmesi, 
adlî teminat ve kazai murakabe değil, hâkim va
tandaşın kurulda başkanlık alması mânasını alı
yor. Hâkim orada, alelıtlak bir başkan gibi de
ğil, hâkime mahsus usullerle ve salâhiyetlerle 
mücehhez olmalıdır. Bu bakımdan partilerden 
üye alınması şekliyle kurulların tertibi dahi, 
seçimleri idare edecek mercilerin, tarafsızlığını 
temin etmiş olmaz. Bunu açıkça tesbit etmek lâ
zımdır. 

Bu sebepledir ki, biz, adlî teminat ve kazai 
murakabe sistemi mevzuubahis olduğu zaman, 
üç seneden beri mütemadiyen kütüklerin tesbi-
tinden, mazbataların tasdikma kadar bir kazai 
murakabe ve re'sen hâkime karar alabilme sa
lâhiyeti veren bir metodu istihdaf etmiş ve bunu 
da Büyük Mecliste ifade etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, Başbakan Yardımcısı, Hüküme
tin Seçim Kanununa ve Seçim Kanununun mü
zakerelerine verdiği ehemmiyeti, bir saniye gör
mek isterseniz, işte.. Kendisi Kamutayda yok
tur. 

Hükümet namına bu işi takibeden Başbakan 
Yardımcısı demin Osman Nuri Koni arkadaşı
mıza haksız olarak hitabetti, siyasi oyunlarla 
meşgulsünüz dedi. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı ve içişleri Ba
kanı hazırdır. Başbakan Yardımcısı da bir an 
için dışarıya çıkmıştır. Kendisine haber veriyo
ruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Te
şekkür ederim sayın Başkan. 

Başbakan Yardımcısına inşallah bir hayır 
sahibi çıkar da bu söylediklerimi duyurur. 

Dediler ki; seçim mazbatalarının tasdiki dahi 
doğrudan doğruya yüksek mercilerden seçilmiş ve 
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| her birinin hüviyeti üzerinde hepimizin ittifak 

edeceği... 
BAŞKAN — İşte Başbakan Yardımcısı gel

di. Tekrar ediniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen

dim Seçim Kanununda olsa olsa bir Yüksek Se-
I çim Kuruluna mazbataların tasdiki salâhiyeti 

verilmesi, kazi bir müessese, tek başına kazai 
bir netice olabilirdi. Fakat maalesef Hükümet 
bu işi de, bir Anayasa anlayışı ileri sürerek, 
kabul etmiş görünmüş ve kabul etmemiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu, hâkimlerden terek
küp ettiği, adına da Yüksek Seçim Kurulu un
vanı verdiği takdirde bu heyet kazai bir heyetse, 
gördüğü vazife de bir kazai vazife ise, bu heyet
ten çıkan mazbataların, o heyetin vereceği ka
rarlarla alâkalı kimselerin teşkil ettiği Millet 
Meclisinden geçmesi işi daha dikkatle tetkika 
şayandır. Hükümet mademki memleketi seçim 
dedikodusundan kurtarmak istiyor, seçim maz
batalarının tasdiki işini dahi münhasıran kazai 
mercilere bırakır ve bu mercilerin kararlarını 
da nihai olarak kabul edebilirdi. Fakat, bu 
yola dahi gitmemiştir. Çünkü, 25 senedir Mec
liste tatbikat vardır ve bu tatbikat da, mazba
taların Meclisçe tasdik edilmiş olmasıdır. 

Arkadaşlar; seçim emniyeti için her türlü 
tedbirleri almak iddiası ile efkârı umumiyenin 
karşısına çıkan bir iktidar, İçtüzüğün bir mad
desinin tadili lazımsa bunu dahi derpiş ederek, 

j ekseriyet partisinde böyle bir tadili yapacak ha
reketi temin ederek, pekâlâ bu meseleyi halle
debilirdi. Fakat dâva o değildir. Dâva; Hü-

j kümet adlî teminatı, kazai murakabe sistemini 
tam ve kâmil mânada ve seçim muamelelerinin 
hiçbir safhasını ele almak istememiştir. 

I SEDAD PEK (Kocaeli) — însaf... 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — İn

saflı cihetini de siz söylersiniz. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — More insaf... 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Onu 

i da arnavutlara söylersiniz. 
Arkadaşlar; Seçim Kanununda adlî teminat 

ve kazai murakabe sisteminde yargıcın salâhi
yeti ne olacak"? hakkı, yargıç, ne zaman yargıç 

j olarak nazarı itibara alınacak, böyle bir vazife 
j ne zaman teminat ifade edecek? Bu gibi mesele-
| 1er tetkik edilmeden hâkime kurullarda başkan-
: hk vazifesini vermenin hiçbir kıymeti yoktur. Çün-
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kü oradaki hâkim vatandaşın hâkimlik sınıfından 
gelmiş bir vatandaştan başka rolü de, salâhiye
ti de yoktur. Usul bakımından da, netice bakı
mından da vereceği tek bir kazai karar mevcut 
değildir. Yüksek Seçim Kurulunu, vazife ve sa
lâhiyet bakımından tetkik ederseniz, mazbata
ların tetkik ve tasdiki mevzuunda bu kurula ve
rilen salâhiyet yarımdır, hattâ ve hattâ bu ku
rulun yapacağı tahkik ve vereceği karar kazai 
ise, bu kararın sonradan Meclisin kabuliyle te
kemmül etmesi keyfiyeti dikkate şayandır. Adlî 
teminat hususunda Hükümet daima kaydı ihti
razı ile konuşmuştur. Muhalefet böyle istemiş
tir, henşeyi halletmek istedik, hüsnü niyetimizi 
göstermek için kabul ettik diye işin içinden 
çıktı. Arkadaşlar, seçim işlerinde bizi adlî te
minata yani adlî cihazımızın] hâkimlerimizin, 
seçim muamelelerinin muhtelif safhalarında va
zife alması yoluna götüren şey, memlekette ar
tık vatandaşın reyi ile Devlet kurma işini ka
yıtsız şartsız halletmek zarureti olmuştur. Yok
sa, bütün milletler hâkimleri seçim muamelâtı
na karıştırıp karıştırmamak meselesini uzun uza-
dıya tetkik etmişlerdir fakat, kaptırmayı kabul 
eden milletler, hâkimi kendi metod ve usulleri
ne göre vazife göremiyecek halde bir âza sıfa-
tiyle seçim kurullaırna sokup da buna adlî temi
nat dememişlerdir. Buna göre tertipler almış
lardır; hâkimi, re'sen karar verebilecek, bir mu
ameleyi iptal veya bir hakkı ihdas edebilecek 
salâhiyetlerle teçhiz ettikten sonra adlı teminat
tan bahsetmişlerdir. Müzakere mevzuu olan ta
sarının tahlili üzerinde dururken bir iki nokta
dan daha bahsetmek isterim: 

Ekseriyet sistemi kabul edilmiştir, tasarıda. 
Arkadaşlar, ekseriyet sistemi ile nispî temsil 
sistemi üzerinde geniş müzakere ve münakaşa
lar olmuştur. Fakat şu muhakkaktır ki ekseri
yet sistemi kab'ul edildiği andan itibaren bu sis
temden doğabilecek mahzurları önlemek, vatan
daş çoğunluğunun temsil edilmemesi, Devlet 
idaresini kurmakta millî iradenin zedelenmemesi 
için küçük intihap daireleri, tek milletvekili in
tihap daireleri ihdası şekline gidilmiştir Eğer 
bugün 27 milletvekili seçen intihap dairelerinde 
ekseriyet usuliyle seçime gidersek, bu seçimler 
neticesinde muhtelif fikirlerin parlâmentoda tem
sil edilmemesi, hattâ vatandaşa çoğunluğun tahak
kümü gibi münakaşa edilebilecek bir mevzuun 
doğması ihtimalleri daima varittir. 
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Onun için Büyük Meclis, bu mevzuda ya 

nispî temsil usulüne gitmek, yahut da intihap 
dairelerini küçültmek suretiyle ekseriyet usulle
rinin açık mahzurlarını önlemek mevkiindedir. 

Seçim kütüklerinin tesbiti mevzuunda, demin 
arzcttiğim, kütüklerdeki kayıtlara yapılacak iti
razlar için müddetler, memleket realitesinde na
sıl uygun değilse, bu kanunla yeniden ihdas 
edilen, adayların sr.fat ve vaziyeti üzerinde tef-
kikat yapmak ve karaı* vermek bakımından müd
detler, lıiç bir zaman netice verecek halde de
ğildir. 

Arkadaşlar, tasavvur ediniz; Van'daki bir 
aday için itiraz olmuş ve bu itiraz vesikalariyie 
beraber Yüksek Seçim Kuruluna gelecektir. Yük
sek Seçim Kurulu karar verecek ve bu adaylık, 
red veya kabul edilmek gibi bir neticeye ulaşa
caktır. Bunun imkânı yoktur. Fakat asıl mese
le; adaylık ve itiraz müessesesi Anayasa ile ka
bili telif raidir! Değil midir! Osman Nuri Ko
ni arkadaşımızın ciddiyetle üzerinde durduğu 
noktaya çok dikkat etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, Anayasamız, ve seçim müessese
si ciddî olarak tetkik edilirse, itiraz müessesesinin 
katı bir kazai kararla, hattâ mütaaddit merha-
leli itirazlarla tekevvün edecek bir tashihi ka
rarla, o adamın milletvekili olamıyacağına ait hu
sus tesbit edilmedikçe, vatandaşı milletvekilliğine 
seçilmekten mahrum edecek bir sisteme gitmek, 
Anayasaya uygun değildir. Onun için bu mües
sesenin mahiyeti üzerinde dikkatle durmak lâ
zımdır. Evet, bâzı memleketlerde bu usul var. 
Fakat bizim memlekete ne diye g i rd i ! Seçim em
niyetinde adaylıklara itiraz meselesi büyük bir 
mesele mi idi ki, bu, mevzuu bahis oldu! Hayır 
arkadaşlar. Gerçi seçim muamelâtı tekrarı mem
lekete pahalıya malolduğu için nefselemirde 

• Milletvekili adayı olabilmek için kanuni ehliyeti 
haiz olmıyanlarm aday gösterilmemeleri meselesi 
ileri sürülebilir. Fakat bu iş, bugünkü kanunun 
vazettiği çerçevede kalırsa, vatandaşı haksız ola
rak aday olmamak gibi bir âkibetle karşılaştıra
bilir. Bu da, Osman Nuri arkadaşımızın izah et
tikleri gibi, Anayasaya uygun değildir. 

Arkadaşlar; adayların 20 gün evvel ilân edil
mesi de secim emniyeti ile alâkalı birşey değildir. 
Onun için bu meselenin nasıl doğduğunu, şah
san komisyon müzakeratını takip edemedim, fa
kat okudum, tahlil ettim, 20 gün evvel adayın 
ilân edilmesi sistemine niçin gittiğimizi hukuki 
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bakımdan anlıyamadım, siyasi bakımdan da tef
sire çalıştım, bunda da bir neticeye ulaşamadım.; 

Arkadaşlar, bu müddette vatandaşların, siyasi 
teşebbüslere girmesi için müessesenin icabettirme-
diği bir zaman kaydım ortaya çıkarmak, takyit 
altına almak demektir. işte bundan dolayıdır ki, 
Anayasaya muhaliftir. Onun için «Yirmi gün ev
vel aday göstermek» demekle bu Seçim Kanunu, 
hem emniyet mevzuunda hiçbir meseleyi halletmiş 
değildir, hem de dikkate ve tetkika şayan bir me
seleyi ortaya çıkarmıştır. 

Arkadaşlar, kanun üzerindeki bu tahlillerimi, 
kısa tahlillerimi, tasarının umumi müzakeresi do-
layısiyle arzettikteıı sonra, noksan bulduğum, se
çim emniyetinin şartlarından birisi olan mânevi 
hava meselesine de temas etmek isterim. Yani 
memleketimizde bugün Hükümet faaliyetlerinin 
cereyanı ve vatandaşın dört yıldır, muhalif ve 
muvafık olarak türlü meseleler üzerinde irkil
mesi bakımından mânevi emniyet havası var 
mıdır? 

Arkadaşlar; maalesef ben bu havayı sezmi
yorum, olmadığını ifade edeceğim. 

Mesele; Seçim Kanununun, dün de arzetti-
ğim gibi, müzakere tarzından başlıyor. 

Bütçe müzakeresi arifesinde derhal Öeçim 
Kanunu getiriliyor, niçin! 

Arkadaşlar, Başbakanın ifade ettiği, Meclisin 
meşruiyetinden şüphe ile bahsedilmesi gibi bir 
âkibetten memleketin kurtulması için istical edi
liyor ise, dört senedir önünde uzun bir müddet 
vardı. 

Hatırlatmak isterim ki, tek dereceli Seçim 
Kanununun, yani 1946 Seçimi Kanununun mü
zakereleri sırasında bâzı arkadaşlar tarafından 
ileri sürülen emniyetsizliği önleyici tedbirleri bir 
an evvel almamıştır Hükümet. Muhalefet tara
fından; Seçim Kanununun bir an evvel tadil edi
lerek, Anayasaya aykırı kanun hükümlerinin ta
dil edilerek, hazırlanacak yeni bir Seçim Kanunu 
ile yeni bir seçime gidilmesi hususunda !karar ve
rilmesi için dört yıldan beri ısrar edildiği halde, 
bilâkis muhtelif oyalamalarla zaman kazanılarak 
bu iş bırakılmıştır. 

Şimdi; bir de bakıyoruz ki, 1950 Bütçesinin 
görüşülmesi arifesinde Hükümet Meclise Seçim 
Kanununu getiriyor. Hattâ gündemin müzakere 
edilecek maddelerine tercihan bunun müzakere 
konusu olması talebi gösteriyor ki, Seçim Kanu-
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nu hemen çıkarılacak ve yeni seçimlere gidilecek
tir. Bu vaziyet, kanunun müzakeresinden tutu
nuz da ilânından tatbikma kadar bir kör dövüşü 
manzarası içinde kalacağımızı gösteriyor. Bunu 
dikkatle tesbit etmiye mecburuz. Memlekette, ka
nunun vatandaşlar tarafından anlaşılmasına 
meydan vermeden hattâ kanunun yanlış anlaşılan 
yerlerinin düzeltilmesine imkân verecek bir za
man mesafesi bırakmadan, alelacele seçime giri
şirsek, ne yaparsak yapalım, seçim işlerini bir 
kör dövüş olmaktan kurtaramayız. 

Bizzat Başbakan Yardımcısı Sayın Nihat Erim'-
in hâtıralarına müracaat ederim, 1946 yılında ilce 
lerdeki seçim kurullarında parti müşahidinin bu
lunup bulunamıyacağı meselesi, ancak merkezle 
muhabereden • sonra, yani 5 - 6 saat sonra halle-
dilebilmiş ve ondan sonra parti temsilcisi kurula 
girmiştir. 

Şimdi demin de işaret ettiğim gibi, itiraz 
müddetleri memleket realitelerine uygun değildir. 

Arkadaşlar, kütüğe itiraz müddeti üç gündür. 
Köylerimizin vaziyeti ve hâkimlerin bulun

dukları yerlerle olan mesafesi malûmdur. Bu 
müddet zarfında hemen koşup hâkime gidip iti
raz hakkını kullanarak işi tekemmül ettireceği
ni sanmak beyhude bir harekettir. Onun için 
biz, seçim kütüklerinin hazırlanması işini daha 
katî bir emniyet altına alabilmek için, şart ola
rak, hu işin uzun bir müddet içinde yapılma
sını tesbit etmiye mecburuz. Başbakan, kanunun 
hazırlanması için uzun mütalâalar serdedildiğini 
söyledi, kabineden kabineye nasıl devir alındı
ğını biz de biliyoruz. Hasan Saka'nm işe beynel
milel bir jüri karıştırdığını biliyoruz. Bizzat 
Sayın Nihat Erim'in Başbakan Yardımcısı .ol
duğu Hükümet de gördü ki, bütün bu vaziyetler 
hiçbir netice vermemiş, olsa olsa, iktidara, ken
di istediği zamanı kazandırmıştır. Şimdi de 
alelacele bir kanun çıkarılacak, yarın ilân edi
lecek, öbür gün komisyonlar teşekkül edecek, 
defterler tanzim edilecek, üç gün itiraz müddeti 
olacak, adaylığa itiraz; filân filân, neticede gü
ya emniyetli bir seçim yapılacak. 

Yalnız bu mânevi şarta arkadaşlar^ istediği
miz gibi bir emniyetli seçim havasının hâsıl ol
ması için gereken işlerde ne derece sakat dü
şündüğümüzü göstermeye kâfidir. Bir seçim 
için mânevi şartlar mevzuuhahs olduğu anda 
elbetteki muhalefetin ve muhalefeti temsil eden 
vatandaşların yıllardır üzerinde durdukları bâ-
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zı haklı hukuki ve siyasi meselelerin halledil
mesi de lâzımdır. 

Sözüme başlarken ifade ettiğim kanunlar 
silsilesi ayakta dururken, hattâ bizzat Şemset
tin Günaltay Hükümeti tarafından bunlara 
yeni hükümler eklenmişken, böyle bir mânevi 
havanın memlekette mevcut olduğunu iddia et
mek, tamamen beyhudedir. İlerisine gitmiyorum, 
Hükümetin elinde Tekaütlük Kanunu ile elde 
ettiği bir salâhiyet vardır. Bu salâhiyetin haklı 
haksız, 1946 seçimlerindeki hareketleriyle üzer
lerinde dedikodu yapılan ve tekaütlük müd
detlerini ikmal etmiş bulunan idare âmirlerine 
tatbik edlmemesi, vatandaşların yüreğinde hak
lı olarak endişe doğurmaktadır. Size bir tek 
misal vereyim bu idari tasarruflara dair. 

1946 seçimlerine, kendisini yakından tanı
dığım bir arkadaş, Urfa Valisi, Çorum'a nakle
diliyor, ondan sonra Gümüşhaneye, ondan son
ra tekrar Urfa'ya getiriliyor. Bu gibi hareket
lerle biz, o sahada emniyet havasını tesis etmiş 
olur muyuz? Böyle vaziyetler devam ettikçe he
le valilerin çoğu vekil vali bulundukça... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAE-
DIMCISI NlHAT ERİM (Kocaeli) — Vekil va
li kalmadı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade buyurun. Bugün kalmaz yarın kalır. 

îdari tasarruflar böyle keyfî bir halde ce
reyan ettikçe.... Arkadaşlar, Yollar Kanunu ko
nuşulurken, il yollarından bahsedildi ve valile
rin bu işteki rollerinden bahsedildi. Bakıyoruz 
İki, valiler dama taşı gibi oradan oraya mütema
diyen kaldırılmaktadır. Bu hava içinde memle
ketin idari havasını istikrar altında tasavvur 
etmek ve Ibunda emniyet aramak imkânı yok
tur. Kanunlar değişmezken, idari muameleler 
bu şekilde cereyan ederken, o Seçim için bir 
emniyet havası var demek, biraz güçtür arka
daşlar. 

Asıl mühim noktaya geliyorum : 
Arkadaşlar, dört yıldır muhalefet, memle

kette, Devlet Başkanlığı ile parti başkanlığının 
birbirinden ^ayrılması zaruretine ısrarla işaret 
etmiştir. Bu yolda halisane temenniler izhar et
miştir, fakat bu temennilerin hiçbiri kabul edil
memiştir. Hattâ ne 'oldu bilir misiniz? Son 
Halk Partisi Kurultayında, yine Devlet Baş
kanlığı vazifesini ıgören bir zat kanunsuz ola-
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rak parti başkanı olarak seçilmiş ve tamamen 
memleket emniyet havasını bozan bir yola gi
dilmiştir. 

Arkadaşlar; hiçbir zaman, Samsun'daki bir 
nutkumda söylediğim gibi, biz, Devlet Başkan
lığını temsil eden zatın şahsiyetiyle, bedeniyle, 
haklariyle, hüviyetiyle ve her şeyi ile meşgul 
olan insanlar değiliz. Bilâkis bu haklarını, bu 
şahsiyetini muhterem telâkki ederiz. Fakat si
yasi faaliyetleri, kanunlara uygun olmıyan si
yasi faaliyetleri, memlekette seçim emniyetinin 
teessüsüne mâni olmaktadır. Bu gibi siyasi fa
aliyetler, kimden ve nereden gelirse gelsin, şa
hıslar fânidir, yalnız ebedî olarak milleti tanı
yan bir insan sıfatiyle doğru olmıyacağmı ifa
de etmeyi bir vatan borcu biliyorum. İktidarın 
uç yılda dört Hükümet tecrübesi yaparak ge
çirdiği safhaları ve yaptığı siyasi faaliyeti bir 
yana bırakıyorum. Fakat tek bir misal olarak, 
Devlet Başkanlığiyle parti başkanlığının ayrıl
ım ası meselesini dahi halletmeden 1950 seçimle
rine geçilmesi, memlekette seçim emniyeti için 
lâzım olan şeyi izah etmekten gafil olduğunu 
anlatıyor. Gafil. Bugün hepimizin vicdanında 
Devlet Başkanının bu iki sıfatından dolayı yap
tığı siyasi "faaliyetler ıstırap doğurmaktadır. 
Hattâ, 1949 çalışma yılının açılması dolayısiy-
le Devlet Başkanının verdiği nutkun, ihtiva et
tiği tek taraflı görüşler, hattâ kendi görüşleri
ne uymıyan faaliyetleri tenkid eden, bu gibi 
faaliyetlerde bulunanları tehdit eden mahiyet
teki mânası, bir istizah açılması talebini Meclise 
kadar getirmeye bizi sevketmiştir. Demek ki, 
Devlet Başkanlığı ile parti ıbaşkanlığmm bir şa
hıs uhdesinde temsil edilmesi meselesi halledil
meden, memlekete seçim için lâzımgelen mana
vı emniyet havasîmn hâsıl olacağını ümit et
mek, bir gaflet olur arkadaşlar. 

Bir saniye de, Hükümetin kanunlara dayan
ması ve meşru olarak cereyan etmesi lâzımge
len faaliyetlerine temas edeceğim. 

Arkadaşlar, 4 yıldır muhalefet millî bir kül
tür müessesesi olarak içtimai bünyemizde yer 
alması lâzımgelen Halkevlerimizin bir propa
ganda ve politika merkezi olarak kullanılma
masını işaret etmiş ve bu müesseselerin böyle 
kullanılması devam ettikçe Devlet, hususi ida
re ve köy bütçelerinden bu müesseselere yapı
lan yardımların, gayrimeşru ve kanunsuz oldu
ğuna işaret etmişti ve geçen Halk Partisi Ku-
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rultayı da bu meseleyi halletmek için karar al
mıştı. 

Memlekette seçim emniyetini tesis etmek 
için Nihat Erim arkadaşımızı dinlerken, size 
temin ederim ki, onu kendisine ait faaliyetler
den tecrit ettim ve ifadelerini vicdammdaki his
lerin tam mânasiyle aksi saydım, fakat maale
sef ki, tatbikat, Nihat Erim'i böyle dinlememe 
ve böyle bir dinlemenin vicdanımda doğurması
nı beklediğim huzuru temin etmesine mâni oldu. 
Öriun içiii bunu vatandaş karşısında açıktan 
açığa konuşmak lâzimdır. Bugün üzerimizde ta
şıdığımız milletvekilliği izafi bir sıfattır, yarın 
zail olabilir, fakat memlekette maddi ve mânevi 
emniyet havasını temin etmek ise hepimizin 
arkadaşlar, bekası meselesidir, o halde Hükü
metin, iktidarın, Halkevleri meselesini hallet
meden 1950 seçimine girmesi ve her gün Halk
evlerini birer propaganda ve siyaset icabı ola
rak kullanması hâdisesi dahi, Hükümetin ve 
iktidarın seçim emniyeti mevzuundan bekledi
ğimiz uyanıklıkta bir güzel vasatta olmadığım 
gösteren delil olarak ortaya konabilir. î lk ha
tıra gelecek olan şey, muhakkak ki radyo mü
essesesinin kullanılış tarzıdır. Memlekette ta
rafsız bir idari cihazın, Devlet ve âmme müesı-
seselerinin, kanunların çerçevesinde kullanılma
sı lâzımdır ve ancak bu sayede serbest seçim 
mücadelesi olacaktır. Fakat bir saniye için 
manzaraya bakınız; radyo, C. H. P. Genel Baş-
kanvekili Hilmi Uran'm verdiği nutuklara sa
atlerce hasredilmektedir. (Celâl Bayar'm da 
var sesleri). Onu da ifade edeceğim. 

Şimdi, bunun yanında bir şey daha söyliye-
yim; bizim Şemsettin Günaltay kabinesi için 
evvelce seyyar kabine demiştim. Bu seyyar ka
binenin memlekette bir seçim mücadelesi baş
lamadan evvelki karakterine nazarı dikkatini
zi celbetmek isterim. 

Radyo hakkında muhalefet dört yıldır tür
lü tekliflerde bulunmuştur, •memlekette radyo 
müessesesinin partiler arasında kanuni şekilde 
kullanılması için hudutların çizilmesi bir zaru
rettir. Bu zarurete rağmen bu nevi hareketler 
devam ettikçe, memlekette bir seçim emniyeti 
olduğuna kanaat getirip de, işin kanunun mad-
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I deleriyle halledileceğini zannetmek, elbette k i 

hatadır. 
Demek ki arkadaşlar; seçim emniyeti bir kül

dür. Bunun için mânevi bir emniyet havası da 
lâzımdır. Bu, memlekette yoktur. Tesis edil
mesi için de Hükümeti en küçük bir gayret ve 

I teşebbüs peşinde görmüş değiliz. 
İkincisi, Seçim Kanununu, tek başına bir ka-

j nun olarak ele almak kâfi değildir. Osman Nu
ri Koni arkadaşımızın dediği gibi, vatandaşın 
serbest rey vermesi ve serbest bir şekilde siyasi 
faaliyette bulunması, yani siyasi hak ve hür
riyetlerini bağımısz olarak kullanabilmesi için 
bir esas lâzımdır. 

Ondan sonra da demin tahlilini yaptığım ya
rım bir Seçim Kanunu ile, acele bir seçim yap
mak yolundayız. 

Arkadaşlar; dünyanın nasıl bir hal içinde 
olduğunu elbette biliyoruz. Fakat şunu da ka
tiyen biliyoruz ki, artık Türkiye'de Devletin, 
vatandaşın oyu ile kurulması ve vatandaş mu
rakabesinin işlemesi meselesi katı olarak emni
yetle halledilmedikçe, karmakarışık dünya hâ
diseleri içerisinde içtimai, iktisadi ıstıraplar
dan elden geldiği kadar, kuvvetimiz imkânın
da kurtulmaktan mahrum kalacağız. Onun için 
çok rica ederim, evvel emirde ilk kararı Mec
lis olarak biz verelim ve Hükümetin karşısına çı
kalım, seçim emniyeti mevzuu, tek bir tasarı 
ile acele halledilecek bir mesele değildir. ' 

Ondan sonra seçim emniyetinde diğer şart
ları, muazzam vatandaş kitlesinin hak ve hür
riyetini emniyetle kullanabilecek şekilde mey
dana getirelim. 

Sonra da, demin işaret ettiğim gibi, hiç olmaz
sa, hiç olmazsa milletçe yalvaralım, hattâ bu nida 
benden çıksın; artık diyelim Devlet Başkanına; 
siz Halk Partisi Başkanlığından istifa etmek 
suretiyle memlekete yeni bir ufuk açınır. Bu 
ufukta, hürriyet ideali yegâne prensip, Millî 
irâde yegâne geçer kuvvet olsun. îşte benim ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim; söz sırası Fahri Ka-
rakaya'nındır. Fakat vakit geçmiştir. Eaat 15 
te toplanılmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli), 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
SÖz Fahri Karakaya'nındır. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlar; 1946 yılı 21 Temmuz seçimlerinde 
bizi Elâzığ'lı seçmenlerimiz çok büyük bir ekse
riyetle seçtiler ve Yüksek Meclise iltihak ettik. 

O tarihten başlıyarak bugüne kadar, muha
lefetin olsun, matbuatın olsun zaman zaman bir
biri ardı sıra seçimlerin gayrimeşruluğu yolun
daki tarizlerle karşılaşmış bulunuyoruz. 

Allah şahittir, seçmenlerimiz şahittir, kendi 
seçim çevremizde, şunu millet muvacehesinde 
iftiharla, gururla söyliyebilirim ki, tek yolsuz
luk iddiası bile yapılmamıştır. O kadar ki, mu
halif partiden bir arkadaş aldığı talimat daire
sinde, itiraz edilsin yolundaki talimat dairesin
de Meclis Başkanlığına yazdığı bir telgrafta, 
tek bir madde gösteremiyerek, yalnız seçimler
de yolsuzluk vardır, demiştir. Yani şu Garp de
mokrasilerinde yapılan seçimlerin aynı sakin, 
vakur, ciddî dürüst bir seçim yapılmıştır. Ben 
de orada diğer arkadaşlar misillû bir milletve
kili olarak kendi milletinin hakiki büyük ekse
riyetinin reyile seçilmiş bir milletvekili olarak 
kendimi şu kürsüde buldum. Şunu da arzedeyim 
ki, kendim de daima haksız tarizlerin acılarını 
duydum ve duymaktayım. îşte bu acının ver
diği sızılarla Seçim Kanunu Tasarısı Komisyo
nunda vazife aldım. O aciyle çalıştım. Orada 
muhalefetten mâkul ve mantiki bütün, teklifleri 
yani seçim emniyetine mütaallik teklifleri ka
bulle kalmadım, benim gibi aynı acıları duyan 
partili arkadaşlarımla birlikte daha ileri teklif
ler yaparak şu kanun tasarısını vücuda getirmiş 
bulunuyoruz. Hakikaten Sayın Başbakan Yar
dımcısının ve sözcü arkadaşlarımın buyurduk
ları gibi bu Komisyonda muhalefetin samimî 
havası ile karşılaşmış bulunuyoruz. Fakat son 
zamanlarda Demokrat Partili arkadaşlarımızla 
Yüksek Seçim Kurulu veya Mahkemesi adı ve

rilen teşekkülün ismi veyahut da tahkikat mev
zuu üzerinde ayrılık olmuştu. Bununla beraber 
bugün huzurunuza gelen bu tasarının maddele
rinde esaslı değişiklik olmuş ve muhalefeti tat
min edecek kelimeler, fıkralar eklenmiş tadiller 
yapılmıştır. Fakat şimdi anlıyorum ki, muhale
fet tatmin edilmediğini söylemektedir. Bu, ayrı 
mesele. 

Şimdi gizli, oy, aleni tasnif meselesi tama
men bu kanunun ruhunu teşkil ediyor. O şekil
de konmuştur. Bundan başka da yargıç mura
kabesi ve nezareti altında yapılması temin edil
miştir. Muhalif arkadaşlarım itiraz ediyor, di
yorlar ki seçmen kütüklerinden başlıyarak so
nuna kadar hâkimlere esaslı bir vazife, rol ve
rilmemiştir. Kazai karar verecek salâhiyet veril
memiştir-. Bâzıları diyorlar ki hâkim sınıfından 
gelmiş bir vatandaş gibi telâkki edilir ve saire 
itiraz ediyorlar. 

Yalnız her şeyden evvel arzetmek isterim ki 
memleketimizde yıpratılmamış tek müessesemiz 
olan kaza müessesemizin çok ileri giderek çok 
fazla yıpratılmasını dilemek hakikaten zannedi
yorum ki memleket menfaatleriyle kabilitelif 
değildir. 

Seçmen kütüklerini köylerde ve mahalleler
de kendilerine terfik edilecek memurlarla bir
likte muhtarlar yaparlar. Bu hususta iller ida
resi kanununda kayıt vardır, bu nüfus daireleri 
tamamen vali ve kaymakamların emri altında
dır. Buna göre buiilarm nezaret ve murakabele
ri altında bu kütükler yapılacak ama, yapıldık
tan sonra da bir hafta müddetle asılacaktır. 
Buna vatandaşların sulh yargıcına itiraz hak
ları tanınmıştır. O kadar ki, bu hususta her 
hangi bir haksızlık yapılırsa, itiraz hakkı seçim
den sonra bile devam edebiliyor. Yani, seçimin 
esasına dayanırsa seçime bile müessir olacak 
itiraz hakları devam ediyor. Kaldı ki seçimden 
evvel, Anayasa ile kabul edilmiş olan mukaddes 
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hak, seçimden sonra da vardır. Vatandaş reyi
ni vermeden evvel asıl defterlere ve kütüklere 
bakarak isminin olmadığını görürse itiraz hak
kı olduğu gibi, bu yeni girdiğimiz çok partili 
bir rejimde de ,partilere verilmiş bir haktır. 
Mensup olduğu partiye bildirir ve bu suretle bu 
hakkını her zaman kullanabilir. Yani vakti za
manında giderek bu listede olmadığını görünce 
bunun ıslahı cihetine gidilebilir. 

Bundan sonra il ve ilçelerde seçim kuralla
rındaki yargıçlara da baş vurabilirler. Bu, onla
rın vazifesidir. 

İşte tasarıda göreceğiniz gibi partilerden, 
belediye ve genel meclislerden gelen üyelerle 
birlikte müştereken kurul olarak karar vrebi-
lirler. Hâkimin orada rey hakkı vardır. Böyle 
olmasını da, gerek kütükleri ve gerek kurulları 
yalınız hâkimler alsınlar, buna maddi imkân 
yoktur. Mevcut hâkim ededi bu vazifeyi görmiye 
kâfi değildir. Sözlerime başlarken de arzettim 
ki, hâkimlik müessesesini teferruata kadar bu iş
te vazifelendirip müşkül mevkie düşmiyelim. 
Efendim filân hâkim, filân yer seçimini kaybet
tirdi gibi şikâyetlere mâruz kalınır. Bu kanun 
seçim emniyeti gibi güzel bir gayeyi elde etmek 
isterken memlekette halkın itimadına mazhar 
olan hâkimlik müessesesini tamamen baltalamış 
bir hale geliriz ki, bunun neticelerinden doğan 
mesuliyetleri yüksek takdirlerinize arzederim. 
Sayın arkadaşımız Osman Nuri Koni birçok iti
razlarda bulundu, bâzı beyanlarını not edebildim. 
Diyorlar ki : Hükümet, programında samimî de
ğildir, itimadımız yok. Hükümete itimat etmiye-
bilirler ama Hükümet, programında samimî ol
duğunu bugün kendi diliyle huzurunuzda inan
dırıcı sözler söylemekle beyan etmiştir. Kaldı ki, 
hepinizin yüksek malûmudur, Şemsettin Günal-
tay Kabinesi mevkie geldiği zaman kendi grupu-
muzda beyannamesini okuduğu zaman bu beyan
namenin belli başlı maddelerinden birisi vatanda
şın kafasını kurcalıyan meseleleri hallederek her 
türlü şevk ve şüpheden âri bir Seçim Kanunu 
yapmak esası olduğu halde çok büyük ekseriyet
le itimat reyi almıştı ki, zaten o vakitten, gerek' 
Hükümetimiz, gerek Partimiz grupu bu seçimle
rin her türlü şevk ve şüpheden âri olarak yapıl
ması için almış olduğu kararı ilân etmişti. Hü
kümetin programında gayrisamimî olduğunu 
iddia ediyorlar ama bu iddialarını is
pat etmek için ortaya koydukları deliller çok ] 
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zayıftır. Meselâ, diyorlar ki, bu kanun tasarısi 
Anayasaya mugayirdir. Neden?. Anayasanın bir 
maddesi, 22 yaşını bitiren her vatandaş seçmen
lik hakkı tanıdığı halde bir takım istisnalar ya
pılmış ordu komutanı, subayı, eratı ve zabıta-
memur ve âmirlerine seçmenlik hakkı verilme
mektedir, deniyor. 

Sayın arkadaşlar, Osman Nuri Koni Sayın 
Başbakan yardımcısının da dediği gibi bir az. si
yasi taktik yapıyorlar, zannederim, memleket 
realitelerini görmüyorlar. Memleketin iç ve dış 
emniyetini teminle mükellef olan ordu ve zabı
ta mensuplarının, her birinin şahsi siyasi kana
atleri olabilir ama, bunları şu veya bu parti 
lehine oy vermesi vaziyetine düşersek memle
ket için bunlardan doğacak neticeler çok tehli
keli olur. Bunu düşünmemeye imkân yoktur. 
Arkadaşlar düşünebilir misiniz?. 

Ben bu aleyhte söylenen sözlerin muhalefet
ten geleceğini hiç tahmin etmiyordulm. Bilhassa 
erata rey verme hakkı tanınırsa, onlar tama
men iktidar partisinin emrinde 'olduklarından 
300 bin kişiye toptan reyini verdirebilir. Demek 
ki, orduyu reye karıştırmamak suretiyle bu ta
sarıyı hazırlıyanlar tamamen bitaraf olarak mem
leket menfaatini düşünmüşlerdir. Gizli oyla da ol
sa. hücrede de reyler verilse iktidarda olan parti 
her erdn cebine kendi listesinden bir tane koy
duğu ve reyini bu suretle verece'ksin dediği za
man nasıl önliyebileceksiniz? Şu halde orduya 
seçmenlik hakkının verilmesind'eki mahzurlar 
apaçık meydandadır. 

Seçilme meselesine gelince; hâkimlerden 
bahsettiler, bu tasarı seçimi kazai murakabe al
tında bıraktığına göre, vazife almadan evvel 
hâkim ben namzetliğimi koyacağım derse bu va
zifeden çekilebilir. Fakat görev aldıktan sonra 
namzetliğini koyamaz. Bunlar gibi vali ve kay
makamlar hakkında da aynı hüküm tatbik edi
lecektir. 

Sonra, Sayın Osman Nuri Koni, İller Kanu
nundan - bahsettiler. 

Sayın arkadaşlarım; gerekçede ve tasarıda 
okumuş olduğunuz veçhile biz bu kanunla va
li ve kaymakamlara ne gibi salâhiyet verdik? 
Bunlar salâhiyetlerini nasıl suiistimal edebilir
ler? 

Başka bir münasebetle sayın arkadaşım 
gene bu mevzuda konuşmuşlardı. Bugün hâ
kimlerimiz Hâkimler Kanuniyle esaslı teminat 
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altına alınmışlardır. Bir seçim yapılacak diye 
binlerce hâkimi yerinden oynatacak, onları ra
hatsız edecetk kıimıse tasavvur edilemez. Esasen 
hâkimlerin maaşı altmış lira oldu mu, (teminat
lı hâkim durumuna giriyor. Bu durumda olan
ların nakilleri ekseriyeti Yargıtay üyelerinden 
müteşekkil bir heyet tarafından yapılmaktadır. 
Hâkimler Kanunu ile bu işlerin bir alâkası yok
tur. Sonra meselâ, Emeklilik Kanununa göre, 
30 seneyi dolduran hâkimler emekliye sevkedi-
lebiliyor. Bu muamele Adalet Bakanının salâhi
yeti dâhilinde olduğu halde, geçenlerde Adalet 
Bakanımız buradan beyan buyurdular ki, bu 
benim hakanlığıma ait bir salâhiyet iken .bir 
dedikoduya mahal vermemek için, Ayırma Mec
lisi gibi, Yargıtay yargıçlarından müteşekkil 
ibir heyete bırakıyorum dediler. Hâkimler bu
gün ancak onların verdiği kararla tekaüde 
sevkedilebiliyorlar. Bir an için böyle bir hakkı 
Ibakanlığm suiistimal edeceğini de düşünebilir-
sek, 30 sene hâkimlik yapmış bir adam, eğer 
fben tekaüt olurum da beş, on lira daha az ma
aş alırım diye düşünerek Hükümetin, dolayı-
siyle iktidar partisinin emrinden çıkmazsa ... 
Arkadaşlar, ben böyle t)ir hâkim tanımıyorum 
ve aklıma dahi getirmiyorum. Otuz sene namu
su ile çalışmış, emek vermiş ve sonra emekliye 
sevfcedilirim diye korkusundan iktidar partisi
nin emrinde çalışacak ibir hâkim görmedim, bil
miyorum ve böyle bir düşünce de asla olamaz. 

Sonra buyuruyorlar ki, milletvekilliği, mil
let ile vekili arasında bir akittir. Ve bu arada 
ihtiyar heyetleri, meclisi umumi azaları, hâkim
ler, partiler ve sonra teşriî kuvvet nedir, diyor
lar? Ve arkasından da diyorlar ki, bitaraf 
adamlar lâzımdır. Kaldı ki, çok patili bir ha
yattayız, burada bitaraf kimdir? Partili kim
dir? Bunu tâyin ve tesbit etmek imkânı var 
mıdır arkadaşlar? 

Bitaraf olanın da bir kanaati siyasiyesi yok 
mudur arkadaşlar? Bugün adedi 10 - 15 i bu
lan partilerin yarın 100 ü bulmıyacağmı kim 
temin eder. Her hangi bir seçim kurulunda va
zife verilmiş foir vatandaşın bitaraf olup olma
dığım anlamak, bir partiye kayıtlı olup olma
dığını kuyudatı tetkik «derek nereden bula
caksınız, ıböyle bitaraf hir vatandaşı? Kaldı ki, 
'50 bin sandık vardır, bu kadar -kurul vardır, 
600 küsur ilçemiz, 63 ilimiz vardır bütün iller
de vazife verilecek <olan bitaraf «adamları nere-
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den bulacağız? Her biri başına bitaraf adam 
koymak istesek bu kadar bitarafı nereden bu
lacağız? Bunun imkânı yoktur. Bugünkü getir
miş olduğumuz sistemden başka tatmin etme
nin teminatı ne olabilir? Ben bunu anlamıyo
rum. Mâkul «olsa kabul ederim. 

Burada üç arkadaş konuştu; üçünün de iti
raz ettikleri nokta; yüksek seçim mahkemesinin 
salâhiyetlerine aittir. Milletvekilleri tutanakla
rının katı bir karara bu mahkeme tarafından 
varılmasıdır. Anayasanın bugünkü hükümleri 
muvacehesinde buna imkân olmamak lâzımdır. 
Evvelâ Anayasa tadil edilmeli sonra bu mahke
melere salâhiyeti verilmelidir. 

Sayın arkadaşlar; ben yalnız normal se
çimleri düşünmüyorum, kısmî seçimleri de nazara 
almak lâzımdır, öyle zamanlar olur ki, çok 
mühim memleket meselelerinde milletin reyine 
müracaat etmek zarureti ile karşı karşıya ge
liriz. Böyle bir zaruret vardır; Ozaman seçi
min süratle yapılması ve seçimin neticelerinin 
süratle, ilân edilmesi bilinmesi lâzımdır. Geçen 
seçimlerde gördük, şu ve bu tesirler altında 
milletvekili tutanaklarına birçok itirazlar oldu. 
Bunların hallü faslı uzun zamanlara mütevak
kıftır. Şimdi bunları böyle bir mahkemeye ve
rirsek bugünkü şekliyle bile çok müşkülâtı dai 
olan bu işler o vakit daha çok müşkülâta uğrı-
yacaktır, esasen bu madde sırf vatandaşa em
niyet vermek için kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şöyle bir misal vereceğim, böyle bir vazi
yeti gözünüzün önüne getirin, seçimler bitmiş
tir, milletvekillerinin tutanakları için hadsiz 
hesapsız, on binlerce itiraz vâki olmuştur, yük
sek seçim mahkemesi bunları ne kadar bir za
manda tetkik edebilecektir, halbuki biray son
ra Meclisin toplanması memleketin yüksek men
faatleri iktizasıdır. Oradan tutanaklar gelme
miştir, ne olacaktır? Kabul edelim'ki, daha 
evvel Meclis toplansın, Devlet Başkanım seç
sin, Meclis Divanını seçsin, Hükümeti seçsin, 
itimat versin, işe başlasın, fakat arkasından 
Devlet Başkanının veya Hükümeti teşkil eden 
arkadaşların tutanakları kabul edilmemiştir. 
Meclisin üçte biri dörtte biri, X 50 si tama
men tutanakları kabul olunmamıştır, iptaline 
karar verilmiştir. Bunun memleket için doğu
racağı tehlikeleri düşünemiyoruz. 

Arkadaşlar; onun için zaten Anayasamızın 
ruhuna göre millet namına söz söyliyebilecek 
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teşriî Meclistir. İktidar partisinin particilik zih
niyetiyle particilik zihniyetine kapılarak kendi 
azalarını kolay kolay Meclisten dışarıya çıkar
mak istemiyeceği düşünülebilir. Ama mahzur-
lariyle faydalarını karşılaştırırsak verilecek hü
küm muhakkak ki bugünkü şeklidir. Seçim 
kuruluna verilen salâhiyet zannetmiyorum ki, 
o Yüksek Seçim Kurulunda bu milletvekilinin 
tutanağı batıldır diye bir rapor gelecektir. 
Millet muvacehesinde bu tamamiyle reddetsin, 
hayır doğru değildir, bunu da zannetmiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; Tahtakılıç arkadaşıma 
da biraz cevap vermek istiyorum Tahtakılıç, 
halkevlerinden bahsettiler. 

Hakikaten milletin birçok milyonları çok 
güzel bir iş için, bu ideal iş için sarfedilmiştir. 
Şimdi biz bunları kapatacak mıyız? Acaba halk
evlerinde seçim emniyetini ihlâl edecek mahi
yette ne gibi bir faaliyette bulunulabilir? Par
tili partisiz herkes halkevlerine girmekte ve 
oradan istifade etmektedir. Binaenaleyh bunun 
aleyhinde konuşmak doğru olmasa gerektir. 

En son şurasını da arzedeyim ki, Tahtakılıç 
arkadaşımız yine sözü döndürdü, dolaştırdı 
Cumhurbaşkanlığı ile Part i Genel Başkanlığının 
bir zat uhdesinde birleştirilemiyeceğine getirdi 
ve bunun seçim emniyeti için büyük bir mahzur 
tevlit ettiğini söylediler. Bunu devamlı olarak 
dinliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım bugün milletvekili ola-
olabilmesi için bir şahsın, muhakkak ki, bu
günkü hayata Uyarak evleviyetle bir partiye 
mensup olması lâzımgelmektedir. Kaldı ki, 
milletvekillerinden teşekkül etmiş olan bir 
heyet arasından Cumhurbaşkanı, Devlet Baş
kanı olabilmek için elbette bir ekseriyete dayan
mak lâzımdır. Şu halde Halk Partisinden, bu
günkü vaziyete göre o partiden seçilmiş bir 
Cumhur Başkanı yapmazsak - zaten kendi Tü
züğümüz menetmiştir - nasıl olacaktır. Ama 
Halk Partisini yine fiilen idare,eden odur falan 
deniyor. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç deseydi ki, Cumhur 
Başkanı Halk Partisinden istifa etsin ve yahut 
da Halk Partisi iktidarı Hükümetle beraber bi
ze versin. Ben bundan birşey anlıyamadım. Tak
tik nedir? Cumhurbaşkanı Parti Genel Başkanı 
olamaz. Cumhur başkanı fiilen parti işleri ile 
meşgul değildir. Ama, millet için memleket 
için birtakım tehlikeler olursa, ozaman da ona dü-
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şen birtakım yüksek vazifeler vardır. îşte geçen 
seferki seyahati o şekilde idi. 

Yalnız şurasını arzedeyim ki; bizim parti
mizde olması ile iftihar ederiz ve millet de onun
la iftihar eder. 25 seneden ve daha evvelden 
beri bu memlekete ve bu vatana fiilen hizmet et
miş olan ismet İnönü büyük bir insan olarak 
orada bulunabilir. Onunla öğünürüz. Fakat bu
rada arkadaşımızın ileri sürdüğü şeyin ilmî, 
mantıki hiçbir mesnedi yoktur. 

Bu itibarla Seçim Kanunu tasarısı esaslı ola
rak incelenmiştir ve Yüksek Mecliste de ince
lendiği zamanda,. Yüksek Heyetinizden, kimden 
gelirse gelsin güzel, iyi teklifler, zannediyo
rum ki, hepimizin elbirliği ile vatan ve milletin 
selâmeti için, düzelteceğimize kaniim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, 
bu kanunun ehemmiyetini ve memleketin istik
rarını temin edecek esaslı bir temel kanun oldu
ğunu inkâr edecek kimse yoktur. Nitekim bütün 
arkadaşlar da bu ehemmiyeti takdir ederek gay
ret sarf etmekte ve çalışmaktadır. 

Arkadaşlar benim zihnime ilişen bir şey var
dır. O da, adlî teminat işidir. Bunun vebalini 
hukukçulara devir etmek için kürsüye çıkma
dan yapamadım. 

Bizler, iki senelik kadılar gününü yaşadık. 
İki sene müddetle kadılar tâyin edilirdi. Bun
lar nasıl gelirdi, nasıl tâyin edilirdi, bunlar 
hakkında izahat verecek değilim. Bilmiyenler 
bilenlerden öğrensinler. Arkadaşlar, gerek An
kara Hukuk Mektebinden, gerekse birkaç tane 
de İstanbul Hukuk Fakültesinden çıkmış genç 
hâkimlere, kazalarda ve vilâyetlerde, rasgeldim. 
Onların dürüst, çelik gibi hareketleri, Hükümet 
teşkilâtının hepsi üzerinde iyi tesir yapmıştır, 
içlerinde sapıtan varsa onlar dahi düzelmiştir. 
Hepinizin kemali f ahrile müşahade ettiğiniz hâ
kimlerin salâbeti inşallah umumileşecektir. Ben 
Devletin kanununa itaat ederim, vergimi veri
rim, askere giderim, kimsenin hakkına tecavüz 
etmem, bana bir tecavüz vâki olursa hâkime 
giderim. Bunun verdiği huzur ve sükûnun ye
rini başka bir şeyin dolduracağını zannetmiyo
rum. Hâkimlerimiz, muhakkak ki günbegün iyi
liğe, müstakilliğe doğru adım atıyor ye çoğalı
yor. Böyle çok partili devirlerde ne kadar dü
rüst hareket edilse, seçimde kaybeden taraf bir 
mücrim arıyacak, mücrimi ararken hâkimin 
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yakasına yapışacak. Bizim yegâne sığınacak 
yerimiz olan adalet var, onu da elden kaçırırsak 
onun yerine ne koyacaksınız? 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Siz istediniz. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Hakikaten ar

kadaşlar bulamıyorum ben, gidecek yer. Valile
re dedik, şudur, budur dedik. Şunu dedik, bunu 
dedik, nihayet bir hâkimlerimiz vardı, sıkıştı
ğımız vakit onlara gidecek, adaletlerine kendi
mizi teslim edecektik. Şimdi bunu da kaybedi
yoruz. Arkadaşlar, politika yüzünden muhalif
ler istedi, biz de veriverdik, denirde bol kese
den bu semahat gösterilirse, boşalan bu şeyin 
yerini dolduranlarsınız. 

Efendim kanuna itaat edeyim, vergimi vere
yim, başkasının hakkına tecavüz etmiyeyim 
derken, eğer birisi benim hakkıma tecavüz eder
se, Almanın, Berlin'de mahkeme var dediği gi
bi, ben de Ankara'da mahkeme var diyebilece
ğim bir emniyeti kaybediyoruz. 

Bunu memleketin ana temeli addediyorum. 
Bir fert sıkıldığı vakit en çok inandığı mahke
menin huzuruna çıkıyordu. Bundan daha isa
betli bir nokta yoktu. Ama bu şekli vermişler, 
vebali hukukçuların boynuna. (Bravo sesleri) 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; Seçim Kanunu tasarısının 
tümü. üzerinde görüşülürken, kendimce mühim 
addettiğim bir konu hakkında Yüksek Heyeti
nizi birkaç dakika rahatsız etmekten men'i 
nefsedemedim. 

Aleyhte konuşan hatiplerin" beyanlarına ce
vap verecek değilim. Bunlar hakkında gerek 
komisyon sözcüsü ve gerekse Hükümet gerekli 
cevapları şüphesiz vereceklerdir. Benim mühim 
gördüğüm nokta, bu kanunun kemaliyle seçim
lerde emniyeti temin ettiği hususuna matuf olan 
beyandır ki, bunun üzerinde durmak istiyorum. 

Arkadaşlar, bu emniyeti, iktidar partisinin 
muhalif partilere emniyeti mânasına almamak 
lâzımdır. Emniyet, bütün vatandaşlar için, han
gi partiden olursa olsun veya tarafsız olsun 
bütün vatandaşlar için dir. Ve bu mefhum üze
rinde durmak lızımdır. Kanunun bütün hüküm
leri içerisinde şu veya bu noksan taraflar bu
lunduğu iddia edilse bile. emniyeti temine ma
tuf hükümleri esaslı bir şekilde ihtiva etmek
tedir. Ancak arkadaşlar, memlekette seçim gün
lerinde, ve bütün ihtirasların ayaklandığı bu 
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I rina maksur olarak mütalâa etmek doğru değiİ-

günlerde emniyeti yalnız seçim sandığı alanla-
dir. Emniyet ve asayiş ; memleketin her zerresi 
üzerinde mütalâa edilmek gerekir. Bu itibarla 
seçimlerin idaresini yargıçlara vermek, seçim 
emniyetini temin etse bile memleketin asayiş ve 
emniyetini temine kâfi ve vafi değildir. 

Bu itibarla Devletin idare ve zabıta âmir ve 
memurlarının ve bütün Devlet kuvvetlerinin se
çimin emniyetini, sandık dışında dahi, temin et
mekle mükellef durumda olmalarını tabiî görü
rüm. Bu itibarla seçim günlerinde, seçim alanı 
dışında dahi seçim emniyetini ve memleket asa
yişini teminle vazifeli olan bütün Devlet memur
larının en büyük dikkat ve hassasiyetle ve vatan
daşların - hangi partiye mensup olursa alsun, ve 
tarafsız bulunsun - kemali emniyetle evlerinden 
çıkarak seçim sandığı başına kadar gidip, yine 
kemali emniyetle reyini verdikten sonra, yine 
emniyetle evine ve işine dönebilmesini sağlamak 
gerektir. Bu itibarla ben bütün memlekete şâ
mil emniyet mefhumunu Hükümetin mâni zabı
ta kudreti her ne pahasına olursa olsun istimal 
edecek kuvvet ve kudrette olduğunu bilmekle 
beraber bunda hassasiyet göstereceğini ve bu
nun için elden gelen bütün imkânları sarfede-
ceğini bu millet kürsüsünden millet efkârına 
Hükümetin salahiyetli ağızlarından beyan edil-

j meşini istirham ediyorum. 
[ HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar, huzurunuzu fazla işgal etmek niyetinde de
ğilim. Yalnız çok hürmet ettiğim muhalefet 
grupları arasında, büyük değer ve kıymetleri 
olduğuna inandığım Sayın Koni ve Demirelli'-
nin, en yüksek hukuk mevkilerinden gelmiş ol
malarına göre, konuşmalarında büyük bir has
sasiyet gösterdiklerini ve fakat Osman Nuri 
Koni arkadaşımızın büyük bir heyecanla yaptı
ğı beyanatı arasında kendisinden beklediğimiz 
hukuk ilminin ve seçim neticesi tecelli edecek 
Millî İradenin tahakkukunda lâzım gelen for
müller üzerinde< birtakım noktai nazarlar, fikir
ler ortaya atacağını zannetmiştim. Bunu gö
remedim, üzüldüm, beni affetsinler. 

Dört senelik bir seçim tecrübesinden sonra 
en büyük merhale kâtedildi, bu müddet zar
fında görüldü ki, bundan evvelki Seçim Kanu
nunda idare makanizmasınm, belediyelerin, muh
tarların, tamamiyle idari mekanizma şeklinde 
seçimi idare etmeleri ve parti teşekküllerinin 
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durumları ile bugün bütün dünya muvacehesin- I 
de Türkiye'mizin 18 milyon halkı namına icrayi 
kaza eden hâkimlerin hattâ sevk ve idaresi mah
keme nezaretiyle tamamen teminatlı bir seçim 
ve seçim kurullarının ve sandıklarının başında 
adlî cihazın tesbit ettiği elemanlarla partilerin, 

„ bir mefkure etrafında toplanmış grupların, si
yasi teşekküllerin adamları ile ne kadar bita- ı 
rafane tam bir istiklâl içinde 100 metre dâhi
linde seçmen bölgesi, sandık bölgesi kabul edi
lerek oralarda tam ve kâmil bir emniyet temin , 
ederek, büyük bir hassasiyetle gizli rey atmak, 
geniş bir sahada tasnif yapmak, yapılacak iti
razları derhal o ilçede hâkim tarafından tetkik 
ettirmek ve nihayet seçim kurulunda inceleme 

* yapmak gibi en seri yolda adlî teminat bahşeden 
ve o prensipi kabul eden, dört senelik bir zaman 
içinde bu tasarı içine sığdırılan birçok hüküm
leri ihtiva eden bu kanunun tenkidini ve bu ten-
kiddeki mânayı anlıyamadım; anlıyamadım de
ğil herkes anlamıştır, efkârı umumiye de anla
mıştır. 

Komisyonda âza değilim; devama da imkân 
bulamadım. Fakat tasarıyı baştan aşağı oku
dum. Gerek bu tasarı münasebetiyle Komisyon
da konuştuk ve gerek ara seçimleri münasebetiy
le parti gruplarında konuştuk ve üzerinde has
sasiyetle durmuştuk. Anayasa'ya muhalefet me
selesinde çok titizlendik. Nihayet Anayasa'ya 
muhaliftir diyen Sayın üstadıma îmam Maliki 
Hazretlerinin, kendilerinin tâbiri olan hazretle
ri tâbirini ben de kullandım, ben ahkâmı Kura-
niyenin ta kendisinden istinbat ettim ki nassı 
katî yoktur, her şey ihtiyaca, zamana göre, do
ğan ihtiyaçları karşılamak suretiyle haklar te
sis edilir demiştir. Fakat bir taraftan onu çok 
iyi bilen ve ona sadakatle bağlı bulunmasını is-
tiyen arkadaşlarımızın, yüksek hukuk mütehas
sısının bu alanda biraz sağa sola gidip kendi 
istinat ettiği kuvvetli kaideyi bozmasmdaki hik
meti anlıyamadım, veyahut anlamak istemedim. 

Arkadaşlar, bir defa kaza murakabesinin, 
adlî teminatın Anayasaya muhalif olmadığını, 
bugün duyulan memleketin yüksek ihtiyaçları
nın icabı olarak-kabul ettiğimiz gibi bu şekilde 
bir teminatın yapılması da, Anayasanın 56 - 57 
nci maddelerine uygundur. Bir memnuiyet görme
diğimiz gibi hâkimlerin müdahalesinde arkadaş
larla o yola gitmek istedik. O hükmü okudum, 
yerinde buldum. Yalnız adlî teminat bahsinde 

.1950 O :% 
kendileri ve bâzı arkadaşlar konuşurlarken, mu
rakabe ve nazareti, adlî sevk ve idareyi birbiriyle 
meczeden bir adlî teminat istedik. Şimdi bu tek
lifi şüphelere sürüklemek istiyorlar. Adlî temi
nat seçimin gerek başında gerek sonunda gerek 
ortasında seçimden mütevellit her hangi bir mem
nu ve gayrimeşru hareketi adlî cihaza telif için 
müeyyide koymak ve işi oraya sürüklemek doğ
ru değildir. Bu teminat hukuki bir müessese 
olarak elimizde mevcut iken, adlî teminat yok- x 

tur, diye mevzuatı bilmiyormuşeasına efkârı 
umumiyeyi teşevvüşe sürüklemek yanlış bir ha
rekettir, büyük bir hata ve gaflettir. Adlî mu
rakabe ve nezaret. Evet. İşliyen bir cihazın bir 
de işlerken hatalarına görmek, görmek salâhi
yeti ile işe bakmaktır ki o da bunda vardır. Se
çimin başından ta sonuna kadar, kabul edilen 
sisteme göre Yüksek Seçim Kuruluna kadar bu 
yollardan gitmek ve seçimin olup olmadığını 

! incelemek suretiyle nezaret ve murakabe ele 
alınmıştır. Şahsi kanaatim itibariyle, muhak
kak ki kabul edilen tasarının ruhundan alman 
bir neticedir. 

Arkadaşlar, hattâ adlî sevk ve idare ele alın
mış, fiilî müdahale ile bizzat teşkilâtı kurmak 
adlî cihaza verilmiştir. Bu mekanizmanın içe
risinde «El adlü esas - ül - mülk», adalet mülkün 
temelidir prensipini esas kabul ettiğimiz halde, 
eğer şu veya bu kanunla, şu veya bu dedikodu 
ile bunlaıjı hırpalarsak, millet namına hareket 
eden onların temiz ruhlarını zedelemiş olmaz 
mı yız? 

iller Kanunu, Hâkimler Kanunu ve daha bu
na benzer Ceza Kanunu ile gerek idari elemanlar 
ve gerekse şu veya bu sağ ve sol akideler ceza 
tehdidi altına alınmıştır. Bu, tam seçim hürriye
tinde açık ve tarafsız seçim yapılmasına mâni 
olacak, müessir olacak anasırdandır demek, bir 
memlekette î l Kanunu ile bir milletin icra ve 
idare mekanizmasını, mîlletin, sağa ve sola kaya
cak tesirlerden azade kalarak, kendi istiklâli ve 
tarihinin verdiği ruh ve anane içinde yaşıyacak 
olan durumunda sağa kaçan ideolojileri önlemek 
ve sola kaçmak istiyenleri ceza tehdidi altına 
almak, Seçim Kanununa ve vatandaşın seçim hak
kına ne tesir edecektir? 

Hâkimlerin tekaütlüğü ve bir vazifeden diğer 
vazifeye geçmesi teklif edilemez diye Hâkimler 

I Kanununda söylediler. Bunu buraya getirerek, 
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;^eçim Ituntinünun emniyetini tehdit eder, hâkim-
4er tesirden azade değildir, şuraya buraya değiş
tirilebilir, diye rey verecek olan vatandaşın, ken
disine hürmet ettibimiz çok mutlak ve kudretli 
olan iradesinin 'neticesi olan reyine tesir edeceği
ni söylemek ve istiskal etmek gibi o vatandasın 
en mukaddes hakkına dokunmaya hiçbirimizin 
hakkı yoktur. Bunlar seçim emniyetini bozar, 
diye hakikati tağyirde de hiçbir mâna yoktur. 
Yapılan teşkilâtın bir ucubei hilkat, bir acibei 
hukukiye olarak tavsifine doğrusu çok acıdım 
ve çok teessür duydum. Evet, seçim 'kurulların
da ve diğer yerlerde iller kütükler üzerinde meş
gul olurmuş, muhtarlar meşgul olurmuş, evet ne
tice İtibariyle itirazlar hâkime gidermiş, gidermiş 
ama, onlar bu işe k-arışıyorlarmış, partiler de gi-
rermiş, bu, muhtelit bir ucube değil de neymiş, 
memleketin teşkilâtı mütaaddit kollardan, muh
telif branşlardan kurulacak ve tam ve millî bir 
iradenin tecellisinde bu mutlak şahsiyeti hük-
miyeyi haiz teşekküller Meçisin feshi ve yahut 
da miadından evvel infisahı ile bir an için millî 
iradenin tekrar yeni düşüncelere göre tecellisi 
için Devletin zamanında çalışması ve parti teşek
küllerinin tam ve kamil olarak çalışmaları ve bu
rada çalışanlar, bir ucube mi olur? 

Seçimi yapan ve bir mefkure etrafında top
lanmış olan partiler mümessillerinin ve bunların 
d i s^da kalan bitaraf vatandaşların, kendilerine 

'mensup olanların reylerinin tecellisinde birbir
lerinin nâzımı ve nazırı bir murakabe ve hâkimin 
nezareti altında daha bitaraf çalışmaları bir ga
ribe mi olur? Bu hakikat olmaz da ne olur. Bunu 
böyle tavsif ederek, tasarıyı küçümsemek veya 
küçültmeye çalışmak, hukuk kaidesine aykırı, de
mokrasiye muhalif olduğunu söylemek, bendeniz 
bunlar üzerinde durmayı zait görüyorum. Ordu
dan ve birçok kayıtlarla vatandaşlardan 11 ne i 
ve 12 nci maddelerdeki hükümler dışındaki ka
yıtlardan aday gösterilmesi, Devletimizin de işti
rak ettiği hukuku beşer, yeni tabiriyle, İnsan hak
ları Beyannamesine, Türk Anayasasının hiçbir 
maddesine muhalif değildir. Maddelerde dahi ay
nı şekilde numara birlikleri vardır. 

Merak edip de akuyan arkadaşlarım gör
müşlerdir. Ben sayın arkadaşlarıma derim ki 
Hukuku Beşer Beyannamesi tekâmül ederek 
bizim Anayasamıza girdikten sonra însan Hak
lan Beyannamesi de onun muhalifi değildir, 
hepsinin tarifi şudur: Bir insanın hak ve hür-
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riyeti diğerinin hak ve hürriyetiyle mahduttur. 
İntizamı âmme, bütün yaratılış dahi bir manzu
me içine girerken, hakların tecellisinde bâzıla
rının mahkûmiyeti şu veya bu şekilde vasıf 
noksanlığı varsa ve bu da aday gösterilmesine 
mâni ise, biz de bunları kabul etmişsek, bütün 
dünyanın kabul ettiği gibi, bunun hukuku eaa-
siyeye, tabiî kanunlara neresi aykırıdır? Ay
kırı mıdır? Şüphesiz hayır. Mütekâmil şekliyi e 
değil ve fakat esaslı bir preüsip ve bütün mil
letin arzusuna çok yakın, muhalefetin ve mu
vafakatin büyük bir emniyetle, millî iradenin 
tecellisi için. güzel ve temiz olarak bir düğün 
ve bayram havası içerisinde yapılıp meydana 
gelmesindeki fikir birliğini tecelli ettirmek için 
gelmiş ve fakat zamanla daha tekâmül edecek 
olan bir tasarı olmasına göre bâzı zedeleyici 
sözleri söylemek de zannederim ki esası daha 
ziyade zedelemekten başka bir şey yapmıyacak-
tw. 

Şunu arzedeyim ki; çok seçimlerde bulun
dum, ihmal edip arzetmekten kendimi alamıya-
cağını; çocukken meşrutiyet zamanında hatır
larım ki kendi köyümde seçim zamanlarında 
iki taraf muhtar veya âza olmak için geceyi 
gündüze katarlar, uyumadan sabahlara kadar 
uğraşırlar, kandırmak için ellerinden gelen her 
şeyi yaparlar ve ilerdeki seçimlerde de yine 
oyları temin etmek için kalb kırmamaya, sev
gi ile hareket etmeye çalışırlardı. Zora daya
nan bir seçim hiçbir zaman payidar olmamıştır 
vo olmıyacaktır. 

Pek yakın bir zamanda bir köyün muhtar 
seçiminde bulundum. Türk köylüsü o kadar 
asîl, kanının şerefine ve tarihine lâyıktır ki, şu 
misali vermeden geçemiyeceğim: Kocası karısı
nı falancaya rey vermek için zorluyor, kadın
da şinik dediğimiz ölçeğin üzerine oturmuş, 
hayır diyor, ben reyimi Hüseyin'e vereceğim. 
Bu köyün ismini de söyliyebilirim, Şamlı Köyü
dür. Türk Milletinin reyine hâkim olma husu
sundaki azmi daima bu milleti payidar olarak 
devam ettirmiş, bundan sonra da devam ettire
cektir. Binaenaleyh hâkim teminatı azdır, ka
nuni müeyyideler zayıftır, mahallelerde parti 
teşekkülleri şu veya bu şekilde olacaktır, sık
mayın kendinizi... Gibi sözleri söyliyenler bil
sinler ki, bu millet, tertemiz ve apaçık reyini 
kime isterse verecektir. Realiteye uygun olan 
bu kanun Yüksek Meclisin büyük bir muvaffa-
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kiyeti olacaktır. Binaenaleyh bütün arkadaşla- j 
rm bu tasarıyı büyük bir sükûn ve büyük bir 
liyakat ve iktidarla inceliyerek bir an evvel çı
karmalarının faydalı olduğu kanaatini arzeder 
ve işin iyi bir neticeye bağlanmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku- | 
tacağım. 

Yüksek Başkanlığa j 
Görüşme kâfidir, maddelere geçilmesini J 

teklif ederiz. i 
Bursa Milletvekili Bolu Milletvekili 

Talât Simer Cemil özçağlar j 

OSMAN NURÎ KÖNI (İstanbul) — İsmim 
geçti, cevap vereceğim. I 

BAŞKAN — önerge kabul edilsin. Yalnız J 
adınıza taallûk eden ve sizi inciten kısımlar var
sa onu tavzih etmeniz için size söz vereceğim. 

önergeyi kabul edenler.. EtmiyenJer.. • Ye
terlik kabul edildi. 

Buyurun, yalnız sizi inciten bir şey geçti ise 
ona cevap veriniz. Esas hakkındaki konuşmala
rınızı maddelerde yaparsınız. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Başba
kan Yardımcısı sudan bir cevapla benim itiraz
larımı, tenkidlerimi cevaplandırdı ve bir nevi 
istihza yaptı. Istifhamlı bir ifade ile bana siya- j 
set yapıyorsun demek istedi. Haşa.. Ben tenkid
lerimi müdelel olarak birer birer izah ettim. 
Hattâ hariçte, koridorda,, birtakım H. Partili 
arkadaşlarım geldiler, beni tebrik ettiler. (Gü- i 
İlişmeler) Evet bu Başbakan Yardımcısının şu 
kısa beyanatı, veciz mi diyelim, gayri veciz mi 
diyelim; o beyanat üç ihtimal ve esasa matuf
tur. 

Bir.. (Şiddetli gülüşmeler) Benim itirazları
mı, tenkitlerimi küçük görmüştür. Fakat bunu 
küçük görmekle Milleti ve Türk Ordusunu is
tihfaf etmiştir. (Şiddetli gürültüler, öyle şey 
yok, in aşağı, sözünü geri al sesleri) Evet beni 
değil, Türk Ordusunu. 1 

2. Veya cevap vermeyi mahzurlu gördüğü J 
için. I 

3. Veya tenkidlerimi insaf ile kabul ettik- j 
leri ve doğru gördükleri için birinci ihtimalde j 
Türk Ordusunu istihdaf ediyor. (Orduyu karış- ı 
tırma sesleri ,şiddetli gürültüler ve sıralara vur
malar) s 

1950 0 : 2 
BAŞKAN — Osman Nuri Bey sözünüzü ke

siyorum. 
OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Beni 

değil, Türk Ordusunu ve Milleti istihdaf ediyor. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Ordu kelimesini 

kullanmayın, istihfaf eden yoktur, inin aşağıya. 
ALİ RIZA ESEN (Siird) — En aşağıya, 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Çık dı

şarıya sen. (Sen çık sesleri) defol oradan. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Sen defol. 
(Gürültüler, sıralara vurmalar) 
BAŞKAN — Size hitap ediyorum. Osman 

Nuri Bey sözünüzü kesiyorum, 
Rica ederim Orduyu bahis mevzuu etmeyin. 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — îkiii.. 

(Gürültüler) (Soldan, ikiii sesleri.) 
BAŞKAN — Osman Nuri Koni ben sizin şah

sınıza taallûk eden hususlar için söz vermiştim. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) —. Ten

kidlerimi.. (Gürültüler) İtirazlarımı munsıfane 
olarak yapıyorum... (Şiddetli gürültüler, kapak 
sesleri) 

BAŞKAN — Kâfi. Rica ederim. Sakin olu
nuz, şahsa tariz eden yoktur. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Ben bu
rada tebarüz ettirdim, bir, bu kanunun ana hat
ları çürüktür, temeller çürüktür, adalet kaide
lerine mugayirdir, 

İki, Anayasaya mugayirdir, 
Üç, demokrasiye mugayirdir. 
BAŞKAN — Rica ederim, bu bahsi kesin. 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Dört, 

insan hakları beyannamesine mugayirdir. Bun
lar tebarüz ettirilmiştir. 

Sonra yüz binlerce kişilik Ordu. (Soldan Or
duyu karıştırma, sseleri, şiddetli gürültüler) 

Askerler, zabîtan oy hakkından mahrum 
edilmektedir. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — în, Orduyu ka
rıştırma.. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Bu ha
kikattir, Anayasaya, muhaliftir. Anayasa ayak
lar altına alınmaktadır. (Soldan gürültüler.) 

ATIF ESENBEL (Malatya) — în aşağı ça
mur herif. 

BAŞKAN — Arkadaşlar sükûneti muhafaza 
edelim, arkadaş maksada uymıyan mevzua aykırı 
birtakım lüzumsuz sözler söylemiştir. Bu Mec
liste muhterem Türk Ordusuna karşı her üye 
hissi tazim ile ve bağlıkla mütahassıstır. Bina-

- 179 — 



B : 40 7.2.1950 O : 2 
enaleyh kendisinin sözünü heyecanına veriyo
rum. (Ne heyecanı sesleri) 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Ben 
Türk Ordusunu tebcil ettim. 

ATIF ESENBEL (Malatya) — Rica ederim 
sözünü keenlem yekûn addedin. 

OSMAN NURİ KONİ (istanbul) — Sözüm 
hakikattir. Tekrar ediyorum. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Bunlar 

zabta geçmesin. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Tekrar 

ediyorum, yine tekrar ediyorum. Ordu. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN —. Rica ederim. Ordu hakkında 
herkes aynı hürmeti duymaktadır. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Ateşle oynuyor. 
Ateşle.. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, heyecanınızı ve teessürünüzü 
çok iyi anlıyorum. Çünkü aynı heyecanı, aynı 
teessürü ben de duymaktayım. Benim, muhterem 
arkadaşlarıma ilâve olarak fazla bir teessürüm 
fazla bir heyecanım var. Çünkü bundan üç gün 
evvel Avrupa memleketlerinin birisinin mecli
sinde cereyan eden bir müzakere esnasında bir 
partiye mensup fertlerin, o memleketin çok esas
lı .menfaatleri aleyhine mecliste yaptıkları opst-
rüksiyonları okuduğum zaman, o memleket he
sabına derin üzüntü duymuştum. Bu sabah bu 
Mecliste, aynı usulün Osman Nuri Koni tara
fından tekdar edilmek istendiğini görünce, bize 
düşen şey onun uzattığı tuzağa düşmemektir 
diye onun sözlerine temas dahi etmeden geçmiş
tim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Osman Nuri Koni ve 
onun gibi düşünenler bilmelidir ki, bu memle
kette kurulmakta olan serbest münakaşalı çok 
partili hayata karşı onun gibiler tarafından ku
rulacak tuzaklar ne olursa olsun, biz bu hayatı 
yaşatacağız. En ufak bir halel getirmeden ya
şatacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıl
makta olan ohstrüksiyonlar ne olursa olsun, 
milletin selâmeti için çıkarmakta olduğu kanun
ları çıkarmıya müzakere etmeye devam edecek
tir. 

Bizim görüşmelerimizi, bizim selâmetli müza
kerelerimizi Osman Nuri Koni gibi yüz kişi da

ha buraya gelse bir gün dahi geciktiremiyecek-
lerdir. (Kusuruna bakma hastadır sesleri) 

Ben Osman Nuri Köni'nin bu kürsüden söy
lediği sözlere cevap vermedimse; o sözlerde ce
vaba değer, bir tek nokta dahi göremediğim-
dendir. Çünkü, esefle müşahede edecek bir nok
tadır ki; bu zat Temyiz Daire Reisliğine kadar 
yükselmiş olan bu zat, ne ilim, ne kanunlar ba
kımından zerre kadar aslı esası olmıyan şeyleri, 
bir sürü mugalata sözleri içinde çuvalla bu 
kürsüden boşaltmaktadır. Türk Ordusunun adı
nı, Türk Ordusunun şerefli subaylarını, bura
da müzakere edilmekte olan Seçim Kanunu ve
silesiyle kendi küçük menfaati için istismara 
kalkmıştır. Bunun nesine eevap vereceğim, 
(Soldan alkışlar). 

Türk Ordusunun, Türk Subaylarının, Türk 
Askerinin adını politika mevzuların a istismar 
vesilesi yaptırmıyalım. Ne kadar gayret ederse 
etsin, ne kadar çırpınırsa çırpınsın, onun uzat
tığı tuzağa asla düşmiyeceğiz. (Soldan bravo 
sesleri). 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Söz is
tiyorum, şahısıma tecavüz etti. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz vertaiyeceğim. 
Osman Nuri Bey size hitap ediyorum. Sizi in
citecek bir söz söylenmemiştir. Son söz filvaki 
Tnilletvek.ilinindir. Usule riayet etmek şartiyle 
maddelere geçildikten sonra size söz vereoe-
ğiim. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Taar
ruz ettiler, söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Rica ederim Osman Nuri Bey, 
gürültü yapmayınız. Müsaade 'buyurunuz, sizi 
incitmiş olmaları dolayısiyle size yeterlikten 
sonra, sırf vaziyeti temin için ve Meclisin hu
kukuna riayet maksadiyle size söz verdim, kür
süye geldiniz, katiyen mevzu ile alâkası olmı
yan, ordunun mübarek şahsına temas edecek 
olan lüzumsuz birtakım sözler söylediniz. Bina
enaleyh sözünüzün devamına müsaade edemem. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Ayağa 
kalkarak ve bağırarak söz isterim, son söz mil
letteki linindir. Anayasayı ayaklar altına alı
yorsunuz. Sizi protesto ediyorum. 

BAŞKAN — Sükûnete geliniz. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Efen

dim, sükûnete geldim. Söz istiyorum. 
BAŞKAN -—• Başbakan Yardımcısına, ordu-
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yu istihfaf ediyorsunuz demek, usule, Anayasa
ya uygun 'bir şey midir? 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Tü
zük gereğince, arkadaşıma söz vermeniz icab-
eder. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, sükûneti mu
hafaza ediniz. 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Mil-
letvekilinıe söz vermek lâzımdır. (Soldan devam 
sesleri). 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Istaribul) — Nizam
name gereğince söz isterim. 

BAŞKAN — Hakkınızda nizamnameyi tat-
'bik ederim, sükûneti ihlâl etmeyiniz. 

SUPHÎ BATUR (Sinob) — Söz vermeniz 
lâzım, eğer söz vermiyecekseniz ben de çıtanın. 

BAŞKAN — Çıkınız isterseniz. 
ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Son 

söz söylemek hakkı milletvekilinindir. 
SUPHÎ BATUR (Siııoib) —. Bir dakika mü

saade ediniz, söz verecek misiniz, vermiyecek 
misiniz ? 

BAŞKAN — Başkanın vazifesi Kamutayda 
sükûneti temin etmektir. 

' SUPHÎ BATUR (Sinolb) — Siz zorbalık ya
pıyorsunuz. 

BAŞKAN — önergeleri okutacağım. h 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (istanbul) — Söz is-
tiyorum,söz, 

Son söz Milletvekilinindir, İçtüzüğü ayaklar 
altına alıyorsunuz, Başkan sizi protesto ediyo
rum. 

BAŞKAN —- önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde şifahen arzeylediğim sebeplere bi

naen Anayasa hükümlerine, demokrasiye ve in
san hakları beyannamesine külliyen mugayir 
olan tasarının dokuzuncu maddesinin kaldırıla
rak silâh altında bulunan erlere, askerî öğren
cilere, askerî memurlara ve subaylara ve bun
larla beraber'zabıta âmir ve memurluklarına 
oylarını istimalde engel olunmamak suretiyla 
tasarının Anayasaya, demokrasiye ve insan 
hakları beyannamesine uygun bir hale getiril
mesini ve bu esaslara dayanılarak hükümler 
fcesbiti için Komisyona iadesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 
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Yüksek Başkanlığa 

Kürsüde arzeylediğim sebeplere binaen il ve 
ilce ve sandık kurulları üyeliklerine tarafsız 
kimselerin alınması hususunda iktiza eden hü
kümlerin tesbiti ve tasarının adalet esaslarına 
uygun bir hale getirilmesi için Komisyona iade
sini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde arzeylediğim sebeplere binaen tasa

rıdaki seçilme yeterliği ve seçilebilme bölümü 
ile adaylık ve adaylık koyma bölümünün Anayasa-
ya mütenazır bir hale getirilmesi ve son bölüm üze
rinde durularak işlenmesi için tasarının Komis
yona iadesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

BAŞKAN — Osman Nuri Bey. 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Gele

yim izah edeyim takrirlerimi. 
BAŞKAN — Fakat rica ederim, sükûneti ih

lâle sebebiyet vermeyin. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Tabiî 

tabiî. Ama taarruz ediyorlar. Bu, millet mese
lesidir, benim meselem değildir, benim bir me
selem değildir. 

.Efendim, üç takririm var. Birisi, demin de 
arzettim, dedikleri gibi tasarının bâzı maddeleri 
anahatları adalet kaidelerine uymuyor. Ben 
partilerin kurullara üye göndermelerinin taraf
lısı değilim. Buralara partilerin bitarafları 
göndermesi lâzımdır. Ben Allah için söylüyo
rum. çünkü adalet kaidelerine uymuyor. 

BAŞKAN — Sükûnetinizi muhafaza ediniz. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — ikincisi; 

Meclisi Umumi vilâyetten, belediyeden, şura
dan, buradan gelenler de bitaraf olmalıdır di
yorum. Kurullar da hiçbir partiye mensup ol
masınlar diyorum, ne benim partime ne başka 
bir partiye mensup olsun diyorum. 

Sonra; bu tasarıda, parti temsilcileri var, 
belediye azaları var, idare âmirleri var, hâkim
ler var, kuvvei teşriiye var. Bu, Bu.halitai âci-
bei hukukiye değil midir?. 

Birinci takririm buna dairdir. 
İkinci takririm; seçilenler ve bir de aday 

olacaklar hakkında maddeler vardır. Bu tâbir
ler aynı mefhuma girer, diyorum. 
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Anayasanın 12 nei maddesi istisnaları tas- | 

rih etmiştir. Bu istisnalar aynen buraya da alın- i 
mıştır, buna bir diyeceğim yoktur, itiraz etmi- I 
yorum. Fakat bunun altında uzun bir madde I 
görüyorum. İstisna artırılmıştır. Hadi o eşkâle 
taallûk eden son fıkrayı atalım. Fakat o aday J 
olamaz, mebus olamaz kaydı Anayasaya muva- j 
fık değildir. j 

3 ncü takririmde, hani sizi telâşa getirdi, 
zâbitan, subay, erkân ve ümerayı askeriyenin j 
reye katılmasına aittir. Kanun diyor ki, 22 ya
şını bitiren her Türk vatandaşı, kadın erkek 
herkes seçmendir. Bitti. Anayasa hiçbir istisna 
kabul etmiyor, direktif veriyor. Bu bir hukuku | 
esasiye kaidesidir, âmir bir hükümdür. Ondan 
sonra sen istediğini yap, diyor. Bu âmir hüküm
lere harfiyen riayete mecburuz. Anayasanın .103 
ncü maddesi, Anayasaya muhalif kanun yapı
lamaz diyor. O halde biz Amerika'da, İngiltere'
de, Garb devletlerinde olduğu gibi Ordumuza 
oy hakkı vermeye mecburuz. Oun'kü biz medeni I 
bir milletiz, bir aşiret veyahut bir derebeylik 
değiliz. Bu üçüncü takrir buna aittir. 

Nihat Erim Beyefendi. | 
BAŞKAN — O şekilde idarei kelâm etmeyin. 
OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Nihat 

Erim Beyefendi geldiler, burada, Osman Nu- ı 
ri politika yapıyor, cevap vermiyeceğim dedi
ler. vermesin ne yapalım. 

Ordudan bahsettim, ne bileyim bu bahis de 
büsbütün gürültü yarattı, bunu beklemezdim 
ve beklenemezdi. 

Caiz mi bu? Binaenaleyh soruyorum Nihat 
Erim Beyden, Hükümetten. Başbakan İstan
bul'da, Şark'ta, bağırdı, çağırdı, hakiki de
mokrasiyi tesis edeceğiz dedi, ben gayri haki
kisini bilmiyorum, bu şekilde, hakiki demokra
siyi kuracağız demek, memlekette demokra
si yoktur demektir, bunun mânası ne demektir 
bu? Nihat Erim; memleketteki rejim totaliter 
midir? istipdat mıdır? nedir soruyorum? (Söz 
istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN —- Rica ederim, işi tazelemiye-
lim çok istirham ederim ne çıkacak? 

(Gürültüler, maddelere sesleri). 
BAŞKAN — Rica ederim; Riyasete yardım 

etmek lâzımdır. 
Önergeleri tekrar okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin j 
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9 ncu maddenin kaldırılması hakkındaki öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu sebeplerden dolayı Komisyo
na iadeyi teklif ediyorlar. Önergeyi dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmamıştır, 
ret olunmuştur. 

(İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, 
üyelerin tarafsız kimselerden olması hakkındaki 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Diğer bir sebepten Komisyona 
iadesini teklif ediyorlar. Önergeyi dikkate alan
lar... Almıyanlar.., Bu önerge de ret olunmuştur. 

(İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, 
bölümlerin Anayasaya mütenazır olması hak
kındaki önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dikkate alan
lar... Almıyanlar... önerge reddolunmuştur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

Birinci kısım 
Esaslar 

Seçim usulünün prensipleri 

* BİRİNCİ MADDE — Milletvekili seçimi tek 
derecelidir ve ekseriyet usulüne göre, genel, 
eşit, gizli oyla yapılır. Oy serbest ve şahsidir. 
Oyların sayılması ve ayrılması açıktır. 

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

Seçim çevresi 

İKİNCİ MADDE — Milletvekili seçiminde 
her 11 bir seçim çevresidir. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar; birinci madde ile ve pek isabetli ola
rak ekseriyet usulünü Türk seçimine esas olarak 
kabul buyurdunuz. Bunun aksi olan nispî tem
sil usullerinde nazariyat bakımından bâzı avan
tajlar varsa da heyeti umumiyesi itibariyle bil
hassa memleketimizin bugün için içinde bulun
duğu şartlar ve ihtiyaçları bakımından ekseri
yet usulü tercihe şayandır. Yalnız ekseriyet 
usulünün lehinde birçok sebepler bulunduğu 
gibi bu usulün bâzı mahzurları da vardır. 

Bu sebeple ekseriyet usulüne giden memle-
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ketlerde seçim çevreleri bir hadden yukarı [ 
ya çıkmamak esası da dikkatle göz önünde tu
tulmaktadır. Bu husus memleketimizin bir vi
lâyetinde açık bir şekil almaktadır. Bu vilâye
timiz tstanbuldur. Bir milyonu tecavüz eden 
nüfusu ve 28 Milletvekili çıkarmak kabiliyeti 
dolayısiyle ekseriyet usulünün bilhassa bu şehir
de tatbiki reylerin, muhtelif zümrelerin, muhte
lif bölgelerin tam adaletle Büyük Millet Mec
lisinde temsili bakımından bizi bâzı tedbirler 
almıya sevkedecek kabiliyettedir. 28 namzedi 
ihtiva eden bir liste üzerinde Üsküdarlı, Şileli, 
Beykozlu bir vatandaşımızın tam bir vuzuha 
varması seçmenlerin seçtikleri Milletvekilleriy
le temas edebilmeleri, milletvekillerinin seçmen
leriyle temas edebilmeleri bu kadar büyük bir şe
hirde bir listede kolay kolay mümkün değildir. Esa
sen bu şehre mahsus olarak tarihin, hattâ coğrafya 
ve tabiatin yaptığı hususiyetler dolayısiyledir-
ki, uzun zaman bu şehrimizin idaresinde bile 
bir hususiyet kanunlarımızda yer almıştır ve 
cümlemizin malûmu olduğu şekilde bu tarzda 
« bilâdı selâse » mefhumu uzun zamanlar idari 
mekanizma içerisinde yer almıştır. Bu sebeple 
seçim bölgesi olarak 28 ismi ve bir milyon nü
fusu ihtiva eden bir şehrin tabiî hudutları içeri
sinde, tarihî coğrafi, sosyal hudutlar içerisinde 
üç seçim bölgesine ayırmak birçok faydalar 
sağlıyacaktır. Bir defa bu üç bölgenin istediği 
milletvekili tipleri ve ihtiyaçları birbirinden ay
rıdır: ikincisi; bilhassa bir ara seçimi yapıldığı 
düşünüldüğü zaman meselâ Üsküdar semtinde 
inhilâl edecek bir milletvekili için bütün İstan
bul halkını bir milyoöı insanı alâkalandırmak 
yerine yalnız bir bölgesini alâkalandırmak gibi 
gerek bütçe bakımından gerekse umumi hayatın 
seyri bakımından küçük görülmiyecek bir avan
tajdır. 

Nihayet arkadaşlar, bu blok tecrübesi umdu
ğumuz şekilde muvaffakiyetli bir netice ver
diği takdirde memleketin diğer bölgelerin
de de, çok büyük olan seçim çevrelerinde de bu 
tatbikatı yapmak için güzel bir başlangıç ola-
bdiir. 

En nihayet adaleli bir seçim yapmak, muh
telif zümrelerin bilhassa müstakil fikir taşıyan* 
milletvekillerinin ve muhalif partilerin temsili
ni kolaylaştırmak bakımından da bu çok lü
zumludur; Tolerans sahibi büyük partiler bu
nu böyle düşünürler. Halbuki, büyük teşkilâtı j 
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olan partiler karşısında bir milyon nüfuslu 
bir şehirde ne kadar yüksek seviyeli olursa ol
sun ve ne kadar faydalı fikirler taşırsa taşısın 
bir müstakilim seçilme şansı vakaların da gös
terdiği gibi bu şartlar altında pek fazla değil
dir. Halbuki, memleket menfaatleri bu temsil 
hususunda genişliğe doğru gitmeyi faydalı ve 
zaruri kılmaktadır. 

Bu büyük faydalar karşısında iki mukadder 
sual varit olmaktadır : 

1. Evvelâ İstanbul'u bu şekilde seçim 
çevrelerine bölmekle kanunlarımızda esaslı bir 
prensip olarak aldığımız umumiyet prensipini 
ihlâl etmiyor muyuz? Bendeniz ihlâl etmedi
ğimiz ve suni bir taksim yapmadığımız kanaa
tindeyim. Şöyle ki, bu ihtiyaç, bu zaruret ken
disini hissettirmiş hattâ Osmanlı İmparatorlu
ğunun yaptığı seçim mevzuatında ve ilk seçim 
kanunumuzda da İstanbul çevresi için memleke
tin diğer bölgelerinden ayrı hükümler taşıyan 
bâzı maddeler yer almıştır. 

Yine biliyoruz ki; seçim mevzuatı bakımın
dan seyyaliyet dünyanın başka memleketlerin
de de vardır. Bilhassa İngiltere'de vardır, o 
kadar vardır ki, Oksfort Üniversitesi Mebusu
nun seçilmesi kanunu ile, Kembriç. Üniversitesi 
Mebusunun seçilme şekli, tarihî bir inkişaf sey
ri olarak farklıdır. 

Fransa'da mebusların departmanlara tevzi-
inde de, bölge hususiyetleri nazara alınmıştır. 
Buna ait birçok misaller verilebilir. 

Demek ki, seçim mevzuatı bakımından ka
nunlarını izm umumiyet prensipi ne kadar mühim-
se, seçimin adaleti bakımından, ona elastikiyet 
verebilmek de o kadar mühimdir. 

Bu o derece faydalıdır. Nihayet bir mülâha
za daha varit olabilir. Türkiye'de mevcut bü
yük siyasi partiler, ki üçtür. Bu parti teşkilât
ları il esası üzerine kurulmuştur, derhal ilâve 
etmeliyim ki; partiler kanunlara uymaya mec
burdur, kanunlar partilere değil. Kaldı ki, bü
yük partilerden yalnız C. H. P. İl kongrelerini 
yapmıştır. Diğer siyasi partiler henüz yapmamış 
vaziyettedir. Nihayet böyle bir taksim karar
laştırıldığı takdirde, her parti kanuni olarak 
bu yeni şekle intibak ettirilebilir. En son olarak 
nihayet şu hâtıra gelebilir. Belki bâzı arkadaş
larım. bugün benim İstanbul'daki siyasi parti
deki vaziyetime ileşebilirler. Benim verdiğim bu 
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takrir ile benim bu vaziyetimi ilgili görmelerini 
rica edeceğim. Çünkü benim İstanbul'daki va
zifem geçicidir, aslolan aranızdaki yerimdir. 
Böyle bir teklif asla parti egoizm asından gel
memektedir.' Bizzat muhalif arkadaşlarım mem
leket menfaatlerini daima parti menfaati üstün
de tutan bir arkadaş olduğumu bilirler. Bütün 
partilerimiz için ve müstakiller için faidelidir. 
Bu itibarla kimseye zarar vermiyecek olan beş 
altı yüz bin reyi idare etmekle, mükellef bir he
yetin ağır mesuliyeti hafifletecek olan teklifimin 
kabulünü rica ederim. 

FUAD HULÛS! DEMtR'KLIiî (İstanbul) — 
Arkadaşlar, Muhterem Sadi Irmak arkadaşımız 
bizi hiç bekleıımiyen ve umul'mıyan bir teklif 
karşısında bulunduruyor. Biliyorsunuz ki, îlim 
Heyeti, seçimlerde çevre olarak il. esasını kahul 
etmiş, bunu değiştirmeye lüzum görmemiştir. 
(Terci başka memleketlerde seçim çevreleri da
ha dıar tutulmuş, birer milletvekili çıkaracak 
şekilde taksimat yapı! m ıştır. Fakat bizim önü
müzde hemen gireceğimiz bir seçim vardır. 
Onun için biz esaslı değişiklikler yapmak im
kânım göremedik. îlim Heyeti de görememiş 
Hükümeit de görmemiştir. Hattâ Oeçici Komis
yonda da bu iş akla 'getirilmemiştir. îlim Heye
ti, yalnız 150 binden fazla nüfusu olan ilçeler
de ayrı bir s'eçim >çevresi teşkil edilmelini der
piş etmiş. Fakat yine biliyorsunuz ki, Hükümet. 
bu teklife taraftar olmamıştır. Yine biliyor
sunuz ki, Hükümet bu teklife taraftar olma
mış ve çok dıa isabet etmişitir. Çünkü herkesin 
'bildiği üzere çok yakın bir zamanda seçime gi
rilecektir. Sadi Bey arkadaşımız 28 dediler 
'biz hesapladık 27 çıkıyor-. 27 milletvekili seçi
lecektir; seçmenler bunların hepsi hakkında fi
kir sahibidirler. Hecen seçimde 22 milletvekili 
Seçilmişti. Bütün tstanhul halkı bu milletve
killerini tanır ve bilirler. Bundan sonra da iste
diklerini seçeceklerdir. <Şayet bu sistem değiş
tirilir de îs tamim] üç paçaya ayrılırsa yeni 'bir
takım teşavvüşler hâsıl olacaktır. Bakınız na
sıl olacak1? Şimdi İstanbul'da öyle bir vaziyet 
vardır ki, vilâyet umumi meclisiyle, belediye 
meclisi bir aradadır. Ona Şehir M'eclisi deniyor. 
Umarım ki, vilâyetim belediyeden ayrılması 
hakkındaki kanun tasarısı geldiği zaman, siz 
de ka'bııl buyuracaksınız, orada yemi seçim ya
pılmak, belediye ve vilâyet genel meclislerini 
yeniden 1 eskil etmek lâzımigelecektir. Bu şekil-
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de İstanbul'un tek bir belediyesi vardır. Nasıl 
olacak? Sonra vatandaşların bir kısmı Üskü
dar'da oturur, fakat yazıhanesi, iş yeri İstan
bul'dadır, yahut Beyoğlu'tıdadır. Hangi defte
re, hangi kütüğe kaydedilecektir1? Böyle birçok 
teşevvüşler husule gelecektir. Bu dar zamanda 
yeni bir teşevvüş unsuru ortaya çıkarmak hiç-
Ibir zaman seçim emniyeti bakımından da ha
yırlı ve faideli olmadıktan başka zararlı ola
caktır ve şaşkınlığa sebelbiyet verecektir; çok 
mahzurludur. Daha geniş hir zamanda belki 
mütalâa edileibilir. Fakat o zaman yalnız İstan-
'bul için değil, nüfusu çok olan ilçeleri de se
çim çevresi saymak suretiyle il esasından ay
rılmak şeklinde yeni bir tadile sehep olabilir. 
Fakat gene arzettiğim gibi bu tasarı da böyle 
çıkarsa önümüzdeki seçim için çok mahzurlu 
olur. Şimdiye kadar şikâyet ettiğimiz karışık
lıklar daha ziyade artar. Bundan önceki sözle
rimin başında da arzetmiştim ve demiştim ki, 
'böyle parti mülâhazaları bir yana bırakılsın. 
Seçim Kanununu biz şimdi doğru dürüst bir se
çimi temin edecek şekle sokmak istiyoruz. Mil
let de bunu istiyor. Bunu bu suretle ıslah edin, 
mümkün olduğu kadar mükemmel bir kanun 
olsun. Fakat 'buna yeni bir karışıklık unsuru 
ilâve etmek hiçbir zaman bizi yöneldiğimiz he
defe götürmez. 

Arkadaşlar, 'bir Istan'bul milletvekili sıfatiy
le ve parti grapu namına da ben bu teklifin 
malız urlu olacağına kanaat getirin isimdir; red
dini bilhassa muhterem heyetinizden rica öde
rim ve bu hususta daha evvel muhterem Hükü
met erkânından, sözcüsünden bu hususta ne dü
şündüklerini burada alenen ifade etmelerini de 
ayrıca kendilerinden rica ederim. 

T)r. SADÎ IRMAK (Konya) — Muhterem 
arkadaşımı dikkatle dinledim. Buyuruyorlar ki, 
yeni bir karışıklık unsuru meydana gelir bu 
takririn kabulü ile. Bahis buyurduk1 ar?, tasav
vur buyurdukları karşıklık seçimlerin sevk ve 
idaresinde ise, muhterem raportör arkadaşımız
la bu endişeyi biz de düşündük ve bu bakımdan 
meseleyi bir defa daha esaslı olarak inceledik, 
vardığım-z neticeye göre, İstanbul Şehir Mec
lisi bünyesi bugün öyle bir vaziyettedir ki eli
mizdeki seçim tasarısına istisnai bir fıkra ilâve 
etmeksizin üç seçim çevresine ayırmak müm
kündür. 

Kaldı ki, arkadaşlar zorluktan bahis buyur-
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duklarma göre, nüfusu çok olan İstanbul'da; 
elbette dar sahaya ve az nüfusa malik yerlere 
nazaran bu zorluk daha fazla olur. Zannederim 
ki, bu, mantıki bir neticedir. 

İlim Heyetinin raporundan bahis buyurdular. 
Bu raporu da dikkatle okudum, istifade ettim. 
Oradaki arkadaşlarımız da bu zarureti hisset
mişlerdir arakdaşlar. Esas itibariyle bir bölün
meye meyletmişlerdir. Ancak benim teklifim ile 
onların teklifi arasında teferruat kabilinden 
bir fark vardır. İstanbul 'u, Fatih 'i ve Beyoğlu 'nu 
müstakil diğerlerini ise başka bir seçim çevresi 
olarak üçe ayırmayı teklif etmiş'erdir. Bu iti
barla İlim Heyeti ile benim teklifim arasında 
prensip farkı yoktur. Bendeniz diyorum ki mem
leketin diğer bölgelerini İstanbul Bölgesi ile 
mukayese etmek mümkün değildir, mukayese et
mek doğru değildir, çünkü İstanbul'un coğrafi 
durumunu, tarihi durdmnnu ve diğer hususi
yetleri vardır. Bu hususta umarım ki benimle 
beraberdirler. En son sözlerinde beklemediğim 
bir kelimeyi telâffuz buyurdular. İnşaallah ben 
bunu yanlış anlamışımdır: İşi parti mülâhaza-
lariyle, mütalâa edelim dediler. Sırf vatansever 
bir düşünceden gayrı bir parti mülâhazası varit 
değildir. Hattâ ben parti mülâhazalarının tama-
miyle dışına çıkmışımdır. Samimî arzedeyim ki, 
İstanbul'un tek'çevre oluşu.. C. H. Partisini 
gocundurmaz. 

Şunu da arzedeyim ki; İstanbul'un seçmeni
nin bugünkü ruh haleti asla 1946 daki ruh ha
leti değildir. Burada, daha fazla, memleketin 
güzel bir köşesinin B. M. Meclisinde daha iyi, 
daha âdilâne temsilini istemekten gayri bir mü
lâhaza varit değildir. Bunda itimat buyurmala
rımı rica ederim. 

Ben de Mazbata Muharriri arkadaşın ve Hü
kümetin düşüncelerini burada izhar buyurmala
rında fayda mülâhaza ederim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞlRGÎL 

(Zonguldak) — Hulusi Demirelli ve Sadi Irmak 
arkadaşımızın Hükümetin bu mevzu üzerinde ne 
düşündüğünü sordular ben de Hükümet adına 
arzı cevap ediyorum. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, ilmî Heyet 
150 bin nüfusu olan ilcceleri ayrı bir seçim dai
resi olmak üzere teklif etmişti. 

Biz baktık, bu teklif kabul edildiği takdirde 
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çok mahdut vilâyetlerin ancak merkez ilçeleri kj, 
bunların gerçekten hukuki bir mevcudiyeti yok
tur, sadece Seçim Kanununa göre itibari bir 
mevcudiyettir, seçim tatbik sahası bulacaktır. 
Düşündük birkaç yere has bir hususiyet ihdas 
etmiyelim dedik ve Yüksek Heyete teklif ettiği
miz tasarıda seçim dairesini bir il olarak kabul 
ettik. 

Doktor arkadaşımızın şimdi yaptığı teklife ge
lince, bu tamamen yeni bir tekliftir. Arkadaşımız 
istanbul'un hususiyeti dolayısiyle orayı üç. böl
geye, eski tabiriyle «bilâd -ı selâse» ye ayırarak 
seçim yapılmasını istiyorlar. Bu istanbul'un hu
susiyetine taallûk ettiği için bu teklifin takdiri 
tamamen Yüksek Meclslerine aittir. 

BAŞKAN — Dilemre 
Dr. SAIM ALI DlLEMRE (Rize) — Efen

dim, İstanbul'da Üniversite salonunda toplanı
yoruz, bugün şunlar gelsin, öbür gün bunlar gel
sin diye. Ben gidiyorum ama refikam gitmiyor. 
Böylelikle temsil işi az oluyor. Hattâ lodos olursa 
ben de gitmiyorum, yahut vapur bile işlemiyor. 
Halbuki bu vazifeyi herkes yapmak ister. 

Şimdi ne gibi karışıklık çıkar bundan? Bütün 
partilerin, benim partimin de, senin partinin de 
mümesslleri var orada, Üsküdar 'da Kadıköy 'de. 
Ona kâğıtları verecek; yine şunu bunu yapacak 
Şu kadar var ki, daha kütlevi olacak, işin kolay
lığından dolayı ayrıldığı için. Ondan sonra o 
toplanacak, aşağı yukarı hepsi istirahat edecek. 
Öyle geliyor bana. Çünkü kaç senedir yapıyoruz 
bu şeyi. Bendeniz bir mahzurunu görmüyorum; 
hattâ mahzuru şöyle bırakın, faydalar görmüyo
rum. Onun için partiler, belediyeler, öteberi fa
lan aralarında konuşup bunu yapabilirler; 500 
bin, 400 bin rey dedi, Sadi Bey. istanbul'un nü
fusu milyonu geçmiş; bu, bunun içerisinde. Şim
diki türlü, hepsi gitsinler, Bayezitte reylerini 
versinler. Bir de baktım 300 bin, 500 bin. Benim 
dediğimi, daha doğrusu Doktor'un dediği gibi, 
yaparsınız 800 bin kişi daha çok kişi iştirak et
miş olur bu seçime. Mahzur görmüyorum, tasav
vur etmiyorum. Yalnız Sadi Bey niçin bunu Ko
misyonda söylemedi, Seçim Komisyonunda, (is
tanbul'daydı sesleri.) istanbul'dan gelip söyliye-
bilirdi. Bu epey bir şeydir. 

BAŞKAN — Abdurrahman Melek. 
Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 

— Muhterem arkadaşlar, heyeti umumiyesi ile 
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ileri bir kanun tasarısı olan bu Seçim Kanunu 
tasarısında ana prensiplerin birbirine muvazi ve 
aynı derecede, ilerlemiş olması şayanı tercihtir. 
Kanunun ana prensiplerinden bâzılarını çok ileri 
bir noktada görüyorum. Bunların arasından 
birini de o derece ilerlemiş görmüyorum. Bu da 
seçim çevrelerinin mevcut usulde ipka edilmiş 
olmasıdır. 

Gerek ileri demokrasi bakımından, gerek 
insan hukuku ve siyasi hürriyetler bakımından 
seçim çevrelerinin küçük olması ve bu suretle 
seçenle seçilenin birbirini tanıması lâzımdır. 
En mütekâmil usul budur. İngiltere'de gördü
ğümüz ve demin Sadi Irmak arkadaşımın işaret 
ettiği gibi, seçim çevrelerinin dar olması bu 
usulü temin etmektedir. 

işte kanunda ana prensiplerden biri olan bu 
seçim çevresi meselesini öbür prensipler dere
cesinde ilerlemiş görmüyorum. Ben seçim çev
relerinin daraltılması esasını bilhassa siyasi hür
riyetlerin ve seçilenle seçen arasında birbirini 
tanımak ve nihayet her vatandaşa her çevrede 
aynı derecede seçim hakkının verilmesi bakı
mından zaruri addederim, istanbul'da bir va
tandaş 27 namzede rey veriyor, 27 seçim hak
kına malik demektir. Halbuki Siird'de yahut 
başka her hangi bir vilâyette iki üç namzede rey 
verir. Bir vatandaş orada iki hakka malik ol
duğu halde istanbul gibi büyük çevrelerde daha 
çok hakka malik olmaktadır. Demokrasinin 
ileri düşüncesi, vatandaşlar arasında müsavi hu
kuk bakımından elbette seçim dairelerinin da
raltılması ve her seçim dairesinden hattâ yal
nız bir milletvekili seçilmesi en haklı bir usul
dür. Bu maruzatıma Hükümetin esbabı muci-
besinde de işaret edildiğini görüyorum, ilim 
Heyeti de bunu düşünmüştür. Fakat ilim 
Heyeti bizim kadar ileri gitmemiştir. Nüfus 
esası üzerinden bir çevre yapılmasını esas tut
muş, ben daha ileri gidiyorum ve diyorum ki, 
her seçim çevresinde yalnız bir milletvekili se
çilmeli ve her vatandaş ancak bir tek kişiye rey 
vermelidir. Çünkü bugünkü usulde il esası 
mahfuz bulunduğu müddetçe vatandaşların se
çim hakları farkı bir manazara arzetmekte, bir 
vilâyette bir vatandaş üç kişiye, bir vilâyette de 
15 kişiye oy vermektedir 

Hükümet de esbabı mucibesinde gayet haklı 
olarak buna işaret etmiştir. Müsaade ederseniz 
aynen okuyayım: «Bir seçim çevresinden fazla i 
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sayıda milletvekilleri çıkaracak yerde, çevre
leri daraltmanın lehinde nazariyatla öne sü
rülen fikirlerin isabetli cihetleri vardır.» işte 
bu isabetli cihetleri arzetmiş bulunuyorum. 
Hükümet, bunu ihmal etmiş, düşünmemiş de
ğildir. Mükemmelen düşündüğünü ikinci işa
retiyle anlıyoruz. O da şudur : «Seçim çevre
leri olarak il esası terkedilmedikçe ne 150 000 
nüfustan yukarı nüfuslu ilçelerde, ne de 40 000 
den az nüfuslu illeri diğer illere bağlamanın 
bir fayda veya zarurete dayanmıyacağmı../» 
diye bir mütalâa serdediyor. Yani «il esası de
ğişmedikçe» demekle bunun mefhumu muhalifi 
olarak il esasının değiştirilmesinin faideli ola
bileceğini kabul ediyor. Yalnız zaman darlığı 
ve bu istikamette çalışılmamış olması yani şimdi
ki idari teşkilâtın nüfus esası üzerinde yahut 
mmtaka, çevre esası üzerinde ciddî bir tetkika 
tâbi tutularak hazırlanmadığı meydandadır. Bu 
iş için de zamana ihtiyaç vardır. Bu bakım
dan her tarafta tatbiki mümkün olmasa da is
tanbul gibi en mütekâsif nüfuslu bir yerde bu 
taksimatı yaparsak ve ilerde bu esas dâhilinde 
çalışılırsa, bugün mütekâmil bir kanun diye ge
tirdiğimiz şu Seçim Kanununa dünyanın en de
mokratik bir şeklini daha vermiş oluruz. 

Tanı ve hakiki demokrasi ancak bu şekilde 
tecelli eder. Biz zamanın darlığı dolayısiyle ve 
istikbale bir tecrübe hazırlama bakımından 
şimdilik Sadi Irmak arkadaşımın teklifini kabul 
edersek birşey kaybetmemiş, bilâkis çok şey ka
zanmış olacağız. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim, bu 
Seçim Kanunu Komisyona geldiği zaman takip 
edemedim, fakat komisyondan çıkıp basıldıktan 
sonra esaslı olarak okudum. Bugün yeni fikir
lerle karşılaşmış bulunuyoruz. O da İstanbul'da 
bulunan parti müfettişimizin, muhakkak ki bir 
ihtiyaçtan doğmuş olarak getirmiş olduğu fikir
lerdir. 

Arkadaşlar, ben milletvekili olmadan mün-
tehibi sani olarak ve C. II. P. il idare Kurulu 
üyesi olarak senelerce istanbul'un seçimlerinde 
vazife almış bir arkadaşınızım. Binaenaleyh 
seçimleri gayet yakından bilirim, bu noktadan 
halkın haleti ruhiyesine de vâkıfım. 

içinde 16 kazası bulunan istanbul'un her 
tarafa kapıları açık, günden güne nüfusu faz-
lal aşıyor, şimdi bir milyona yakın nüfusu var. 
Eline bir parti listesi verdiğiniz bir vatandaşın 

186 — 



B : 40 7 .2 . 
bu listedekileri tanımasına imkân olmuyor. Lis- | 
teyi gören vatandaş şöyle bir bakıyor, ben tanı
mıyorum ne diye reyimi vereyim diyor, sandık 
başına gitmiyor. Halbuki listeler kazalara göre 
tanzim, edilir veya kazanın listesinde bir iki ta
nıdığının ismini görürse bu bizim komşumuzdur, 
onu tanıyorum, haydi reyimizi verelim diye kal
kıp sandık başına gidiyorlar. Bu, müntehibi sa-
ni zamanında bile bizim başımız* gelen vakalar
dandır. 

Hocam sayın Dilenire 'nin bahsettiği müntehibi 
sani zamanında olmuş şeylerdir. Şimdi vatandaşla
rın ayaklarına kadar sandıklar gitmektedir. Her 
kazanın muhtelif semtlerinde ayrı ayrı sandıklar 
vardır. Vatandaşlar kolaylıkla reylerini atmak
tadırlar. Yalnız burada üzerinde durduğum nok
ta seçim listelerini kazalara göre hazırlamanın 
lüzumudur. Bu çok faydalı olacaktır. Bugün 
bunu yapamayız çünkü henüz teşkilât yapma
dık bu iş için çalışacak vaziyetten uzak bulunu
yoruz. Ben bu dileği tam mânasiyle kabul et
mekle beraber gelecek bir seçim devresinde mu
hakkak bu yola gideceğiz. Çünkü her kazanın I 
içinde doğmuş, büyümüş, yaşamış ve oraya fay
dalı olmuş vatandaşları empoze etmekle hem on
ların. haklarını kullanmaya imkân vereceğiz, I 
hem de reylerini vermelerini sağlamış olacağız. 
Benim kanaatim bu merkezdedir. Ve muhakkak I 
ki bu devre olmasa da bir daha ki devrede Yük- I 
sek Meclisiniz buna karar verecektir. Buna be
nim imanım vardır. " I 

GEÇÎCÎ SEÇlM K. BAŞKANI Dr. BEHÇET 
UZ (Denizli) — Arkadaşlarımı tenvir etmek I 
için ve müzakereyi lüzumsun yere uzattığımıza I 
kani olduğum için söz almış bulunuyorum. I 

Arkadaşlar; bu madde üzerinde biz komis
yonda uzun boylu, saatlerce münakaşa yaptık. I 
Bu esas ve ana prensip yalnız İstanbul için de- I 
ğil, diğer vilâyet ve kazalarımız için de varit I 
olduğundan bu maddeyi ancak bu şekilde ted- I 
vin edebildik. Bu itibarla ben Irmak arkadaşım- I 
dan rica ediyorum; lütfen önergelerini geri al- I 
smlar. Çünki, bütün mekanizma bozulacak, ta- I 
sarıyı komisyona, alarak baştan nihayete kadar I 
revizyonu icabedecek müzakerenin kâfi addedi- I 
lip maddenin aynen 'kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyor muşu- I 
nuz? 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Alıyorum. | 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanın ricası üze

rine arkadaşımız önergesini geri almıştır. Baş
ka söz istiyen de yoktur. İkinci maddtyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler, 
ikinci madde kabul edilmiştir. 

Seçim bölgesi 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Milletvekili seçimin
de nüfusu 150 den yukarı olan her köy, kasa-: 
ba ve şehirlerde her mahalle birer seçim bölge
sidir. Her seçim bölgesinde en az bir sandık 
bulundurulur. 

Nüfusu 150 den (150 dâhil) aşağı olan köy
lerde (Muhtarlıklar) sair meskûn yerler kendi
lerine yol ve gidip gelme bakımından en yakın 
ve en kolay olan seçim bölgesinin sandık alanı
na bağlanır. Bu mesafe 4 kilometreden fazla 
olamaz. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Komisyondan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Bu maddenin son fıkrasında «bu mesa
fe dört kilometreden fazla olamaz» diyor. 

Bizim Şarkta birçok köylerimiz vardır ki 
bu hüküm gereğince bu gibi köylerimiz seçime 
iştirak etmiyecekl erdir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMl FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Anlıyamadım, lütfen 
tekrar buyurur musunuz1? 

BAŞKAN — Diyorlar ki ; maddenin sonun
da mesafenin dört kilometreden fazla olamıya-
cağı yazılıdır, fazla olursa ne olacaktır? 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayse
ri) — Bu takdirde orası ayrı bir seçim bölgesi 
olarak kabul edilecek. 

BAŞKAN — 4 kilometreden fazla olduğu 
takdirde, oraya ayrıca bir sandık konacaktır. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Maddede böyle bir hüküm olmazsa bir
çok köyler seçime iştirak etmiyebilirler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Ml FEYZlOĞLU (Kayseri) — Bu maddede 
böyle bir hüküm koymaya zaruret yoktur. 83 
ncü maddede buna ait hüküm vardır. Bu madde 
bu gibi işlere ait teferruatı ihtiva eder, teknik 
mahiyette bir maddedir. Eğer bu hükmü koy
maya lüzum varsa ve bu izahatım kâfi gelmez
se, 83 ncü maddeye bu hükmü koyarız. 

BAŞKAN — Buyurun Necati Erdem. 
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NECATI ERDEM (Muğla) — Üçüncü mad

denin ikinci fıkrasındaki, «Nüfusu 150 den (150 
dâhil) aşağı olan» denilmektedir. 

150 den aşağı sayıya 150 girmez. Binaena
leyh parantez içerisindeki (150 dâhil ibaresini 
kaldırmak icabeder zannediyorum. Eğer ibare 
(150 ye kadar) olsaydı, (150 dâhil) denilebilir
di. (150 den aşağı) dedikten sonra (150 dâhil) 
denilemez. Çünkü 150 den a'şağı sayıya 150 den
mez. Eğer maksat 150 sayısının ikinci fıkraya 
dâhil olduğunu tebarüz ettirmekse buna lüzum 
yokıur. Çünkü birinci fıkradaki, (Milletvekili 
seçiminde nüfusu 150 den yukarı) kaydı, 150 
nin ikinci fıkraya dâhil olduğunu açıkça ifade 
etmektedir. 

Binaenaleyh bu parantez içindeki metne lü
zum yoktur zannediyorum. 

SEÇİM K. SÖZCÜSÜ SAlT AZMl FEYZl-
OÖLU (Kayseri) — Efendim maddenin birinci 
fıkrasında milletvekili seçiminde nüfusu 150 den 
yukarı olan tâbiri vardır. İkinci fıkrada da nü
fusu 150 den aşağı olan tâbiri vardır, tam 150 
olursa ne olur, 150 den aşağı mefhumuna dâhil 
olur. Tatbikatta bir yerde bir türlü başka yerde 
başka türlü olmasın diye (150 dâhil) fıkrası 
vuzuh için yazılmıştır. Hiçbir zarar vermez, bi
lâkis aydınlatır. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
NECATI ERDEM (Muğla) — Parantez içe

risindeki (150 dâhil) kaydının mâna bakımın
dan hiçbir suretle kabul edilemiyeceği mey
dandadır. Bir taraftan 150 den aşağı, bir taraf
tan 150 dâhil... Böyle birbirine münakız iki 
hüküm yanyana gelemez. Şu ibarenin manasız
lığı kabul edildikten sonra, maksat ifade edil
mek isteniyorsa, ikinci fıkrada: «Nüfusu 150 
veya daha aşağı olan köylerde» demek lâzım-
gelir. Hem ibare salim olur, metin manalı olur, 
hem de maksat sarahatle ifade edilmiş olur. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 
maddenin birinci fıkrasında yazılı olan «150 den 
yukarı» ibaresi, 151 den itibaren mânasını ifa
de etmektedir. Binaenaleyh maddenin ikinci 
fıkrasında «150 den:' (150 dâhil) kelimeleri ye
rine «151 den aşağı» yazılırsa maksat hâsıl olur 
ve başka bir kelime ilâvesine lüzum kalmaz. 

OEÇlCl K. SÖZCÜSÜ SAtT AZMl FEYZl-
OĞLU (Kayseri) — Efendim, mademki, bir 
münakaşa mevzuu oldu tavzih edelim: (Nüfusu 
150 den yukarı olmıyaıı köylerle) diyelim. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

(150 ve daha aşağı) dersek olmaz mı? 
NECATI ERDEM (Muğla) — Karışık ibare

lere gitmektense 150 den yukarı zaten anlaşı
lıyor. Diğerinde «150 nüfusu 150 ve daha aşağı» 
demek hem selis olur, hem de Türkçenin akışı
na daha uygun değil midir 

SAİT AZMt FEYZlOÖLU (Kayseri) — 
Olur. 

BAŞKAN — Sizi tatmin ediyor mu? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

150 ve daha aşağı. 
BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza 

sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 

edilmiştir. 

Seçimde nüfus ölçüsü 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşlarından her 40 000 kişi için bir 
milletvekili seçilir. 

Nüfusu 40 000 den yukarı olan seçim çevre
leri için aşağıda gösterilen işlem yapılır. 

55 000 e kadar 1, 55 001 den 95 000 e ka
dar 2, 95 001 den 135 000 e kadar 3 milletve
kili seçilir. Nüfus miktarı yükseldikçe millet
vekili sayısı bu yolda artırılır. 

FÎKRt APAYDIN (Kayseri) — Maddenin 
Komisyonda da müzakeresi sırasında bendeniz, 
yine biraz sonra arzedeeeğim sebeplere dayana
rak, bunun elli bin vatandaş için bir milletve
kili seçilmesini teklif etmiştim. Uzun boylu 
müzakeresi cereyan etti Ve teklifim reddedildi. 
ilim Heyeti bunu 70 bin olarak tesbit etmiş, Hü
kümet tasarısında da 40 bin vatandaş için bir 
milletvekili seçilmesini kabul etmiştir. Biz De
mokrat Parti olarak ilim Heyetine verdiğimiz 
mütalâada 50 bin vatandaş için bir milletvekili 
seçilmesi esasını ileri sürmüştük. Memleketler 
var ki, milletvekillerini aded olarak tesbit etmiş
ler ve yine memleketler var ki, nüfus esasını na
zarı itibara alarak Meclisin o suretle teşekkül et
mesini kabul etmişlerdir. Bunun için ileri sü
rülebilecek, fikirlerin lehinde ve aleyhinde gö
rüşmeye müsait olacak şekilde konuşmak müm
kündür. 

Bu itibarla biz kendi teşkilâtımızın temayü
lünden mülhem olarak bünyemizi de nazarı iti
bara alarak bu miktarın 50 bin olmasuıın bu
günkü hal ve vaziyetimiz itibariyle daha uygun 
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bir şekil olduğu kanaatinde bulunduğumuz için 
bendeniz Heyeti Celilenizden 50 bin vatandaşa 
bir milletvekili seçilmesi esasının kabulünü rica 
ediyorum. Ve bu hususta hazırladığım takriri 
Riyaset Makamına takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz'ettiğim sebepler dolayısiyle 4 ncü 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Fikri Apaydın 

Madde 4. —x Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
larından her 50 000 kişi için bir milletvekili seçi
lir. 

Nüfusu 50 000 den yukarı olan seçim çevre
leri için aşağıda gösterilen işlem yapılır. 

70 000 e kadar bir; 70 001 den 120 000 e ka
dar iki, 120 001 den 170 000 e kadar 3 milletve
kili seçilir. Nüfus miktarı yükseldikçe milletve
kili sayısı bu yolda artırılır. 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Fikri Apaydın 
arkadaşımız bu teklifini Komisyonda da ileri 
sürmüşlerdi. Uzun uzadıya münakaşası yapıldı 
ve nihayet teklif nazarı itibara alınmadı. De
mokraside Millet Meclisleri daima fazla üyeden 
teşekkül .etmektedir. Çift Meclis olmıyan mem
leketlerde, tek Meclis olan yerlerde parlâmento 
üye sayısı daima fazladır. Millet Meclislerinin 
ifa ettikleri vazifenin ehemmiyeti dolayısiyle 
âza adedinin azlığı tarafına hiç bir millet git
memiş bulunmaktadır. Biz de ilmî, siyasi, se
beplerle kabul edilmiş olan muayyen bir nis
pet vardır ve halk da ona alışmıştır. Bu nispe
tin değiştirilmesi için Komisyonumuz, ciddî 
hiçbir sebep görmemiştir. Bahis buyurdukları 
gi'bi bâzı memleketlerin anayasaları milletveki
li adedini tâyin etmiştir, bâzı milletlerde de nü
fus nispeti esas olarak alınmıştır. Nüfusu 40 
milyonu geçmiyen memleketlerd'e 50 bin nispe
tinin üstüne çıkıldığı vâki değildir. Avrupa mil
letleri içersinde 14 memlekette milletvekilliği 
için feabul edilen ^nispet, 40 bin ve 40 biniden 
ıfla'ha '-aşağıdır. Nüfusu bizim nüfusumuza yakın 

olan Romanya ve İspanya gibi. memleketlerde 
'bu nispet hemen hemen bizimkinin aynıdır. İs
panya'da 30 bin nüfus için bir milletvekili çı
karılmaktadır. Romanya'da da bu nispet, tıpkı 
bizimki gibi, 40 bindir. Bunu değiştirmek için 
biçjbir selbep mevcut değildir, metnin aynen ka
bulünü komisyon namına rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletvekili sayısının tesbiti 

BEŞİNCİ MADDE — Seçilecek milletvekili 
sayısının tesıbitinde son genel nüfus sayımı ne
ticesi esas tutulur. 

Her seçim çevresinden çıkacak milletvekili 
sayısı Bakanlar Kurulunca bir kararname ile 
tesbit olunur ve keyfiyet Resmî Gazetede ve 
her seçim çevresinde gazetelerle ve olmıyan 
yerlerde mûtat vasıtalarla yayımlanır. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Sayın 
arkadaşlar; bu maddenin komisyonda müzake
resinde görüşümü diğer bir kısım arkadaşlarla 
'birlikte komisyona arzetmiş, fakat komisyon 
ekseriyeti şimdi huzurunuza sunulan ve Hükü
met tasarısına uygun olan metni kabul etmiştir. 
Komisyonda ifade ettiğim görüşü bir daha 
tekrar etmek ve bu konudaki teklifimin kabu
lünü rica etmek için söz almış bulunuyorum. 

Maddenin birinci fıkrası şimdiye kadar ca
ri olan yerleşmiş nüfus esasından işi ayırmak
tadır. Biliyorsunuz ki, genel nüfus sayımı bir 
kimseyi yerleşmiş bulunduğu yerde değil, ora
dan ayrı olarak, tesadüfen seyahat gibi, geçici 
olarak çalışmak gibi, askerlik gibi arızi bir se
beple de olsa bulunduğu yerde tesbit etmekte
dir. Binaenaleyh genel nüfus sayımını millet
vekili sayısına esas olmasını kabul ediyor. Bu, 
şimdiye kadar tatbik edilegelmekte olan ve bir
çok memliektelerde esas ittihaz olunan prensip
ten inhiraftır. Bu inhirafın asıl sebebi, genel 
nüfus sayımının doğru bir rakam olduğu, 
buna mukabil yerleşmiş nüfusun memleketimiz
de hakiki miktarının gerçeğe uygun olarak bi
linmesine imkân olmamasıdır. Bunun için şim
diye kadar her seçim zamanında ta't'biikjatta bir-
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takım müşkülât doğurmaktadır. Binaenaleyh 
(biz hakiki rakamı almak yoluna gidelim den
miş ve ekseriyetle bu kararı almıştır. Arkadaş
lar, bir çevrenin çıkaracağı mebusu iki şekilde 
mütalâa etmek lâzımdır. Ya o bölgenin seçmen 
»miktarını esas almak icabeder, veyahut da yer
leşmiş nüfusu almak icabeder. Zaten yerleşmiş 
nüfus tâbirinin esasına itiraz vâki değildir. Ni
çin yerleşmiş nüfusu esas alıyoruz? Çünkü, biz 
rey verilecek yeri, bir kimsenin yerleşmiş ol
duğu yer olarak kabul ediyoruz. Buna mütena
zır olarak yerleşmiş nüfusu da esas almaklığı-
mız kanuni ve mantıki bir şey olmaz. Şu hal
de netice itibariyle bdz yanlış olduğu muhak
kak olan bir rakama, isabeti nispeti katî olmı-
yan bir rakama itibar etmekteyiz. Bu baklan
dan madde prensip itibariyle muhtacı münaka
şadır. Bu iki esastan ikincisi; yani yerleşmiş 
nüfus esası Türkiye'de öteden beri cari oldu
ğuna göre bunu idame etmek: ve şu bakımdan 
muhafaza etmek lâzımdır. Aksi halde bugünkü 
mevcut milletvekillerini bâzı vilâyetlere mal 
etmek gibi bir vaziyet hâsıl olacaktır. Gerçi sa
yın komisyon bir geçici madde ile bugün için 
bu durumu önlemiş bulunmaktadır. Yani 1950 
seçimlerinde bugünkü milletvekilleri sayısı ek-
silmiyeeektir. Ama bir defa kabul edilmiş olan 
prensipten bu şekilde rücu etmek haddizatında 
milletvekili sayısının artırılmaması icabeder, 
eğer genel nüfus sayımını esas alacak olursak 
1954 seçiminde ne yapacağız? O zaman da ge
çici mıadde mi yapacağız? Bunun için kabili 
müdafaa değildir. Yerleşmiş nüfus hakkında 
bir duruma malik olmani'a keyfiyetinin de bu
güne münhasır bir noksanlık olarak telâkki 
edilmesi icabeder. Benim bildiğime göre, nüfus 
kayıtlarının ıslahı için Hükümet teşebbüse geç
miştir. . 

Sayın arkadaşlar, eğer biz nüfus kuyudatını 
ıslah etmezsek sair işlerde de istenilen neticenin 
temini biraz güç olur; onun için nüfus muame
lâtının bir an evvel ıslah edilmesi lâ^zımgelir. 
Şu halde prensip olarak yerleşmiş esasını mu
hafaza etmek zaruridir. Ben yeniden tahririn 
yapılmasına taraftar değilim, her mmtakada 
aşağı yukarı bir fikir veren nüfus kütükleri var
dır. Bunları esas olarak ele almamız yerinde 
olur. Bu prensipi kabul edersek, önümüzdeki 
yıllar için nüfus ıslahatı ile daha kesin bir ra
kam elde etmek mümkündür. Bu itibarla yüksek 
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heyetin noktai nazarını izhara vesile olacak bir 
teklif takdim ediyorum. Takdir sizlerindir. 

FAİK KUEDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
bendenizde Tahsin Bekir Balta arkadaşın ka
naatine varmış bulunuyorum. Kendilerinin te
mas ettikleri mucip sebepleri tekrar etmiyeee-
ğim. 

Beni bu kanaate sevk eden diğer sebeplerin 
mühimlerini arz etmekle iktifa edeceğim. 

Bir kere Türkiye, Garp medeniyeti âlemi 
içinde mevki aldıktan sonra onların çalışmaları
na muvazi bâzı vazifeler deruhde etmiştir. Nü
fus sayımları, bu arada her medeni memlekette 
10 senede bir yapılmakta olduğu için biz de on
lara mütenazır rakamlar vereb^mek için nüfus 
sayımlarını 10 senede bir yapmaya mecburuz. 
Memleketimizde biz şimdiye kadar beş senede 
bir seçim yaptık fakat tasavvur buyurunuz ki 
meselâ 1945 senesinde yaprlmış olan sayımın 
tasnifleri bugüne kadar ikmal edilebilmiş değil
dir. Yine meselâ elimizdeki beynelmilel anlaş
maların zarureti olarak 1950 senesinde yapıl
ması lâzım gelen ziraat, nüfus ve sanayi seçimi 
var. Bu seçimi yapmak için Hükümet bir ka
nun tasarısı getirmiştir, bu tasarıda yine beş se
nede bir nüfus sayımlarının yapiması teklif 
edilmişti, fakat ihtimal ki bu 10 seneye çıkarı
lacaktır ve Yüksek Meclis de böyle kabul ede
cektir. Her nüfus sayımı bizde iki milyon liraya 
mal olmaktadır. Batı. memleketlerinde 10 senede 
bir yapdan bu sayımlar ara yıllar içinde mu
ayyen teknik ve usullerle kontrol yoluna gitmiş
lerdir. 

Hulâsa bir evvelki madde de görüldüğü veç
hile bir tek nüfus adedinin bile milletvekili 
fazla seçimine imkân verdiği bir mevzuda bah
sin ehemmiyeti büyüktür. Bilhassa nüfus ya
yımları tasniflerinin uzun senelere yayılması 
zarureti ve nüfus tahrirlerinin her defasında 
asgari iki milyon liraya mal olması bakımından 
nüfus sayımlaırnm esas alınmaması icabedeceği 
kanaatındayım. 

Ben de arkadaşımın fikrine muvazi olarak 
bir takrir hazırlamıştım; bir iki kelime farkı 
vardır. Ben de takdim edeyim. Mealleri aynidir. 

Nüfus kütüğünün esas al/nması daha doğru 
olur. Ana nüfus sayımları bu kütükler üzerine 
işlenerek diğer memleketlerinkine muvazi bir 
sistemin teessüsüne de hizmet edilmiş olur, 
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MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim çıkarılacak milletvekili sayısı için üç 
esasa istinat etmek mümkündür. Ya beş senede 
bir yapılan sayım neticelerine; ya nüfus kütük
lerine ve yahut seçim münasebetiyle hazırlan
makta olan seçim kütüklerine. 

Şimdiye kadar biz bu kanuna gelinceye ka
dar seçim kütüklerinde tesbit edilmiş olan nü
fus miktarına istinat ediyorduk. Fakat biri ye
ni doğanlardan başlıyarak 22 yaşma kadar olan
ları ihtiva etmek üzere diğeri de 22 den itibaren 
yani oy hakkını haiz olanları muhtevi olmak 
üzere iki kısım üzerinden tertiplerdik. Bunun 
ikisinin yekûnu seçim çevresi olan vilâyetteki 
nüfus yekûnunu gösterdiği için milletvekili sa
yısını da buna göre tesbit ederdik. Şimdi önü
müze gelen kanun tasarısı, yeni doğanlardan 
başlıyarak 22 yaşında olanlar için ayrı bir seçim 
defteri tutulmasını kaldırıyor. Esasen Millet
vekili sayısı için umumi nüfus sayımları netice
si esas ittihaz edilmiştir. 22 yaşından küçük 
olanlar için ayrı bir defter tanzimi ihtiyar edil
memiş oluyor. Çünkü bu kolay bir iş değildir ha
kikaten. Böyle olunca acaba milletvekili sayısı
nın tesbitine esas teşkil etmiş olan bu üç kay
naktan hangisi esas ittihaz edilmek daha uygun 
olur. Biraz evvel de arz ettiğim gibi genel nü
fus sayımlarını esas tutmakta 22 yaşında olan
lar için ayrı bir defter tanzimi külfetinden bizi 
kurtarmak gibi bir kolaylık vardır. Bunun mah
zurlarım izah buyurdular. Nüfus sayımlarımız 
Sayım Kanuniyle vatandaş nerede bulunuyor
sa oranın sayım listelerine kaydetmekte bulun
duğumuz için, bu sisteme istinat ettirdiğimiz 
için bir memleketin çıkaracağı milletvekili sa
yısı tesadüfen orada bulunanlara veya bulun-
mıyanlara göre tesirini gösterecek bir manzara 
arzedecektir. O. vilâyetin hakiki nüfusu.o sıra
da başka yere gitmiş bulunanlar da dâhil olmak 
üzere hakiki nüfusuna dayanması lâzımgelir. 
Acaba nüfus genel sayımının dayanması zaru
ri olan prensip, sayım günü vatandaş nerede bu
lunuyorsa oranın sayım kaydına mı geçmelidir, 
başka memleketler sayımı bu esas üzerine mi 
yapmaktadırlar? Bu noktayı biraz açıklamak 
istiyorum. 

Arkadaşlar, Kurdoğlu arkadaşımın da izah 
ettikleri gibi, biz 1950 senesinde beşinci nüfus 
sayımını yapmış olacağız. Her sayım için orta
lama iki milyon lira harcadık bunun toplamı 10 
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milyon lira olacak. Halbuki biz, nüfus sayımı 

j . için harcadığımız para ve ihtiyar ettiğimiz kül
fetle mütenasip neticeler alamamaktayız. Bu, 
sayımda takip ettiğimiz metodun neticesidir. 
Bu işle meşgul olmuş bir arkadaşınız sıfatiyle 
arzediyorum ki diğer ileri milletler de her beş 
senede bir nüfus sayımı yaparlar fakat bu nü
fus sayımını yaparken tesadüfen bir yerde 
seyahat, tedavi için bulunan kimseler tesadüfe 
sayım yapıldığı gün nerede bulunuyorsa oranın 
listesine girmiyor ayrı bir listeye kaydedilerek 
asıl kayıtlı bulunduğu yere gönderiliyor. Ora
daki sayım kayıtlarına ilâve ediliyor. Bu su
retle her memleketin hakiki nüfus sayısı tesbit 
edilmektedir. Yine bâzı memleketlerde, bu ar-
zettiğim malûmat 10 - 15 sene evvelki malûma
tıma dayanmaktadır, belki şimdi daha çok 
tekâmül etmiştir, bununla iktifa etmiyorlar. 
Fiilen bulundukları yerlerde yapılan sayım 
neticesine göre yer değiştirmelerini aile kü
tüklerine aksettirerek aile kütüklerinin tashih 
ve tamamlanmasında bu sayım neticelerinden 
istifade etmektedirler. Bu izahatımla anla
şılmıştır ki, yapılan ve katlanılan külfetler
den elde edilen neticeler daha geniş sahalarda 
istifadesini sağlıyacak mahiyettedir. Binaen
aleyh biz eğer bu Seçim Kanunu tasarısiyle 
çıkarılmış milletvekilleri sayısı için sayım ne
ticelerini esas ittihaz ederek sayımda diğer ileri 
milletlerin tuttuğu bu sayım metodunu takibe-
deceksek arkadaşlarımla endişelerine mahal 
kalmaz. Ozaman sayım neticelerine, bilâ iti
raz kıymet vermek, o neticeler üzerinde mil
letvekili sayısını tesbit etmek mümkündür. 
Ama eğer önümüzdeki sayımı da böyle yapma
yıp bundan -evvel yaptığımız dört sayımdaki 
gibi eski metot ve sistem üzerinde yapacak 
olursak hakikaten arkadaşlarımızın üzerinde te
mas ettikleri, ısrar ettikleri mahzur tecelli ede
cektir. Binaenaleyh ya nüfus sayımımızı daimî 
ikametgâha intikal edecek şekilde yapmalıyız. 
Başka memleketlerin de takip ve tatbik ettiği 
gibi yapacağız ve yahut geriye iki sistem kalıyor, 
o iki sisteme müracaat edeceğiz. Bu iki sistem 
nedir? Birisi seçmen defterleri, diğeri'nüfus 
defterleri meselesi. 

Şimdi, evvelâ seçmen defterleri bahsini ele 
alalmı. Seçmen defterlerini yani yeni doğan
lardan başlıyarak 22 yaşma kadar olan kısmı da 

| yapmak suretiyle daha geniş ölçüde ele almak 
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lâzım ve bu takdirde de 22 yaşından itibaren I 
seçmen defterlerinin tutulmıya başlanmasından 
mütevellit 22 yaşından küçük kimselerin de 
isimlerinin 22 yaşlarına geldikçe nakledilmesine 
imkân veren eski sistemi terketmeden mütevel
lit boşluğu da karşılamak mümkün olur. Veya
hut böyle yapmamakla beraber 22 yaşma kadar 
olan vatandaşların defterini tanzim etmemekle 
beraber madem ki, biz 22 yaşından yukarı va
tandaş için bir defter tutmaktayız bu sefer 20 
bin nüfusta bir mlletvekili çıkarırız. Bil
mem arzedebildim mi? 

Biz şimdi 40 binde bir milletvekili çıkaralım 
derken vilâyetin kadın, erkek 22 yaşından yu
karı olan nüfusu düşünüyoruz. Fakat bizim eli
mizde seçmen defteri olarak 22 yaşından aşağı 
olanlar yoktur. Bunu kıstas ittihaz ederek 40 
bin yerine 20 bin nispeti üzerinden bir millet
vekili sayısı tesbit etmek düşünülemez mi? 
Komisyonun bu hatırıma gelen mülâhaza üzerin
deki görüşlerini dinlemek isterim. 

Üçüncü şık; milletvekili sayısının nüfus kü
tüklerine göre tesbit edilmesidir. Arkadaşlar; 
işin en esaslı ve mükemmeli bu olacaktır. Fa
kat esefle arzedeyim ki, bizim memleketimizde 
nüfus kütükleri, henüz bu kütüklere müracaat 
etmeye ve bununla muamele yapma imkânını 
bize verecek mükemmeliyette değildir. Nüfus 
kütüklerinin bu istenilen mükemmeliyette olma
ması yüzündendir ki, her seferde, her iş için 
çeşitli müşkülât ve külfetlere göğüs germekte
yiz. 

Milletvekili seçimi için ayrı defterler hazır
lar, talik ederiz. Bunlar için birçok teşkilât 
kurar, listeler asarız ve bunlara karşı da va- I 
tandasın itiraz hakkını tanırız. Ama gidip def
terleri okuyan kaç kişi çıkar? 

Esas itibariyle defterlerin mükemmel ve | 
muntazam olması lâzımgelir. Milletvekilleri sa- | 
yısı münasebetiyle seçmen defterlerinin hazır- I 
lanması bahsine de bu suretle temas etmiş olu- I 
yorum. Eğer biz, nüfus kütüklerimizi vatan- I 
daşlarımızm daimî ikametgâhlarının bulunduğu J 
hakiki yerlerde tesbit edecek şekilde düzenle- I 
miş olsaydık, bu gibi mükerrer zahmetlere 
ve fazla masraflara rağmen istenilen neti
ceyi temin edememektedir, bu mahzurlar
dan kurtulmak lâzımdır. Hiç olmazsa gelecek 
seçimlerden evvel nüfus kütüklerimizin behe- I 
mahal tanzim edilmesini rica ederim. I 
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ÎHSAN HÂMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
Muzaffer Akalın arkadaşımızın işaret ettiği gibi, 
seçime esas olan üç prensip vardır. Belediye se
çim kütükleri, nüfus kütükleri, üçüncüsü de be.ş 
senede bir yapılan genel sayımdır. 

Bir noktayı nazarı dikkatinize arzetmek iste
rim. Tasarısı Bütçe Komisyonunda müzakere edi
lirken muttali oldum, istatistiğe göre nüfusta bir 
bir milyon iki yüz bin bir artış vardır, binaen
aleyh beş sene evvelki nüfus sayımları esas tutu
lursa bu beş sene zarfında vâki olan ve bundan 
sonra vâki olacak artışların nazarı dikkate alın
maması icabeder. 

Hedefimiz, sıhhatli ve tam nispet üzerine bir 
seçim yapmak olduğuna göre, bunu nazarı dikka
te almamız zaruridir. Yoksa, bir milyon iki yüz 
bin gibi mühim vatandaş ekseriyetinin Mecliste 
temsil edilmemesi gibi bir vaziyet hâsıl olur. Bi
rinci mahzur budur. 

Nasıl ki; bir nüfus sayımı dolayısiyle bir se
ne zarfında dahi artışlar olduğunu, 1945 sayı
mına nazaran 1946 da yapılan seçimler göstermiş
tir; bâzı vilâyetlerde nüfus adedi artmış, bâzı 
vilâyetlerde azalmıştır; seneden seneye bir teha-
lüf vücuda gelmektedir. Ondan dolayı şu ikinci 
maddenin «Milletvekili seçiminde her il bir seçim 
çevresidir» hükmüne göre, ilin mevcut olan nü
fus halkının milletvekili seçmesi lâzım gelir. 
Halbuki meselâ 1950 senesinde bir sayım yapıla
cak, ekim ayında yapılacaktır. O sayım esna
sında bilfarz Hakkâri'de bir kolordu mevcut bu
lundu, şimdi ona göre gelecek yılda yapılacak 
olan seçimde Hakkâri 'den 3 - 4 mebus çıkarılması 
lâzım gelir. Halbuki orası, hakikî nüfusuna göre, 
ancak bir milletvekili çıkarabilecek vaziyettedir. 

Bu mahzurlardan dolayı belediyenin seçim kü
tüklerinin pek sihhatli olmaması dolayısiyle en 
muvafık usul, arkadaşlarımızın da izah ettiği veç
hile, nüfus kütüklerinin esas tutulmasıdır. Bu 
vesile ile de nüfus kütüklerinin bir an evvel ıslahı 
yoluna gitmiş oluruz. Bu hususta arkadaşlarla 
hemfikir im. 

BAŞKAN — Komisyon.* 

SEÇİM KANUNU K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ 
FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, bu madde 
üzerinde komisyonumuzda geniş münakaşa ve 
müzakereler oklu. Arkadaşımızın şimdi temas 
buyurdukları mahzur ve faydaları dışin'da daha 
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birçok mahzur ve faydalara da temas olunmuş
tur. Burada bunları tekrar ederek vaktinizi al-
mıyayım. Bir arkadaşımızın izah buyurdukları 
gibi milletvekili sayısını tesbit edebilmenin da
yanabileceği üç esas tasavvur edilebilir. Birisi 
mevcut nüfus kaydı, ikincisi genel nüfus sayı
mı, üçüncüsü seçmen kütükleri tanzim edilir
ken muhtarlar marifetiyle eskiden yapıldığı gi
bi umumi nüfus tahriri. 

Şu üç esastan birine gitmeye mecburuz. Mev-
eut nüfus defterlerine gitmiyeceğiz. ilim Heyeti 
gerekçesinde de izah edilmiştir, grekçede zikre
dilen sebepler hakikaten varittir. Nüfus kütük
leri ilmî bir esas dâhilinde ve daha küçük mın-
takalar seklinde yer yer halkın ayağında tan
zim edilmezse, ölen, doğan sarih bir surette 
günü gününe kaydedilmezse bu kütüklere, daya
narak milletvekilleri sayısını tesbit etmek müm
kün olmaz, zannediyorum, bu notada ısrar eden 
bir arkadaşımız da esasen mevcut değildir. 

ikinci esas ki, ben ona seçim tahriri diye
ceğim, seçim sırasında yapılacak bir tahrirdir; 
Bunun bir kere tatbikattaki güçlüğünü nazara 
almak lâzımdır. Sıhhatli bir seçim tahriri ya
pabilmek için esaslı bir mekanizma kurmak ve 
teşkilât yapmak iktiza eder. Tasarının umumi 
heyeti üzerinde tartışma yapılırken seçim kü
tüklerine, kayıt tashihlerine yapılacak itiraz
lar etrafında tenkitler olmuştur hâkim muraka
besi lâzımdır, adlî teminat lâzımdır, ferdin mer
keze kadar gelip itiraz etmesi için müddetler 
azdır; seçim kütükleri için kabul edilen meka
nizma seçim emniyetini temin etmez diye bin-
bir türlü itirazlar yapılmıştır. Milletvekili sa
yısını tesbite esas olarak böyle bir tahrir için 
çıkacak müşkülâtı ve bundan doğacak itirazları 
da göz önüne almak iktiza eder. Bin bir türlü 
dedikodu ve itirazlar olacak; filân köy filân 
partiye mütemayil olduğu için nüfusu fazla gös
terilmiştir, falan köy muhalif olduğu içi» az 
gösterilmiştir gibi memleket havasını bozan de 
dikodu mevzuu olabilir. Filhakika şimdiye ka
dar bizde seçimlere tekaddüm eden günlerde bir 
tahrir yapılmış, muhtarlara tahrir yaptırılmış
tır ve esas alınmıştır. Bu ilmî esaslara dayanın 
kayıtları, ilmî nüfus istatistiğine malik olmamak
tan doğan bir zaruretin neticesi idi. O gün bir 
zaruret neticesinde kabul edilen bu esasın mah-
zuı*,ve;sakatljklarına. rağmen şimdi o usulde de
vamı istemek için sebep yoktur. Bilâkis cok fen-
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nî ve ilmî esaslara göre yapılmış bir nüfus sayımı 
mevcuttur. 1945 te Genel Nüfus Sayımı yapıldı 
1946 da seçimler icra edildi. 1946 seçim tahlili 
1945 senesi Genel Nüfus Sayımından bir sene 
sonra yapıldığı halde Milletvekili noksan çık
mıştır. Sihhatsizliğin, isabetsizliğin bundan kuv
vetli delili olamaz. Bir senede nüfus eksilmiş de
ğildir. Binde 18 - 20 nispetinde artmıştır. Buna 
rağmen noksan milletvekili seçmek zorunda kal
mışız. Çünkü tahrir isabetli olmamıştır; ilmî ve 
fennî esasa dayanmamıştır, muntazam bir teşkilât 
tarafından yapılmamıştır. Aynı' sisteme bittabi 
gidemezdik. Genel nüfus sayımı niçin esas alın
mıştır?. Bu sayım hepinizin bildiğiniz gibi gayet 
dikkatli yapılmıştır, neticeleri doğrudur, fennî 
ve ilmî usullere dayanan bir tahrir tarzı ve sis
temidir, sahih neticeler vermiştir.. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Zaman zahiri
dir, ârizidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Devamla) — işin teknik kıs
mına vukufu olanlara itimat edelim, istatistik ay
rı bir ihtisastır. Lütfen silsilei kelâmımı bozarak 
beni müşkül mevkie sokmasınlar,. 

BAŞKAN — Sizin silsilei kelâmınız kolay 
kolay bozulmaz. 

SAlT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) — 
Demin bir arkadaşımız, Milletvekili adedinin tes-
biti hususunda bâzı milletlerin milletvekili ade
dini bir kanunla tesbit etmiş olduklarını söyledi
ler. Hakikaten Avusturya, Fransa, ingiltere, Ye-
nizelânda, Cenubi Amerika, Avusturalya her çev
renin ne kadar milletvekili çıkaracağını kanunla
rında göstermişlerdir. Niçin?. Çünkü, sık sık ya
pılacak tahrirlerle milletvekili adedinin artıp ek
silmesinde mahzur görmüşlerdir, bu sayının mu
ayyen bir devre için müstakar kalmasında fay
da görmüşlerdir. 

Yunanistan, Romanya, Çekoslovakya ve ital
ya bunların hepsi genel nüfus sayımının millet
vekili sayısına esas olacağını kanunlarında ifade 
etmişlerdir. 

Seçim Kanunu üzerinde mütalâası sorulan 
mütehassıslardan alman raporda da aşağı yu
karı şu ifade vardır. « Seçim arifesinde yapılan 
sayıma istinadetmek doğru değildir, ihtirasla
rın uyandığı bir zamanda yapılan sayını istiye-
rek veya istemiyerek yanlış olur. 10 - 15 senede 
bir ilmî esaslara dayanarak bir sayım yapılma-
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lıdır. Milletler seçime yakm bir zamanda yapı- 1 
lan sayımların mahzurlarını görerek bu esası ter-
ketmişlerdir ». Türkiye'de de hiç olmazsa 10 I 
senelik bir fasıla ile yapılmış olan ilmî bir esasa 
dayanan nüfus sayımına gidilmeli demişlerdir. 

Komisyonda bu mevzu münakaşa edilirken 
ben de 1945 Genel Sayımının esas alınmamasını 
arzetmiş ve bunda ısrar eylemiştim. Fakat bu işte 
salahiyetli arkadaşlarımızın verdikleri izahat 
Komisyon üyelerini tenvir etti ben de tenevvür 
ettim. Bu suretle Genel Nüfus sayımı esasını 
kabul ettik. Geçici bir maddede derpiş ederek 
1946 tesbitine göre seçilen milletvekili adedini 
o seçim bölgesi için hakkı müktesep olarak ka
bul eyledik. Bu esasın muhafazasını, seçimin 
arifesinde bir tahrir yoluna gidilmemesini Ko
misyon rvamına rica ediyoruz. 'Hiç bir memle
kette seçim arifesinde yeni tahrir yapılması vâ
ki değildir. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen
dim, Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşın izahatı 
beni tekrar kürsüye,gelmeye mecbur etti. Bir 
defa arkadaşlarımın ifade buyurdukları duru
ma göre geçen sefer nüfus sayımı ele alınmadı
ğından 19 ilden 25 mebus eksik çıkmıştır. Evet 
ama, bu başka vilâyetlerin nüfusu ârizî nüfus 
esası dolayısiyle bu illere eksiltme suretiyle 
o illere maledilmiştir. Niçin? Çünkü noktai 
azimet ayrıdır. Geçen 1946 seçiminde esas olan 
nüfus bir mmtakada yerleşmiş olan nüfus idi, 
ârizî nüfus değil. Genel Nüfus esasında meselâ 
bir vilâyete yeni bir kolordu gelse orada nüfus 
artmış oluyor. Binaenaleyh, Sayın Komisyo
nun her ilin çıkaracağı milletvekili sayısında 
esasın hangisi olduğunu tesbit etmesi lâzımdır. 
Yerleşmiş nüfus mudur, ârizî nüfus mudur? 
Meselâ İtalya'da İtalya misalini burada yanlış J 
almışlardır. Orada esas nüfus «La populazine 
residante » yani yerleşmiş nüfustur. 

Binaenaleyh birçok memleketler ya seçmen 
sayısını esas alıyor ya yerleşmiş o\ın nüfusu 
esar; alıyor. Yoksa otelde oturan insanları ve
yahut tesadüfen o mmtakaya gelmiş olan ko
lorduları esas almıyor. Eğer genel nüfus sayı
mı yerleşmiş nüfus hakkında bir rakam ver
seydi hiçbir itirazım olmazdı ama maalesef bir 
esas vermemektedir. Eğer Hükümet önümüzde
ki seçimler için, genel nüfus sayımı ile bir mm-
takadaki yerleşmiş olan nüfusu tesbit etme ne
ticesine varırsa mesele yoktur. O zaman genel I 
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nüfus sayımının ele alınmasına imkân vardır 
ama bize istatistik Genel Müdürü sayım sırasın
da listelerde mevcut sualleri artırmaya im-kâıı 
yoktur demişlerdi. Ben yüksek heyetinizden 
şunu rica ediyorum; bizim için esas yerleşmiş 
nüt'ufi mudur değil midir? Evvelâ bunu t: e s bit 
edelim. Mevcut nüfus sayımı bize bu hususta 
bir fikir vermediğine göre, biz bu yoldan bîr 
neticeye varamayız. Biz haddizatında prensip 
olarak nüfus kütüklerini ele almalıyız ve onu 
ıslah' etmeliyiz. Esasen nüfus kütükle
rini ıs!ah etmezsek bu memlekette hiç
bir muameleyi yürütmek imkânına ma
lik olamayız. O halde biz devamlı ola
rak ele aldığımız bir kanunla esas olması lâzını-
gelen prensipi koyacağız ve yan1 iş olmasına rağ
men bize hakikate en. yakin rakamı verecek 
usulü tatbik edeceğiz. Bugünkü nüfus sayımı 
yerleşmiş nüfus hakkında hiçbir fikir vermedi
ğine göre, bize hakikate daha yakin rakamı ve
recek olan nüfus kütükleri sistemine gitmemiz 
daha doğru olacaktır. Eğer Hükümet genel nü-
furı cetvellerinin tatbiki yüzünden, her seçim 
dairesinde eksilen ve artan milletvekilleri sayı
sını gösterirse 19 vilâyette ne için 25 milletve
kili sayısının arttığı tezahür eder; bu da pren
sip hilafna olarak bu kısım nüfusun bu illere 
nakledilmesinden ileri gelmektedir. Bendeniz 
vaziyeti arzettim, takdir yüksek hevetmizindir. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaş1 ar, bir nokta 
zannediyorum yanVş anlaşıldı. Eğer 1946 seçim
leri 1945 senesi sayımına göre yap/'mış olsaydı 
B. M. Meclisinde 475 milletvekilliği yer alçaktı . 
1946 seçimleri için ayrıca seçim tahriri yapıl
mıştır ve bu tahririn neticesi bize 465 rakam/m 
vermiştir. Demek ki, 1945 sayımından aşağı yu
karı bir sene sonra yapılan bu türlü bir eleme 
on milletvekilliğini eksik göstermiştir. Şüphe 
yoktur ki, 1945 sayımı, milletvekilliği için yapı
lan bu tesbitten daha salim ve daha sahih 
esas1 arla yapılmıştır, yani 1945 deki sayım doğ
rudur, 1946 da yapılan tahrir yan1 ıştır, eksiktir 

onun için, seçim için yapılacak o7an tesbitler daima 
muhataralıdır. Hattâ şimdi yürürlükte bulu

nan Seçim Kanununu tetkik ettirdiğimiz mütehas
sıs Belçika'lı buna işaret etmiş ve demiştir ki; 
seçime yakm zaman1 arda yapılacak olan bu tes-
bitlerin s^hhatmdan şüphe edilebilir; çünki se
çim endişeleri, mülâhazaları ile bunun üzerin-
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de oynamak imkânı olur. Daha opjefetif esasa 
istinat ettirmek için nüfus sayımını almak doğru 
olur, tavsiyesinde bulunmuştur. Arkadaşımız 
şimdi genel nüfustan bahsederken İtalyan Ka
nununun aslmdari bahsetti, yanlış tercüme edilmiş 
dedi. Tercümeyi sayın Atıf Akgüç arkadaşımız 
yaptı. Beri, yanliş tercüme ettiği kanaatinde de
ğilim.!. (La populatiöne residante) (Meskûn nü
fus) demektir. Mukim nüfus değildir. İkamet
gâh, bir insanın yerleşme niyetiyle oturduğu 
yerdir. Şu anda burada bir mesken tutmuş ola-* 
bilir. Bir ay kalıp da başka bir yere gidebilir. 
Fakat şu anda meskeni buradadır. Binaenaleyh 
mesken bakımından mütalâa ediyorlarsa, nüfus 
sayımlarında o anda, meskeni nerede bulunu
yorsa orada tesbit etmek demektir. Eğer daha 
ileri gidersek ikametgâh esasmı milletvekili ade
dinin tesbiti için kabul edelim diyorlarsa, o za
man büsbütün başka bir sisteme1 gitmek icabeder 
ki, bu işin içinden çıkılamaz. 

Bu noktalar üzerinde komisyonda da uzun 
uzadıya münakaşalar yapıldı. Yüksek komisyo
nun ekseriyeti nüfus sayımı esasını kabul etti. 
1946 seçiminde elde edilmiş müktesep haklara 
halel vermemek üzere bir geçici madde ile onu 
telâfi etti. 

Bendenizce mesele üzerinde o kadar endişe 
edilecek bir şey yoktur. Bu şekilde milletvekil-. 
ligi adedini tesbit için nüfus yoklamasının çok 
hassas terazilerle ölçmeyi hiçbir memleket ara
mamıştır. Meselâ İngiltere'de bu seçim için yi
ne seçim daireleri gözden geçirildi bâzı yerler
de milletvekilinin adedi çoğaldı, bâzı yerlerin 
azaldı, öyle bir seçim çevresi var ki 200 bin nü
fusa erişmiştir, senelerden beri de iki milletve
killiği ile iktifa etmiştir. Halbuki İngiltere'de 
70 binde bir milletvekili seçilmektedir. Sonradan 
tashih. etmiştir, ikiyi dörde iblâğ etmiştir. 70 
bine vurursak hattâ bir miktar da azdır. Görü
lüyor ki az veya çok olabiliyor. Bunlar bir mem
lekette milletvekilliği adedini tesbit etmek için 
birtakım karinelerdir. 'Tam isabetle ayırmıya 
mevzu bakımından imkân yoktur, lüzum da 
yoktur. Çünkü bütün bunlar mâkul nispette 
Milletvekili getirmek için konmuş itibari kıs
taslardır. 

İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Bir sual soracağım, zatıâliniz, 1945 sayımı ile 
1946 seçimi arasındaki fark, kütüğe göre itiba
ridir, dediniz. Ben, seçim kütüğünün esas tutul-
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masını müdafaa etmedim. Bizim müdafaamız 
nüfus kütüğüdür. Acaba nüfus kütüğü ile seçim 
kütüğü arasındaki fark neden ibarettir, acaba 
arasındaki fark tetkik edilmiş midir, edilmemiş-
midir? Zannediyorum ki; nüfus kütüğüne göre 
bu fark varit değildir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERlM (Kocaeli) — Şu anda 
bu suale sarih cevap verecek vaziyette değilim. 
Memleketimizde nüfus kütüklerinin en mükem
mel şekilde olduğunu da iddia edemeyiz. Sayım
lar, araya sene farkı girmiş olsa dahi daha isa
betlidir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
gerek Muhterem Sözcünün, gerekse Nihat Erim 
arkadaşımın sözleri maalesef benim şahsi kana
tlında bir değişiklik yapmadı. Ben hem hatalı, 
hem de masraflı bir yol üzerinde olduğumuz 
kanaatini muhafaza ediyorum. Niçin? Nihat 
Erim arkadaşımın en mühim istinatgahı, bir 
ecnebi istatistik mütehassısının böyle bir tavsi
yede bulunmuş olmasıdır. Şimdi düşününüz. 

İngiltere 10 senede, Fransa 10 senede, İtal
ya 10 senede bir, biz de tecrübe devresinde ol
duğumuz için beş senede bir nüfus sayımlarını 
tekrar ediyoruz. Fakat bizde meseîâ 1945 se
nesinde yapılan nüfus sayımı (G) harfine ka
dar tasnif edilebilmiştir. Adının ilk harfi (G) 
harfinden sonra gelen bir yer için, arkadaşlar 
müracaat eder de malûmat isterlerse henüz bun
ların fişlerde olduğu cevabını alırlar. 

İkincisi, hemen bütün memleketlerde 10 sene
de bir yapılan ve 10 senede bir yapılması hu
susu, sade malî mülâhazalar itibariyle değil 
- çünkü meselâ bizde iki milyon liraya mal ol
maktadır - bu parayı tasarruf için değil ve fakat 
dekat denilen on senelik devreler, gelişmelerini 
mukayese de aşağı yukarı teessüs etmiş bir mi
yar elde etmek için yapmaktadırlar. Aradaki 
yıllar içinde ise belediyeler ve diğ^r nüfus teş
kilâtınca muayyen usuller dâhilinde nüfus ge
lişimi takip edilir. Medeni bir memleket için, 
ileri bir kanun yapıyorum diyen bir cemiyet için 
benim nüfus kütüğüm yanlıştır demek ne ka
dar acıdır» 

Geçenlerde İstatistik Umum Müdürlüğünün 
Meclise gönderdiği bir tasarı dolayısiyle Öğre
niyoruz ki, İçişleri Bakanlığı bilmem hangi 
memleketten,mütehassıs?,getiriyarmmş ve nüfus 
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kütüklerinin ıslahına çalışılacakmış. Böyle bir 
ana kanun yapılırken tamamen hatalı olan ken
disi de bizatihi hata yüzdesini ihtiva eden bir 
esası koymak doğru değildir. Bizi her beş se
nede bir ve bu böylece kabul edilirse hattâ her 
üç senede bir nüfus sayımı ve tasnifi masrafına 
icbar lüzumsuzdur. Her üç senede bir bütçe
mize iki milyon masraf yüklemiş oluruz. Hata 
etmij oluruz. Onun için nüfus kütüğünün esas 
alınmasını ve İçişlerinin bu istikamette çalışma
sını teşvika ve memlekete sıhhatli nüfus kü
tüklerinin bir an evvel teessüsünü de temine 
medar olacağını tekrar arzederim. 

BMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, gerçi 
Ihukuk meselesi değildir ama, seçim işlerinde az 
çok hepimizin tecrübesi vardır. 

Nüfus kütükleri yanlış, hatalı diye tenkit 
ediliyor. Genel sayım doğru mudur? İstanbul'
da nüfus 800 bin küsurdur. Ankara'nın kaç 
mislidir. İstanbul nüfusu doğru tealbit edilmiş 
mMir1? Yani tam sayılmış mıdır.? O muazzam 
Beyoğlu apartmanlarındaki nüfuslar tam olarak 
sayılmış mıdır? Uzak köylerdeki nüfuslar tam 
olarak sayılmış mıdır? Geçenlerde köylerde ge
zerken bir köyde 200 tane kaydedilmemiş insan 
gördüm. Bizim nüfusumuz bugün belki 22 - 23 mil
yon arasındadır. 1945 yılı sayımına bakarsanız 18 
milyondur. Nüfus kütüklerindeki mevzuubahis 
ise, genel nüfus sayımı neticesi de hatalıdır. 
Simidi ortada vatandaş temsil edilip edilmeme
si mevzuubahisitir. Vatandaşın temsili mevzuu-
Ibahis olup da bu esasta yürüdüğümüze göre 
bir buçuk milyon artan insanları, yani 1945 se
nesinden bu tarafa artan insanları kim temsil 
edecektir diye bir arkadaşımız haklı olarak 
sordu. Eğer maksat vatandaşın burada temsili 
mevzuubah'isse haniya hukuk filân diyoruz, iş
te artan bir buçuk milyonun da burada temsil 
hukuku mevzuubaJhistir. Onun için bendeniz, 
Tahsin Bekir Balta, Faik Kurcjoğlu arkadaşı
mızın fikirlerine iştirak ediyorum, İhsan Tig-
rel arkadaşımız da güzel şeyler söylediler. Kü
tüğü alırsak doğrudur, ama ufak tefek hatala
rı vardır. Fakat genel nüfus sayımında da ha
talar mevcuttur. Yoksa alelacele yapılan sa
yımla vatandaşların tamamının temsili nasıl 
mümkün olur. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLİ (İstanbul) — 
Efendim, yalnız ihtilâf halinde bulunduğum 
meseleler hakkında söz söyliyecek değilim ya, 
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Hükümet ve komisyonla mutabakat halinde bu
lunduğumuz bu mesele hakkında da söz almak 
lüzumunu hissettim. Sebebi şu : Muhterem ar
kadaşlar biraz mahallî endişelere ve hislere ka
pılıyorlar gibi geldi bana. Çünkü temsil usu
lünde bir milletvekili yalnız kendisini seçenle
rin veyahut seçim çevresinin milletvekili değil
dir, bütün Türk Milletinin milletvekilidir. Onun 
için geçen seçimde on milletvekili az seçilmiş 
fakat başka yerden 15 milletvekili fazla seçil
miş gibi mülâhazaları işitince ben, acafoa bu ci-
'het gözlerden kaçıyor mu diye tereddüt ettim 
ve bu sebeple söz aldım. Hükümetin ve komis
yonun bu işte çok hakkı vardır. Çünkü, nüfus 
kütükleri, daha geçen gıin bir kanun çıkardı
nız, af kanunu, bâzı çocuklar nüfus kütükleri
ne kaydedilmemiş. Fakat asıl fennî sayımda bu 
çocuklar kaydedilmiştir. Şu halde umumi nü
fus sayımının neticeleri realiteye daha uygun
dur, daha ilmî bir esasa dayanmaktadır. Onu 
bırakıp da nüfus kütüklerinde mevcut olan ve
yahut seçim kütükleri yapılacakken tanzim edi
lecek olan defterlere gidilirse, zannediyorum 
ki, en doğru esas bırakılmış, birtakım yanlış
lıklara meydan verilmiş olur. Çünkü eğer yeni
den tanzim edilecek olursa onda da yeni birta
kım yanlışlıklar vukulbulacağı, birtakım çürük 
esasların yer alacağı tahmin edilebilir. Fennî 
esası bırakıp da bu yola gidilmek istenmesinin 
sebebini ben anlıyamadım. 

Demin muhterem bir arkadaşımız yine grup 
namına bir teklifte bulundu. Eğer milletvekil
lerini azaltmak istiyorsanız nüfus kütüklerine 
gitmeye hacet yoktur, 40 binde bir yerine'50 
binde bir milletvekili seçilmesini kabul etmeli 
idiniz. Bunu kabul etmediniz. Şimdi, sayımla 
tahakkuk eden bir esası, doğru bir esası bıra
kıp, teşevvüşe mahal verecek birtakım esasla
ra, ki, esas da olamaz, gitmek, hususiyle bu dar 
zamanda ne kadar doğru olur? Takdirinize bı
rakıyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

5 nci maddenin birinci fıkrası yerine aşağı
daki hükmü arz ve teklif ederim. 

«Bir seçim çevresinin çıkaracağı milletveki
li sayısının tesbitinde çevrenin nüfus kütükle
rinde yazılı nüfus esas tutulur.» 

Rize 
Tahsin Bekir Balta 
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Başkanlığa 

5 nci madde birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederim : 

«Seçilecek milletvekilleri sayısının tesbitin-
de nüfus kütükleri kayıtları esas alınır.» 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Ayrı ayrı reye koymaya mahal yok
tur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, ko
misyonumuzda geçen bâzı açıklamalar vardır. 
Bendeniz temas etmemiştim. Muhtelif sebepler
le bulunduğu memleketi terketmiş bir sürü 
gayrimüslim var ki, bunlar hâlâ oranın nüfus 
kütüklerinde mukayyettir, öyle yerler vardır ki, 
30 bin vatandaş oradan kalkıp gitmiştir ve hâ
lâ oranın kütüğünde kayıtlıdır. Bir eski vali ar
kadaşımız mahallin komutanının ilde 12 bin 
asker kaçağı vardır 'diye müracaat etmiş, oldu
ğunu, tetkik ettirdiğini ve neticede bunlam 
ölmüş oldukları ve fakat hu kayıtlarının nü
fusa geçmemiş olduğunun anlaşıldığını anlat
mıştır. Böyle bir nüfus kütüğüne dayanılarak 
seçim yapılamaz arkadaşlar. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Sayın 
arkadaşar; ben Fuad Hulusi Demirelli arkada
şımızın mülâhazalarından bir şey anlamadım. 
Biz burada bir memleket meselesi görüşüyoruz. 
Bu itibarla milletvekilleri yalnız seçim bölgele
rinizin değil bütün milletin vekilidir gibi bir 
hukuku esasiye prensipinin bu kürsüden tek
rar ifade etmelerindeki sebebi anlıyamadım. 
Sayın arkadaşıma şunu arzedeyim, böyle mes
nedi malûm olmıyan birtakım şahsi belgelerle 
bir prensip ifade edilemez. Meseleyi ortaya açık
ça koyuyorum. Nihat Erim arkadaşımız 
residence yerleşmiş kelimesini kendisince bir 
mânayı verdi. Yerleşmiş nüfus... Bunun üzerin
de görüşebiliriz. Yerleşmiş nüfus mu esastır, 
arızi nüfus mu esastır? Şimdi bunun hakkında 
karar alacaksınız. Şimdiye kadar, meşrutiyet 
sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti sistemi daima 
yerleşmiş nüfusu esas olarak almıştır. Bundan 
niçin rücu ediliyor? Çünkü nüfus sayımı sıh
hatli bir rakam olduğu için. Fakat nerede sıh
hatli, rakam? Genel nüfus sayımı filân mmtaka-
daki yerleşmiş nüfusu göstermemektedir. Haddi 
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zatında en doğru yol prensipten fedakârlık ya
pılmamalıdır. 

Onun için nüfus kütüklerinin kabulünü teklif 
ediyorum ve reye konulmasını teklif ediyirum. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) —Efendim; Büyük Meclis karar ve
recektir. Onun için Hükümet olarak arz etmeye 
mecburum ki ; nüfus kütükleri aded bakımın
dan ihticaca salih değildir, ölen vardır, nüfus
tan tenzil edilmemiştir. Mektum nüfusu kayde
dilir diye yeni bir kanun kabul etmeye çalışı
yoruz. Bu adedler az değildir. Ben vaziyeti arz 
ediyorum. Yüksek Meclis reylerinde hâkimdir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Tahsin Bekir Balta'nın önergesi tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — Efendim; Tahsin Bekir Balta, 

nüfus kütüklerinin esas tutulmasını istiyor. 
önergeyi dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Dikka
te alınmamıştır. 

Maddede bir tashih vardır. Komisyon; ikin
ci fıkranın başında,, «her seçim çevresinden son
ra» «buna göre» diye bir tashih yapıyor. Mad
deyi bu tashih ile reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Seçim başlangıcı 

ALTINCI MADDE — Seçim döneminin son 
toplantı yılının 23 Temmuz günü, seçimin başlan
gıç tarihidir. Ara seçimleri de, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi aksine karar vermedikçe her yıl 
yine 23 Temmuzda başlar ve Eylül ayının 3 ncü 
pazarı oy verilir., 

Dönem bitmezden önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisince seçimin yenilenmesine karar ve
rilmiş olması halinde keyfiyet Hükümetçe der
hal ilân olunur. Yenileme kararının verildiği 
günden sonra gelen yedinci gün bu seçimlerin 
başlangıç tarihidir. Seçimin başlangıç gününü 
takip eden otuzuncu günden sonra gelen ilk pa
zar günü oy verilir. 

BAŞKAN — Maclde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Buyurun Nuri özsan. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, al

tıncı madde seçim muamelelerinin müddetini 
tâyin ediyor. Normal seçimlerde 23 Temmuzdan 
Eylül ayının üçüncü pazarına kadar iki aya 
yakın müddet kabul edilmiştir. 
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Normal seçimler için bu müddet kâfidir. 

Çünkü seçimin yapılacağı zaman malûmdur, da
ha evvel bütün partiler kendilerini ona göre ha
sırlarlar. Fakat ikinci fıkra B. M. Meclisince 
seçimin yenilenmesine karar verildiği takdirde 
bu kararın verilmesini takip eden 7 nci günden 
itibaren başlıyarak ve 30 ncu gün nihayete ere
cektir. Yani şu vaziyete göre 30 günlük bir 
müddet ayrılmış bulunmaktadır. 

Demokrat Parti bu müddeti çok kısa görmek
te ve çok mahzurlu telâkki etmektedir. Çünkü 
partisiz veya mütaaddit partisi olmıyan bir de
mokrasi tasavvur edilemez. Bu itibarla Seçim 
Kanunu yapılırken partilerin vaziyetleri ve iç 
fonksiyonlarını da nazarı itibara almaya mecbu
ruz. Mevcut partilerin bir aday tesbit etme vazı
yeti vardır. Bu ilçelerde bir defa tesbit yapıla
cak. Ondan sonra, idare kurulları illerde toplana
cak adayını tesbit edecek, merkeze gönderecek. 
Merkez bunlar üzerinde tetkikler yapacak, kendi 
hissesini ekliyecek; bu müddet içinde birtakım 
muhabereler yapmak icabedecek. Ve nihayet son 
şeklini alan listesini seçim kuruluna vermek lâ
zımdır. Fakat hu müddetin seçimlerin bitmesin
den 20 gün evvel tevdi edilmesi icabediyor. 30 
günlük müddet kabul edildiğine göre bir parti
nin aday tesbit etmesi ve bunu vermesi müddeti 
normal olarak 10 gündür. Filvaki Meclisin yeni
lenmesi kararından sonra bir yedi günlük müddet 
vardır ama bu, partilerin teşkilâtı ile, muhabere 
etmesi, tamim yapması, talimat vermesiyle geçer. 
10 günlük bil' müddet içerisinde bir parti adayını, 
tesbit edip seçim kurullarına vermek zaruretin
dedir. Eh, memleketin münakale vasıtaları iti
bariyle 10 gün içerisinde aday tesbitine imkân 
olmadığını elbette takdir edersiniz. Hele mevsim 
gayrimüsait bir zamana tesadüf edecek olursa 
imkânsız bir hale gelir. 20 gün içerisinde aday 
göstermezse hakkını kaybetmiş oluyor. Şu vaziyete 
göre buradaki müddet çok kısadır ve mahzurlu
dur. Binaenaleyh bu müddetin ilim Heyetinin 
kabul ettiği şekilde, 45 güne çıkarılmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
MUSTAFA REŞlT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Bir şey soracağım. 
BAŞKAN — Komisyon gelsin de. 
Evvelâ 30 günün 45 e çıkarılması hakkında. 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, İlim 
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Heyetinin tasarısının altıncı maddesinin son fık
rası şöyledir: (Seçimin yenilenmesine karar ve
rilmesi halinde bu kararın verildiği günü takip 
eden kırk beşinci günden sonraki ilk pazar oy 
verme günüdür) Demek ki, Büyük Millet Mecli
sinin yenileme kararı verdiği günden itibaren 45 
gün sonra ilk gelecek pazar günü rey verilecektir. 
Komisyonun kabul ettiği metin (Yenileme kara 
rmın verildiği günden sonra gelen yedinci gün bu 
seçimlerin başlangıç tarihidir. Seçimin başlangıç 
gününü takip eden otuzuncu günden sonra ilk 
pazar günü oy verilir, yedi gün başlangıç için 
bir müddet veriyoruz. 30 gün de ayrıca müd
det var, eder 37 gün. 

ilim Heyetinin kabul ettiği esasa göre de 45 
gün, aradaki sekiz günlük bir zaman farkıdır. 
Partilerin teşkilâtı, iç muamele ve işleyiş tarzı 
itibariyle sekiz günü büyük birşey gibi telâkki 
etmedi Komisyon. 

Seçimin yenilenmesine karar verilmesi hal
leri ne de olsa, normal bir seçim değildir. Bir 
fevkalâdelik ifadesidir. Fevkalâde hallerde 
ne kadar mümkün olursa, müddetten o kadar 
tasarruf etmek yerinde olar. Yenilenme kara
rını ne gibi ahvalde verebiliriz? Bunu bugün
den kestirmek mümkün değildir. Fark sekiz 
günden ibarettir. Yüksek Meclisin ıttılaına ve 
takdirine arzediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan Yardımcısı. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NlHAT ERlM 
(Kocaeli) — Efendim; Sayın Nuri özsan arka
daşımın teklifine, karşı mülâhazayı Sayın Söz
cü arkadaşım arzetmiş bulunuyor. Hakikaten 
seçimin yenilenmesine karar verilmesi demek 
Meclisin bir an evvel seçimi tazelemesi zarureti
nin duyulmuş olması demektir. Bunun için yeni 
Meclis seçimlerinin en kısa, zaruri müddetlere 
riayet ederek en kısa zamanda yapılmış ol
ması, mantıkan icabeder. Fakat bu, prensipe 
taallûk eden bir mesele değildir. Madamki Nuri 
Özsan arkadaşımız kendi partisi adına bir haf
talık müddete ihtiyaç göstermektedir, ilim 
Heyetinin tesbit ettiği şekilde yani : Büyük 
Meclisçe seçimin yenilenmesine karar verildik
ten 45 gün sonraya rastlıyan pazar günü se
çim yapılır, şeklinde maddenin kabul edilmesi
ne hem Yüksek Komisyon mutabakatını hem de 
Büyük Meclisin iltifatını biz de Hükümet adına 
rica etmekteyiz. (Bravo sesleri). 
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REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Al

tıncı maddenin birinci fıkrasının seçim başlan
gıcı hakkındaki hükmü iki suretle ifade olu
nuyor. Birisi; dönem bitiyor, yeni seçim baş
lıyor, 23 Temmuz. Bir de ara seçimi var, onun 
tarihi de 23 temmuz. Son satırda ': 23 Temmuz
da başlar ve Eylül ayının »üçüncü pazarı oy ve
rilir diyor, öyle anlaşılıyor ki, gerçi sarahaten 
yok ama her ikisi için de Eylül ayının üçüncü 
pazar günüdür. Gerek ara seçimi gerekse esas 
için değil mi? 

GEÇÎGI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ 
FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Evet... 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Ohalde vuzuh vermek için,(her iki hal
de) diyelim, daha vazıh olsun. 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ 
FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Mânada değişiklik 
yapmaz. Olabilir. 

BAŞKAN — Komisyon da bunu kabul etti. 
Yalnız 37 güne bir de sekiz gün ilâve edilecek. 
Bu 37 4- 8 = 45 gün şeklinde mi olacaktır? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ 
FEYZÎOĞLU (Kayseri) — «Yenileme kara
rının verildiği • günden sonra gelen 45 nci günü 
takip eden ilk pazar günü oy verilir.» haline 
gelecektir. Müsaade ederseniz fıkrayı yazıp tak
dim edeyim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bende ha
zırdır, müsaade ederseniz okuyayım .-

Altıncı madde, teklif edilen şekilde kabul 
edilirse şu şekli alması lâzımgeleeektir, deği
şecek ikinci fıkrayı okuyorum. : (Dönem bit
mezden önce Türkiye Büyük Millet Meclisince 
seçimin yenilenmesine karar verilmiş olması 
halinde keyfiyet Hükümetçe derhal ilân olunur. 
Yenilenme kararının verildiği günden sonra ge
len 45 nci günü takibeden ilk pazar günü oy ve
rilir. ) 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Bir sualim 
var. İlk pazar günü dendiğine göre 45 nci gün 
pazartesiye rasgeldiği zaman altı gün daha uza
tılarak 51 nci gün beklenecek-demektir. Böyle 
midir? (Elbette sesleri). 

B>AŞKAN — Lütfen yavaş okuyunuz da kay
dedelim. 

(Altıncı maddenin ikinci fıkrası Devlet Ba
kanı ve başbakan Yardımcısı Nihat Erim tara
fından t ra ra r okundu). 
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BÎR MİLLETVEKİLİ — Ya pazar 45 nci 

güne rasgelirse ? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Seçim 
günü, oy verme günü o pazar olur. 

BAŞKAN — Yani 45 nci günü pazara ras
gelirse dâhildir. 

DEVLET BAKANI VE1 BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Şimdi 
Büyük Millet Meclisi seçimi yenileme kararı 
versin, yarından itibaren bir sayacağız, 45 nci 
paza^ günü pazar gününe raslarsa elbette o pa-
zargünü, raslamadığı takdirde ondan sonra ge
len pazar günüdür. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; rica ederim, şimdi 
yeni 6 ncı maddeyi okutuyorum, dinliydim. 

REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 
Birinci fıkrada «Her iki halde Eylül ayının 
üçüncü pazar günü» şeklinde tashih yapılacak
tır. 

BAŞKAN — Komisyon mutabık mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEYZÎ

OĞLU (Kayseri) — (ve) den sonra (her iki 
halde) olacaktır. Muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi maddeyi muaddel olarak 
okutuyorum: 

ALTINCI MADDE — Seçim döneminin son 
toplantı yılının 23 Temmuz günü, seçimin baş
langıç tarihidir. Ara seçimleri de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi aksine karar vermedikçe her 
yıl yine 23 Temmuzda başlar ve her iki halde 
Eylül aynın üçüncü pazarı oy verilir. 

Dönem bitmezden önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisince seçimin yenilenmesine karar ve
rilmiş olması halinde keyfiyet. Hükümetçe der
hal ilân olunur. Yenileme kararının verildiği 
günden sonra gelen kırk beşinci günü takip 
eden ilk pazar, günü oy verilir. 

BAŞKAN — Madde anlaşıldı. Başka söz is-
tiyeıı yoktur. Maddeyi bu şekilde oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Seçme hakkı 

Bölüm : 1 
Seçme yeterliği 

Seçmen 
YEDİNCİ MADDE — Milletvekili seçimin-
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de 22 yağını bitiren her vatandaş seçmendir. 

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

Seçmen olamıyanlar 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Aşağıdaki kimse
ler seçmen olamazlar : 

1. Kısıltılı olanlar; 
2. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri süren

ler; 
3. Kamu hizmetinden yasaklılar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Oy veremiyecek seçmenler 

DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı 
seçmenler oy veremezler : 

1. Zabıta âmiri ve memurları; 
2. Subaylar; 
3. Askerî memurlar; 
4. Askerî öğrenciler; 
5. Silâh altında bulunan erat. 
BAŞKAN — Söz Tahsin Bekir Balta'nındır. 
TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen

dim, 9 ncu madde, 1 nci madde ile tesbit edilen 
genel oy prensiplerinde esaslı bir istisna yap
maktadır. 

Bu maddeye göre, zabıta âmir ve memurları, 
subaylar, askerî memurlar, askerî öğrenciler, si
lâh altında bulunan arat oy hakkını kullanmaz
lar. Oy hakkını kullanmazlar demek, başka bir 
tâbir ile, bunlar seçmen değiller demektir. 

Bir defa genel oy prensipi ki, demokrasinin 
başka bir ifadesidir; haddi zatında, demokrasi 
demek memlekette aklı eren, muayyen arızalar
dan beri olan, mahkûm olmıyan her vatandaş 
Devlet idaresinde usulü dairesinde tesbit edilen 
şekilde rey ve fikrini izhar etmesi demektir; bu 
madde, genel prensipten, esastan istisnayı ta-
zammun etmektedir. Bu istisna 1324 te kanunu 
muvakkat olarak neşredilmiş olan ve 'birinci 
Meşrutiyet devrinde hazırlanmış olan metinde 
mevcut değildir. Bilâhara 1328 de parlâmento
dan geçmiyen bir metinle askerlerin hakkı reyi 
kaldırıldı. Son yıllarda çıkan seçim kanunları 
bu hükmü teşmil ederek, hüküm bugünkü şek
lini aldı. 

Sayın arkadaşlar; bir defa genel oy prensi-
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pi ; bu prensip kabul edildikten sonra, ki bunu 
kabul etmek gayet tabiî ve zaruridir, bunun hi
lâfına hareket etmek genel oy prensipi ile tezad 
teşkil eder. Teklif edilen metinleri prensip iti
bariyle müdafaa etmeye imkân yoktur. 

Meselâ zabıta mensupları, bir emniyet mü
dürü rey vermiyesek, polis komiseri rey vere
miyecek. Sebep? Bunun sebebi yoktur. 

Askerlere geçiyorum; subaylar rey veremi-
miyecek, silâh altında olan erat rey veremiye
cek. Bunun için ileri sürülebilecek başlıca sebep 
disiplin mülâhazasıdır. Hakikaten seçim muamele
lerinin zabıt ve rabıt altında, disiplin altında bu
lunması lâzımgelen teşekküllere, bunların di
siplinini ihlâl edici şekilde nüfuz etmesi elbet
te memleketin hayati menfaatine aykırı olur. 
Bunu hiçbir zaman arzu etmeyiz. Ama mesele 
bu değildir. 

Bunların rey hakkı ile disiplin esaslarını mu
hafaza etmek mümkün müdür? 

Benim kanaatimce mümkündür ve nitekim 
genel oy usulünü kabul etmiş olan memleketler 
esas itibariyle bunların reylerini kabul etmişler
dir. Sadece bu memleketler, meselâ komşumuz 
Yunanistan mahdut bir istisna kabul etmiştir. 
Genel oyu kabul etmiş olan memleketler, bilhas
sa bizim kendileriyle Avrupa Konseyi içinde 
teşriki mesai ettiğimiz memleketler, bu türlü 
takyitleri benimsememişlerdir. Bu türlü vatan
daşlar rey hakkına maliktir. O memleketlerdeki 
ordu ve zabıta teşkilâtının disipinine bu yüzden 
halel gelmiş değildir. 

Arkadaşlar ,disiplin meselesiyle rey işini 
yekdiğerinden tefrik etmek lâzımdır. Bir vatan
daş reyini bir memleket vazifesi olarak kullan
maktadır. O kullandığı reyi itibariyle memleke
tin hayatında yapmakta olduğu diğer fonksiyon
lara halel gelmemesi tabiîdir. Disiplin olsa olsa 
belki kitada olan erler için varit olabilir. Erler 
hakikaten devamlı olarak disiplin altında bulun
maktadır. Esasen, bizim biraz sonra müzakere 
edeceğimiz seçim kütüklerinin tanzimi bahsin
de de göreceksiniz, her seçmenin yerleşmiş ol
duğu o köyde, kasabada oyunu kullanması esas
tır. Silâh altında bulunan er, silâh altında arı
zi olarak bulunduğu için ve reyini de kendi kö
yünde kullanamıyacağı için, erler hakkında 
böyle bir istisna düşünülebilir. Fakat subay ve 
zabıta âmir ve memurları için böyle bir istis-
nayi düşünmeye bence imkân yoktur. 
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îkincî bir mülâhaza olarak da, sayın arka

daşlar, bunlar emniyet, müdafaa kuvvetleridir, 
memleketin dayanağıdır; siyasetle iştigal etme
sinler, deniyor. 

Bu siyasetle iştigal konusu da tetkika değer 
bir meseledir. Siyasetle iştigal haddizatında 
kötü bir şey değildir. Eğer kötü ise o halde 
bizatihi demokrasi kötü demektir. Çünki de
mokrasi demek siyasetle iştigal etmek demek
tir. Siyasetle iştigalin kötü olan tarafı siyasete 
vazife icaplarını feda etmektir. Reyini veren 
bir subay, reyini izhar eden bir zabıta âmiri 
rey verirken vazife icaplarına aykırı bir iş yap
mış olmuyor. Ve esasen siyasetle iştigal keyfi
yeti kanunların halledeceği bir dâva değildir. 

Binaenaleyh bu maddeyi ihtiyaca ve 1 nci 
madde ile kabul edilen prensipe aykırı görmek
teyim. Onun için maddenin sadece silâh altın
da bulunan erat ve (gedikliler hariç) münhasır 
olarak kabulünü yüksek heyetinizden rica edi
yorum. 

Gl. ASİM GÜNDÜZ (Kütahya) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Soramazsınız, komisyon namı
na konuşmuyor. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; elli yıldan beri siyasi hayatta bulunuyo
rum. Balkan Harbini kaybetmemizin yegâne 
sebebi, subaylarımızın siyasete iştirak etmesin
den doğmuştur. Tarih gözümüzün önündedir. 
Subayların siyasi hayata karışması hakikaten 
zararlıdır. Ben bunun zararını görmüş bir ar
kadaşınızım. Ben Tahsin Bekir Balta arkadaşı
mızın fikirlerine hürmet ederim. Fakat bu, ye
rinde değildir, reddini teklif ederim. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş
lar; kimlerin seçmen olamıyacağı hakkındaki 
müzakerenin bu kürsüde aldığı nahoş şekil do-
layısiyledir ki, söz almaya mecbur oldum. 

önce şunu arzedeyim ki, bu mesele Geçici 
Komisyonda çok uzun müzakerelere mevzu oldu. 
Birçok arkadaşlar, genel seçim esası kabul edil
dikten sonra, seçmen olmak gibi, yurtdaşm me
deni ve siyasi haklarının en mühim bir hakkının 
katı zaruretler olmadıkça tahdit edilmesinin doğra 
olmadığı mütalâasında bulundular. Ben bu fik
re iştirak etmiş olan arkadaşlarmızdanım. Karşı 
mütalâalar dermeyan edildi. Kışlaya sandığın gö
türülmesinin, garnizona sandığın götürülmesinin, 

1950 O : 2 
birçok misallerle tehlikeli olacağı ileri sürüldü. 
Birçok arkadaşlar kendi noktai nazarlarmca hat
lı olarak vatani ve millî âli menfaatler dolayısiy-
le bütün ordunun seçime iştirakindeki mahzurla
rı izah ettiler. Biz bu arkadaşların karşı 
mütalâalarını demin de işaret ettiğim gibi 
tamamiyle' vatani ve millî duyguların samimî 
bir ifadesi olarak aldık. Ve bunun başka tür
lü almaya da imkân yoktu. Bununla demek 
istiyorum ki, buna karşı bir fikir dermeyan edil
diği, mahzurlar ileri sürüldüğü, seçim işine or
dunun karıştırılmaması fikri ileri sürüldüğü za
man, vatani, millî bir duygu ile karşı fikri ileri 
süren arkadaşların bu fikrini bir sınıfa tariz gi
bi bir tefsire gidilmemelidir. Bu noktayı işaret 
ettikten sonra arzedeyim ki, kondisyonda bu mev
zuun müzakeresi hitama erdikten sonra komis
yonda rica ettim mademki ekseriyet bu kararı al
dı bunu kürsüye getirmiyelim, dedim. Muhterem 
Nuri özsan arkadaşım da benim bu fikrime işti
rak etti, bu mevzuu kürsüye getirmiyelim, dedi
ler. Fakat mesele kürsüye geldi. Ben geldikten 
sonra dâhi ordu meselesine temas edecek deği
lim. Şunu itiraf etmek zaruretindeyim ki, bu
günkü şartlar içinde bilhassa eratın topyekûn 
seçime iştirakinin ve kışlalara sandık gönderil
mesinin, hakikaten bizim için düşünülecek, dik
katle mülâhaza edilecek bir mevzu olduğuna ben 
inanmış bulunuyorum. 

Zabıtan, subaylar hakkında, garnizonlar ha
riç, arkadaşlarım istedikleri gibi karar verebilir
ler fakat benim bir türlü kani olamadığım ve ken
di kendimi inandıramadığım bir mesele Emniyet 
Genel Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü, is
tanbul Polis Müdürü gibi vatandaşların Anaya
sanın kendilerine gayet sarih olarak verdiği bu 
hakkı kullanmalarına hangi mülâhaza ile mâni 
olunmak istenildiğidir. Bunu kabili izah dahi 
görmüyorum. Hiç olmazsa bu kısımda, emniyet 
müdür ve âmirlerinin ve memurların taallûk eden 
fıkranın tayyı esasında Tahsin Bekir Balta ar-
kadaşımıza iştirak etmiş bulunuyorum. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; esas itibariyle Mümtaz ökmen-'in söyle
diği sözlere ilâve edecek pek az şey kalmıştır. 
Yalnız şunu söylemek isterim ki, demin Osman 
Nuri Koni, kendisine hiç de yakışmıyacak bir 
tehevvür ve hiddetle... 

BAŞKAN — Açmayın bu bahsi, sonra o da 
söz istiyecek, yine gürültü başlıyacak. 
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OSMAN NURÎ KÖNÎ (istanbul) — S5yle-

sin, söyletin! 
BAŞKAN — Ben ikinize de kemali hürmetle 

rica ederim, lütfen sakin olunu*. 
NAZIM POROY (Devamla) — Eski bir 

Mahkemei Temyiz azasına yakıştıramadığım bir 
tehevvür ve hiddetle - bakınız bu sözde nezakete 
muhalif birşey var mı? - Kanunun bâzı esasla
rından bahsederken ordu meselesini ileri süre
rek, «Türk Ordusu seçim hakkından mahrum 
edilmektedir ve bu Kanunu Esasiye muhaliftir» 
dedi. Hayır arkadaşlar, bu kanun Anayasa'ya, 
muhalif değildir ve Türk Ordusu mensubini en 
mukaddes hakkından mahrum edilmiş de değil
dir; bu hak, talik edilmiştir. Ordu mensubini 

^udan ayrıldıkları veyahut tekaüt olduklarım
da bu hakkı her zaman kullanacaklardır. Ve 
mademki, ötedenberi, başka mmtakalardaki tec
rübelerden istifade etmek istiyoruz, bilelim ki 

bu hususta da Avrupa 'nın birçok yerlerinde inkı
lâplarını bizden senelerce evvel yapmış olan birçok 
yerlerde bu hususta bâzı kaideler konmuş, or
du hakkında böyle kararlar ittihaz edilmiştir. 
Bunu görüyoruz. 1946 Anayasasına kadar Fran
sa ordusu seçime iştirak etmezdi. Malûmunuz
dur ki bu kanun sosyalistlerin hemen ekseriyet 
teşkil ettiği denebilecek kadar çok bir meelisi 
müessesan tarafından yapılmıştır. Sosyalistler 
ordunun seçime iştirakine taraftardır. Bunlar mi
lis bir ordu kurmak fikrindedir. Bu itibarladır 
ki son Fransa Anayasasında ordu mensubini se
çime iştirak ettirilmiştir. Fakat ötedenberi, 
1875 Kanunu Esasisinde mevcut olan bir madde 
ile Fransa'da ordu mensubini seçime iştirak et
miyorduk Biz daha, ziyade Fransa'yı biliyoruz 
Fransızların eserlerini okuyor ve onları misal 
alıyoruz. Fakat başka birçok memleketlerde de 
bu hüküm vardır. Bir kere bizde senelerden beri 
tatbik edilen bu kaide Anayasa'ya muhalif de
ğildir. Bu hak ve aynı zamanda vazife mevcut
tur, ihlâl edilmiş değildir. 

Ben öyle zannediyorum ki, ordu mensubu
nun ekserisi ve göz bebeğimiz olarak kabul etti
ğimiz ordumuzun, hürmetle, şan ve şerefle ya-
dettiğimiia: ordumuzun ekseri erkânı belki vazi
yetimizi coğrafi vaziyetimizi bugünkü durumu
muzu da dikkate alarak, böyle bir hakkın isti
maline taraftar değillerdir. 

Arkadaşlar, Fransızların birçok muharrir ve 
müellifleri de bugün kendi ordularına tanınmış 
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olan bu hakkın tanınmış olmasından memnun 
görünmemektedirler, 

Bunlar diyorlar ki, orduya böyle bir hak ve
rilmesi orduda sıkı bir disiplin olduğuna rast* 
larsa o zaman, hürriyet, seçim hürriyeti mevcut 
değildir. Çünkü âmir - çünkü bir beşerî bir 
haldir - maiyetindekilere şuna veya buna rey 
vereceksiniz diyecektir. Bu halin esasiye hu
kuku kitaplarına kadar geçmiş bir misali var
dır ki, burada arzetmekten çekinmiyeceğim, Mi
sal şudur : 

Napolyon. kaıydi hayat şartiyle konsolos (ko
şul ) olmak istediği zaman bunu umumunun oyu 
ile yapmıya kalkıştı ve, ordu mensubunun rey 
vermesini de talep etti. Paris civarında bir ge
neral alayını topladı ve dedi ki: « Napolyon kay-
di hayat şartiyle 'konsolos olmak istiyor, buna 
rey verilecek herkes istediği reyi vermekte ser
besttir. Fakat aleyhine rey verecek olanları 
ben alayın başında kurşuna dizdireceğim! Yaşa
sın hürriyet. :>. 

Ordunun disiplini kuvvetli olduğu halde rey 
verme hususunda tarihin gösterdiği misal bu
dur. Disiplini bozulduğu zaman; Mümtaz Ök-
men'in dediği gibi, o vakit de sandık kışlaya gi
decektir. Bâzı yerlerde, bâzı yerlerde demiye-
yim, birçok yerlerde, askerler ötedenberi ve bil
hassa Angio - sakson memleketlerinde, reye işti
rak ederler. Zartxm İngiltere'de son harblere 
kadar mecburi askerlik var mıydı? Bu üzerinde 
hassasiyetle durulacak bir meseledir. Münakaşa
ya tahammülü vardır. Fakat, her memleket için, 

her memleketin bulunduğu vaziyet için ve tarihî 
zamanlar için çok dikkatle düşünülecek bir iş
tir. Bendeniz de Komisyonun ekseriyet kararı
na iltihak etmiş bulunuyorum. Ve şimdi sizin de 
bu karara iltihak etmenizi temenni ve istirham 
ediyorum. Orduyu bir müddet için daha olsun 
seçim gavgasma sokmıyalım arkadaşlar. (Sol
dan doğru sesleri). 

Zabita memurlarının1 seçime iştirak edip et
memesi o kadar mühim bir mesele değildir, 
Meclis bu husustaki kararını başka türlü ittihaz 
edebilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — önerge yoktur. 
CÎHAD BABAN (İstanbul) — Var, veriyo

rum. (izah etsin sesleri). 
BAŞKAN — Söz İhsan Hâmit Tigrel'indir. 
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İHSAN HÂMÎD TlGREL (Diyarbakır) — 

Efendim, seçim mevzuu konuşulurken öteden beri 
hepimiz alâkalıyız. Ben, seçimlerin daha iyi ya
pılması için, seçmenlerin okuyup yazma bilenlere 
hasru tahsis edilmesinin daha muvafık olup ol
madığını düşündüm ve birçok arkadaşlarla hasbı
hal ettim, bâzı memleketlerden misaller getirdim. 
Bana dediler ki esasında haklısın ve hakikaten 
okuyup yazmak bilmiyenlerin seçime seçmen 
olarak iştirakleri doğru değildir. Ama ne yapa
lım ki, seçimin genel olması bakımından buna 
imkân yoktur. Buna. karşı akan sular durdu. Se
çimin genel olması mevzuunda, okuyup -yazma 
bilmiyen bir vatandaşın, dağdan odun taşıyan 
bir vatandaşın, bir çobanın rey verme hakkı olu
yor da benim havsalamın almadığı şey, bir dokto
run, bir kurmay -binbaşının askerdir diye, bir po
lisin, zabıta memurudur diye reye iştirak etme
mesine aklım ermiyor. Şimdi burada prensipe 
muhalefet kendiliğinden tezahür ediyor. Ordunun 
siyasete karışması kadar tehlikeli bir şey yoktur 
ve bu itibarla eratın bilâkaydüşart bundan istisna 
edilmesi ve arkadaşımızın izah ettiği gibi, seçim 
sandığının garnizona, kışlaya götürülmesi doğru 
değildir. Ama bir binbaşının, bir yüzbaşının, bir 
albay doktorun rey verme hakkının kendisinden 
nezedilmesinin sebep ve hikmetini anlıyamıyorum. 
Onun karısı, çoluğu çocuğu rey vermek hakkına 
maliktir ve bunlar şüphesiz ki, kocalarından, ba
balarından ilham alarak reylerini kullanmakta
dırlar. Binaenaleyh fiilî olarak esasen reylerini 
kullanmaktadırlar, yalnız şahsan bundan mahrum 
kalıyorlar. Bu itibarla ben Tahsin' Bekir Balta 
ile -bu hususta hemfikrim ve hiçbir tehlike de 
gömüyorum. 

Pirimiz Ali Riza Esen'in dediği gibi, Bal
kan Harbi felâketi, rey vermekten değil, zâbita-
nm partilere iştirak etmesinden dolayıdır. Esa
sen, o memurdur, yasaktır, memurlar bile bir 
partiye giremiyor. Yalnız kanaatini izhar meselesi 
kalıyor. Şu parti mi daha iyidir, bu parti mi daha 
iyidir? Binaenaleyh rey vermeleri, reyin umumi
yetini, üniversalitesini muhafaza bakımından za
ruridir. 

BAŞKAN — Mevzu anlaşılmıştır. Dört arka
daş daha söz istiyor. Yalnız ricam şu: Yeterlik 
olmadığına göre, istirhamım, maksada hasrı kelâm 
edilmesidir. 

Abdürrahman Bey buyurun. 
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] ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Ben

deniz maddenin esası hakkında seçme yeterliği 
mevzuu üzerinde konuşmak için değil bir tavzih 
maksadiyle huzurunuza çıktım. 

Komisyonda bu maddede yazılı olanların oy 
verip vermemesi mevzuunda uzun uzadıya görüş
tük. Ben de aksi mütalâayı müdafaa ettiğim hal
de bilâlıara diğer fikri müdafaa edenlerle bera
ber oldum ve bunların şimdilik oy vermemeleri 
kanaatinde olduğumu bilâhara açıkladım. Yalnız 
maddede zabıta âmir ve memurları denilmiştir. 
Komisyonda bunun üzerinde uzun münakaşalar 
oldu. Zabıta âmir ve memurları mefhumu içe
risinde, geniş mânada alındığı zaman, savcılar, 
valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri de gi
rer. 

Ceza Muhakemeleri Usulü .Kaftununun 154 
neü maddesinde, savcılar adlî zabıta âmiri olduk
ları yazılıdır. Gerekçede bilhassa kast olunan bu 
kanundan zabıta âmir ve memurlarından ne 
anlaşıldığı hususunda izahatta tadat yoluna 
kısmen gidilmiş ve bilhassa silâh kullanmak 
yetkisini haiz kişilerin oy vermemeleri kasde-
dildiği belirtilmiştir. Fakat bu da vazıh bir ne
tice vermemiştir. Dikkat ettik, komisyon müza
keresinden sonra da yapmış olduğumuz çalış
mada bendeniz gördüm ki, mahalle bekçileri, 
koy bekçileri, orman korucuları, gümrük mu
hafaza memurları ve çeşitli kanunlarla daha 
(birçok kimselerin silâh taşıdığı görülmüştür. 
Binaenaleyh maksat nüfuz tesirini önlemek ol
duğuna göre bu lüzumunu tahdit etmek lâzım
dır. Zabıta âmir ve memurları tâbiri çok ge
niştir. Bu tâlbir yerine tadadi mânada olmak 
üzere bir fıkra, bent konulmasını doğru bul
muyoruz. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri!, 
komiserler ve muavinleri, polisler, jandarma, 
zabıta olmakla beraber, esasen jandarma subay
ları, subay olarak, eratı da erat olarak oy ve-
remiyecekleri için aşağıki b'ende girmiş oluyor. 
Bundan başka askerî menıurlar bendi de var
dır. Üçüncü bent; kanunda hukuk tâlbiiri olarak 
aynı tâbirler bulunsun isteniyor. 35 nci madde
de adaylık koymak mevzuunda askerî memur
lar ve askerî adlî yargıçlar, denilmiş. Burada 
askerî memurlar içerisinde askerî adlî yargıç
ların da dâhil olduğunu tefehhüm edeceğiz, an-
lıyacağız. Bu böyle olmaktansa askerî memur
lar ve askerî adlî yargıçlar diye bu maddeyi 
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•tavzih edelim ki, aşağıdaki mıaJdde ile uygun
luk temin edilmiş olsun. 

Bendeniz bu iki noktayı arz ve teklif ediyo
rum. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (îstanlbul) — Arka
daşlar, bir kaideden bahsedeceğim; bu Şarkta 
ve Garpta caridir. Mevridi nasta içtihada me-
sağ yoktur, denilir. Nitekim Tahsin Bekir Bal
ta ve Mümtaz Beyefendi arkadaşlarım Anaya
saya temas ettiler. Anayasanın bu maddesi var
ken başka türlü içtihada imkân yoktu demek 
istediler. Hakikaten öyledir. Nazım Poroy ar
kadaşımız da bana biraz iltifat ettiler (Gülüş
meler) bâzı şeyler söylediler. Fakat bir mütalâ
adır. Nazım Poroy'un mütalâasına da hürmet 
ederimi Anayasanın sarih hükmüne karşında iç
tihada imkân yoktur dedim, çünkü Anayasa 
(22 yaşını bdtüren her Türk diyar) asker olsun 
olmasın, polis olsun olmasın, hepsini camidir. 
Maddenin bu sarahati karşıısmda, asayişe taal
lûk eder gilbi fikirler, mütalâalar serdedemeyiz. 
Sonra Anayasanın bu maddesi seçmenlere bir 
kudret vermiştir, hâkimiyet kudreti müsallah 
olsun olmasın, zahıta olsun olmasın, Anayasa
mız bunu sarahaten kabul etmiştir. Binaena
leyh bu kudret istimali de taza/mmun eder. 
Çünkü hukuku âdiyede olduğu gaibi âmme hu
kukunda da istimal müessesesi ayrı değildir, 
'kudret, istimali doğurur. Pekâlâ bilirler, hepi
niz bilirsiniz, zaten ben bir malûmu ilâm ediyo
rum, fazla bir şey söylemiyorum. 

Sonra 22 yaşını kabul ediyoruz. Ben şimdi 
kalkar ve diyebilirim ki, ey arkadaşlar, ikinci, 
üçüncü mefhumlarda biraz inhiraf yapmak is
tiyorsunuz. 22 yaşını ikmal etmemiş olsa bile 
üniversite talebesini oy sahibi kılımız dediğimiz 
zaman ne dersiniz? Mademki 22 yaş üzerinde 
duruyorsunuz, ötekilerde de dursanız. Bir ka
nunla yüksek tahsil talebesinin yaşım, öyle ol
masa da 22 itibar edelim, rey hakkı Verelim 
$esem, Hüküm öt buna ne der?... Hükümet ne 
diyecek? Bu madde bir küldür, tecezzi kabul 
etmez. 

Seçmek, milletin en mukaddes hakkıdır. 
Milletin ve ordunun gayrimüsellâhlann en mu
kaddes hakkıdır. Çünkü bu seçim hakkı, ira-
'dei ımilliyenin tecellisi, daha doğrusu, padişah
lardan alınıp millete verilen saltanat hakkıdır. 

NAZIM POROY (Totoad) — Muvakkat bir 
zaman için tehiri caizdir. 
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OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Efen

dim, duymadım. 
BAŞKAN — Duymadığınız daha iyi, bey

efendi; (Gülüşmeler). 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Diyor

lar ki, .ordu siyasetle iştigal etmesin. Demin de 
arzettim, sabahleyin de arzettim; ordunun, ad
liyenin, memurini devletin siyasiyatla iştigali 
katiyen ve katiheten doğru değildir ve yasak
tır. Bilmiyorum memurini mülkiye ve adliye 
siyasiyatla iştigal ediyor mu? Bunu Hükümet 
daha iyi bilir. Fakat hâkimler, savcılar, me
murini devlet siyasiyatla ştigal etmedikleri hal
de gelip sandık başında reylerini veriyorlar. O 
halde ordu neden vermesin? O da siyasiyata 
iştirak etmiyor. Çünkü oy vermek bir saltanat 
hakkı, iradei milliyenin tecellisi meselesidir. 
îradei milletin tecellisi onda mündemiçtir, ma
lûmu âliniz. Garp demokrasisi bu. Demokrasi 
demek, daha evvelce de söyledim, hâkimiyeti 
milliyeden başka bir şey değildir. Ne kadar evir-
sek, ne kadar çevirsek olmaz. Tam milletin hâ
kimiyeti olacaktır. Bütün hukuk kitaplarımızda 

; Demokrasisinden bahsediyoruz. Binaenaleyh 
j bahsetiğimiz bu demokrasiyi, maddeyi tadil et-
j mek suretiyle tamamlıyalım. 

Sonra zabıta, Abdürrahman Konuk arkada-
şım dedi ki, zabıta mefhumu çok şümullü. Ne bi-

| leyim istimali, tefsiri genişlemeye çik müsait 
i bir mefhum. Bunun için vali de girse, kayma

kam da girer, nahiye müdürleri de girer, hattâ 
I muhtarlar da girer, daha birçok şeyler de girer. 
i O halde memlekette müntehip kalmıyor, yüz-

binlerce zabıta mensubu var, ordu mensubu var, 
sonra memlekette demokrasi var diyoruz, züğürt 
tesellisi, kendimizi aldatıyoruz. 

Zabıta deyince aklımıza müsellâh kuvvet ge
liyor, öyle akla geliyor, zabıta müsellâh kuvvet 
olmıyabilir, gayrimüsellâh da olabilir zabıta. 
Yalnız siyasetle iştigal edemez, buna taraftar 
değiliz. 

Evet, demin b,ir arkadaşımız hiddetli konuştun 
i dedi, peki ama sizin tarizinize uğradım, tam ve 

teşni ettiniz, hakkım yok mu? însafmıza bıra
kıyorum, insafınıza. 

BAŞKAN — Meselenin her tarafı aydın
landı. 

j Yüksek Başkanlığa 
| Konuşmanın yeterliği hakkındaki önergemi-
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zin oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Mardin Milletvekili Mardin Milletvekili 

Ş. Ekmen Y. Mardin 
Denizli Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 

Hulusi Oral Feyzi Kalfagil 
Elâzığ Milletvekili 

Mustafa Arpacı 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Yeterlik kabul 
edilmiştir. 

Şimdi önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Dokuzuncu maddenin 1 No. lı bendinin mad

deden çkarılmasmı arz ve teklif ederim. 
İsparta Milletvekili 

Sait Koksal 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin 1, 2, 3 numaralı bentlerinin 

tayymı arz ve teklif ederim. 
Rize Milletvekili 

Tahsin Bekir Balta 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 9 ncu 

maddenin 1, 2, 3 ve dördüncü fıkralarının tay
ymı teklif ediyorum. 

İstanbul Milletvekili 
Cihad Baban 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin 1 ve 3 ncü bentlerinin aşağı

daki gibi yazılmasını arz ve teklif ederim: 
1. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, 

komiser ve komiser muavinleri ve polisler; 
3. Askerî memurlar ve askerî adlî yargiç-

lar; 
Bursa Milletvekili , 

A. Konuk 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Abdürrah-
man Konuk arkadaşımızın teklifine bir şey ek
lemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sırası gelir, şimdi müsaade bu
yurun. Evvelâ fıkraların tayyı hakkında öner
geler var. Birinci fıkranın tayyı kabul olun
mazsa Abdürrahman Konuk arkadaşımızın tak
ririni oyunuza sunacağım, onu mu demek isti
yorsunuz? 

ÇİHAD BABAN (İstanbul) — Müsaade bu-

ıyou ü : K 
yurun bendeniz arzedeyim, hangisine uyarsa 
oraya koyarsınız. 

Oy vermek için sandık başına gelecek olan 
subaylar ve silâhlı âmirlerin silâhsız ve ünifor
masız olarak gelmelerini bir tarafa ekliyelim. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar bu önergeler 
mahiyetleri itibariyle bir, iki, üç, dörde kadar.. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Bende
niz bentlerin birer birer oya sunulmasını teklif 
ediyorum., 

BAŞKAN — öyle yapacağım, önergeleri 
oyunuza sunmıyarak fıkraları çıkarma mahiye-
tindekileri oya sunacağım. Evvelâ üç önerge ile 
müşterek olan zabıta âmir ve memurlar hakkın
daki birinci fıkrayı.. Bu fıkranın tayedilme 
teklifi vardır. Tayyedilmediği takdirde tanzim 
teklifi vardır. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Müsaade edi
niz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Gayet kısa. 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlar; zabıta âmir ve memurları bendinde 
jandarma mensupları hatıra getirilerek yanlış 
bir karara varılabilir. Kastımız jandarma subay 
ve eratı değil, çünkü onların yeri ilerde gele
cektir, sadece emniyet memur ve mensuplarıdır. 
Bunların üniformasız olarak gelip rey vermek 
kaydiyle bunlara rey hakkını vermeyi teklif edi
yorum Lütfen kabul ediniz. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sös 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik kabul olundu, ne isti
yorsunuz! 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Takrir hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, Abdürrahman Konuk arkadaşımız fık
raya vuzuh verilmesi için emniyet müdür, âmir, 
komiser, komiser muavini ve polislere hasrını tek
lif ettiler. Komisyon olarak biz buna taraftarız. 
Fıkranın büsbütün tayyinin mahzurları vardır. 
Kısaca arzedeyim : 

Sandık yerinde seçmen bulunabilir, seçmen
den gayrisi bulunamaz. Fıkra kalkarsa zabıta, 
âmir ve memurları seçmen sıfatiyle sandık yerin
de bulunmak imkânını haiz olacaklardır. Kapalı 
yerlerde propaganda toplantıları yapılacaktır, 
bu nevi toplantılara seçmenler girebilir, seçmen
den gayrisi giremez. Oraya seçmen olarak gire-
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çektir. Toplantıya girmek hakkını verdiğimiz bir j 
adamın o toplantıda tertip heyeti üyeliğini alma
sı da ve orada başkan olması da söz alıp konuş
ması da elbette hakkı olacaktır. Adama oy verme
yi hak olarak tanırsınız da söz ve propaganda 
hakkını elinden nasıl alırsınız?. 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Onu ya
pamaz. Memurdur. 

SAÎT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Bunun da genel oy prensipi ve Anayasa bakı
mından hiçbir mahzuru olmamak lâzımdır. Asıl 
zabıta âmirlerinin durumu düşünülmüştür. Oy 
verme bahanesiyle geldi tesir yaptı, müdahale et
ti diye dedikodu yaratma ihtimalleri âmil ol
muştur.. Eğer Anayasanın 10 ncu maddesini ol
duğu gibi alacaksak milletvekili seçmek 22 yaşı
nı bitiren her vatandaşın hakkıdır. Neden Sayın 
Balta öğrencileri hariç bırakıyor, erleri hariç bı
rakıyor?. O Anayasaya aykırı ise bu değil mi?. 

Sonra soruyorum Osman Koni'den, bu mad
dede mahcur var mıdır?. Kamu hizmeti yasaklı-
ğmı menetmiş midir?. Hayır. Mahcur olan para
sını israf eden bir adamdır; bol bol sarf ettiği için 
hacir altına alınır. Bu adama oy verdirmiyorsun. 
Fakat politika bakımından, inzibat disiplin ba
kımından, asayiş bakımından oy vermesi zararlı 
sayılanlara her hangi bir düşünce ile oy versin 
diyorsun. Bu doğru olmaz. Ben yalnız zabıta, 
âmir ve memurları için bu kadar söylüyorum. 
Diğer noktalara sırası geldiği zaman arzı cevap 
ederim. Mamafih Sayın Başkan söz verirse onu da 
söylerim. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, yeterlik 
önergesinin mahiyeti kalmıyor. Zaten fıkra fıkra 
konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeceğim. 
Sait Koksal. 
SAİT KÖSAL (İsparta) — Sözcü arkadaşı

mın noktai nazarım anlıyamadım. Bu memur
lar esasen siyasetle iştigal edemezler, kapalı 
yerlere, girip propaganda yapamazlar, sadece 
rey vereceklerdir. Yalnız Abdurrahman Konuk 
arkadaşımın teklifine şu bakımdan iştirak ede
miyorum. Bunu nehyeder bir maddedir. Falan 
falan iştirak etsin. Bu itibarla zabıta âmir ve 
memurları kaydının, jandarma hariç buradan 
Çıkarılmasını rica ediyorum. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Yeter
lik kabul edildikten sonra artık söz olur mu? 

BAŞKAN — Riyaset, takririni tavzih için 
söz istiyen arkadaşa söz vermiştir, komisyon
da tabiî bunu cevaplamıştır. Bu da zaruri idi. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Ben 
Anayasa meselesini mevzuubahis etmedim, 

eğer mevzuubahis etseydim uzun uzadıya izahat 
verirdim. Sadece, Anayasaya uygun bulunsun, 
bulunmasın, bu fikri müdafaa ettim. Sanki 
Anayasaya temas etmişim gibi benim ismimden 
bahsettiler. Bu itibarla çok rica ederim, bir usul 
meselesidir, nazarı dikkatinizi celbediyorum, 
tabiî takdir yine size aittir, kifayeti müzakere 
kabul edildikten sonra mesele yok, fakat edil
meden evvel komisyonun bir sözü varsa çıksın 
söylesin. 

BAŞKAN — önergeler muayyen maddelere 
inhisar etmeye başlayınca, önerge sahibi öner
gesini kısaca izah ettikten sonra komisyon söz
cüsü de kısaca söyler. Bendeniz komisyon söz
cüsünden de rica ediyorum, bu gibi cevaplarda 
kısalığın hududunu geçmesinler. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Benim
de izah etmek hakkım olduğu halde bu hakkı
mı kullanmıyorum. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bir sual 
sormuştum, sözcünün verdiği cevaptan sualimin 
anlaşılmadığını anlıyorum, müsaade ediniz de 
bir daha izah edeyim. (Reye sesleri) 

BAŞKAN — Böyle yanlış anlamalar olabi
lir. 

Birinci fıkranın tayyı hakkında yani zabıta 
memur ve âmirleri hakkındaki... 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bir sual 
soracağım, sözcü dediler ki ; rey hakkı verir
sek propaganda yapacak... Efendim, yapmıya-
cak. Hâkim propaganda yapabilir mi? Oy hak
kına maliktir, onu kullanacaktır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı.. Şimdi bu maddenin 
birinci fıkrasının tayyı teklif olunuyor. Oyu
nuza sunuyorum. Bu fıkra tayolunursa zabıta 
âmir ve memurları oy verebileceklerdir. 

Maddenin birinci fıkrasının tayymı kabul 
edenler... (Anlaşılmadı sesleri). Efendim, din
lemiyorsunuz ki... Bu maddenin birinci fıkrası
nın tayyı teklif ediliyor, teklif kabul edilirse, 
yani bu fıkra maddeden çıkarılırsa, bunun ne
ticesi olarak, zabıta âmir ve memurları oylarını 
verebileceklerdir. Anlaşıldı mı efendim? (Anla-
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şildi sesleri). Fıkranın tayyını kabul edenler... 
Etmıyenler... Anlaşılmadı efendim. Fıkranın 
tayyını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Etmiyenler... Fıkranın tayyı kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi birinci ve üçüncü fıkralara yeni bir 
şekil verilmesi hakkında Abdürrahman Ko
nuk'un bir teklifi vardır, buna Komisyon da iş
tirak ediyor. Birinci fıkrayı tekrar okuyoruz. 

1. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, 
komiser muavinleri ve polisler. 

BAŞKAN — Komisyonun da iltihak ettiği 
bu fıkrayı dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmıştır. 

Şimdi ikinci ve üçüncü fıkralar hakkındaki 
önergeleri okutacağım. 

TAHSİN BEKlR BALTA (Rize) — Arka
daşlar; yaptığım teklifin disiplin bakımından 
en ehveni Büyük Millet Meclisince reddedilmiş
tir. Bu fıkranın reddi, ikinci ve üçüncü fık
ranın tayyı hakkındaki teklifimin de reddini ta-
zammun ettiği için, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Cihad Baban, Tahsin Bekir 
Balta ikinci ve üçüncü fıkra hakkındaki tekli
fini geri alıyor, siz de geri alıyor musunuz? 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Kalsın. 
BAŞKAN — Yani oya sunayım mı? 
CİHAD BABAN (İstanbul) — Sunun. 
BAŞKAN — Pekalâa. İkinci fıkra, subay

lar hakkındadır. Bu fıkra tayyolunursa subay
lara oy hakkının tanınmasını tazammun edece-
cektir. Bu fıkranın tayyını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. (Anlaşılmadı 
sesleri). Efendim, subaylara oy hakkının veril
mesi mânasında olan tay teklifini oya sundum. 
Büyük bir çoğunlukla reddolundu. Binaenaleyh 
subaylar oy hakkını kullanmıyacaklardır. 

Şimdi üçüncü fıkraya geliyoruz. Cihad Ba
ban, teklifinizde ısrar ediyor musunuz) 

ClHAD BABAN (İstanbul) — Ediyorum. 
BAŞKAN — Askerî memurların oy kullan

mamaları hakkındaki 3 ncü fıkranın tayyı Ci
had Baban tarafından teklif edilmektedir. Bu 
teklifi yüksek oyunuza sunuyorum. Nazarı dik
kate alanlar... Almıyanlar... Teklif nazarı itibare 
alınmamıştır. 

Şimdi 3 ncü fıkraya yeni bir şekil verilmesi 
hakkında Abdürrahman Konuk'un, Komisyo
nun da iştirak ettiği bir teklifi vardır, bunda 
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(Askerî memurlar) in yanında bir de (Askerî 
adlî yargıçlar) m ibaresi isteniyor. Abdürrah
man Konuk, teklifinizi izah ediniz. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — 
Efendim, 1929 tarihli bir Askerî Memurlar Ka
nunu vardır. Bu Kanunda, askeri yargıçlara, 
yargıç denmediği zaman askerî memurlar ola
rak tanınmıştır. Fakat sonra Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu çıkmış ve orada yargıç
lar için, (Askerî adlî yargıç) tâbiri kullanılmış
tır. Bu itibarla, aşağıda gelecek olan 36 ncı 
maddede; «Askerî memur, askerî adlî yargıç » 
yazılı olduğuna göre, aynı tavzihi burada da 
yapmak için önergemi arzettim. Her hangi bir 
değişiklik mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor? 
SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 

Evet. 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Bir sual sora

cağım. Konuk arkadaşımızın birinci bent hak
kındaki teklifi reye kondu mu?? 

BAŞKAN — Kondu. 
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 

— Bu Askerî memurlar deyince, Ordu'da sivil 
mühendisler ve sivil kadro dâhilinde memurlar 
vardır, bunlar dâhil mi? Hariç mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim; 1929 

tarihli Askerî Memurlar Kanunu vardır, o ka
nun kimlere (askerî memur) demişse bunların 
cümlesi dâhildir, önergeye muvafakat ediyo
ruz, terimler belli olsun. 

BAŞKAN — Şimdi üçüncü fıkraya « v e as
kerî adlî yargıçlar » kaydının ilâvesine Komis
yon muvafakat ediyor. Komisyon muvafakat 
ettiğine göre, bu teklifi dikkate alanlar ... Al
mıyanlar ... Alınmıştır. 

Şimdi dokuzuncu maddeyi aldığı son şekle 
göre yeniden okutuyorum: 

DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı 
seçmenler oy veremezler : 

1. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, 
komiser ve komiser muavinleri ve palisler; 

2. Subaylar; 
3. Askerî memurlar ve askerî adlî yargıç

lar; 
4. Askerî öğrenciler; 
5. Silâh altında bulunan erat. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Madde kabul olundu. 

Bölüm : 2 
Seçmen kütükleri 

1. Esaslar 

Seçmen kütüğü 

ONUNCU MADDE — Her seçim bölgesinin 
bir seçim kütüğü vardır. Bu kütük daimîdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında 'söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul olundu. 

Kimlerin kaydolunacağı 

ON BlRÎNCl MADDE — Seçme yeterliğine 
sahip »lan her vatandaş ikametgâhının veya en 
az üç aydan beri oturmakta bulunduğu yerin 
kütüğüne kaydolunur. 

Devlet, il, belediye kadrolarında ve iktisadi 
Devlet Teşekkül ve Müesseselerinde devamlı va
zifeli olanlar ve bunlarla birlikte oturanlar, müd
det kaydı aranmaksızın, vazife gördükleri yerin 
seçmen kütüğüne yazılırlar. Yabancı memleket
lerde bulunan vatandaşlar talepleri üzerine, tâ
yin ettikleri seçim DÖlgesine veya son ikametgâh
ları kütüğüne yazılırlar. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Efendim; bir şey 
öğrenmek istiyorum; (birlikte oturanlar) dan 
kasıt nedir? Bunun açıklanmasını ve zapta geç
mesini istiyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Memurun eşi, 
anası, babası, evlâdı, hizmetçisi gibi kimselerdir. 

İHSAN HÂMIT TlGREL (Diyarbakır) — 
Burada (Devlet, il ve belediye kadrolarında) de
niliyor vilâyet hususi idaresi memurları da bu
raya dâhil midir? Bunun tavzihini rica ediyorum. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ 
Bit FEYZlOĞLU (Devamla) — Tasrih edelim. 
daha iyi olur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Bu tâbir mû
tat olarak kullanılan bir tâbirdir, Devlet memuru 
denince vilâyette idarei merkeziyenin mümessili 
sıfatiyle bulunan memurlar nazara alınır, vilâyet 
demekle de vilâyetteki idarei hususiye teşkilâtı ve 
diğer tâli vilâyet teşkilâtını içine almış bulunu
yor. 

İHSAN HAMlT TIGREL (Diyarbakır) — 
Vâzih olması faydalıdır. 
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Ml FEYZlOĞLU (Kayseri) — Devlet mefhumu
na özel idare de girer, fakat mademki, bâzı ar
kadaşlarda tereddüt husule gelmiştir, özel idare
lerin ilâvesinde bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor, 
(özel idareleri) de ilâve ediyoruz. 

Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi bu tashihle 
oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütük kaydına göre oy verileceği 

ON İKİNCİ MADDE — Her seçmen kütü
ğünde kayıtlı bulunduğu seçim bölgesinde oy 
verir. 

Birden ziyade seçmen kütüğüne kayıt olun
mak caiz değildir. Bir seçimde birden ziyade se
çim bölgesinde oy vermek yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Oy verme için kütüğe kayıt esası 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmenlik sıfatı

nın tâyininde esas seçmen kütükleridir. Kütüğe 
kayıtlı her seçmen oy verebilir. 

Seçmen kütüğünde kaydı olmıyanlarm oy ver
melerine müsaade olunmaz. Ancak zamanında ya
pılmış bir müracaat üzerine kaydının icrası 
lâzımgeleceğine dair mahkemeden ilâm alanlar oy 
hakkını kullanabilirler. Seçim gününe kadar seç
men yeterliğini kaybettiğine dair yetkili merci-
den resmî malûmat gelmiş bulunanlar kütükte 
kayıtlı olsalar bile oy veremezler. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Seçim gününe ka

dar seçmen yeterliğini kaybettiğine dair yetkili 
merciden resmî malûmat gelmiş bulunanlar kü
tükte kayıtlı olsalar bile oy veremezler» diye yazı
lıdır. Burada «resmî malûmat» tâbiri vardır. Res
mî malûmat şifahen de olabilir. «Malûmat» ye
rine (Resmî belge) kelimesinin konmasını teklif 
ediyorum. 

Bir de «yetkili merciler» den kimin kastedil
diğini komisyonun açıklamasını rica ediyorum. 

SÖZCÜ SAÎT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayse
ri) — Malûmat yerine «belge» yazılmasını kabul 
ediyoruz. Malûmat kelimesinin üstündeki satır
da «seçim gününe» tâbiri vardır. Bu (seçim gü
nü) (oy verme günü) olacaktır. 
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EMİN SOSYAL' (Maraş) — Belge vesika 

demektir. Malûmatın karşılığı değildir. Nasıl 
Aynen yerine koyuyorsunuz? 

BAŞKAN — «Belge» mi «malûmat» mı! 
SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 

Belge. 
BAŞKAN — Komisyon «Belge» diyor. Ak

si için de bir teklif yok. 
Bu tashihlerle maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

2. Seçim kütüklerinin düzenlenmesi 

Kütüğün tertiplenme esası 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Seçmen kütük

leri seçim bölgesinde seçmenin oturduğu soka
ğına ve kapı numarasına göre tertiplenir. Bun
dan başka seçmenlerin isimleri üzerine bir de 
yardımcı liste düzenlenir. Numarası olmıyan in
san oturur yerlere İstatistik Genel Müdürlüğü
nün Numerotaj yönetmelikleri esaslarına göre 
numara verilir. 

Seçim muamelelerinde sokak ve kapı numa
rası üzerine tertiplenen liste esastır. 

Kütük ve listelerde en az seçmenin öz ve 
soyada, babasının adı, doğum tarihi ve doğum 
yeri gösterilir ve değişiklikleri kayıt için mah
sus sütunlar bulunur. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bu maddeye gö
re iki defter yapıîmıası lâzım, bunlardan biri, 
hane numarasına göre, diğeri iisie isim üzerine. 
Fakat isim üzerine yazılacak defterin soy adı 
üzerine yapılması lâzımdır. Burada alfabetik 
olması icalbediyor. Komisyonda 'bu şekilde ka
rarlaştırmıştık. Binaenaleyh isimleri üzerine 
değil, Soyadlarının alfabe sırasına göre) diye 
düzeltilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon' ne diyor? 
SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayse

ri) Muvafıktır. 
'' BAŞKAN — O halde maddenin ikinci satı

m ı sonundaki (Seçmenlerin isimleri üzerine) 
yerine, (Soyadlarmın alfabe sırasına göre) ya
zılacaktır. 

Maddeyi bu tashihle beraber oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmdyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görev ve yetkiler 

ON BEŞİNCİ MADDE - Seçmen kütükle-
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rinin düzenlenmesi işi valiler r e kaymakamlar 
tarafından sağlanır. 

Vali ve kaymakamlar kütüklerin düzenlen
mesi ve gerekli değişikliklerin kütüklere işlen
mesi işinde mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar 
heyet ve meclislerini görevlendirirler. 

Bu işlerin vaktinde yapılabilmesi içîn Dev
let, il, özel idare ve belediye ve teşkilâtına dâ
hil (Yargıçlar ve askeri şahımlar hariç) bütün 
memurları vazifelendirelbilecekleri gibi hariç
ten de lüzumlu gördükleri kimseleri çalıştına-
fbilirler. Bu işlerde çalışma saatleri içinde veya 
dışında çalıştırılacak memurlara zaruri mas
rafları karşılığı ve hariçten alınacak kimsele
rin gündelikleri, taşıma ve kırtasiye gilbi yapı
lacak başka her çeşit giderler her yıl İçişleri 
Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konulacak 
'ödenekten İçişleri Bakanlığmoa belirtilecek 
esas ve miktarlara göre verilir. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — Bu madde kütüğün tanziminde 
idare âmirlerini sorumlu addediyor. İdare 
âmirleri bu vazifeyi yaparken ihtiyar heyetleri
ni bu vazife ile mükellef addedecek ve onlar
dan defterin tanzim ve esaslarının tertibini is-
tiyecek. Fakat defterlerin iyi ve düzenli olma
sından idare âmirleri mesul olacaklardır.. Fa
kat esbabı mucibede bu maddeden bahsedilir
ken öyle yazılmış ki birinci derecede idare âmir
leri değil, muhtarlar geliyor gibi anlaşılmakta
dır. Orada idare âmirleri sadece nezaret ede
cekler şeklinde yazılmıştır. Memleketimizin öy
le bir hale gelmesini, ihtiyar heyetlerinin haki
katen defterleri iyi tutacak şekilde yetişmiş 
bir halde bulunmasını temenjıi ederiz. Fakat 
bugünkü vaziyet buna müsait! değUdir. Bilhassa 
bu defterler dört sene muhafaza edileceği için 
bunların iyi yazılmış olması, hattâ kabîl olan 
yerlerde makine ile yazılmış bulunması lâzım
dır. Bu sayede isim bulmak, vatandaşların bu 
işini kolaylaştırmak kabil olur. Onun için mad
denin yazılış şekliyle esbabı mucibesi arasında 
bir ayrılık kalmasın diye bu noktanın tavzihin 
sayın sözcü arkadaşımdan rica ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Biz de sayın Bakanın an
ladığı gibi anlıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da Bakanın izah et
tiği şekilde anlamaktadır. Zapta da bu suretle 
geçmiştir. 
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Maddeyi bu suretle oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Düzenlemede yardımcılar 

ON ALTINCI MADDE — Mahalle ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri vali ve 
kaymakamın vazifelendireceği kimselerden de 
faydalanarak kendi seçim bölgelerinde oturan 
bütün seçmenleri sokak ve kapı numarasına gö
re ve 11 nci maddede belirtilen esaslar dairesin
de kaydederler. Kayıt işinde nüfus kayıtların
dan faydalanırlar., Listelerin düzenlenmesinde 
İstatistik Genel Müdürlüğünün sayım işlerinde 
kullandığı numerotaj cetvelleri esas tutulur. 

Kütüklerin tanzim ve tashihine mütaallik 
ihtiyar heyet ve meclislerinin yapacağı bütün 
işlemlerde o bölgede teşkilâtı bulunan partiler 
birer, müşahit bulundurabilirler. 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) - Efendim, 
kütüklerin tanziminde siyasi partilerin müşahit 
bulundurabilecekleri son fıkrada yazılıdır. Bu 
müşahidin imza salâhiyeti olmadığına göre 
«müşahit» kelimesinin «üye» olarak tashihini 
rica ediyorum. (Ne üyesi sesleri) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FJSY-' 
ZİOĞLU (Kayseri) — Anlıyanıadık.. 

FİKRİ APAYDİN (Devamla) — Kütüklerin 
tanzim ve tashihine mütaallik ihtiyar heyet 
vo meclislerinin yapacağı bütün işlemlerde o 
bölgede teşkilâtı bulunan partiler birer müşa
hit bulundurabilirler. Arzım, bu müşahidin üye 
olarak kabul, edilmesidir. İhtiyari olduğuna gö
re tanzim edilecek şeylerde <myeı» olmak sure
tiyle imza sahibi olsun. Zaten kanunun diğer 
yerlerinde de (müşahit), (üye) olarak kabul 
edilmiş ve prensip olarak tasarıya da böyle 
geçmiştir. 

AHMET EYMÎR (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlar; tasarının 16 ncı maddesi kütükle
rin tanzimini Hükümete verilmiş bir vazife 
olarak kabul ediyor. Muhtarlar, ihtiyar heyet
leri köyde Hükümetin en büyük memurudur. 
Bu itibarla artık parti müşahitlerinin bu kü
tüklerin tanziminde bulunmasına lüzum yok
tur. Hükümetin vazifesini orada murakabe eder 
gibi partilere yetki vermenin burada yeri ol
madığına kaniim. Bendeniz bu son fıkranın ta
mamen tayyım teklif ediyorum ve bunun için 
de bir önerge takdim edeceğim. 

Şurasını da istidraden arzedeyim ki, seçime 

. 1950 0 : 2 
mütaallik olan kütüklerin tanzimi bir Hükümet 
vazifesi olduğuna göre, artık partilerin bu
na kıyasen Hükümetin bütün işlerini, parlâmen
to haricinde dahi, kontrol etmeleri gibi bir şem-
me vardır, ki bu da doğru değildir. Şimdi öner
gemi takdim ediyorum. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 
bu maddenin son bendi üzerinde benden evvel 
konuşan iki arkadaşımın söylediklerine bende
niz tamamen muhalifim. Şimdi sayın Ahmet Ey-
mir diyor ki ; bu, Hükümet işidir. Ama netice 
itibariyle millet işidir. Seçim işi mille
tin işidir, bunu bu şekilde kabul ettiğimi
ze göre, kurullarda parti üyeleri resmî 
vazife almışlardır. Ve kendileri için mesuliyeti 
cezaiye müeyyideleri vaz 'etmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla seçim işlerinde kütük defterleri 
esas olduğuna göre, hiç olmazsa partili mümes
sil ve müşahitleri işin nasıl tertip edildiğinden 
zaman, zaman haberdar etmek, yerinde olur. Ak
sine olarak, Fikri Apaydın arkadaşımızın tek
lifine gelince: Bu kütüklerin zamanında tanzim 
ve tasdiki ve seçimin normal zamanda ve esas
lı şekilde yapılması icabettiğine göre, ekseriyet 
var ını, yok mu? Diye her şeyde müşahitleri 
haberdar etmek işleri teşevvüşe götürür, müsaa
de ederlerse bundan vaz'geçsinler, bunun reddini 
rica edeceğim arkadaşlar. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim; 
zannederim ki; Fikri Apaydın arkadaşın iste
diği, ihtiyariliği muhafaza etmekle beraber parti 
üyelerinin mesul olarak komisyonların faaliyet
lerine iştirak etmeleri, hem ihtiyarilik, hem resmî 
bir teşekkülde üyelik, telifi kabil olmıyan bir 
şeydir. Yani bunların asli vazife sahibi olarak 
komisyon âzası oması kabul edilmiştir. İhtiyari 
olduktan sonra bunların üye olmalarını kabul 
edemeyiz. 

İkncisi; bununla bir faidei zaide temin etmek 
istedik. Aşağıdaki maddelerde görülecektir ki, 
seçmen cetvellerine partilerin itiraz hakkı var
dır. Hükmi şahsiyeti olan partinin itiraz hakkı 
vardır. Binaenaleyh bu, heyetlerin mesaisine 
partiler ayrıca üye vererek iştirak etmeleri te
minat bakımından da bir zaruret değildir, hat
tâ bir faydası da yofctur. Bu kütükler ihtiyar 
'heyetleri meclisleri tarafından tanzim edilecek
tir, itiraz salâhiyeti de partilere tanındığı için 
endişeyi mucip bir husus kalmam'a'ktadır, 
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BALKAN — Ali Rıza Bey, komisyon adına 

ımı konuşuyorsunuz ? 
ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Onu arz-

edeyim. Bu kısımları hazırlıyan komisyonda 
btüunmufbir arkadaşınız olarak arzı malûmat 
ediyorum. ' 

KEMAL ZEYTİNOĞLÜ (Eskişehir) — Ben
denizin kanaatime göre burada partilerin bi
rer müşahidi değil, sahibi salâhiyet ve mesuliyet 
•birer üyesi bulunmalıdır. 

Arkadaşlar buyurdular ki; ileriki maddeler
de itiraz hakkı tanınmaktadır. Esas kütüklerin 
tanziminde Hükümetten, salahiyetli partilerden 
(birer âza hulunursa her halde bu mekanizma
nın işlemesi daha kolaylaşır. Komisyondan rica 
ediyorum bunu tertip etmek güç değildir. Va-
zifei asliye sahibi olarak ihtiyar heyetine dâhil 
edilsin mesuliyet ve salâhiyet sahibi bir üye 
olarak parti müşahitlerinin, bulunmasında fay
da mülâhaza ediyorum. # 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin son fıkrasındaki müşahidin 

(Üye) olarak tashihini arz ve teklif ederim. 
Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 16 ncı 

maddenin kütüklerin tanzim ve tashihi cümlesiy
le başlıyan ilâvenin tamamen tayyini teklif ede
rim. 

Amasya Milletveküi 
A. Eymir 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim, 
seçmen kütüklerinin tanziminde mebde ihtiyar 
heyetlerinin yapacağı bu muameledir. Bilâhara 
bu muamelelere yapılacak itirazlar da partilerin 
bilgi sahibi olmaları için bu muamelelerin meb-
deinde vukuf peyda etmek üzere temsilci bulun
durmaları şüphesiz ki, faydalıdır. Madde esasen 
bu sebepten ve maksattan müşahit bulundurulur 
demiştir. Ama Fikri Apaydın ve Kemal Zeytin-
oğlu arkadaşlarımız bunun daha ziyade vuzuh-
landırılmasmı teklif ediyorlar. 

Şimdi ileriki maddelerde göreceğiz seçim ku
rulları teşekkülü için ne yapıyor?. ilce seçim ku
rulu başkanı partilere mektup yazıyor, temsilci 
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bildirmelerini, göndermelerini kendilerinden isti
yor.. Gönderen partilerin temsilcileri secim ku
rullarına katılıyor. 

Şimdi aynı şeydir; diyelim ki, ihtiyar heyeti 
teşkilâtı bulunan partilerden İm iğlerde bulun
mak üzere birer temsilci ister. (Gönderirse parti
lerin o temsilcileri de iştirak ederler. Göndermez-
lerse kendiliklerinden kendilerini mahrum etmiş 
olurlar. 

Bendeniz istirham edeceğim bu şekilde kabul 
buyurulmasmı, Sait Koksal zannediyorum bu 
şekilde bir teklif yapıyorlar. Ona iltifat et
menizi istirham ediyorum. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) —Efendim, 
affınızı dilerim, sizi çok yoruyorum. Fakat 
bene3 ehemmiyetli bir meseledir. Bugünkü rea
liteleri de nazarı itibara alalım. Bugün par
tiler azdır, fakat yarın çok olursa, yani yüzde 
yüzü geçerse ne olacak. Her partiden birer kişi 
almayı mecbur tutuyoruz. Bu kütük meselesi 
çok mühimdir. Bunların tashihi ve sairesi ola
bilir. Böyle gelişi güzel bunların düzenlenmesine 
yol açmak doğru değildir. Filvaki Sayın 
Yardımcı da söylemiş bulunuyorlar. Onun ehem
miyetine binaen bendeniz nazarı dikkati celbe-
diyorum. 

SAÎT KOKSAL (İsparta) ~- Müsaade eder
seniz arzedeyim, efendim, muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin düzelteceği bu kütükler katî değil
dir. Vatandaş orada ismini görmemişse, aşa
ğıda maddeleri gelecek, görülecektir. Muay
yen müddet zarfında itiraz edecek, fazla isim 
yazılmışsa bunlar da alâkalılarca düzeltilecek 
ve neticede hâkimin tasdikma iktiran edecektir. 
Bu muamelede parti temsilcisinin bulunması 
eğer bir teminat ise, bulunsun diye bir teklif 
yapıyorum, kabul buyurulmasmı rica ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Üye olarak 
mı, müşahit olarak mı? 

SAÎT KOKSAL (Devamla) — «Müşahit bu
lundurabilir» tâbiri yerine «Partilerden birer 
temsilci istenir» diyoruz. İhtiyaridir ve ihtiyar 
heyetine katılacaktır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. Şu anlaşıldı ki, bu 
iş münakaşayı mucip olacak ve iş uzıyacaktır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Temsilci ile 
müşahit arasında bir fark var mı? 

BAŞKAN — önergeyi oya sunmak için anla
şıldı demek istemiyorum, bu işin münakaşayı 
mucip olacağı anlaşıldı, vakit de geciktiği için 
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Kamutayı tatil etmek istiyorum. Saat sekize 
gelmiştir. Söz alan arkadaşların isimlerini kay
dediyorum, yarın konuşurlar: Kemal Varınca 
ve Hüseyin Ulusoy. 

SÖZCÜ SÂÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Üye mi müşahit mi olsun meselesini oya ko
yunuz, mesele halledilsin. 
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BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmedi. Mü

saade buyurun efendim, arkadaşlar söz isti
yorlar, mesele de tavazzuh etmemiştir. Bina
enaleyh yarm saat 10 da toplanılmak ve aynı 
noktadan müzakereye devam etmek üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

»&« 

•»*»*«&! 
T. B. M. M. Basımevi 
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GEREKÇE 

Türkiye'de temsilî meclisler hayatı (187G, 1908 - 1918 teşebbüsleri de dâhil olmak üzere) baş
ladıktan sonra, tek dereceli seçim usulü, ilk defa olarak, 6 . VI . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 
4918 sayılı (Milletvekilleri Seçimi Kanunu) ile tatbik edilmiştir. 

4918 sayılı Kanunun kabulünden önceki tekâmül şu suretle hulâsa edilebilir: 
1. Abdülhamit II. nin teşkil eylediği Mithat Paşa Başkanlığındaki komisyon, Padişaha tak

dim eylediği 2G Ramazan 1293 - 1 Ekim 1292 tarihli raporda «tesisi mukarrer olan Meclisi Umu
mi başka başka iki heyeti cami olarak birisinin ismino Meclisi Mebusan ve diğerine Meclisi Ayan . 
ıtlak olunması ve Meclisi Mebusan âzası umum ahalinin intihabiyle tâyin olunmak mukarrer ise 
do intihap hususuna dair yapılacak nizamatın vazı vo tesisi vakte muhtaç olacağından ve vilâyette 
mevcut mecalisi idare âzası zaten intihabı ahali ile müntehap oldukları cihetle istenilecek âzanm 
bunlar tarafından intihap ettirilmesi bilvasıta ahali tarafından intihap olunmuş hükmünde ola
rak şu suretle bu senelik maksada bedi ve mübaşeret için kâfi göründüğünden taşralarca bu seneye * 
mahsus olmak üzere şu usulün ihtiyariyle beraber Dersaadet'ten alınacak âzanm dahi ana mü
tenasip kaide ile intihap olunması ve memaliki mahrusada mevcut nüfusun miktarına nispetle 
merkezde yapılacak Meclisi Mebusan bir kaç yüz nefer azayı cami olmak icap eder ise de her ma
hallin nüfusu mevcudesi lâyıkiyle mukayyet ve mazbut olmadığı gibi mevkilerinin ehemmiyeti da
hi muhtelif olduğundan bunun sırasiyle yapılacak nizamatta icabı ariz ve amik mütalâa olunarak 
kararlaştırılmak üzere kezalik bu senelik yüz yirmi nefer âza ile iktifa kılınması ve Meclisi Meb
usan azasının her birine müddeti içtimalarmda şehriye üçer bin kuruş maaş tahsis olunup azimet 
vo avdet harcırahlarının dahi nizamına ve maaşları nispetine tevfikan başkaca tesviye edilmesi 
kararlaştırılmış ve meclisi mezkûr âzası memaliki nıahrusai şahanede bulunan sunufu tabaa ve aha
linin vekilleri olduğu cihetle her vilâyetin mevkiine ve mesalihinin ehemmiyetine ve nüfusu 
mevcudesinin miktarı takribesine nazaran muslini ve gayrimüslim sınıfı ahalisinden alınması mü
nasip görünen mebusanm miktarım mübeyyin başkaca yapılıp leffen takdim kılman pusla mantu-
kunca yüz yirmi nefer âzanm yetmiş neferi müslim ve elli neferi gayrimüslim sınıfından olarak 
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aldırılması tavsiye edilmiştir. 10 Şevval 1203 tarihli muvakkat talimat tavsiye olunan bu usulü 
2 nei maddesiyle kabul etmiştir. 

İkinci Madde : Meclisi Mebusana alınacak âzamn sunufu tebaai Devleti aliyye tarafından in
tihabı için lâzımgelen nizamnameleri yapılıp neşrolunacak ise do bu senelik vakit geçmemek için 
muvakkaten bir kaidei intihabiye tahsisi iktiza eylediğine ve her vilâyet dâhilinde bulunan mer
kezi vilâyet ve liva ve kazaların idare meclisleri âzası zaten intihabı ahali ile mansup oldukları ci-
hetlo merkezi saltanatta yapılacak Meclisi Mebusan azasının işbu meclisi idareler tarafından in
tihabı bilvasıta ahali canibinden intihap olupnmuş hükmünde bulunacağına dair taşralarca emri in
tihap bu senelik işbu kaideye tevfik kılınacaktır. 

2. 1 Mayıs 1293 tarihli (Kanunu Esasi) nin (Heyeti Mebusan faslı) nda, 66 nci madde «em
ri intihap reyi hafi kaidesi üzerine müessestir. Sureti icrası kanunu mahsus ile tâyin olunacak
tır» demektedir. 

3. İşaret olunan «Kanunu mahsus» bilinen sebepler dolayısiyle ancak 20 Eylül 1324 (1908) tari
hinde (İntihabı Mebusan Kanunu muvakkati) adı altında neşir ve ilân edilebilmiştir. Bu kanunun 
21 ilâ 56 ncı maddeleri, iki dereceli seçim usulünü kabul ve tanzim eylemiştir. Her 50 bin nüfus için 
bir milletvekili esası konmuş ve birinci derece her 500 seçmen için bir ikinci derece seçmen seçtirip, 
milletvekillerinin bunların oyları ile seçilmesi sistemi kabul edilmiştir. 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra, 1324 (1908) tarihli Kanunda zaman zaman 
tadil ve ilâveler yapılmıştır. 3 Nisan 1339 tarihli ve 320 sayılı Kanun, 20 bin kişiye bir mil
letvekili, 200 erkek nüfus için bir ikinci seç.rıen esası ile seçmenlik yaşını 18 in bitirilmesi olarak 
kabul etmiştir. 16 Haziran 1927 tarih ve 1079 sayılı Kanun «Heyeti Teftişi» yelerin teşekkül 
tarzında değişiklik yapmıştır. 21 Haziran 1927 tarihli ve 1112 sayılı Kanun müddetleri, yalnız 
o seneki seçim için kısaltmıştır. 9 Mart 1931 tarihli ve 1760 sayılı Kanun heyeti teftişiyeler hak
kında esas kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklemiştir. 

5. 5 Şubat 1934 tarihli ve 2598 sayılı Kanun, seçmek ve seçilebilmek haklarını kadınlara da tanı
mış ve seçmenliği 22 yaşını bitirenlere hasretmiştir. 22 Aralık 1934 tarihli ve 2631 sayılı Kanun, 
kadın ve erkek her 400 nüfus için bir ikinci seçmen kabul etmiştir. 

6. Değişiklik ve ilâvelerle dahi ihtiyacı karşj lamı yan 1324 (1908) tarihli (İntihabı Mebusan 
Kanunu muvakkati) 1942 yılında ilga edilerek, yerine 17 Aralık 1942 tra-ihinde yürürlüğe giren 
4320 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Bu kanun ilâ dereceli seçim usulünü muhafaza etmiştir. 

7. Nihayet, gerekçenin başında da işaret edildiği üzere 6 . VI . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 
4918 sayılı Kanun ile, tek dereceli seçim usulü ilk defa olarak kabul edilmiştir. 

Seçim mevzuatı, nazari bilgilere olduğu kadar - hattâ belki bundan da fazla - tatbikattan alman 
tecrübe dersleriyle tekâmül ettirilir. Muhtelif memleketlerin muayyen bir devre zarfında Seçim 
kanunları üzerinde yaptıkları değişiklikler a.', değildir. Bunun başlıca sebebi, her memleketin 
Kendi hususi şartlarımı usule mütaallik hususlarda, devamlı iyileştirme gayretlerini zaruri kılma
sıdır. Seçim esasları artık muayyen kaideler halinde formülünü bulmuştur. Gerçek halk idaresi 
modern Devlette «Niyabî yahut temsili Hükümet» denilen şekil ile tezahür etmektedir. Temsilcile
rin seçilmesi için, seçmenler arasında eşitlik, ak seviye t veya nispi temsil usulleri, gizli oy, açık tas
nif gibi kaideler, demokrasiyi benimsemiş her memleket için artık zamanımızın birer mutası halini 
almıştır. 

Memleketimizde de, 1946 da kabul edüen tek dereceli seçim esasından ve sonra 1948 de 5258 
sayılı Kanunla gizli oy, açık tasnif esasları kuvvetlendirildikten ve secim işlerinin selâmetle cereyanı 
daha ziyade teminat altına alındıktan sonra, nazıri olarak seçim emniyeti konusunda istenebilecek 
pek az şey kalmış idi. 

Fakat, çok partili hayatta, Devleti idare eden çokluk temsilcileri karşısında azlıkta kalanları 
temsil eden muhalefetin de huzur içinde çahşma şartı yanında, rejimin temelini teşkil eden seçi
min selâmeti konusunda, emniyet duyması için çalışmayı İktidar kendisine vazife edinmiştir. Gizli 
oy, açık tasnif» esasları 1948 de yapılan değişiklikle takviye edilmiş olduğu halde, seçim emniyeti 
üzerindeki propagandalar durmamıştır. 

( S, Sayısı: 1C1) 
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Hattâ 1948 Sonbaharında yapılacak ara seçimlerine bütün partilerin de iştirakine, eldeki Seçim 

Kanununun tatbiki ve rejimin icabı olan seçimlerde kazanç ve kaybı tabiî karşılamayı âdet edinme 
tecrübesi olarak, iktidar çok değer vermiş idi. 

Fakat buna halk efkârının yeni iddialarla, beslendiği görüldü. Gizli oy, açık tasnif kâfi değildir, 
adlî teminat da lâzımdır dendi. 

Bu sözler 1946 dan beri iyi yürekle karşılanan her teklifin hemen arkasından evvelce hiç bahse
dilmemiş birtakım yeni istekleri ortaya atmak âdetinin devam ettiğini göstermiştir. 

Vatandaşların gözleri önünde cereyan eden büiün bu tartışma ve olaylar halk efkârının mese
leye teşhis koymasını sağlamıştır. Bu teşhisi kuvvetlendirmek, vatandaş zihinlerine sokulmuş olan 
şüphe ve tereddütbri büsbütün silmek maksadiyle Hükümet, programında şu kesin kararı ilân ey
ledi: «1950 seçimlerinin hiçbir vatandaş yüreğinde şüpheye yer bırakmıyacak en teminatlı bir şekilda 
yapılması için ilmin ve tecrübenin telkin edeceği tedbirlerden faydalanmak suretiyle yeni bir kanun 
hazırlanacaktır. 

Hükümet bu kesin taahhüde girerken yargıçlara seçim kurullarında «İdare vazifesi» verilmek 
hususunu da bütün mahzurlarına rağmen bir tetkik konusu olarak göz önünde tutmuştur. Yalnız, 
yargıçlara seçim gibi politikanın en hararetli bir işinde, seçim kurullarında «İdari vazife» vermek 
sorumunu yüklenmeden önce, meseleyi bir kere de dünya mevzuatı ve memleketimizin bugün içinde 
bulunduğu şartlar muvacehesinde politikanın dışında bulunması tabiî olan bir «İlim Heyetine» sun
mayı lüzumlu saydı. 

İlim Heyetini teşkil ederken Yargıtay ve Danıştaydan, üniversite hukuk fakültelerinden, bel-
libaşlı şehirlerimizden üçünün baroları üyelerinlen geçilecek bir kurulun hem ilim ve tecrübe sa
hasındaki yetkilerine, hem de vicdan salâbetlerine lam bir güven '..»eşlenmekte idi. 

Bu suretle kurulan İlim Heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için, Hükümet bâzı hazırlık
lar yaptırdı. Muhtelif memleketlerden seçim me/zuatı dilimize çevirttirildi, memleketimizde 1293 
tarihinden beri tatbik edilmiş olan mevzuat bir araya getirildi, İngiliz, Belçikalı ve Fransız müta-
hassıslarmm 1946 Kanununun 1948 deki değişiklikten, sonraki şekli üzerindeki mütalâaları da ek
lenerek, hepsi bir kitap halinde bastırıldı. (Pembe kitap) ayrıca, Başbakanlıkta, Adalet ve İçiş
leri Bakanlıkları yetkili memurlarından mürekkep bir (Teknik Heyet) e, İlim Heyetinin incele
melerine esas olacak bir tasarı meydana getirmek vazifesi verildi. Hazırlanan ön tasarı diğer ve
sikalarla birlikte ilim heyetine verildi. 

İlim Heyetinin ilk toplantısını; 14 . IX . 1949 günü açan Başbakan, Heyet üyelerine hitabede-
rek: «Hükümetin bu hususta hiçbir mütalâa ve tavsiyesi yoktur. Arkadaşların tamamiyle kendi 
geniş bilgilerine ve memleket sevgilerine dayanacak vicdanlarının tesiri altında tasarıyı gözden 
geçireceklerine, icabeden ilâveleri ve tashihleri yapacaklarına eminim.» demiştir. 

İlim Heyeti, Hükümetçe teşekkürle karşılanan keşif bir çalışmadan sonra hazırladığı metni, 
gerekçesi ve üyelerden birinin muhalefet şerhi ile birlikte 2 . XII . 1949 tarihinde Başbakanlığa 
sunmuştur. 

liiıu Heyeti meydana yetirdiği metnin gerekçesinde (prensipler, S. 2), Başbakan tarafından 
ilk toplantıyı açarken, kendisinden rica olunan «Tasarıyı gözden geçirme ve icabeden ilâve ve 
tashihleri yapma» işi ile iktifa etmiyerek brştan yeni bir tasarı hazırlandığını şu suretle izah et
miştir: «Mütahassıs heyet tarafından hazırlanan tasarının gerek tertip ve gerekse hükümleri ba
kımından kıymeti kabul edilmekle beraber bunun üzerinde yapılacak değişikliklerin tasarının 
ahenghıi bozabileceği düşünülerek tesbit edilecek esaslar ve plân dâhilinde yeni bir tasarının tan
zimi daha faydalı görülmüş ve ilişik olarak takdim edilen tasan hazırlanmıştır.» 

Bu yeni ön tasarıyı Hükümet inceden inceye gözden geçirmiştir. Neticede hazırlanan metnin 
esaslarını muhafaza ederek kendi tasarısı olarak Büyük Millet Meclisine sunmaya karar vermiş
tir. Bilhassa, yargıçların seçim kurullarında ilim Heyetinin deyişi ile «Nezaret ve murakabe» 
vazizefi almaları esasını aynen kabul etmiştir. Hükümetin bu noktada bağlı kaldığı prensipi bir 
kere daha belirtmekte fayda vardır. Seçime dayanan bir Devlet idaresinde her mahzuru ikinci 
plânda bırakan fayda, seçim muamelelerinin tara b.r dürüstlükle yapıldığı hususunda mümkün 
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olan teminatı sağlamaktır. Mademki muhalefet» yargıçların seçim kurullarında vazife almasının 
kendisine emniyet vereceğini iddia ediyor ve mademki İlim Heyeti bunu tavsiye eylemektedir, 
Hükümet tasarısını bu esas ile Büyük Meclise sunmak mesuliyetini seve seve yüklenmektedir. 

İlim heyetinin gerekçesinde bugünkü mevzuat muvacehesinde yargıçlarımızın teminatının diğer 
mülkiye memur]armkinden fazla sayılamıyacağı, üçüncü sınıf yargıçlardan bir kısmının hukuki du
rumunun diğer memurların ayni olduğu, îl İdaresi Kanununun valilere, savcılar ve dolayısiyle yar
gıçlar üzerinde salâhiyettar tanıdığı ve bu hükümlerin idare ve adliyenin birbiri karşısındaki istik
lâli prensipine uymadığı gibi adalet cihazının idari tesis ve nüfuz dışında olduğu hakkındaki itimadı 
da sarsabileceği ileri sürülmekte ve son İtalyan V3 Fransız Anayasalarında ihdas edilmiş bulunan 
ve Adalet Bakanlığı ile hiç alâkası bulunmıyan Yüksek Yargıçlık Meclisi gibi bir kurulun ihdası 
lüzumuna işaret edilmektedir. 

Halbuki Hâkimler Kanununa göre yargıç adaylığını ikmal etmiş olanların yardımcılık sınıfına 
geçebilmeleri, ekseriyeti Yargıtay üyelerinden müteşekkil Ayırma Komisyonunun kararma bağlı 
olduğu gibi yardımcılık sınıfından üçüncü sınıf yargıçlığa ve bu smfııı ilk derecesinden ikinci de
recesine geçebilmesi de yine komisyonun vereceği kararla mümkündür. Böyle bir karar olmadan Ada
let Bakanı bir yargıç adayını yargıç yardımcılığı ıa aiamıyacağı gibi yardımıclık sınıfında bulunan 
veya henüz yargıçlık teminatını kazanmamış olan üçüncü sınıfın 9 ve 8 nci derecelerindeki bir hâ
kimi dahi şahsi takdiri ile terfi ettiremez. Halbuki diğer mülkiye meınurlraı çin bu tarzda bir temi
nat mevcut olmayıp adaylıktan memuriyete geçmeleri ve memuriyete geçtikten sonra terfileri tama
men üstlerinin mütalâası üzerine mensup oldukları Bakanlıkça yapılmaktadır. 

Yargıçlar, üçüncü sınıf yargıçlığın 7 ııei derece inden itibaren yargıçlık teminatını kazanırlar. Bu 
teminatı kazanmış olanlar mahkemeleri ilga veya kadroları tenkis edilmiş olsa bile maaşlarından 
mahrum edilemiyecekleri gibi muvafakatleri olmaksızın terfi suretiyle dahi olsa mevki ve memuriyet
leri değiştirilemez. Yine bu yargıçlar her ne suretle olursa olsun Bakanlık emrine alınamaz ve Emek
li Kanunu hükümleri dışında emekliye sevkolıına nazlar. Buna mukabil mülki memurların en yüksek 
derecesinde bulunanları için dahi bu tarzda bir teminat mevcut değildir. Bunlardan başka yargıç
lar hakkında inzibati muamele yapılması ancak Yargıtay İkinci reislerinden birisinin başkanlığı al
tında toplanan ve ekseriyeti Yargıtay üyelerinden müteşekkil bir kurulun kararına bağlı olduğu 
gibi bu kurulun kararlarına karşı yapılan itirazlar Yargıtay Birinci Başkanının reisliği -altında Yar
gıtay ikinci başkankanlardan, müteşekkil bir kurul tarafından incelenmektedir. Halbuki diğer me
murların inzibati muameleleri böyle bir teminattan mahrumdur. 

Şu izahata nazaran yargıçlarımızın teminatının diğer mülkiye memurlarmmkinden fazla s-ayıla-
rnıyacağı ve üçüncü sınıf yargıçlardan bir kısminin hukuki durumunun diğer memurların duru
mundan farklı bulunmadığı yolundaki mütalâanın arzolunan kanun hükümleri muvacehesinde varit 
olmadığı tezahür etmektedir. 

İl İdaresi Kanununun valilere savcılar ve dolayısiyle yargıçlar üzerinde salâhiyetler tanıdığı iddi
asına gelince; Sözü geçen kanunun 4 ncü maddesi Bakanlıkların illerdeki teşkilâtını valinin emri 
altına koyduğu halde Hâkimler Kanunu ile İcra vo İflâs Kanununda yazılı yargıç, C. Savcısı ve 
yargıç sınıfında bulunanlarla, bu kanunlarda yazılı adalet memurlarmm bu hükümden müstesna olduk
larını açıkça ifade etmiştir. Her ne kadar aynı kanunun 10 ncu maddesinin A bendinde valinin, 
adalet dairelerinde görülmekte olan işlerin geciktiğini haber aldığı vakit gecikme sebeplerini savcı
dan yazılı olarak sorabileceği ifade edilmiş ve aynı maddenin D bendinde ilin düzen ve güveniy
le ilgili işlerde âmme dâvası açılıncaya kadar valinin savcıdan yazılı olarak bilgi istiyebileceği 
hükmü konmuş ise de işlerin gecikmesi hakkındaki soruya karnı savcının vereceği cevabı valinin mü-
taîâasiyle birlikte ancak Adalet Bakanlığına gönderebileceği sözü geçen A bendinde açıklandığı gibi 
hukuku âmme dâvası açıldıktan sonraki safhalar hakkında valinin herhangi bir hususu sormasına 
imkân verilmemiştir. 

Aynı kanunun 13 ncü maddesinde de Adalet daire ve makamları valilerin teftiş ve murakabe 
salâhiyetinin dışında bırakıldığı sarahaten ifade olunmuştur. Bu açıklamalardan anlaşılacağı veç 
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hile ilim heyetinin İl idaresi Kanununun valilere, Savcılar ve dolayısiyle yargıçlar üzerinde salâhi
yetler tanıdığı yolundaki düşüncesi de kanuni duruma uymamaktadır. 

Son îtalyan ve Fransız Anayasalarında ihdas edilmiş bulunan ve Adalet Bakanlığı ile hiç alâ
kası bulunmıyan Yüksek Yargıçlık Meclisi gibi bir kurulun ihdası temennisine gelince; Böyle 
bir kurulun fayda ve mahzurları ilmen daima kabili münakaşa olup muvafık mütalâa edilebilecek 
bir şekil bulunması mümkün olmakla beraber Fransız Anayasasında bu kurulun reisi Cumhurbaş
kanı ve ikinci reisi de Adalet Bakanı olduğuna göre Yargıçlar Kanunu ile Cumhurbaşkanına va
zife vermeye imkân bulunmadığından böyle bir kurulun ihdası Anayasanın tadiline bağlıdır. Bun
dan başka bu kurulun ikinci başkanı Adalet Bakanı olmasına ve fiiliyatta ekseriyetle başkanlık 
vazifesi Adalet Bakanının üzerinde olmasına göre bu teşekkülün Adalet Bakanlığı ile hiçbir alâ
kası bulunmadığı yolundaki mütalâa da isabetli görülememiştir. 

İlim Heyeti tasarısında türlü bakımlardan aynen benimsenmiyecek noktalara da Taşlanmıştır, 
Bunlar hakkındaki hükümet görüşü ve yapılan değişiklikler aşağıda izah edilmektedir. 

1. Her hangi bir değişikliğe gitme teşebbüs ve teklifini dahi Büyük Millet Meclisinin takdiri
ne bırakmanın uygun görüldüğü hususlar : 

A) İlim Heyeti, tasarısında bir milletvekilinin seçiminde nüfus ölçüsünü 70 000 vatandaş 
olarak tesbit etmişti. Bu maddenin gerekçesinde de; muhtelif memleketlerde ortalama 70 - 80 bin 
nüfus için bir milletvekili seçilmekte olduğunu 'belirtmiştir. Hükümetin tetkiklerine nazaran bu 
gibi yerlerde iki meclis sistemi uygulandıktan başka, Çekoslovakya, Yunanistan gibi bâzı mem
leketlerde 20 000, Romanya'da 40 000 nüfus için bir milletvekili seçilegeldiği anlaşılmıştır. 

Bu itibarladır ki, İlim Heyeti tarafından hazırlanan tasarının 4 ncü maddesi kaldırılmış ve yü
rürlükte -bulunan Milletvekilleri Seçimi Kanununun buna dair olan maddesi tasarıya konulmuş
tur. 

B) İlim Heyeti tasarısında ihdas edilen Yüksek Seçim Mahkemesine milletvekilleri seçimiyle 
ilgili her türlü itirazları tetkik etmek ve karara bağlamak vazife ve yetkisinin verilmesi teklif 
edilmekte idi. 

Memleketimizde öteden 'beri tatbik edilmekte olan usule göre, milletvekileri tutanaklarının ip
tal ve tasdiki yetkisini Meclis bizzat kendisinde alıkoymuş, bunu başka bir mercie meselâ hir kaza 
merciine devretmemiştir. Bilindiği üzere Fransa, İtalya, Belçika gibi memleketlerde de bu yetki 
bizde olduğu şekilde bizzat meclisler tarafından kullanılmaktadır. İngiltere'de ise işin kaza mer
ciinin tetkikma sunulması kabul edilmiş olmakla beraber, mahkeme kesin bir karar verip itirazı 
nihai surette halletmek yetkisini haiz olmayıp Avam Kamarası Başkanlığına tetkik ettiği her 
hâdise hakkında rapor sunmaktadır. 

Meclisin nihai kararı için hazırlayıcı ve ayık1 ayıcı mahiyette bir tetkik ve tahkikin Yüksek Se
çim Mahkemesince yapılmasında fayda mütalâa edi'miş ve madde o şekle sokulmuştur. 

I I - Tatbikat bakımından mahzurlu veya tatbi ' ı imkânsız görülen hükümler: 
I. İlim Heyetinin tasarısının 2 nei maddesin1 e: nüfusu 150 000 i aşan ilçeler ayrı birer seçim 

çevresi itibar edilmişti. Bu sistemin kabulü halinde Beyoğlu, Fatih İlçeleriyle Ankara, Bursa, Eski
şehir, Gazianteb, İzmir ve Seyhan İllerinin merkez ilçeleri bağlı bulundukları illerden ayrı birer se
çim çevresi olacaklardı. 

Bir seçim çevresinden fazla sayıda Milletvekilleri çıkaracak yerde, çevreleri daraltmanın lehindo 
nazariyatla öne sürülen fikirlerin isabetli cihetleri vardır. Fakat İlim Heyeti muayyen bir seçmen 
adedini esas olarak alıp seçim çevrelerini bütün memlekete şâmildar (Meselâ 2, 3, 4 ve nihayet en 
çok 5 Milletvekili seçen) çevreler halinde tesbit et/nemiştir. Sadece 150 500 nüfuslu İlçelere ayır
mıştır. Bu usul yukarda adlan sayılan 4, 5 ilde üç veya dört Milletvekili çıkaracak ilâve seçim çeh
releri tesis etmekten başka bir netice sağlamıyacak ir. Buna mukabil meselâ Konya gibi bir seçim 
çevresinde hiçbir ilçenin 150 000 nüfusu olmadığı için, seçmenler gene on altı adaya oy verecek
lerdir. 

İlim Heyeti tasarısının yine aynı maddesi ile, nüfusu 40 000 den aşağı olan seçim çevrelerini di-
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ğer bir seçim çevresine bağlanmasını teklif etmiş;ir. Bu teklife göre «Hakkâri» îlini civarındaki 
bir seçim çevresine bağlamak icâbedcccktir. 

Seç^m çevreleri olarak (İl) esası terkedilm; dikçe ne 150 000 nüfustan yukarı nüfuslu ilçelere 
ayırmanın, ne de 40 000 den az nüfuslu illeri diğer illere bağlamanın bir fayda veya zarurete 
dayanmıyaeağını düşünen Hükümet, « i l» esasını hiç bir istisnaya yer vermeksizin teklif etmeye 
karar vermiştir. 

2. İlim heyeti her köyün ve mahallenin bir se^im bölgesi olmasını teklif etmekteydi. Yürür
lükte bulunan Milletvekilleri Seçimi Kanununun vazetmiş olduğu esaslara göre bütün yurt 20 112 
seçim bölgesini ihtiva etmektedir. Halbuki İlim Heyetimin teklifi kabul edildiği takdirde seçim 
bölgeleri sayısı 50 bini aşacaktır. Bu kadar sandık başına istenilen vasıfta kurul başkan ve üyesi 
ve yedekler bulmak ve böylece lüzumundan fazla dağınık seçim bölgelerinde sandık emniyetini ko
rumak güç olacaktır. Bu itibarla İlim Heyetinin teklif ettiği 3 ncü madde yürürlükteki Milletve
killeri Seçimi Kanununun tesbit ettiği seçim bölgeleri miktarının haddinden fazla artmasına mey
dan vermiyecek şekilde değiştirilmiştir. 

3. İlim Heyeti tasarısının 13 ncii maddesinde seçmen kütüklerinin tanzimi köy ve mahalle 
muhtaılarma bırakılmıştır. Buna rağmen köy ve mahalle muhtarlarmea düzenlenecek kütüklerin 
vaktinde ve intizamla yapılmasından da idare âmirleri ve belediye başkanları sorumlu tutul
muştur. 

Bir taraftan muhtarların bu kütükleri kendi başlarına tanzim edebilmelerindeki güçlük, diğer 
taraftan da idare âmirlerinin kütüklerin tanzimine'•:; sorumlu olması kabul edildiği göz önünde tu
tularak bunların vaktinde ve intizamla dü::enlenmesi vazifesinin de doğrudan doğruya idare âmir
lerinin mesuliyetleri altına verilmesi ve bu makamların bu iş için köy idareleriyle belediye ida
relerinden faydalanmaları tek çıkar yol görülmüş ve 13 ncü madde buna göre tanzim edilmiştir. 

Tasarının yoklama hükümlerini ihtiva eden 14 ncü maddesiyle itirazlara taallûk eden 18 nci 
maddesi ve seçmen kartlarının tanzim ve tevzii ile ilgili 23 ncü maddesi, 13 ncü maddedeki esaslara 
uygun olarak kaleme alınmıştır. 

4. Seçmen kartlarına taallûk eden 21 nci maddeye bu kartlara sahiplerinin fotoğrafisinin ko
nulması imkânsızlığı karşısında, kart hâmilinin o iartııı hakiki sahibi olduğunda tereddüt edilen 
hallerde kimliğini tesbit etmek maksadiyle hüviyeteikdammn istenileceğine dair hüküm konul
muştur. 

Ayrıca, vaktinde sahipleri tarafından alnımı yan kartların da seçmenlere kolaylık olmak üzere 
seçim sandığı başında bulundurulması kabul edilmiştir. 

5. Tasarının 51 nci maddesinde seçim kurulunun iş göreceği yerdeki bir teşkilâtın başında faal 
vazife sahibi olanların kurulda vazife alaruıyaeuğı hükmü vardı. 

Teşkilât tâbiri çok şümullü ve umumi olmakla beraber esasen bâzı yerlerde bu nevi teşkilâttan 
istifade edilemediği takdirde kurulu teşkil edecek elaman bıUmak mümkün olamıyaeağı nazara 
alınarak bu fıkra maddeden çıkarılmıştır. 

6. Yine ilim heyeti tarafından yapılan teklifin 63 ncü maddecinde sandık başında bulunacak 
kurul başkanlarının seçim tarzına dair hükümle.- vardır. Buna nazaran İlce seçim kurulu başkanı 
olan Yargıcm sandık seçim bölgesinde oturan kimselerden tarafsız birer başkan tâyin edeceği 
anlaşılmaktadır. 

Yargıcın bu bölgelerde tarafsız kimseleri tesbit etmesi ekseri hallerde güç olduğu gibi, bunu ti 
behemehal o bölgede oturan kimselerden seçilme:! kaydı da okur yazar başkan bulmak bakımından 
müşkülleri mucip olabileceği düşünülerek bu usulün yerine yine ilim heyetinin prensiplerine sa-
d'k kalmak şartiyle iyi şöhretli kimselerden ikişer kişilik bir listenin ilce seçim kurulu tarafın
dan önceden tanzim ve bunlardan birinin kuraiie sandık kurulu başkanlığına tâyin edilmesi 
daha uygun görülmüş ve 63 ncü madde bu esasagö"e yeniden kaleme alınmıştır. 

7. Tasarının 79 ve 158 nci maddeleri; (İlim heyetinin tasarısındaki 157 nci madde) maddi, 
malî ve şahsi vasıtaların ne suretle sağlanacağı ve seçim giderleri hakkında hükümler ihtiva et
mektedir. 
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Şimdiye kadar seçim işlerinin tedviri, idari otorite tarafından sağlanmakta olduğu için gider

leri İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulmakta idi. Yem tasarıda seçimin idaresi adlî otoritelere bı
rakılması prensipi kabul edildiğine göre seçim giderlerinin Adalet Bakanlığı Bütçesine konulma
sı tabiîdir. 

8. İlim heyeti 200 seçmen için bir kapalı oy verme yeri hazırlanmasını teklif ediyordu. Bu 
cihet bâzı yerlerde çok masraflı ve bâzı yerlerde de tatbiki müşkül olacağından kapalı oy verme 
yerlerinin seçim bölgesinin icaplarına ve ihtiyaçlarına göre tedarik ve temininin sandık seçim 
kurullarının takdirine bırakılması uygun görülmüş ve S3 ncü madde bu esasa göre tanzim olun
muştur. 

9. İlim Heyeti tasarısının 1.12 ve 118 nci maddelerinde Yüksek Seçim Mahkemesine tanınan 
kesin yetki, tutanaklar hakkında. Büyük Millet Meclisine ait olan yetkiyi kaldırmakta idi. Bu husus
taki Hükümet görüşü yukarda açıklanmıştır. 

Yüksek Seçim Mahkemesinin, Büyük Millet Meclisinin nihai ve kesin kararını kolaylaştırıcı tet
kikleri faydalı görülerek, maddeler bunu sağlıyacak şekilde yeniden tanzim edilmiştir. Seçimin 
neticesini değiştirecek mahiyette usulsüz veya hileli muamele veya vakıalar sandık, ilce, il kurulla
rından hangisine atfediliyor ise, ilk itiraz ve şikâyetin önce o kurula yapılmış olması şartı esas 
tutulmuştur. Bu türlü bir şikâyet ve itiraz ilgili kurul tarafından reddedilir ve onun üstündeki 
kurula - ilk müracaat olunan kurulun bu kararma kargi - yapılan itiraz da reddolunursa ancak o 
vakit iş Yüksek Seçim Mahkemesine getirilebilir. İl kurulu muamelelerine karşı itirazlar bu kurul 
tarafından reddedilirse - daha üstünde başka merci ci: ıadığı için - bu karara karşı Yüksek Seçim 
Mahkemesine itiraz olunabilir. 

Madde bu suretle tanzim edilmekle hem vatandaşın itiraz hakkı kolaylaştırılmış, hem de ma
hallinde itiraz yapılmadığı halde sonradan tertiplenecek kötü niyetli itirazlarla Yüksek Seçim 
Mahkemesinin beyhude meşgul edilmesi önlenmek istenmiştir. 

III - İlim Heyeti tasarısının bâzı prensiplerini tamamlayıcı hükümler : 
1. İlim Heyetinin hazırladığı tasarıda seçim işlerinin yargıçların idare ve nezareti altında ya

pılmasına ait olarak vazetmiş olduğu prensipi Hükümet benimsemiştir. Ancak bu prensipin lâyi-
kıyle işliyebilmcsi ve vatandaş vicdanında seçimin tesirsiz yapıldığı kanaatinin yerleşmesi için yar
gıcın behemehal tarafsız kalması lâzımdır. Bu itibarla yargıcın seçim neticesi ile şahsan alâka 
tesis etmemesi zaruridir. Bunu sağlamak için serjim kuruluna başkanlık edecek olan yargıcın yur
dun hiçbir yerinden aday gösterilmemesini tasarının umumi prensipinin tabiî bir neticesi telâkki 
ettik. Bununla İlim Heyetinin tasarısında teklif edilen 26 ncı maddenin vazettiği prensipi ta
mamlamış olduğumuz kanaatindeyiz. Bundan başka Devlet memurlariyle belediye başkanlarının 
görevli bulundukları seçim çevresinde adaylıklarım koymaları seçimin tam bir serbestlik içinde 
cereyanı bakımından uygun görülmemiş ve bu maksatla Devlet memurlarının, bulundukları seçim 
çevresinden altı ay önce ayrılmış ve belediye başkanlarının iki ay önce çekilmiş olmaları kaydı 
konulmuştur. 

2. İlim Heyeti tasarısında seçim kurulu başkanlığım en yüksek dereceli yargıcın yapacağı 
belirtilmiş ise de, ajııı derecede mütaaddit yargıç bulunması veya hiç yargıç bulunmaması veyahut 
başkanlık edecek yargıcın fiilî veya hukuki sebeplerle bu görevi yapacak durumda olmaması 
halleri derpiş edilmemiştir. Bu itibarla il seçim kurulu başkanına taallûk eden 54 ncü maddeye 
bu boşlukları ikmal edecek hükümler konmuş velice seçim kurulu başkanlarına da bu hükümler 
teşmil edilmiştir. 

3. İlim Heyeti, tasarısının 00 ncı maddesi, ilce seçim kurullarının teşkilinde genel meclis üye
lerine de yer vermiş, fakat genel meclis üyesi miktarının yeter sayıda olmaması halinde kurul üye-
liklerindeki noksanlığın nasıl tamamlanacağı derpiş edilmemişti. Bu maddede yapılan tadille bu 
eksik giderilmiştir. 

4. İlim Heyeti ceza hükümlerinde seçim suçlarından bâzılarına ait cezaları artırma cihetine 
gitmiştir. Seçim Kanunu hususi bir kanun ve seçim suçları umumi suçlardan ayrı özel bir mahi
yette fiiller olmasına göre ayrı hükümler halinde tanzimi bir zaruret olmakla beraber hususi suç-

( S. Sayısı : 161 ) 
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larm müeyyidelerini teşkil eden cezaların nevi ve miktarını tahdit ve tâyinde şüphesiz Umumi Ce
za Kanununun ana esaslarını ve umumi hükümlerini göz önünde tutmak, kanunlar arasında ahenk 
ve insicamı sağlamak bakımından kaçınılmaz bir keyfiyet olduğunda tereddüt edilemez. 

Bu itibarla seçim suçları için 119, 123, 139 ncu maddelerde tesbit olunan cezaların nevi ve mik
tarları Türk Ceza Kanununun umumi hükümlerine göre ayarlanmıştır. 

5. Yine İlim Heyeti tasarısının 154 ncü maddesinde seçime ilişkin suçlardan sanık olanlar 
hakkında genel hükümlerin uygulanacağı yazılıdır. Hükümet bu prensipe tamamen iltihak etmek
tedir. Ancak, il ve ilce idaresinin karışık bir hale gelmemesi için valinin ve kaymakamın tahkik 
ve muhakeme mercii hakkında bugünkü mevzuatımızda mevcut «lan hükümlerin mahfuz bulun
durulmasını da lüzumlu görmekteyiz. Bu maksatla Yüksek Meclise sunulan tasarıya gerekli ilâve 
yapılmıştır. 

6. İlim Heyetinin teklifinde seçime ilişkin suçların zaman aşımına ait bir hüküm yoktur. Bu 
nevi suçlardan mütevellit huzursuzluk ve tezviri ortadan kaldırmak gayesiyle diğer memleketler
de özel zaman aşımları tesis edilmiştir. Bizde de bu nevi suçların üç aylık bir zaman aşımına tâbi 
tutulması uygun görülmüş ve tasarıya buna dair hüküm konulmuştur. 

7. İlim Heyetinin koyduğu prensipe aykırı bir istisna teşkil eden 159 ncu maddenin tesis se
bebi anlaşılamamış ve madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

8. İlim Heyeti tasarısında ilk genel toplantılarını yapmamış ve o yer seçim çevresiyle birlik
te 20 seçim çevresinde altı aydan beri teşkilât kuramamış olan siyasi partilerin il, ilce ve sandık 
seçim kurullarında temsilci bulunduramıyacaklarına dair hükümler vardır. 

İlim Heyetinin koymuş olduğu bu prensipi hükümet de benimsemektedir. Ancak Büyük Millet 
Meclisinde halen kendilerini temsil ettirmekte bulunan siyasi partiler için bu kayıtlardan ilk ge
nel kurul toplantısını yapmış ve 20 ilde teşkilât kurmuş olmak şartının 1950 seçimlerinde aranma
ması lâzımgelir kanaatindeyiz. Bu itibarla tasarıya bu hususları sağlayıcı geçici bir madde kon
muştur. 

İşaret olunan ynkarıki noktalar dışında prensip ve esaslara taallûk etmiyen bâzı düzeltmeler 
kanun metninde görülecektir. 

Büyük Meclisin tetkikleriyle en iyi şeklini bulacağına şüphe olmıyan Seçim Kanunu 8 nci Bü
yük Millet Meclisinin büyük bir eseri olacaktır. 

Muhtelif memleketlerin seçim mevzuatını ihtiva eden kitapla teknik heyetin hazırladığı ta
sarı ve İlim Heyetinin Hükümete verdiği proje ve gerekçesi de Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
emirlerine amade kılınmıştır. 

( S. Sayısı : 1G1 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletvekili Seçim Kanunu 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Esasları 

Seçim usulünün prensipleri 

MADDE 1. — Milletvekili seçimi tek dere
celidir ve genel, eşit, gizli oyla yapılır. Oy 
serbest ve şahsidir. Oyların sayılması ve tasnifi 
açıktı*. 

Seçim çevresi 

MADDE 2. — Milletvekili seçiminde her il 
bir seçim çevresidir. 

Seçim bölgesi 

MADDE 3. — Seçim çevreleri, sayısı sekiz 
yüz seçmeni geçmemek üzere seçim bölgelerine 
ayrılır. 

Bu kanun yürürlüğe girer girmez 59 ve 60 
ncı maddeler gereğince teşkil edilecek kurul, 
sırf seçim bölgelerinin tesbiti için toplanır ve 
gerekli bütün incelemeleri yaparak seçim bölge
lerinin merkezlerini ve hangi köy, mahalle ve 
sokakları kısmen veya tamamen içine aldıkları
nı açıkça belirtir ve gazete ile, gazete olmıyan 
yerlerde mûtat olan vasıtalarla on beş gün için
de ilân eder. Şu kadar ki, 300 seçmeni olan köy
lerin behemahal bir seçim bölgesi olarak kabu
lü mecburidir. Bundan başka bir seçim bölgesi 
içine giren köyler bölge merkezinden sekiz kilo
metreden fazla uzaklıkta olamaz. 

Bu suretle tesbit edilen sandık seçîm 'bölge
lerinde dört sene müddetle değişiklik yapılamaz. 
Bu müddetten sonra değişiklik yapılması' hak
kındaki istekler kurulca incelenir. Ve gerekirse 
yukarıki esaslar dairesinde değişiklikler yapıla
rak ilân edilir. r l i HT1; / 

10 ncu maddede yapılı seçmen kütüklerinin 
düzenlenmesinde•• bu, bölgeler esas tutulur. . 

releri için aşağıda gösterilen işlem yapılır. 
55 000 e kadar 1, 55 001 den 95 000 e kadar 

2, 95 001 den 135 000 e kadar 3 Milletvekili se
çilir. Nüfus miktarı yükseldikçe Milletvekili sa
yısı bu yolda art ır ı l ı r . 

Milletvekili sayısının tesbit^ 

MADDE 5. — Seçilecek Milletvekili sayasının 
tesbitinde son genel nüfus sayımı neticesi esas 
tutulur. 

Yukarıki hükümlere göre belirtilecek seçim 
çevreleriyle her seçim çevresinden çıkacak Mil
letvekili sayısı Bakanlar Kurulunca bir karar
name ile tesbit olunur ve keyfiyet resmî gazete
de ve her seçim çevresinde gazetelerle ve mûtat 
vasıtalarla yayınlanır. 

Seçim başlangıcı 
. f r i j îM J 

MADDE 6. — Seçim döneminin son toplantı 
yılının 23 Temmuz g ü n ^ , ^ i m i n başlangıç tari
hidir. Ara seçimleri, içinde' bulunan yılın yine 
23 Temmuzunda başla*. ; * -'-'>- AC-ilAU 

Dönem bitm^ezden^nee' Btyü^İff le t 'MeöK-
since seçimkVyeriiTe^mesme^ldl^ 
halinde seçim, yenileme kararıftltf^vetödfp-gud
den sonra gelen yedinci gün başlar. Bu tak
dirde, keyfiyef-BVkâHİar'Kumulu karariyle ilân 

^ojungr^ ^ ^ ş t ^ e j d l i ^ e ^ m l ; içim [ E y $ l a f i n i n 
üçüncü Pazarı oy v e r ^ ^ . f . ^ , ^ W)m^ ^ 

Seçimin yenilenmesine karar verilmiş olması 
halinde seçim n^an>^le|e^|n^n başladığı günü 
takip eden 30 ncu günden sonra gelecek ilk 
^azlar^nİi-oy^velfme f ü ı M ü r . v r - • ; ; uVJ-

-A\ hf\) bir übn'jiCiirir-Ş :̂ L;-f',-?b ;!.&£ *.;;::.>.;: noğ 

^XK^Ç1:.KISJ^ ^f,>.l.r?ı orîr:. 

Bölüm : 1 •'ii^-'V' '^j.-»-« 

,;m%M ;nr;oh!;)î0;î "S%çmen' -î:> -^MAI: ' 

bitiren her vatandaş seçmendir. 

EM) 

>>SeçHmdeııÜfû$*ö1içusü' 

MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
larından her 4Q' 000 kişf için bir : Milletvekili 

Nüfusu 40 ÖÖÖ Dinden yukarı olan seçim çev-

' (K Sayış: 



Seçmen olamıyanlar 

MADDE 8. — Aşağıdaki kimseler seçmen 
olamazlar: 

1." Kısıtlı olanlar, 
2. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri süren

ler, 
3. Kamu hizmetinden yasaklılar. 

Oy veremiyecek seçmenler 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı seçmenler oy 
veremezler: 

1. Zabıta âmiri ve memurları, 
2. Subaylar, 
3. Askerî memurlar, 
4. Askerî öğrenciler, 
5. Silâh altında bulur an erat. 

Bölüm : 2. 

Seçmen kütükleri 

1. Mahiyeti ve düzenlenmesi 

Seçmen kütüğü 

MADDE 10. — Her seçim bölgesinin bir 
seçmen kütüğü vardır. Bu kütük daimîdir. Her 
seçmen, kütüğünde kayıtlı bulunduğu seçim böl
gesinde oy verir. 

Seçmenlik stfatı 

MADDE 11. — Seçmenlik sıfatının tâyininde 
esas seçmen kütükleridir. 

Kütük listeleri 

MADDE 12. — Seçmen kütüğü biri isim, di
ğeri ikametgah üzerine tertiplenen iki çeşit lis
teden mürekkeptir. 

îsim üzerine listeler seçmenin soyadının al
fabe sırasına göre tanzim olunur. 

ikametgâh üzerine listeler seçim bölgesinde 
seçmenin oturduğu sokağa ve kapı numarasına 
göre tertiplenir. 

Kütüklerin tutulması 

MADDE 13. —• Seçmen kütüklerini kayma
kam ve valiler düzenlerler. Bu memurlar kü
tüklerin düzenlenmesi ve gerekli değişikliklerin 

10 — 
i kütüklere işlenmesini sağlamak maksadiyle bele-

diyeleri ve köy idareleriyle mahalle muhtarla-
! rını vazifelendirirler. Bu işlerin vaktinde yapı

labilmesi için Devlet teşkilâtına dâhil memurları 
(Yargıçlar ve askerî şahıslar hariç) görevlen
direbilecekleri gibi hariçten de lüzumlu gördük-

ı leri kimseleri çalıştırabilirler. Bu işlerde çalış
ma saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak 
memurlara zaruri masraf karşılığı ve hariçten 
alınacak kimselerin gündelikleri, taşıma ve 

I kırtasiye gibi yapılacak başka her çeşit giderler 
her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesindeki özel bö
lüme konulacak ödenekten İçişleri Bakanlığınca 
belirtilecek esas ve miktarlara göre verilir. 

Yoklama 

I ADDE 14. — Her yıl Haziran ayının ilk haf
tasında yapılacak yoklamalarla seçim kütükle
rinde gerekli değişiklikler yapılır. 

Kayıt nakli 

MADDE 15. — Bir köy veya mahalleden baş
ka bir köy veya mahalleye yerleşmek maksadiy
le göç edenler, kütükten kayıtlarının silinmesi 
ve göç ettiklerini gösteren bir belge verilmesi 
için ayrıldıkları yer muhtarlığına baş vururlar. 
Bunlar da bu muamelenin yapılmasını bağlı ida
re âmirlerinden ister. 

Askı 

MADDE 16. — Kütük listeleri okunaklı bir 
şekilde tanzim edildikten sonra köylerde köy 
odalarında ve mümkünse diğer münasip yerler
de, şehir ve kasabalarda mahalle muhtarları ile 

) herkesin kolayca görüp okuyabileceği yerlere 
asılı?. 

2. Kütük kayıtlarına itiraz. 

Liste kayıtlarına itiraz 

MADDE 17. — Her seçim bölgesinin kütük 
listeleri Haziran ayının ikinci haftası başından 
itibaren on gün müddetle asılı kalır. Bu müddet 
zarfında o seçim bölgesi içinde oturan her seç
men liste kayıtlarına itiraz edebilir. 

İtirazın yapılması 
MADDE 18. — İtiraz muhtara sözlü olarak 

| yapılabilir. Bu takdirde muhtar bu itirazları il-

( S. Sayısı : 161) 



— 11 — 
gili vali ve kaymakama bildirir. 

itirazlar yazılı olarak doğrudan doğruya 
kaymakam ve valiye de yapılabilir. Dilekçiye, iti
raz tarihini taşıyan bir makbuz verilir, itirazla
rın sonucu üç gün içinde dilekçiye yazılı olarak 
bildirilir. 

Mahkemeye baş vurma 

MADDE 19. — Yazılı itiraza 3 gün içinde 
cevap verilmemişse veya cevap verilip de itira
zın yerinde olmadığı bildirilmişse dilekçi seçim 
bölgesinin bağlı bulunduğu sulh yargıçlığına beş 
gün içinde baş vurabilir. Sulh yargıcı itiraz hak
kında 3 gün içinde kesin karar verir. 

Muafiyet 
MADDE 20. — îtiraz işlerine dair her türlü 

evrak resim, harç ve ücretlerden muaftır. 

; 3 - Seçmen kartları 
Seçmen kartı 

MADDE 21. — Seçmen kütüğünde kayıtlı 
her seçmen vatandaşa bu kanuna ekli örneğe 
göre hazrlanacak bir seçmen kartı verilir. 

Seçmen kartı seçmenin kimliğini ispata ya
rar. Her hangi bir sebeple kartın sahibi oldu
ğundan şüphe edilenlerden hüviyet cüzdanı ib
raz etmeleri istenebilir. 

Kartın muhtevası 
MADDE 22. — Seçmen kartında seçmenin 

hangi seçim bölgesinde ve hangi sandıkta oy 
vereceği gösterilir. 

Bundan başka seçmen kartında seçmenin 
soyadı, öz adı, işi ve oturduğu yer gösterilir. 

Kartların dağıtılması 
MADDE 23. — Seçmen kütükleri listelerinin 

askıdan inmesini takip eden sekiz gün içinde va
li ve kaymakamlar tarafından hazırlanacak seç
men kartları seçmenlere dağıtılmak üzere muh
tarlara verilir.. 

Sahipletri bulunmadığı için dağıtılmayan kart
lar köy odasında veya muhtarlıklarda sahipleri 
emrinde tutulur. Seçim gününe kadar alınmamış 
olan kartlar seçim gününde sahipleri tarafından 
istenildiği takdirde verilmek üzere sandık seçim 
kurulları başkanlarına teslim olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Seçilme hakkı 

Bölüm : 1. 

Seçilme yeterliği 

Seçilebilme 

MADDE 24. — Otuz yaşını bitiren her va
tandaş milletvekili seçilebilir. 

Milletvekilliğine seçilemiyecek olanlar 

MADDE 25. — Aşağıda yazılı olanlaç mil
letvekili seçilemezler: 

1. Kısıtlılar, 
2. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, 
3. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri süren

ler, 
4. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar, 
5. Müebbet veya muvakkat ağır hapir, beş 

seneden fazla hapis veya müebbet sürgün ceza
larından biri ile hüküm giymiş olanlar, 

6. Hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inan
cı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından 
biri ile hüküm giymiş olanlar, 

7. Kamu hizmetlerinden yasaklılar. 

Bölüm : 2. 

Adaylık 

Adaylık koyma 

MADDE 26. — Seçilme yeterliğine sahip her 
vatandaş milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 

Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organları bu partilerin teşkilatı bulunan 
seçim çevreleri için o çevrenin seçebileceği mil
letvekili sayısını geçmemek üzere aday göstere
bilirler. Elli seçmenin, oturdukları yer muhtar-
lığınca tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müra
caatları ile bir kimsenin aday gösterilmesi müm
kündür Bu takdirde, aday gösterilen kimsenin 
de, bu hususa yazılı olarak muvafakatini bildir
miş olması gerektir. 

Seçim kurullarına başkanlık eden yargıçlar 
yurdun hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını 
koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemez
ler. 
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rek bunlar hakkındaki kararını ilgililere tebliğ 
ve aynı zamanda ilân eder. 

Bu kararlara; karşı ilândan itibaren iki gün 
içinde Yüksek Seçim Mahkemesine başvurulabi
lir. 

Mahkeme bu müracaatları üç gün içinde ka
rara bağlar. 

Adaylığı, tercih eden yargıçlar aşağıdaki 
fıkrada memurlar hakkında konulan kayıtlara 
tâbi olurlar. Ancak bu tercih hakkı, başkanlık 
vazifesine başladıktan sonra kullanılamaz. 

Devlet memurları, seçimin başlangıcından 6 
ay önce istifa etmedikçe görevli bulundukları 
seçim çevresinden adaylıklarını koyamazlar, 
aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Belediye başkanları seçimin başlangıcından 
iki ay önce istifa etmedikçe bulundukları seçim 
çevresinden adaylıklarını koyamazlar, aday gös
terilemezler ve seçilemezler. 

Devlet memurları ve belediye başkanları dö
nem bitmezden önce Büyük Millet Meclisince 
seçimin yenilenmesine karar verildiği takdir
de bu kararın verildiği tarihten itibaren 7 gün 
içinde istifa etmedikçe görevli bulundukları se
çim bürosundan adaylıklarını koyamazlar, aday 
gösterilemezler ve seçilemezler. 

Adaylık için müracaat varakaları puldan 
muaftır. 

MADDE 27. — Bir kimsenin ancak bir se
çim çevresinde aday gösterilmesi mümkündür. 
Aksi halde adaylığı bulunan tekmil çevrelerde 
aldığı oylar hükümsüz sayılır. 

Seçilmiş olma halinde o kimse yerine seçimde 
milletvekili olmamış bulunanlardan, en çok oy 
almış olan kimse milletvekili olur. 

Müracaat Müddeti 

MADDE 28. — Milletvekilliği adaylığı için 
'oy verme gününden önceki 20 nci gün akşamına 
kadar müracaat caizdir. 

Müracaat usulünde adaylığa itiraz 

MADDE 29. — Adaylık müracaatı adayın 
Milletvekili seçilmek istediği seçim çevresi il se
çim kurulu başkanlığına yazılı olarak yapılır. 
Kurul Başkanlığı, müracaatın yapıldığına dair 
bir makbuz verir ve müracati ilân eder. 

Müracaatlardan her birinin ilânından itiba
ren iki gün içinde adaylığa yazı ile itiraz oluna
bilir. Bu itiraz dilekçesine gerekli vesikaların 
bağlanmış olması şarttır. 

İl seçim kurulu başkanı oy verme gününden 
önceki 15 nci gün akşamına kadar tekmil adaylık 
müracaatlarını ve yapılmışsa itirazları inceliye-

(S. 

Adaylar listesi 

MADE 30. — Adaylık koma müddeti bitince 
il seçim kurulu başkanı seçim eçvresindeki tekmil 
seçim bölgesine alfabe sırasına göre tanzim edil
miş adaylar listesini bildirir. 

Bundan önceki maddede yazılı müracatlar 
vâki olup da henüz kesin karara bağlanmamışsa, 
gönderilecek adaylar listesi geçici olur. Yapıl
mış müracaatların kabulü halinde il seçim kuru
lu başknı seçim bölgelerine kesin adaylar listesini 
gönderir. Geçici adaylar listesi oy verme günün
den önceki 11 nci gün akşamı kendiliğinden kesin 
liste haline gelir. 

Bölüm : 3 

Seçim propagandası 

Serbestlik 

MADDE 31. — Seçim propagndası bu kanun 
hükümeri dairesinde serbesttir. 

Yasak yerler 

MADDDE 32. — Seçim zamnmda genel yol
lar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen 
kamu bina ve tesislerinde ve belediyelerce göste
rileceklerden gayri meydanlarda sözlü propagan
da yapılması yasaktır. 

Zaman haddi 

MADDE 33. — Saat 21 den sonra sözlü pro
paganda yapılamaz. 

Kapalı yer toplantıları 

MADDE 34. — Sözlü propaganda için yapı -
cak kapalı yer toplantılarına ancak o seçim çev
resi seçmenleri ve milletvekili adayları ve bun
ların vekâletnamesini havi temsilcileri ile millet
vekilleri katılabilirler. 
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Toplantı heyeti I 

MADDE 35. — Bu çeşit toplantılarda toplan
tı başlar başlamaz 3 kişilik bir heyet kurulur. Bu [ 
heyetin görevleri toplantının intizamını sağla- | 
mak, kanunlara aykırı hareketleri önlemek, ka
mu düzenine ve edep törenlerine aykırı veya suç 
işlemiye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz ve nutuk- I 
lan menetmektir. 

Heyet mensupları yukarıki fıkraya muhalif 
bir hal hususunda sorumludurlar. Heyet kurul-
mıyan toplantıların yapılması yasaktır. 

Radyo ile propaganda I 

MADDE 36. — Radyolarda propaganda, her 
siyasi parti için günde beş dakikayı aşamaz. 

En az beş seçim çevresinde aday göstermemiş 
olan siyasi partiler yukarıki fıkra hükmünden 
faydalanamaz. 

Yirmiden fazla seçim çevresinde aday göster
miş plan siyasi partiler birinci fıkrada yazılı yet
kiden günde ilci defa istifade edebilirler. 

Müracaat 

MADDE 37. — Siyasi partiler genel mer
kezleri radyolarda propaganda yapmak istedik
lerini oy verme gününden önceki 21 nci gün sa
bahına kadar Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelidirler. 

Yayın devresi 

MADDE 38. — Radyolarda propaganda oy 
verme gününden önceki onuncu gün sabahından 
üçüncü gün sabahına kadar devam eder. 

Yayın zamanlarının tesbiti 

MADDE 39. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü radyolarda propaganda için mü
racaat eden siyasi partiler arasında kur'a çekerek 
Konuşma sıra ve zamanlarını tâyin eder. Kur'anın 
oy verme gününden en az 15 gün önce çekilmiş 
olması lâzımdır. 

Kur'aya itiraz etmek istiyen siyasi parti 24 
saat içinde Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanına 
başvurabilir. 

Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı itirazı ke
sin olarak halleder. J 

Hoparlörle yayın 

MADDE 40. — Hoparlörle propaganda hal
kın huzur ve rahatını bozmamak şartiyle serbes-
tir. 

Şehir ve kasabalarda belediye başkanlarının, 
köylerde muhtarların teklifi üzerine ilce seçim 
kurulları başkanları yukarıki fıkraya göre yapı
lacak propagandanın yasak edilmesine karar ve
rebilirler. 

Duvar ilânları 

MADDE 41. — Oy verme gününden önceki 
üç gün içerisinde propaganda için duvar ilânı 
asmak veya yapıştırmak yasaktır. 

Yasaklar 

MADDE 42. — Propaganda için duvar ilân
ları üzerinde Türk Bayrağı, dinî ibareler ve her 
türlü resim bulundurulması yasaktır. 

Muafiyet 

MADDE 43. — Propaganda için duvar ilân
ları seçim zamanına mahsus olmak üzere her 
türlü resimden muaftır. 

İlân yerleri 

MADDE 44. — Propaganda için duvar ilân
ları seçim zamanında ancak şehir ve kasabalarda 
belediyelerce, köylerde köy ihtiyar heyetle
rince, tâyin olunacak yerlerde asılabilirler. 

Bu yerlerde her siyasi partiye ve her bağım
sız adaya aynı ölçüde saha verilir. Ve kendileri-
no verilen yerler yekdiğerinden kalın boyalı 
çizgilerle veya çıtalarla ayrılır. 

Sahaların tahsisinde esas, belediye veya köy 
ihtiyar heyetine müracaat sırasıdır. Müracaat, 
oy verme gününden önceki sekizinci gün akşa
mına kadar yapılmış olmalıdır. Aynı zamanda 
yapılan müracaatların sırasını tâyin için kur'-
a çekilir. 

Kendisine ayrılan ilân yerini boş bırakan 
siyasi parti veya aday belediyeye veya köye 
yer ayrılması için yapmış olduğu masrafları 
ödemekle mükelleftir. 

Sair yerlere asma yasağı 

MADDE 45. — Yukarıki maddede gösteri-
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len yerlerden ayrı her hangi bir yerde ilân asıl
ması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. 

Matbua dağıtımı 

MADDE 46. — Seçim zamanında propagan
da için el ilânı mahiyetinde matbualar dağıtı-
cak olan kimselerin seçme yeterliğini haiz olma
ları şarttır. 

Memurlar ilân dağıtamazlar. 

Yasak hükmü 

MADDE 47. — Oy verme gününden iki gün 
öncesinden itibaren ilân, beyanname, tamim, 
açık mektup gibi her çeşit matbuanın dağıtılma
sı yasaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Seçim İşleri 

Bölüm : 1 

Seçim Hazırlıkları 

1. Serim işlerini yürütmekle görevli teşkilât 

Seçim kurulları 
MADDE 48. —- Seçim işleri seçim kurulların

ca yürütülür. 

Çeşitleri 

MADDE 49. — Her seçim çevresinde bir il 
seçim kurulu, her ilçede bir ilce seçim kurulu 
ve seçim bölgelerinde yerleştirilecek her sandık 
başında bir sandık kurulu bulunur. 

Kendisine doğrudan doğruya bağlı bucak veya 
köy veya mahalle bulunan il merkezinde bu yer
ler için ayrıca bir ilce seçim kurulu bulunur. 

Yargıç nezaret ve kontrolü 

MADDE 50. — Bu kurullar tekmil işlerinin 
görülmesinde yargıç nezaret ve kontrolüne tâbi-
dirleı*. 

Kurullarda vazife alamıyacak olanlar 

MADDE 51. --- îdaro âmirleri, zabıta âmir 
ve memurları, ordu mensupları, askerî şahıslar, 

milletvekilleri, milletvekilliği adayları ve bun
ların temsilcileri seçim kurullarında vazife ala
mazlar. 

Toplantı yeri ve zamanı 

MADDE 52. — il ve İlce seçim kurulları 
seçime başlanacağını ilândan itibaren 10 gün 
içinde adalet dairelerinde vazifeye başlarlar. 
Kurul asli ve yedek üyelerine başkan tarafın
dan ilk toplantıdan en az iki gün önce ve günü 
vo saati belirtilerek davetiye gönderilir. Gelmi-
yen asli üyeler yerine yedekler alınır. 

Bu suretle de nisap bulunmazsa mevcutlarla 
yetini lir ve kararlar çoğunlukla verilir. 

And içme 

MADDE 53. — il ve ilce kurulları üye ve 
yedekleri görevlerine başlamadan önce seçim 
kurulu başkam olan yargıç önünde birer birer 
şöyle and içerler: 

«Hiçbir tesir altında kalmıyarak, hiçbir kim
seden korkmıyarak vazifemi kanuna göre dos
doğru yapacağıma, namusum,, vicdanım ve tek
mil mukadderatım üzerine yemin ederim.» 

Sandık kurulları başkan ve üyeleri oy ver
me günü vazifeye başlamazdan önce sandık baş
larında hazır bulunanlar önünde yukarıki fık
rada yazılı şekilde and içerler. 

îl seçim kurulu 

MADDE 54. — î l seçim kurulu, il merkez
lerindeki en yüksek dereceli yargıcın başkanlığı' 

altında on üyeden meydana gelir. 
i l merkezinde aynı derecede birkaç yargıç bu

lunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşit
lik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkan
lık eder. 

i l veya 59 ncu maddeye göre ilce seçim kuru
lu başkanlığını yapacak olan yargıç herhangi bir 
sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi 
yapabilecek başka bir yargıç da bulunmazsa o ye
rin bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesinin yar
gıç çevresi içinde bulunan ve mensup olduğu Ada
let komisyonunca ayrılmasında mahzur görülmi-
yen bir yargıç Adalet Bakanlığınca seçim işlerini 
idare etmek yetkisiyle o yere gönderilir. 

Ağır ceza çerçevesi içindeki yargıçlardan bi
rinin gönderilmesine imkân bulunıiııyan hallerde 
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bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahke
mesinin kaza çevresi içindeki yargıçlardan biri 
yukarıki usule tevfikan Adalet Bakanlığınca yet
ki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın 
gelip görevine başlamasına kadar seçim kurulu 
başkanlığını, kurulun keudi arasında kur'a ile 
seçeceği bir zat yapar. 

Bu madde gereğince kendilerine yetki veri
lecek yargıçlara 2544 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde maaş tertibindeki kadro tasarrufatm-
dan gönderildikleri yargıçlığa muhassas kadro 
aylığı tutarının yarısı nispetinde yetki ödeneği 
verilir 

ti seçim kurulu üyelikleri 

MADDE 55. — îl seçim kurulu üyeleri aşağı
daki şekilde belli olur. 

Kurul başkanı, kendi tüzüklerine göre ilk 
genel toplantılarını yapmış olup o yer seçim 
çevresiyle birlikte en az yirmi seçim çevresinde 
altı aydan beri teşkilât kurmuş bulunan tekmil 
siyasi partiler arasında bir kur 'a çeker ve kur'a-
da isimleri çıkan yedi partiye birer temsilci ismi 
bildirmelerini tebliğ eder. Bu isimleri siyasi 
partiler beş gün içinde bildirmeye mecburdur
lar. 

Bu temsilcilerden kur 'a sırasiyle beşi il se
çim kurulu asli üyesi, diğer ikisi yedek üyedir
ler. 

Bundan başka, keza kur 'a suretiyle belediye 
meclislerinden beş ve il genel meclislerinden üç 
kişi ayrılır. Belediye meclislerinden ayrılan
lardan, kur 'a sırasına göre üçü asli diğer ikisi 
yedek, il genel meclislerinden ayrıl ani ardan ise 
ilk ikisi asli, diğer biri yedek üyedir. 

Kur'anın çekileceği gün, saat ve yer gazete
ler, olmıyan yerlerde mutat vasıtalarla ilân edi
lir ve o saatte kur 'a aleni olarak çekilir. 

İstanbul İli seçim kurulu üyelikleri 

MADDE 56. — îstanbul îli, il seçim kurulu 
ile 60 ncı maddede yazılı ilce seçim kurulları 
için seçilecek üyeler, istanbul Birleşik Mahallî 
İdareler Genel Meclisi üyeleri arasından alınır. 

Siyasi partÜer üyelikleri 

MADDE 57. — Yargıcın alenen çekeceği 

( S . Saj 

kur 'a için doldurulması gereken üyelik sayısı 
kadar siyasi parti bulunmazsa veya kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde cevap 
vermezlerse eksik kalan yerler mevcut partiler
den temsilci sayısı eşitlik üzere ve bu mümkün 
olamıyorsa kur 'a yolu ile tamamlanmak suretiy
le ve hiçbir parti mevcut değilse kurul başkanı 
tarafından doldurulur. 

İşbu madde hükmü ilçe seçim kurulları ile 
sandık kurulları teşkilinde de uygulanır. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 58. — il seçim kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır: 

1. i l seçim çevresi içinde seçimin intizamla 
cereyanını temin için gereken tedbirleri almak 
ve seçim işlerini kontrol etmek, 

2. Aday beyannamelerini almak ve ilân 
etmek, bun'.'ar hal:kmda vâki olabilecek itiraz
ları incelemek ve bu beyannamelerden kanunen 
muteber olmıyanlar hakkında karar vermek, ge
çici ve kesin aday listelerini yerlerine gönder
mek ve ilân etmek, 

3. Kurullar nezdinde partiler ve bağımsız 
adaylar adına bulundurulması istenecek temsil
cilere ve müşahitlere bu sıfatlarını gösterir ve
sika vermek, 

4. ile bağlı ilce seçim kurullarından gelen 
tutanakları birleştirerek il seçim çevresi için
de, kimlerin kaç oy aldıklarını belirten ve bu 
suretle oy kapananların soy adlarını, öz adla
rını ve kazandıkları oy sayısını gösteren bir 
tutanak tanzim etmek, 

5. Milletvekilliğine seçildikleri anlaşılanla
ra tutanaklarını vermek ve ikişer nüshasını Baş
bakanlığa göndermek, 

6. ilce seçim kurullarına, oy sandıklarını 
ve bu kanunda yazılı diğer seçim araçlarını 
göndermek, 

7. ilce seçim kurullarının teşekkülüne, iş
lemlerine ve kararlarına karşı vâki itirazları in-
celiyerek kesin karara bağlamak, 

8. ilce seçim kurulları başkanlıklarınca se
çim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak, 

İlce seçim kurulu 

MADDE 59. — ilce seçim kurulu ilce mer
kezindeki en yüksek dereceli yargıcın başkan-
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lığı altımda altı üyeden meydana gelir. 
îlce merkezlerinde aynı derecede birkaç yar

gıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde 
de eşitlik halinde en yaşlısı seçim kuruluna baş
kanlık eder. 

Tice seçim kurulu üyelikleri 

MADDE 60. — îlce seçim kurulu üyeleri 
aşandaki şekilde belli olur: 

İlce merkezindeki kurul başkanı, kendi tü
züklerine göre ilk genel toplantılarını yapmış 
olup o yer seçim çevresiyle birlikte en az yirmi 
seçim çevresinde altı aydan beri teşkilât kur
muş bulunan tekmil siyasi partiler arasında 
aleni bir kur 'a çeker ve kur 'ada isimleri çıkan 
altı siyasi partiye birer temsilci ismi bildirme
lerini tebliğ eder. Bu isimleri partiler beş gün 
içinde bilmeye mecburdurlar. 

Bu temsilcilerden, kur 'a sırasiyle, dördü il
ce seçim kurulu asli üyesi, diğer ikisi yedek 
üyedirler. 

Bundan başka, ikisi belediye ve ikisi il ge
nel meclisinden olmak üzere keza kur 'a ile dört 
kişi seçer, bunlardan kur 'a sırasiyle ilki asli, 
diğeri yedek üyedir. 

Kur'anın çekileceği gün, saat ve yer gaze
telerle olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilân 
edilir. Ve o saatte kur 'a aleni olarak çekilir. 

Görev ve yetkiler 

MADDE 61. — tice seçim kurullarının baş
lıca görev ve yetkileri bunlardır: 

1. ilce dâhilinde seçimin intizamla cere
yanını temin için gereken tedbirleri almak ve 
seçim işlerini kontrol etmek, 

2. İlçedeki sandık kurullarına oy sandıkla
rını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araçlarını 
göndermek, 

3. tice dahilindeki sandık kurullarından 
gelen tutanakları birleştirerek adayların kaçar 
oy aldıklarını belirten ayrı bir tutanak tanzim 
etmek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer 
evrakla birlikte il seçim kuruluna göndermek, 

4. Sandık kurulları işlemlerine ve karar
larına karşı vâki itirazları inceliyerek kesin ka
rara bağlamak, 

5. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim 
işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hu
susları derhal cevaplandırmak. 

Sadık Kurulu 

MADDE 62. — Sandık kurulu bir başkan ve 
dört üyeden meydana gelir. 

Başkan 

MADDE 63. — îlce seçim kurulu toplana
rak seçim bölgesindeki veya dışındaki seçmen
ler arasından iyi şöhret sahibi olmakla tanın
mış, okur yazar kimselerden kurula bağlı seçim 

j bölgelerinin her biri için ikişer kişiden mürek
kep bir liste tertip eder. 

Kurul bunlardan birini aleni kur 'a ile san
dık başkanlığına seçer. 

Sandık Kurulu üyelikleri 

MADDE 64. — Sandık kurulu üyeleri aşa
ğıdaki şekilde belli olur : 

Bundan önceki maddede gösterilen yargıç; 
kendi tüzüklerine göre il genel toplantılarını 
yapmış olup >o yer seçim çevresiyle birlikte en 
az yirmi seçim çevresinde altı aydan beri teşki
lât kurmuş bulunan tekmil siyasi partiler ara
sında aleni bir kur 'a çeker ve kur'ada isimleri çı
kan Tıeş partiye birer temsilci ismi bildirmeleri
ni tebliğ eder. Bu isimleri siyasi partiler beş 
gün içinde bildirmeye mecburdurlar. 
Bu temsilcilerden kur 'a sırası ile üçü sandık 

kurulu asli üyesi, diğer ikisi de yedek üyedir
ler. 

Bundan Ibaşka, sandığın bulunduğu köy ve 
mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin seçmenlik sı
fatını haiz olanları arasından keza kur 'a ile iki 
kişi seçer. Bunlardan, kur 'a sırasına göre ilki 
asli diğeri yedek üyedir. 

Kur'anın çekileceği gün, saat ve yer gazete
lerle, olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilân 
edilir ve o saatte kur 'a aleni olarak çekilir. 

Görev süresi 

MADDE 65. — Sandık kurulları oy verme 
gününden 48 saat önce göreve başlarlar. Ve se
çim işleri bitinceye kadar çalışmaya devam eder-

I 1er. 
I 
I 

Görev ve yetkiler 
MADDE 66. — Sandık kurullarının başlıca 

görev ve yetkileri şunlardır : 
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1. Sandık alanı içinde seçimin intizamla ce- J 

reyanını temin için gereken tedbirleri almak ve 
oy vermek işlerini idare ve kontrol etmek, 

2. Sandık alanında sandığın konulacağı ye
ri tâyin ve sokak başlarında bu yeri göze çarpa
cak surette gösterecek işaretleri koymak, 

3. Bu 'kanundaki esaslar dairesinde sandık 
alanına ait oyları saymak ve bu hususu tutana
ğa geçirmek, 

4. Oy vermek işleri hakkında ileri sürüle
cek itirazları ve şikâyetleri tetkik etmek ve bir 
karara bağlamak, 

5. Bu kararlardan itiraza uğrıyanları ilce 
seçim kuruluna göndermek, 

Adaylar ve müşahitleri 

MADDE 67. — Bağımsız adaylarla müşahit
leri ve sandık kurulunda temsilcisi bulunmıyan 
siyasi partiler tarafından tâyin edilecek müşahit
ler sandık başı muamelelerini takip edebilecek 
durumda bütün muamelelerde hazır bulunabilir
ler. 

Çoğunluğun sağlanması 

MADDE 68. — Sandık başında oy verme 
başlamazdan önce veya oy verme sırasında: siyasi 
parti temsilcisi üyelerinden biri veya birkaçı va
zifesini yapmazsa ceza hükümleri mahfuz kalmak 
üzere, yerine siyasi parti temsilcisi yedek üyele
rinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve 
kurul da bu yüzden ekseriyetini kaybederse bu 
cihet tutanağa geçirilir. Ve eksikler o sandık ala^ 
nmda seçme yeterliğini haiz başkanın seçeceği 
kimselerden doldurulur. 

İntizamın sağlanması ve sandık yeri 

MADDE 69. — Sandık yerinde intizamın sağ
lanması sandık kurulu başkanına aittir. 

Bu kanuna göre sandık yeri; sandığın, kapalı 
oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleşti
ği mahallin 100 metre mesafesi içinde kalan çevre 
parçasıdır. 

Başkana ait yetkiler 

MADDE 70. — Sandık yerinde seçmenin 
oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kullan
masına veya sandık kurulunun görevini yapma-

| sına engel olmaya kalkışanlara, yahut da oy ver
me işinin yolunda gitmesini aksatanlarla sandık 
başı muamelelerinin intizamını bozmaya yeltenen
lere başkan ihtarda bulunur. İhtarı dinlemiyen-
leri kurul karariyle, sandık yerinden dışarı çıka
rabilir. Bu işlerde zabıta kuvvetleri münhasıran 
başkanın emrine göre hareketle mükelleftirler. 

Suğ işlenmesi 

MADDE 71. — Sandık yerinde bir suç işlen
mesi halinde sandık kurulu keyfiyeti tutanağa 
geçirir. Ve sandığı zabıtaya teslim eder. 

İnzibat tedbirleri 

MADDE 72. — Sandık yerlerinde kurul üye
lerinden ve bu kanunla kendilerine yetki veril
miş olanlardan gayrı resmî sıfatı haiz hiç kimse 
bulunamaz. 

Sandık yerinde ancak sandık kurulu başkanı
nın davet edeceği silâhlı kuvvetler bulunabilir. 
Kurul başkanının istiyebileceği inzibati tedbir
ler seçmenlerin seçim işlerini takip etmelerine 
mâni olacak mahiyette olamaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı silâhlı kuvvetler dışın
da kalan zabıta âmir ve memurları ile bilûmum 
resmî üniforma giymiş kimseler ve herhangi bir 
suretle silâh taşıyanlar sandık yerine giremez
ler. 

Zabıta makam ve mensupları seçmenin san
dık yerine serbestçe girmesine mâni olucu veya 
bu yere girmeyi güçleştirici hiçbir tedbir ala
mazlar. 

Sandığın konulacağı yet 

MADDE 73. — Sandığın konulacağı umumi 
mahalli ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi 
için gerekli tedbirleri sandık kurulu tesbit eder. 
Sandığın konulacağı yerin belirtilmesinde seçme
nin en az külfet ve zahmetle oyunu serbestçe ve 
gizli şekilde verebilmesi düşünülür. 

Sandık, okul, avlı veya salonları, mabetlerin 
münasip kısımları gibi geniş umumi yerlere ko
nur. Açık yerlerde saçağı, sahanlığı, sundurması 
bulunan yerler tercih edilir. Hükümet konakla
rına sandık konulamaz. 

Aynı yerde dörtten fazla sandık bulunduru
lamaz. 
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Seçmen listesinin asûnıcm 

MADDE 74. — Sandık kurulu oy verme işi
ne başlamazdan önce kendi sandığında oy kulla
nacak seçmenlere ait listenin bir örneğini san
dık: başında seçmenlerin, yığılmasına mâni ola
cak münasip ve kolaylıkla görülüp tetkik edi
lir, bir yere asar. Bu liste oy verme sona erince
ye kadar asıb kalıt, „ 

2 - Sandık alanlarının tesbiti 

Sandık alanı 

MADDE 75, — Sandık yerleri, üçüncü madde 
mucibince ayrılacak seçim, bölgelerine göre teg-
bit olunu*. 

Sandık sayısıntn tesbiti 

MADDE 76. — Bir seçim bölgesinde kaç san
dık bulunacağını ilce seçim kurulu köy veya 
mahallenin sokaklarının durumuna göre tesbit 
eder. 

Bu yerler oy verme gününden en az bir hafta 
önceden başlamak üzere mahallî gazetelerle ve 
mûtat vasıtalarla üç defa ilân. olunur. 

Seçim bölgesinde birden ziyade sandık bulun
mak lâzım geliyorsa her birine bir numara ve
rilir. Ve seçmenlerin oturdukarı sokağa göre 
hangi sandıkta oy verecekleri seçmen kartlarına 
işaret edilir. 

3 - Oy verme araçları 

Teslimi gerekli eşya 

MADDE 77. — iller seçim kurulları başkan
ları oy verme gününden en az bir hafta önce 
aşağıda yazılı şeyleri çevreleri içindeki seçim 
bölgelerine teslimi sağlamış bulunmalıdırlar. 

1. Seçim Bölgesindeki her sandık için ağzı 
mühürlü bir kese içine konulmuş ve sandığın 
numarasını taşıyan bir mühür. 

2. Sandıklar ile her birinde bulunacak ka
palı oy yerleri sayısı toplamına eşit miktarda 
çevre adaylarının tasdikli listesi. 

3. İl seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş 
ve oy pusulalarının konmasına mahsus mühürlü 
zarfları havi bir paket. 

4. Kanuna bağlı örneğine uygun oy san
dıkları. 

5. Sandık sayısınca yaş istanpa. 

6. Aynı sayıda tasdikli tutanak defteri. 
7. Kanuna bağlı örneğine uygun matbu sa

yım cetvelleri. 
8. Kanuna bağlı örneğine uygun matbuu 

tutanak kâğıtları. 
9. Sandık sayısınca boş torba. 
10. Münasip miktarda kopya kalemi. 
11. Gerekli miktarda kapalı oy verme yeri 

meydana getirmek için lüzumlu malzeme. 

Tutanak defteri 

MADDE 78. — Seçim kurullarında sahifeleri 
numaralı ve o mahallin en yüksek dereceli yar
gıcı tarafından tasdikli bir tutanak defteri bu
lunur. İşlemler ve kararlar bu deftere yazılır, 
ve başkan ve üyeler tarafından imza olunur. 

Araçların sağlanması 

MADDE 79. — Seçim için gerekli tekmil. 
maddi ve malî vasıtaları seçim kurulu başkan
ları zamanında ve muntazam bir surette sağla
mak ve yerlerine göndermekle mükelleftir. 

Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri 
Üzerine zabıta âmir ve memurları, belediye

ler ve muhtarlıklar gerejdi yardımlarda bulun-
mıya mecburdurlar. 

Oy puslası 

MADDE 80. — Oy puslası renkli olamaz, san
dık kurullarında seçmenin emrinde boş pusla-
lar bulundurulur. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların seçmen
lere dağıtacakları matbu oy puslalarına siyah 
renkli basılmış özel işaret bulundurmaları müm
kündür. Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hü-
hükümlerine göre kullanılması lâzımdır. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların kapalı 
oy verme yerlerine konulması istiyecekleri mat
bu oy puslaları oy verme gününden bir gün 
önce sandık kurulları başkanlarına teslim olun
malıdır. 

Pusla doldurma serbestisi 

MADDE 81. — Seçmen renksiz kâğıt üzeri
ne dilediği adayları yazarak oy puslası doldur
makta serbest olduğu gibi matbu oy puslasmda 
yazılı isimlerden dilediğini silebilir ve yerlerine 
başka adayların isimlerini yazabilir. 
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Zarf 

MADDE 82. — Seçmenin içerisinde oy pus
lası koyup kapatacağı zarflar tek biçim ve renk
te ve içindeki oy puslası fark edilemiyeeek su
rette Hükümetçe hazırlatılır. 

Her seçim çevresine çevredeki seçmen sayı
sının onda biri fazlası miktarında zarf gönde
rilir. Bunlar üzerinde içindeki zarf sayısı işa
retli , mühürlü paketler halinde seçim bölge
leriyle sandık kurullarına aynı nispete göre da
ğıtılır. 

Zarf paketleri kurul huzurunda açılır, sa
yılır ve netice tutanağa geçirilir. 

Kapalı oy verme yeri 

MADDE 83. —Oy puslasmm kapalı oy ver
me yerinde zarfa konulup kapatılması mecburi
dir. Bu maksatla sandık kurulu, seçmenin mat
bu bir oy puslasmda dilediği adayları tesbit 
ederek veya yeni bir oy puslası yazarak zarfla
ması, yahutta önceden hazırlıyacağı oy puslası-
nı zarfa koyması için oy serbestliğini ve gizlili
ğini sağlıyacak lüzumu kadar kapalı oy verme 
yeri hazırlar. 

Vasıflan 

MADDE 84. — Kapalı oy verme yeri, seçim 
bölgesinin icaplarına göre sabit olsun, takma ol
sun içerisi dışarıdan gözetilemiyecek ve oy pus-
lasmı seçmenin dilediği gibi hazırlayıp zarflı-
yabileceği şekil ve vasıfta olacaktır. Aday lis
tesi ile bu kanunun oy verme serbestliğine ve 
gizliliğine dair olan hükümlerinin levha halin
de basılmış metni kapalı oy verme yerinde asılı 
durur. 

Kapalı oy verme yerinde masa ve hücre ci
darı üzerine yerden bir metre yüksekliğe tesbit 
edilmiş ve ayakta yazı yazmaya elverişli bir sa
bit rahle ve kalem bulunması mecburidir. 

Bölüm : 2 

Sandıkbaşı işleri 

1. — Oy verme gününe mahsus tedbirler 

İçki yasağı 

MADDE 85. — Oy verme günü, oy verme 

süresince umumi içkili yerlerle umumi manalİer-
de her çeşit ispirtolu içki verilmesi, satılması ve 
içilmesi ve her hangi br suretle ispirtolu içki sa
tılması yasaktır. 

Oy verme günü, oy verme süresince, tekmil 
umumi eylence yerleri kapalı kalır. Eylence yeri 
vasfını haiz lokantalarda bu süre müddetince 
yalnız yemek verilebilir. 

2, — Oy verm* 

Oy verme süresi 

MADDE 86. — Oy verme günü saati 8 den 
17 ye kadar geçecek zaman oy verme süresidir. 
Saat 17 yi geçtiği halde sandık başında oylarım 
vermemiş seçmenler bulunmakta ise bunlar da 
oylarını kullanırlar. 

Oy vermede sıra 

MADDE 87. — Oy verme günü sandık başına 
gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne başkan 
tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, 
hastalar ve sakatlar bekletilemezler. Yaşlılar 
önce alınabilirler. 

Oy vermeden önceki işler 

MADDE 88. — Sandık kurulu önüne alman 
kimse seçmen kartını başkana verir. Başkan seç
menin kütük listesinde adını bulur. Ve masa üze
rinde duran boş puslalarla zarflardan birer tane 
vererek, sandıkta birden ziyade kapalı oy verme 
yeri varsa, hangi hücrede oy vereceğini söyler 
ve oy puslasmı zarfa koyup güzelce kapamadan 
çıkmamasmı tenbih eder. 

Kapalı oy verme yerinde kalma 

MADDE 89. — Bir seçmen kapalı oy verme 
yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya gire
mez. Şu kadar ki, oy verme puslasını hazırla
yıp zarflamak için gerekli normal müddetten faz
la kapalı oy verme yerinde kalan seçmen, kurul ka-
rariyle başkan tarafından uyarılır; çıkmamakta 
devam ederse kurul karariyle çıkarılır ve key
fiyet tutanağa geçirilir. 

%/arfm atdma&ı ye imzft 

MADDE 90. — Kapalı oy verme yerinde 
dilediği oy puslasını zarfa koyup kapadıktan 
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sonra seçmen burasını terk eder ve zarfını san
dığa atar. 

Eurul Başkanı oyunu sandığa atan seçmene 
ait olup oy puslasını ve zarf alabilmek için ken
disine bırakılmış olan seçmen kartmın mahsus 
yerini mühürler ve kütük listesindeki ismi hiza
sına imzasını attırdıktan sonra kartı kendisine 
geri verir. 

imza atmasını bilmiyen veya arıza sebebiyle 
imza edecek durumda bulunmıyan seçmen sol 
elinin başparmağını basar. Bu parmağı olmıyan 
seçmenin hangi parmağını basmış olduğu yanma 
yazılır. Hiç parmağı olmıyan seçmenin durumu 
ismi yerine işaret edilir. 

Sandık başını terk 

MADDE 91. — Hiçbir seçmen oyunu kullan
dıktan sonra sandık başında kalamaz. Ve hiçbir 
hususta müdahale, telkin veya tavsiyede bulu
namaz. 

Kurut mensuplarının oy vermesi 

MADDE 92. — Sandık Kurulu Başkan ve 
üyeleri seçim bölgesi veya sandık listesinde ka
yıtlı olurlarsa olsunlar vazife gördükleri san
dıkta oy verirler. Bunun için sandık başında oy 
vermek üzere bekliyen seçmenlerin arkası alın
mış olmak lâzımdır. 

Sandık Kurulu Başkan ve üyelerinin vazife 
gördükleri sandıkta oy verdikleri tutanağa ge
çirilir. 

Bunlar isim ve hüviyetlerini o sandık seç
menler listesine kayıt ederek isimleri hizasını 
imzalarlar. 

3. Oyların sayımı 
Sayım tedbirleri 

MADDE 93. — Sayım alenidir. Oy verme ye
rinde hazır bulunurlar sayımı takip edebilirler. 
Kurul faaliyetinin selâmet ve intizamı bakımından 
sayım masası etrafında boş kalması gereken kıs
mı, kurul, bir karar ile tâyin eder ve bu kısım 
etrafında ip germek gibi hazır bulunanların 
sayımı takip etmelerine engel olmıyaeak tedbir
ler alabilir, 

Oy verenler sayısının kontrolü 

MADDE 94. — Oy verme işi bitince Kurul 

Başkanı bunu yüksek sesle ilân eder. Masa üze
rinde sandıktan gayrı ne varsa kaldırılır. Oy 
vermenin bittiği saat tutanağa geçirilir. 

Bundan sonra kütük listesinde yazılı olup 
da oy vermiş olanların sayısı isimleri hizasında
ki imza veya parmak izleri sayılarak tutanağa. 
geçirilir. Ve netice yüksek sesle ilân edilir. 

Kullanılmıyan zarflar 

MADDE 95. — Oy zarflarından kullanılmı-
yanlar sayılır ve oylarını veren seçmen sayısına 
eklenerek kurula teslim edilen zarf yekûnuna 
uygun olup olmadığı tutanağa geçirilir. Kulla
nılmıyan zarflar bir paket halinde mühürlenir 
ve üzerine sayısı kayıt edilerek keza tutanağa 
geçirilir. 

Daha sonra okunup kaydedilecek oy pusla-
larmın konmasına mahsus torbanın boş olduğu 
tesbit edilerek keyfiyet tutanağa geçirilir. 

Sandığın açılması ve zarfların sayımı 

MADDE 96. — Bu muameleden sonra san
dık, oy verilen yerde ve hazır bulunanların gözü 
önünde açılır, içindeki zarflar, açılmadan sayı
lır. Ve oylarını kullanmış olan seçmen sayısına 
uygun olup olmadığı tutanağa geçirilir. 

Fazla zarf çıktığı takdirde, tekmil zarflar 
yeniden sandığa konur. Kurul başkanı sandık
ta fazla sayıya tekabül eden miktarda zarfı 
gelişi güzel alır. Bunlar açılmadan yakılır ve 
keyfiyet tutanağa geçirilir. 

Fundan sonra sandıktaki zarflar tekrar sayı
lır ve oy verenler sayısına tekabül ettiği görü
lürse ara verilmeksizin sayıma başlanır. 

Sayımın sürekliliği 

MADDE 97. — Sayım işi aralıksız devam 
eder. 

Zarfların açılması 

MADDE 98. —• Sayıma başlanmazdan önce 
Kurul Başkanı ayrı, ayrı siyasi partilere mensup 
iki üyeyi cetvel kayıtçısı olarak ve siyasi parti 
mensubu üyelerden birini sandıktan zarfları 
çıkarıp kendisine vermek; diğerini de işlenecek 
oy puslalarını torbaya koymakla görevlendirir. 
Sayım cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu ha
zır bulunanlara gösterir, 
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Vazifeli üye sandıktan oy zarfını teker te-

Iker ve ancak bir tanesinin başkan tarafından 
okunması bitikten sonra bir yenisini çıkarmak 
suretiyle alarak başkana verir. Başkan zarfın 
üzerinde onu atan seçmeni belli edecek imza, 
mühür veya işaret bulunup 'bulunmadığına bak
tıktan sonra zarfı açar ve oy pusulasında yazılı 
adayların isimlerini sırasiyle aynen ve ağır ağır 
okur. O okudukça cetvel kayıtçısı iki üyeden 
her biri önlerindeki cetvelde ismi okunan ada
yı hizasına aldığı oy sayısını kayıt eder. Böyle
ce okunan ve sayım cetveline kayıt edilen pus-
laları başkan kurul mührü ile damgalar ve di
ğer vazifeli üyeye verir. O da bunu torbaya 
atar. Oy puslalarmı isterlerse, kurulun diğer 
üyeleri, adaylar ve müşahitler de görebilirler. 
Adaylara ve müşahitlere kurul karariyle sayım 
masası başında yer verileceği gibi sayım işle
rinin yakından takip edebilecekleri bir yerde 
ayırabilir. 

Oy puslalan ile açılan zarflar sayısının kontrolü 

MADDE 99. — Oy sayımı bitince torbaya 
atılmış olan oy puslalarmı sandıktan çıkan zarf 
sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet 
tutanağa geçirilir. 

Oy puslasına yazılacak isim 

MADDE 100. — Oy puslasına adayın soy
adının yazılması mecburidir. Şu kadar ki: Sa
dece öz adından adayın kim olduğu tereddütsüz 
anlaşılmakta ise kendisine verilen oy muteber 
olur. 

Muteber olmıyan oy puslalan 

MADDE 101. — Aşağıda yazılı oy puslalan 
muteber değildir : 

1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve 
renkte bir zarftan gayri bir zarfa konulmuş bu
lunan puslalar; 

2. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim 
olduğunu belirten herhangi bir işaret taşıyan 
puslalar; 

3. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 
olacak şekilde imza mühür veya işaret taşıyan 
zarftan çıkacak oy puslalan; 

4. İhtiva ettikleri isimlerden hiçbiri san

dık kurulunca okunamıyan oy puslalari; 
Bir zarftan muhtelif isimleri muhtevi ve 

birden fazla oy puslalan çıktığı takdirde bu 
puslalardan hiçbiri muteber olmaz. Aynı isim
leri muhtevi pusladan birkaç tane çıkması ha
linde bunlar tek pusla sayılır. 

Hesaba katılan ve katümıyan oy puslalan 

MADDE 102. — Belli aday sayısından daha 
az sayıda isim ihtiva eden oy puslalan olduğu 
gibi kabul edilir. 

Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamı
yan isimler hesaba katılmaz. 

Aynı isim birkaç defa yazılmışsa tek oy sa
yılır. 

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

4. Sanckkbaşt işlerine itiraz 

İtirazın incelenmesi ve sonucu 

MADDE 103. — Sandık başı işlerinden dolayı 
sandık kurullarına ilgili seçmen veya siyasi par
ti tarafından yapılacak itiraz ve şikâyetler üze
rine sandık kurulu derhal itiraz ve şikâyeti tet
kik ve bir karara bağlayarak ilgiliye seçim ye
rinde tefhim eder. Aynı zamanda, bu karara 
karşı itirazı olup olmadığını sorar. İtirazı var
sa kararla beraber bunu da tutanağa geçirir. 

İlgili seçmen veya siyasi partiler tutanağa 
geçirilen bu karara karşı yapacakları itiraz için 
ilce seçim kurulu başkanına müracaat edebilir
ler. Başkanın kararı vaziyeti tashih ve sandık 
kurulu karannı iptal eder mahiyette ise derhal 
sandık kuruluna bildirilir. Kurul bu karara 
uyar. 

MADDE 104. — Seçim kurulları kararlarına 
karşı yapılacak itirazlar oy vermeye ve her 
türlü seçim işlerinin devamına engel olmaz. 

Sandık kuruluna en geç tutanağın tanzim 
edilmesine, ilce ve il kurullainna oy verme gü
nünü takip eden ikinci gün saat 17 ye kadar 
yapılmıyan itirazlar tetkik olunmaz. 

İtirazlar en geç 3 gün içinde bir karara bağ
lanır ve netice ilgiliye bildirilir. 
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Bölüm : 3 

Oy verme neticeleri 

1. Sayım neticelerinin toplanması 

Sayımın ilânı ve neticenin tutanağa kaydı 
MADDE 105. — Oyların sayımı ve sayım 

cetvellerine neticelerin geçirilmesi biter bitmez 
sandık kurulu başkanı bu neticeleri yüksek sesle 
ilân eder. Bundan sonra : 

1. Oy vermenin yapıldığı gün-, 
2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve 

seçim yerinde hazır bulunanlar huzurunda ale
nen açıldığı saat ve dakika; şayet sandık saat 
17 den sonra açılmışsa, bunun sebebi; 

3. Oy puslalan sayımının yapılmış ol
duğu ; 

4. Sandıktan çıkan zarf sayısı; bunların 
oy vermiş olan seçmen sayısını belirten tutanak
larla karşılaştırılmasının sonucu ve fazla zarf 
çıkmışsa bu fazlanın yakıldığı; 

5. Oy puslalarmdan kaç tanesinin hangi se
bepten ötürü muteber tutulmamış olduğu; 

6. Alfabe sırasına göre adayların kaçar oy 
aldıkları (Rakamla ve yazı i le); 

7. Sayım neticesinin başkan tarafından ora
da hazır bulunanlara ilân edildiği; 

8. Oy vermede kanuna aykırılık bulunduğu 
haber verilmiş veya şikâyette bulunulmuşsa 
bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca ha
ber veya şikâyet üzerine verilen kararların ne
den ibaret bulunduğu; 

Matbu tutanak k;ğıdma kayıt edilir ve altı 
başkan ve üyelerce imzalanır. 

Tutanağın asılması 

MADDE 106. — Adayların isimleriyle ka
zandıkları oy sayısını gösteren ve bundan önce
ki maddenin 6 numaralı bendinde gösterilen ne
ticenin sandık kurul başkan ve üyelerinue im
zalı bir cetveli bir hafta müddetle sandık çevre
si dâhilinde asılı kalır. 

Sayıma dair evrak ve vesikaların teslimi 

MADDE 107. — Hesaba katılan oy puslala-
rı sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, tas
nifte kullanılıp altı kurulca imza edilen sayım 
cetvelleri, hesaba katılmıyan veya itiraza uğrı-
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yan oy puslalan, tutanak defterine kurulca 
mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde 
kurulun mührü ile mühürlenmiş ve başkan ve 
üyeler tarafmlan imzalanmış bir torbaya konu
larak kurulun bağlı olduğu ilce seçim kuruluna 
kurulca toplu olarak götürülüp teslim olunur. 

İlce seçim kurulu bu torbayı sandık kurulu 
huzurunda açarak muhteviyatı hakkında müfre
datlı tutanak tanzim eder ve altı her iki kurulun 
başkan ve üyeleri tarafından imza edilerek il 
seçim kuruluna gönderilecek evraka bağlanır. 
Bunun bir sureti de sandık kumlu başkanına 
verili?. 

Neticelerin birleştirilmesi 

MADDE 108. — îlce seçim kurulları bu su
retle bir taraftan sandık kurulundan gelen ev
rakı peyderpey almakla beraber arasız çalışır. 
Ve sandık tutanaklarını birleştirmeye devam 
eder. En son sanlık geldikten sonra, ilce dahi
lindeki bütün sandık tutanaklarının birleştiril
mesini ikmal ile bunun neticesini adayların al
fabe sırasına göre tanzim edilmiş umumi bir tu
tanakla tesbit eder ve her birinin kaçar oy al
dıklarını gösterir. îlce seçim kurullarınca hazır
lanacak bu tutanaklar hemen il seçim kurdluna 
gönderiliî. 

İlce seçim kurullarının yapacakları tasnif 
alenidir. Müfredatlı olarak her sandık tutana
ğında adayların aldıkları oy miktarını gösteren 
tutanağın birer sureti tasdikli olarak siyasi par
tiler ve isterlerse bağımsız adaylar temsilcileri
ne veril iı*. 

Birleştirme neticesini yösteren tutanağın 
münderecatı, hazır bulunanlara ilân edilir ve 
bir sureti ilce seçim kurulu kapısına üç gün 
müddetle asılır. 

2 - Milletvekilliği tutanakları 

Milletvekilliği tutanakları 

MADDE 109. — i l seçim kurulları merkez il
çesi de dâhil olmak üzere ilce seçim kurulların
dan gelen tutanakarı birleştirmek suretiyle oy 
kazananların adlarını ve soy adlariyle kazan
dıkları oy sayısını bir tutanakla belli eder, 
adaylardan en çok oy alanların Milletvekili se
çildiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder. En 
az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayıda oy al-
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mış başka bir aday varsa kurul önünde arala
rında kur'a çekilir. 

Bütün bu işler alenidir. 
il seçim kurulu, Milletvekilliğine seçilenleri 

gösteren tutanağın bir suretini seçim çevresinde 
hemen ilân edilmek üzere o yerin en büyük mül
kiye âmirine tevdi eder. Ve diğer bir sureti ay
rıca üç gün müddetle kurul kapısına asar. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tara
fından milletvekilliğine seçildiklerine dair bi
rer tutanak verilir. Bunların ayrıca ikişer su
reti Meclis açılışında Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verilmek üzere Başkanlığa gönderi
lir. 

İtiraza uğrıyan tutanaklar 

MADDE 110. — Milletvekilliğine seçilme 
tutanaklarından itiraza uğrıyanların birer su
reti il seçim kurulu başkanlığınca dosyası ve 
evrakiyle birlikte Yüksek Seçim Mahkemesine 
gönderilir. 

Seçim delillerinin saklanması 

MADDE 111. — Hesaba katılan ve katılmı-
yan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım 
cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanak
ları ile diğer seçim evrakı bu tutanaklar kabul 
edilip katiyet kesbedinceye kadar mahallî asli
ye mahkemelerinde ve bulunmadığı takdirde 
sulh mahkemelerinde muhafaza edilir ve Yük
sek Seçim Mahkemesinin veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin talebi olmadıkça hiçbir yere 
gönderilemez. 

Bölüm : 4 
Seçim neticelerine mütaallik itirazların incelen

mesi 

MADDE 112. — Yüksek Seçim Mahkemesi: 
1. îl seçim kurulunun teşekkülüne ve mua

melelerine, 
2. Tahakkuku halinde bir milletvekilinin 

seçilmesini intaç edecek miktarda oy farkı hu
sule getiren vakalara, 

3. Bir kimsenin milletvekilliğine seçilme 
şartlarını haiz olmadığına dair iddia ve şikâ
yetleri-tetkik eder. Ancak 2 ve 3 ncü bentlerde 
gösterilen hususlardaki şikâyet ve iddiaların 
tetkik ve tahkik edilebilmesi için bu iddia ve 

şikâyetlerin 104 ncü maddedeki belli süreler 
içinde evvelce o mahaldeki ilgili seçim kurul
larına yapılmış olması şarttır. 

2 ve 3 ncü bentlerdeki şikâyet ve itirazlar 
Yüksek Seçim Mahkemesince, en geç bir ay zar
fında tetkik ve tahkik edilerek netice bir ra
porla Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lur. 

Üye seçimi zamanı 

MADDE 113. —- Yüksek Seçim Mahkemesi 
için üye seçimi, her dört yılda bir yapılır. 

Seçim usulü 

MADDE 114. —- Yüksek Seçim Mahkemesi 
üyeliği için altısı Yargıtay ve beşi* Danıştay 
Genel Kurullarında kendi üyeleri arasında giz
li oyla 11 kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt 
çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan-
vekili seçerler. 

Mahkemenin kuruluşu 

MADDE 115. — Yüksek Seçim Mahkemesi 
bir başkan ve altı üye ile kurulur ve kararla
rını salt çoklukla verir. Geri kalan dört kişi 
gerektiğinde kurulun eksikliğini tamamlamak 
için yedek üyedirler. 

Yedek üyelerden ikisi Yargıtay diğer ikisi 
Danıştaya mensup üyeler arasında kur'a ile ay
rılır. 

Başkan ve baş'kanvekili kur'aya girmezler. 

Mahkemeye müracaat 

MADDE 116. *— Bu kanunda başkaca müd
det gösterilmiyen hallerde iddia ve itiraza mev
zu olan hususun vukuundan itibaren üç gün 
içinde yüksek seçim mahkemesine başvurulmak 
lâzımdır. 

Müracaat gerekçeli bir dilekçe ile yazılır ve 
bu dilekçeye istinat olunan belgeler bağlanır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya yüksek seçim 
mahkemesi başkanlığına veya seçim kurulları 
başkanlıklarına verilir. Kurullar kendilerine ve
rilecek dilekçe sahiplerine bir makbuz verirler 
ve dilekçeyi, altına tarih koyarak ve gerekli ev
rakı derhal ekliyerek Yüksek Seçim Mahkeme
sine gönderirler. 
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İnceleme usulü 

MADDE 117. — Yüksek Seçim Mahkemesi 
evrak üzerinde inceleme yapar ve gerektiği tak
dirde üyelerinden biri veya uygun göreceği 
mahkeme »marifetiyle tahkikat yaptırabilir ve 
lüzum göreceği mercilerde her türlü malûmat ve 
vesikaları istiyebilir. 

Mahkeme kanunlara ve hukuk esaslarına gö
re hüküm verir. 

Yüksek Seçim Mahkemesinin 'bütün tarar la
rı kesindir. 

Seçimin iptali karan 

MADDE 118. — Büyük Millet Meclisince bir 
milletvekili tutanağının iptaline karar verilince 
o milletvekilliği için yeniden seçim yapılır, 

BEŞÎNCt KISIM 

Ceza hükümleri 

Bölüm : 1 

Suçlar ve cezaları 

Kimlik vesikaları üzerindeki suçlar 

MADDE 119. — Oy hakkının kullanılmasına 
mâni olmak maksadiyle seçmenlerin kimlikleri
ni ispata yarıyan her hangi hir vesikayı tahrif 
veya imha veya tahrip eden veya çalan veya 
saklıyan kimse üç aydan (bir yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Sandık hasından çekilmiyenler 

MADDE 120. — Oyunu kullandıktan sonra 
ihtara rağmen sandık (başından ayrılmıyan veya 
Iher hangi !bir müdahale, telkin veya tavsiyede 
'bulunmaya kalkışan kimse hir aydan (bir yıla 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kanunda yazılı hususları yapmıyan seçmenler 

MADDE 121. — Sandık 'başında hu kanuna 
göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş 
olan mükellefiyetleri ihtara rağmen ifa etmiyen 
seçmenler 100 liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

Adaylıkla ilgili suçlar 

MADDE 122. — Her kim kendisinin veya 
(başkasının adaylığı için adaylık 'beyannamesini 
imza etmesi veya etmemesi yahut kendisine ve
ya başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için 
(bir seçmene para, menfaat ve sair kıymetler tek
lif ve va'deder veya verir yahut resmî, umumi 
vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler va-
ad veya temin ederse altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Verilen veya vaad veyahut temin edilen 
menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve 
nakil vasıtaları masrafları veya hizmetlerinin 
mukabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 

Yukarki fıkralarda yazılı, para, menfaat, 
vaad veya taahhüdünü teklif veya bunları ka
bul eden seçmen dahi birinci fıkrada gösterilen 
ceza ile tecziye edilir. 

MADDE 123. — Yukarki maddede yazılı fi
illeri, tahdit veya cebir ve şiddet kullanarak 
işliyenler bir aydan iki yıla kadar hapis ve 100 
liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunu veya resmî 
sıfatı itibariyle o kimse üzerinde haiz olduğu 
salâhiyeti suiistimal suretiyle işlendiği takdirde 
hükmedilecek ceza üçte bir miktarı artırılır. 

Toplantı heyetlerine karşı suçlar 

MADDE 124. — Bu kanunun 35 nci madde
sinde yazılı fiilleri işliyenler genel hükümler 
dairesinde cezalandırılırlar. 

Propaganda toplantılarına dair 

MADDE 125. — Her kim otuz beşinci mad
dede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu bir 
toplantıda söz alır ve söyler veya her hangi bir 
vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına 
mâni olur veya devamına imkân vermiyecek 
tertiplerle onu ihlâl ederse bir aydan altı aya 
kadar hapis ve elli liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Seçim düzenine veya oy serbestisine ilişkin pro
paganda suçları 

MADDE 126. — Oy verme gününden önceki 
üç gün içinde ve oy verme gününde umumî veya 
umuma açık yerlerde seçim propagandası için 
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toplantı veya propaganda yapanlar veya bu 
maksatla yayınlarda bulunanlar veya her ne su
retle olursa olsun seçimin düzenini bozabileceek 
veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılma
sına tesir edebilecek mahiyette söz veya yazı 
ilo propaganda yapanlar, ve asılsız şayialar çı
karanlar altı aya kadar hapis veya beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Propaganda hükümlerine aykırı hareketler 

MADDE 127. — 125 ve 126 ncı maddelerde
ki haller dışında seçim propagandasına dair bu 
kanunda yazılı sair hükümlere aykırı harekette 
bulunanlar T. C. K.nun 526 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasında yazılı cezalarla cezaladırılır. 

Kurullara karşı suçlar 

MADDE 128. — Hileli faaliyetlerle veya her 
hangi şekilde ve surette cebir veya şiddet kulla
narak bu kanunda yazılı kurulların toplanma
larına veya görevlerinin ifasına mâni olanlar bir 
yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve elli liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Silahla işlenme hali 

MADDE 129. — Bundan evvelki maddede 
yazılı fiiller silâh ile işlenirse üç yıldan aşağı 
olmamak üzere ve beş kişiden ziyade silâhlı kim
seler tarafından ittifak edilerek veya ittifaksız 
olsa dahi 10 kişiden fazla silâhlı kimseler tara
fından yapılırsa beş yıldan aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezası hüküm olunur. 

Tedbirlere riayetsizlik 

MADDE 130. —• Her kim seçim işlerinin ce
reyanı sırasında kurullar başkanlarının seçim 
yerlerinin düzenini sağlamak maksadiyle aldık
ları tedbirlere ihtara rağmen riayet etmezse üç 
günden bir aya kadar hafif hapis ve yüz lira
ya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Resmî makam bildirilerine ve propaganda mat
bualarına dair suçlar 

MADDE 131. — Her kim seçim muamelele
rine ait olmak üzere resmî makamlar tarafından 

yayınlanan beyanname ve tebliğlerin ilân ve 
asılmasına mâni olur veya bunları tahrip eder-
so bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Seçim propaganda matbualarının neşir veya 
ilân veya asılmasına mâni olan veya bun1 arı 
tahrip eden kimse elli liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasiyle .cezalandırılır. 

Asılı tutanaklara dair suçlar 

MADDE 132. — Kurullarca oy verme ve se
çim neticelerini gösteren tutanakların asılı su
retlerini yırtan, bozan, kaldıran kimse hakkın
da bir aydan bir yıla kadar hapis cezası hük-
m olunur. 

Seçme yeterliğine dair suçlar 

MADDE 133. —• Seçme yeterliği bulunmadığı 
haldo kendisini veya bu yeterliği haiz olmıyan 
bir başkasını hileli muamele ve hareketlerle 
seçmen kütük veya listelerine kaydettiren veya 
bu şekilde kaydedilmiş olanların silinmesine mâ
nı o1 an veya seçme yeterliği bulunan birin'n ay
nı fi:l veya hareketlerle kütük veya listeden si
linmesine sebep olan kimse üç aydan üç yıla ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Seçmen olmıyan kimse yerine oy verme 

MADDE 134. —• Her kim oy verme sırasında 
seçmo yeterliği olmadığını bildiği halde veya 
başkasının ismini taşıyarak bir sandıkta oy ver
meye kalkışırsa veya verirse bîr aydan bir yıla 
kadar hapis ve beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandık
larda da oy vermeye kalkışan veya verenler hak
kında da aynı ceza tatbik olunur. 

Oy sandığı üzerindeki suçlar 

MADDE 135. — Yetkisi olmadığı halde veya 
usulüne aykırı olarak oy sandığının yerini değiş
tiren veya bulunduğu yerden kaldırtan, açan, 
çalan veya tahrip eden veya içindeki oy zarflarını 
alan, çalan, veya değiştiren kimse bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır, 
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îçki yasağına aykırı hareketler 

MADDE 136. — Oy verme günü, oy verme 
pılamaz ve oy verme günü ile ondan önceki 
süresince umuma açık yerlerde umumi mahaller
de ispirtolu içki verenler veya içenler veya her 
hangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispir
tolu içki satanlar veya alanlar elli liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Kötü niyetle şikâyet ve itiraz 

MADDE 137. — Oy vermenin yolunda cere
yanını veya seçim kurullarının vazifelerini selâ
metle görmesini yahut sayım neticelerinin tesbi-
tini geciktirmek gibi kötü niyetle şikâyet ve 
itirazda bulunanlar bir aya kadar hafif hapis ve
ya yüz liraya kadar hafif para eezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Kütük nakli işlemlerini yapmıy anlar 

MADDE 138. — 15 nci madde hükmüne göre 
kendilerinden istenen belgeyi vermiyen veya kay
dı yapmıyan muhtarlar veya bu belgeyi almıyan 
yahut kendilerini yeni kütüğe kaydettirmiyen 
seçmenler on liradan yüz liraya kadar para eeza
siyle cezalandırılırlar. 

MADDE 139. — Bu kanunla görevlendirilmiş 
oldukları halde belli süre içinde ve şekillerine 
uygun olarak seçmen kütük veya listelerini tan
zim etmiyen, seçmen yoklamasını yapmıyan, seç
men kütük listelerini asmıyan veya bunlara 
mütaallik evrak ve vesikaları gereği gibi muha
faza etmiyenler üç aydan iki yıla kadar hapis 
eezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve 
itinanın gösterilmemesi sonucu husule gelmişse 
altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Kütükleri tutmakla görevli kimselerce işlenen 
suçlar 

MADDE 140. — Seçmen kütük veya listele
rine yazılmak hakkı olmıyan bir seçmeni yazan 
veya yazılmak hakkı bulunan bir seçmeni yazmı-
yan veya bunlara yazılmış olup da silinmesi ge
reken seçmen adını silmiyen veya silinmemesi 
gerektiği halde silenler bunları bilerek yaptıkları 
takdirde bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis 

( S. Sa; 

ve müebbeden kamu hizmetlerinden yasaklık ee
zasiyle cezalandırılırlar. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken 
dikkat ve itinanın gösterilmemesinden ileri gel
mişse bir aydan altı aya kadar hapis cezası hük-
molunur. 

Kütüğe ilişkin suçlar 

MADDE 141. — Tamamen veya kısmen sahte 
seçmen kütük veya listesi tanzim eden veya bun
larda tahrifler yapan veya bozan, çalan, veya 
yok eden kimse üç yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis eezasiyle cezalandırılır. 

Seçmen kütük ve listelerine mütaallik vesika
ları çalan, bozan, yok eden veya tahrif eden kim
seye de aynı ceza verilir. 

Seçmen kartı üzerindeki suçlar 

MADDE 142. — Sahte seçmen kartı tanzim 
edenler, bunları kullananlar, istedikleri halde 
seçmen kartlarını sahiplerine vermiyenler veya 
hakkı olmadığı halde kendini sahibi göstererek 
vazifeli kimselerden alanlar, ölen veya başka bir 
yerde bulunanların kartlarını kullananlar, ça
lanlar, tahrif ederek kullananlar ve bu hareket
lere teşebbüs edenler bir yıldan aşağı olmamak 
üeze hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para eezasiyle cezalandırılırlar. 

Kurullar mensuplarının vazifeye gelmemesi 

MADDE 143. — Seçim kurullarına seçildiği 
halde haklı bir sebep olmaksızın vazifesi başına 
gitmiyenler veya seçim başladıktan sonra seçim 
sonra seçim kurallarındaki görevlerini haklı bir 
sebep olmaksızın terkedenler yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Kurul mensubu kimselerin seçim işlerini bozması 

MADDE 144. — Seçim kurulları üye ve baş
kanlarından her hangi biri-kanuna aykırı ha
reketleriyle seçim muamelelerinin yapılmasını 
veya oy verilmesini imkânsız kılar yahut sçim-
lerin butlanına bilerek sebebiyet verir, yahut 
seçim neticelerini ilân etmekten imtina ederse, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis, üç yüz liradan 
bin liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırı
lır. 
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Seçim vasıtalarının gönderilmemesi 

MADDE 145. — Seçim kurulları başkan ve 
üyelerinden her hangi biri veya bu kanunda ya
zılı işlerden biriyle görevlendirilen kimseler seç
men kütüklerini, aday listelerini, seçime ait kâ
ğıt ve paketleri ve oy puslalarını, oy sandık
larını ve oy zarflarını veya maddi mali veya-
şahsi vasıtaları zamanında yerlerine göndermez. 
ler veya gönderilmesine mâni olurlarsa bir yıJ, 
dan aşağı olmamak üzere hapis ve yüz liradan 
beş yüz ,'iraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Bu fii leri görevlilerden başkaları yaparsa 
ceza üç a, dan bir yıla kadar hapistir. 

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların oy 
puslalarını ve seçime mütaailik her türlü evra
kını zabıt veya imha eden veya oy verme yeri
ne götürülmelerine mâni olanlar altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu fiiller resmî sıfatı haiz olanlar veya si
lâhlı kimseler tarafından veyahut meskene ve
ya siyasi pa-ü binalarına girmek suretiyle işle
nirse bu maddede yazılı cezalar bir misli artı
rılır. 

Toplantı heyetlerinin görevlerini yapmaması 

MADDE 146. — Bu kanunun 35 nci mad
desinde yazılı heyet mensupları görevlerini 
yapmazlarsa üç günden bir aya kadar hafif ha
pis veya üç liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

Oy verme neticesine tesir edecek fiiller 

MADDE 147. — Her kim sandık başında 
seçmenlerin imzalarını koydukları kütük liste
sine gelmiyenler adına sahte imza atmak, mü
hür koymak veya parmak basmak gibi hileli 
bir hareketle sandığa oy atar veya attırır veya 
her hangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir 
eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını ta
mamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya 
tahrir eder ve ettirirse üç yıldan yedi yıla ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

İtirazları tutanağa geçirmemek 

MADDE 148. — İlgililerin şikâyet ve itiraz
larını tutanağa geçirmeyi reddeden kurul baş
kan veya üyeleri bir yıla kadar hapis ve beş 

yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Kurul kararlarına riayetsizlik 

MADDE 149. — Bu kanunda yazılı kurulla
rın çoğunlukla vermiş oldukları her çeşit karar
lara riayet etmiyen kurul mensupları bir ay
dan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
rdırlar. 

Görevi savsama ve kötüye kullanma 

MADDE 150. — Bu Kanunla görevlendiri
len kimseler vazifelerini her hangi bir şekilde 
savsadıkları veya kötüye kullandıkları takdirde, 
bu kanunda ayrı ceza tâyin edilmemişse, Türk 
Ceza Kanununun bu suçlara ait cezaları altıda 
bir artırılmak suretiyle hükmolunur. 

Memur sıfatını haiz olanlar 

MADDE 151. — Bu kısımda yazüı suçlar, 
haklarında sarahat bulunmadığı hallerde, ceza 
kanunu tatbikatında memur sayılan kimseler 
tarafından işlenmişse verilecek ceza yarısı nis
petinde artırılır ve ayrıca kamu hizmetlerin
den yasaklılık cezasına da hükmolunur. 

Ertelenmezlik 

MADDE 152. — Bu kanun hükümleri gere
ğince hükmolunan cezalar tecil edilemez. 

Bölüm : 2 

Kovuşturma usul ve şekilleri 

Kovuşturma ve soruşturma zamanı 

MADDE 153. — Seçim işleriyle görevlendiri
lenlerin oy verme gününden önceki 24 saat içinde 
işledikleri bu kanunda yazılı seçim suçlarından 
ötürü bağlı bulundukları kurullarca düzenlen
mesi gereken seçim tutanaklarının tanzim edil
diğinin ertesi günü kovuşturma ve soruşturma 
yapılır. 

Bu süre içinde ağır ceyazı gerektiren suç
larla infazı muktazi hükümler ve merciinden 
sâdır olmuş tevkif kararları ve 3005 sayılı Ka
nun hükümleri gereğince asliye mahkemeleri
nin görevine giren ve delillerin kaybolması gibi 
sebeplerle gecikmesinde mazarrat umulan cü-
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rümlerden başka hiçbir sebepten dolayı bir 
seçmen hakkında kovuşturma ve soruşturma ya-
üç gün içerisinde seçmenin hürriyetini ve oy 
verme imkânını kaldırarak veya tehdit edecek 
idari ve malî hiçbir tedbir alınmaz. 

Buna aykırı hareketlerde bulunanlar hak
kında ağır hapis cezası hükmolunur. 

Sanıklar bakımından genel hükümlerin uygu
lanması 

MADDE 154. — Bu kanunda yazılı suçlar
dan birini işliyenler sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun nakiarında umumi hükümler dai
resinde kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık 
soruşturması Cumhuriyet Başsavcısı, gerekli 
görüldüğü halde ilk soruşturma Yargıtay Birin
ci Başkanının görevlendirdiği Yargıtay üyesi 
veya yargılama, Yargıtaym yetkili ceza daire
si tarafından umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını başsavcı kendi yar
dımcılarına da yaptırabilir. Ancak, kamu dâ
vasını açmak, ve kovuşturmaya mahal olmadı
ğına göı e karar vermek başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında başsavcı ta
rafından istenilen, tevkif, tahliye, zabıt ve ara
maya ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üyesi 
tarafından karar verilir. 

Başsavcı tarafından kovuşturmaya mahal ol
madığına dair verilen karar ile yukardaki fık
ralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından hazır
lık ve ilk soruşturmalar sırasında verilecek ka
rarlara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay Bi
rinci Başkanı tarafından görevlendirilen bir 
daire başkanı tarafından tetkik olunarak ka
rara bağlanır. 

İlk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi ta
rafından verilecek kararlardan umumi hüküm
lere göre tasdik ile tekemmül etmesi icabeden-
lerin tasdik mercii Yargıtay daire başkanıdır. 

Yargıtay daire başkanının tasdiki ile te
kemmül eden kararlara karşı yapılacak itiraz
lar Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik 
edilerek karara bağlanır. 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruştur
masının yapılması ve kamu dâvası açılması ve 
son soruşturma açılmasına karar verilmesi o ile 
en yakın il merkezindeki vazifeli Cumhuriyet 
Savcısı ve sorgu yargıcı ve yargılamaları o yer-

28 — 
deki görevli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hâkimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler Ceza Muhake

meleri Usulü Kanunu gereğince şikâyetname 
vermek suretiyle kamu dâvasını tahrik edebi
lirler. 

Kovuşturma usulü 

MADDE 155. — Ağır cezayı gerektiren cü
rümlerden gayrısmda 153 ncü maddede yazılı 
sürelere riayet edilmek şartiyle bu kanunda ya
zılı suçlardan dolayı 3005 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde kovuşturma yapılır. 

MADDE 156. - - İl ve ilce seçim kurulu baş
kanlığını yapan yargıçlar kendi çevreleri içinde 
vukua gelecek seçim suçlarına mütaallik dâva
lara bakamazlar. 

Ayni mahalde bu dâvaları görecek başka yar
gıçlar bulunmaması veya mahkemenin teşekkül 
edememesi halinde mezkûr dâvalara bu mahal e 
en yakın yargıç çevresinde bulunan ayni dere
cedeki mahkeme veya vazifeli yargıç tarafından 
bakılır. 

Tutanakların delil kıymeti 

MADDE 157. ••---• Bu kanunda yazılı suçlar
dan ağır cezayı gerektirenlerin gayrisinde ku
rullarca tanzim edilen tutanaklar sahtelikleri 
.sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Zamanaşımı. 

MADDE 158. —- Seçim suçlarından doğan 
kamu dâvası seçimin bittiği tarihten başlıyarak 
üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma 
yapılamaz. Ancak takibi karar veya izin alın
masına bağlı hallerde bu mehil karar veya iznin 
alındığı tarihten itibaren yürürlüğe başlar. 

ALTINCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 

1. — Seçim giderleri 

Giderlerin ödenmesi 

MADDE 159. —• Seçim giderleri genel büt
çeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Ada-
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İet Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur. 
Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle seçim işle
ri için bu kanun gereğince görevlendirilecek
lere verilecek ücretler ve bu işlerde mesai saat
leri içinde veya dışında çalıştırılacak memur
lara zaruri masraf karşılığı ve bu işlerde çalış
tırılmak üzere hariçten alınacak memurların 
gündeliği, taşıma ve kırtasiye gibi yapılacak 
başka her çeşit giderler Bakanlar Kurulunca 
belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. 
Adalet Bakanlığı bu madde hükümlerine göre 
harcanacak seçim giderleri ödeneğinden yeter 
miktarını il ve ilce seçim kurulu başkanları 
emrine gönderir. 

Geçici Hükümler 

Yüksek seçim mahkemesi üyelerinin seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yüksek seçim mah
kemesi için üye seçilmesi işbu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren bir hafta içinde ya
pılır. 

Büyük Millet Meclisinin 8 nci Döneminde temsil 
edilen partiler hakkında hüküm 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunda siyasi 
partiler için şart koşulan, ilk umumi toplantıla
rını yapmış olmak ve en az yirmi ilde teşkilât 
»kurmuş bulunmak mecburiyetine dair hüküm, 
'bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Mil
let Meclisinde temsil edilmekte olan partiler 
hakkında, 1950 seçimlerinde uygulanmaz. 

3. Son maddeler 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 160. — 4918 ve 5258 sayılı Kanun
lar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 161. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe, girer. 

Yürütmekle görevli makam 

MADDE 162. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
C. S. Barlas Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
N. Sadak 1. R. Aksal 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
T. Banguoğlu Ş. Adalan 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
V. Dicleli Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Dr. F. §. Bürge Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

Dr. Kemal Satır R. §. Sirer 
İşletmeler Bakanı 

Münir Birsel 
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Geçici Komisyon raporu 

f. B. M. M. 
Geçici Komisyon M . IJ . 1950 
Esas No. 1/642 

Karar No, 2 
Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 16 . XI I . 1949 tarihli tezke
resiyle Meclise sunulan Milletvekileri Seçimi 
Kanunu tasarısı komisyonumuza havale buyu-
rumıakla Başbakan Yardımcısı, Adalet ve İçiş
leri Bakanları hazır oldukları halde incelendi. 

Tasarının Anayasaya aykırı bir hüküm ihtiva 
etmediği ve Milletvekili seçimlerinin tam bir em
niyet içinde yapılması hakkındaki azim ve ka
rarın ışığı altında, her türlü emniyet şartlar dü
şünülerek ve İlim Heyeti tasarısı esas alınarak 
ve yalnız Anayasa ve memleket gerçekleri bakı
mından bâzı değişiklikler yapılarak hazırlandığı 
memnuniyetle müşahede ve tesbit edilmiştir. 

Bir kanun yap .lirken; ilim ve nazariyenin 
ortaya koyduğu esaslarla geçmişteki tecrübeleri 
ve memleket gerçekleri ne kadar iyi telif edilirse 
kanun o nispette mükemmel çıkar. İki dereceli 
seçimden tek dereceli seçime ve tek parti siste
minden çok partili Demokrasi sistemine geçtiği
miz tarihten beri yapılan genel ve ara seçimler
den aiınan tecrübeler ve Anayasa bilginlerinin 
ortaya koyduğu kaideler ve memleket gerçekleri 
bakımından ihtiyacımıza en uygun ve en emni
yetli bir Seçim Kanunu yapabilmek için Hükü
met teknik bir heyete hazırlattığı ön tasarıyı 
Üniversiteler, Barolar, Yargıtay ve Dtnıştay mü
messillerinin iştirakiyle kurulan bir İlim Heyeti
ne tetkik ettirmiş ve bu Heyetin hazırladığı tasa
rıyı esas tutarak ve bâzı ufak tâdillerle Büyük 
Millet Meclisine sunmuştur. Komisyonumuz her 
üç tasarıyı ve gerekççelerini bastırıp dağıttıktan 
sonra Hükümet tasarısını esas olarak ve diğer ta
sarılardan da faydalanmak suretiyle hazırladığı 
işbu tasarıyı Yüce Kamutayın tasvibine sun-

\ muştur. 
Devletimizin idare şekli Cumhuriyettir. Ana

yasamıza göre egemenlik kayıtsız şartsız Mille
tindir ve Türk Milletini ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temsil eder. Millet namına ege-
menik hakkını yalnız o kul'anır. Şu halde Mil
let adına egemenliğini kullanacak olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin millet iradesini hakkiyle 

temsil edebilmesi gerekir. Bu gayenin tahakku
ku için Miletvekili seçiminin tek dereceli, genel, 
eşit ve gizli oy.a yapılması, serbest ve dürüst 
olması lâzımdır. İki dereceli seçim millet irade
sinin tam olarak tecellisine imkân vermediği ci
hetle daha 1946 yılında tek dereceli seçime ge
çilmiş ve demakrasi bakımından hayırlı netice
ler alınmıştır. Anayasamızın 10 ncu maddesi 
miJetvekili seçmek 22 yaşını bitiren kadın er
kek her Türkün hakkıdır demek suretiyle cins, 
servet, tahsil farkları gözetilmeksizin bütün 
Türklerin oy verme bakımından eşitliklerini 
ve seçimin genei olması prensipini kabul etmek
tedir. Esasen Anayasamızın 69 ncu maddesi de 
Türklerin kanun karşısında eşit olduğunu ve 
her türlü gurup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları
nın kaldırılmasını tasrih etmektedir. 

Seçimin serbest olması yani vatandaşın oy 
verirken her türlü tesirden masun kalması mü
nakaşa götürmez bir haktır. Seçme hakkı şahsi 
bir hak olduğu için; oy bizzat kullanılmak lâ
zım gelir. Bilvasıta veya bilvekâle verilemez. 

Tasarı bütün bu ana prensipleri birinci mad
desinde belirtmiş olduğu gibi, seçimin dürüst 
vo her türlü tesir ve fesattan âri bir şekilde ya
pılmasını sağlamak için gizli oy, açık tasnif 
prensipine en başta yer vermiştir. Tasarının tet-
kikından anlaşılacağı üzere seçim emniyetinin 
sağlanması için her türlü tedbire âzami nispet
te yer verilmiştir. Bu tasarıda yer a an başlıca 
emniyet tedbirlerini şöylece sıralıyabiliriz: 

1. Seçim bölgesi ve sandık alanları, halkın 
kontrol imkânlarını artıracak şekilde daraltıl
mıştır. 

2. Sandık kurullarının tarafsızlığını da sağ
lamak için bu kurullarda siyasi partilerin eşit 
sayıda üye bulundurması kabul edi.mistir. 

3. Siyasi partilere bu üyelerden başka san
dık başı muamelelerini yakından takip etmeye 
yetkili müşahitler bulundurmak hakkı tanınmış
tır. Ayrıca bağımsız adaylar da müşahit bulun
durabileceklerdir. 
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4. Kurullarda halk üzerinde nüfuz sahibi 

olabilen zabıta âmir ve memurları ve milletve
killeri adayları gibi kimseler vazife alamıyacak-
lar dır. 

5. Kurul Başkan ve üyeleri tarafsızca vazi
fe görecek1 erine dair alenen yemin edeceklerdir. 

6. İlgililerin her türlü seçim muameleleri
ne masrafsız ve külfetsizce ve yerinde ve aya
ğında itiraz edebilmesi sağlanmıştır. 

7. Bütün muameleler, şikâyetler, itirazlar 
ve kararlar tutanak defterinde tesbit edilecek
tir. 

8. Oylar kapalı yerlerde ve gizli olarak zar
fa konup bizzat seçmen tarafından verilecektir. 

9. Zabıta âmir ve memurları oy verme ye
rine başkan tarafından davet edilmedikçe gir-
miyeceklerdir. 

10. Oyların sayılması ve ayrılması açık ya
pılacak ve netice derhal ilân edilecektir. 

11. Oyların sayılma ve ayrılma neticesini 
tesbit eden tutanağın bir sureti derhal sandık 
yerindo asılacaktır. 

12. İlce ve î l Seçim kurullarına mahallin 
en yüksek dereceli yargıçları başkan'ık edecek 
ve seçim muameleleri yargıçların nezaret ve mu
rakabeleri altında yapılacaktır. 

13. Yüksek dereceli yargıçlardan müteşek
kil Yüksek Seçim Kurulu şikâyet ve itirazları 
tetkik ve tahkik edecek ve neticesine göre Bü
yük Mi'let Meclisine rapor verecektir. 

14. Kanunsuz hareketler için çok ağır ceza 
müeyyideleri konmuştur. 

15. Seçim suçları hakkında Memurin Muha-
kemat Kanunu hükümleri tatbik olunmıyacak-
tlî. 

16. Oy verme gününden bir gün evvel ve oy 
verme günü ve tutanaklarının tanzimi günü 
seçmenlerin ve kurul üyelerinin şahsi masuni
yet1 eri hareket ve seyahat serbestileri tam bir 
emniyet altına alınmıştır. 

Bu saydıklarımız seçim serbestisini ve em
niyetini sağlamak için tasarının derpiş ettiği 
tedbirlerin bir kısmı ve başlıcalarıdır. Fakat 
unutmamak lâzımdır ki seçimin kusursuz bir şe
kilde cereyanı yalnız bir kanun muamelesi ol
mayıp ha'km olgunluğuna, ilgi ve hakseverli
ğine, siyasi partilerin olgunluğuna ve iyi niye
tine bağlıdır. 

Komisyonumuz ana prensipleri ihtiva eden 

birinci maddede seçimin ekseriyet usulüne göre 
yapılacağını da tasrih etmiştir. Esasen ilim He
yeti gerekçesinde de ekseriyet usulünün men^e-
ketimiz şartlarına daha uygun olduğunu belirt
miş okunmaktadır. Komisyonda nispî temsil 
usu1 ünü müdafaa edenler olmuş ise de bir muha
lif oya karşı ekseriyet usulü tercih olunmuştur. 
Nazari ve mantıki bakımdan müdafaası kolay 
olan nispî temsil usulünün tatbikatta büyük 
mahzurlar doğurduğu muhakkaktır. Ekseriyet 
usulünün son derece sade olmasına mukabil nis
pî temsil usulü hayli karşık birtakım hesap 
ameliyelerine ihtiyaç göstermektedir. Ekseriyet 
usulünde oyların sayılmam ve ayrılması son de
rece basittir. Bütün vatan d aş1 ar seçim ameliyele
rine ve neticelerine kalaylıkla akıl erdirebili^er. 
Nispî temsfde ise katî neticelerin alınması karı
şık hesapların yapılmasma ve uzunca bir zamana 
mütevakkıf olduğu gibi halkm bu ameliyeleri 
kavraması ve kontrol edebilmesi de güçtür. Ek
seriyet usulünde en çok oy alan milletvekili olur 
ve ha^nn adalet duygularına uygun düşer. 
Ekseriyet usulünde ha^a kendisini sevdirmiş 
şahsivet sahibi kimselerin sekmesi mümkün ol
duğu halde nispî temsil usulünde bir partiye in
tişar» etmemiş bir şahsivetin milletvekili seçilme
si hemen hemen mümkün olamaz. 

Partivi idare edelerin iltizam etmediği par
ti mensubu dahi milletvekili o^maz. öyle ki, 
nîsTH temsil usulünde milletvekHerini secmen-
lerdpn zivade parti zimamda^arının sektikleri 
sövlonebilir. Bu usu1 parti komiteleri üW|prînin 
lehinde, vatandaşın seçim hakle aleyhinde tevsi 
ve tahditler yarattığı şüphe götürmez bir haki
kattir. Milletvekfi serilenler de teşri hayatı müd-
detînee de parti müdiranından arzular» dışında 
haroket edemezler. Çünki daha sonraki secimde 
milletvekri olun olmamaları MPletin iradesine 
değil parti liderlerinin teveccühlerine haslıdır. 
Bu. usul parlâmentoda şahsivetlerin azalmasını 
intaç eder, yeni Devlet adamları yetişmesini 
güçleştirir. Bütün bu mahzurlar diğer bâzı mem
leketler için o kadar mühim savılmasa bile ge
rek yeni şrelismekte olan demokrasimiz bakımın
dan ererek halkımızın oyunu şahsın1 yakından ta
nıdığı ve güvendiği kimse^re vermeyi tercih et
mesi bakımından küçümsenemiyecek mohzurlar-
dır. 

Nispî temsil ü s sünün sivasi partilerin sayı
sını büyük bir hızla arttıracağı mantıkin ve tecrü-
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benin gösterdiği bir hakikattir. Nitekim nispî 
i temsil usulünü kabul edinceye kadar birkaç bü
yük partiye sahip olan Avrupa men^eketlerinde 
nispî temsil usulünden sonra parti sayısının aşı
rı ve tehlikeli bir surette arttığı görülmüştür. 

Siyasi partilerin artması ise Millet meclisle
rinde mütecanis bir ekseriyetin teşekkülüne mâ
ni olmak suretiyle müstakar ve sağlam Hükü
metlerin kurulmasını imkânsız kılar. Sık sık 
buhranlar olur, bazan kabine teşkil edilemez. 
Bizde Meclisin feshi hakkı da icra kuvvetinde 
mevcut olmadığından halli imkânsız siyasi buh
ranlar doğar. Muayyen bir programın tatbikini 
devamlı bir kalkınmayı imkânsız kılar. Bu Hü
kümet buhranları biri birini kova1 ar. îşte bu 
gibi sebeplerle memleketimizde öteden beri alı
şılmış olan ekseriyet usulünün muhafazası ve 
yeni bir seçim usulünün tecrübesine girişilme
mesi komisyonumuzca memleket realite ve men
faatlerine daha uygun görülmüştür. 

Seçim neticelerine ait itirazların tetkik ve 
halli meselesi de Komisyonumuzda etraflıca in
celenmiştir. Seçim neticelerine ait itirazların tet
kiki meselesi muhtelif memleket'erde muhtelif 
sistemlere göre tedvin edilmiş bulunmaktadır. 
Tetkik mercii bakımından modern memleketler 
mevzuatı beş sistem halinde tasnif olunabilir-

1. Adlî kaza sistemi, 
2. îdari kaza sistemi, 
3. Hususi organ sistemi, 
4. Mec'is sistemi, 
5. Mutavassıt sistem. 
Seçim netice1 erine ait itirazları tetkik ederek 

neticeyi Meclise bir raporla bildirmek demek 
olan mutavassıt sistem esası komisyonda tercih 
edilmiştir, ingiltere ve Yeni Ze1 ânda'da bu sis
tem tatbik edilmektedir, ingiltere 'de yüksek mah
keme hâkimlerinden sıra ile seçilen iki yarg-ç 
tarafından itiraz o^nan tutanaklar incelenmekte 
ve netice bir raporla Avam Kamarasına bildiril
mektedir. Avam Kamarası, tutanakları kabul ve 
reddetmek yani nihai ve katî karar vermek yet
kisini muhafaza etmiştir. Demokrasinin beşiği 
olan bu men^ekette bu usul umumi efkârı tatmin 
etmekte ve esaslı bir teminat sayılmaktadır. 

Komisyonumuzda seçim ameliyeleri hakkın
da vâki itirazları tetkik ve tahkik ederetk netice
sini bir rapor1 a Büyük Millet Meclisine bilrirme 
yetkisini haiz bir yüksek seçim kurulu ihdas et
meyi ve tutanaklar hakkında nihai ve kesin ka

rarı Büyük Millet Meclisinin vermesi demek olan 
mutavassıt sistem tercih edi1 mistir. Başka bir 
sisteme gitmek bir Anayasa meselesidir. Anaya
sanın tedvin edildiği zamanki ruhi halet, Büyük 
Millet Meclisinin kuruMuğu günden beri müsta
kar icraatiyle teessüs.eden teşriî anane ve Millî 
iradenin yegâne mümessili Büyük Millet Meclisi 
bulunduğu hakkındaki Anayasa sarahati karşı
sında diğer bir sistem kabulüne imkân görülme
miş ve umumi efkârı tatmin edecek esaslı bir te
minat saymıştır. 

1 NCÎ KISIM 

Esaslar 

Birinci madde seçim prensiplerini tâyin eden 
bir madde olması itibariyle seçimin ekseriyet 
usulüne göre yapılacağını tasrih lüzumlu görül
müş ve maddeye (ekseriyet usulüne göre) iba
resi eklenerek ve (tasnif) kelimesi (ayrılması) 
kelimesiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 2 nci maddesi aynen 
kabul o'unmuştur. 

3 ncü madde seçim bölgelerine ait esas ve 
usulleri göstermekte idi. Seçim bölgelerinin 800 
seçmeni geçmemek üzere seçim bölgelerine ay
rılacağını ve ancak 300 seçmeni olan köylerin 
başka bir bö'geye bağlanmıyarak bir seçim 
bölgesi olarak kabul edileceği ve bir seçim böl
gesine bağlanacak köylerin bölge merkezinden 
8 kilometreden uzak olamıyacağı hükümlerini 
ihtiva ediyordu. 

Oy sandıklarını h a l a n ayağına götürmek, 
seçimi külfetsiz hale getirmek ve bir günde 
neticeyi kolaylıkla alabilecek her tedbir sağlan
mak prensip olarak kabul edildiğinden madde 
bu prensiplere göre yeniden yazılmıştır. Yeni 
metne göre nüfusu 150 den fazla olan her köy 
bir seçim bölgesi olacak ve her bölgede en az 
bir sandık bulundurulacak ve bir sandığa oy 
atacak seçmen sayısı 500 ü geçmiyecektir. Nü
fusu 150 den az olan köyler yani muhtarlıklar 
ve diğer deyimle ge1 eneklerine göre köy gibi 
idare olunan mahaller ve sair meskûn yerler yol 
ve gidip gelme bakımından en yakın seçim böl
gelerine bağlanacaktır. Bir bölgeye bağlanacak 
köy ve meskûn maha'ler bölge merkezine 4 ki
lometreden uzak olmıyaçaktır. 

Usul i hükümler taallûk ettiği 4 ncü kısmın 
birinci seçim hazırlıkları başlıklı bölümüne 83 
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neü madde olarak alınmıştır. Madde bu esaslara 
gör o yeniden tanzim edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi 4 neü 
madde olarak aynen; 

Hükümet tasarısının 5 nei maddesi tahrir 
değişikliği ile 5 nci madde olarak kabul edilmiş
ti}-. Ancak bir seçim çerçevesinden 1945 genel 
nüfus sayımına göre seçilecek milletvekili sayısı 
1946 seçimlerinde bir seçim çevresinde seçilen 
milletvekili sayısından az olamıyaeağı hakkında 
geçici bir madde tedvin edilmek suretiyle pren
sip bu maddede ifade edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 6 ncı maddesi maksadı 
daha açık gösterecek takdim ve tehirlerle ve ara 
seçimlerin bir yıl geri bırakılmasını haklı ve mu-
sip göstermiyecek haller olabileceği düşünülerek 
Büyük Millet Meclisince daha evvel ara seçimi 
yap1 İmasına karar verilme halini derpiş eden bir 
hüküm ilâvesiyle yeniden 6 ncı madde olarak tan
zim kılınmıştır. 

Hükümet tasarısının 7, 8 ve 9 ncu maddeleri 
aynı numaralarla aynen kabul olunmuştur. 

Hükümet tasarısının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. Maddenin birinci bendinde gös
terilen zabıta âmir ve memurlarından kimlerin 
kastedildiği hakkında yapılan münakaşada Hü
kümet namına Adalet Bakanı silâh taşıma yetki
sini haiz o1 an zabıta âmir ve memurlarının oy 
verme bahanesiyle sandık başına bilâlüzum gel
memeleri kastedildiği ve bu sebeple polis, komi
ser muavini ve polis müdürlerinin oy veremiye-
cekieri için gelmemeleri de tabiî görüldüğünü, 
İller ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarına 
göre vali, kaymakam ve C. savcıları zabıta âmir
leri ise de silâh taşıma yetkileri olmadığı cihetle 
bunların oy verebileceğini ve sandık başına bu 
suretle gelebileceklerini ve köy bekçilerinin de 
oyunu kullanacağını izah etmiş ve madde bu izah 
ve anlayışa göre aynen kabul edilmiştir. 

Bolüm : I I 

Seçmen kütükleri 

Oy vermek için seçmen kütüğüne kayıtlı ol
mak şarttır. Bir kimse seçmen yeterliğini haiz 

\ dahi olsa kütükte adı bulunmadıkça oy veremi-
yecektir. Seçimin genel ve eşit olma prensipleri
nin temeli ve vatandaşm siyasi hakkını kullanma
sının esaslı şartı bulunması itibariyle seçmen kü
tüklerinin intizam, sıhhat ve süratle tanzimi, iyi 

( S. Sayu 

muhafazası ve her yıl yoklama yapılarak gereken 
ilâve ve işaretlerle tashihi gibi muamelelerin 
daha iyi bir nizama bağlanması gerektiğinden 
bölüm bir su komisyona verilmiş ve hazırladık
ları ön tasarı komisyonumuzca tatkik edilerek 
ve gereken tâdiller yapılmak suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Kütükler mahalle ve köy muhtarları tara
fından düzenlenecektir. Gaye en doğru ve iyi 
ve en kısa bir zamanda elde edilmek için vali 
ve kaymakamlar gereken yardım ve vasıtaları 
temin edecektir. 

Kütükler; nüfus defterlerinden kopya edil
meyip her köye ve her mahallede genel nüfus 
sayım yönetmeliklerine göre numaralanmış ve 
içlerinde insan oturur her yere birer birer gi
dilmek suretiyle tanzim edilecektir. Numaralan
mamış yerlere raslamrsa yönetmelik esaslarına 
göre numara konacaktır. 

Tanzim olunan kütükler seçime esas olacak 
ve bunlardan listeler çıkarılacaktır. Kütükler 
her mahalle ve köyde herkesin kolaylıkla görüp 
okuyabileceği yerlere asılacak ve 7 gün müd
detle asılı kalacak ve keyfiyet gazete olan yer
lerde gazetelerle ve olmıyan yerlerde mûtat va
sıtalarla ilân edilecektir. Vatandaş ve siyasî 
partiler asılan kütük örneklerini bu müddet 
içinde tetkika fırsat bulacak, yazılmamış seç
men veya yeterliği olmadığı halde yazılmış bir 
kimse bulunduğunu görürlerse muhtar ve ihti
yar heyet ve meclislerine itiraz edebileceklerdir. 
Muhtar ve ihtiyar heyeti merkeze iki gün için
de cevap verecektir. Bu müddet içinde cevap 
verilmemiş veya itiraz kabul edilmediği cevabı 
verilmiş ise itirazı yapan seçim bölgesinin bağlı 
bulunduğu sulh yargıçlığına 3 gün içinde mü
racaat edebilecek sulh yargıcı da yine üç gün 
içinde bir kararla itirazı kesin olarak hallede
cektir. 

Gerek muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisle
rine gerek mahkemeye müracaat pul ve her tür
lü resim, harç ve ücretten muaf tutulmuştur. 

Seçmen kütüklerinin kaza mercileri tarafın
dan tanzim ettirilmesini ve bu suretle adlî neza
ret ve murakabenin tam olarak tatbiki muvafık 
olacağını ileri sürenler olmuş ise de seçim bir 
halk ve siyasi parti işidir. Seçime esas olacak 
kütüklerin tanzimi de idari bir iştir. Halk işi
nin halk tarafından seçilmiş olan heyetler tara
fından yapılması ve idari işlerin de idari merci 

: 161) 



ve makamlar tarafından idare edilmesi tabiî ve 
zaruridir. Adlî murakabe ve nezaret, kaza or
ganlarının ha/.k ve idare işlerini yapması demek 
değildir. Adlî nezaret ve murakabe nihaî karar 
verme şeklinde tecelli eder. Seçmen kütükleri 
hakkındaki itirazların harç ve masraf alınmak
sızın nihai ve katî şekilde Sulh Yargıçları tara
fından halledileceği hakkında tasarıda mevcut 
hüküm istenilen adlî nezaret ve murakabeyi ta
mamen sağlamıştır. 

Bu sebeple bu teklif nazara alınmamıştır. 
Bu esaslara göre tedvin edilen maddeler hükü
met tasarısının 10-20 nci maddeleri yerine kaim 
olmak üzere 10-29 madde numaraları altında 
tedvin edilmiştir. 

3. Seçmen Kartları 

Hükümet tasarısının 21 nci maddesi 30 neu 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 22 nci maddesi 31 nci 
madde olarak ve oy verme sırasında kolaylık 
sağlıyacağı için seçmen kartına kütükteki sıra 
numarasının yazılması hakknda bir ibare eklen
mek suretiyle, 

Hükümet tasarısının 23 ncü maddesi 32 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

III ncü Kısım 

Seçilme hakkı 

Bölüm : 1 

Seçilme yeterliği 

Hükümet tasarısının 24 ncü maddesi 33 ncü 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 25 nci maddesi 34 ncü 
madde olarak aynen, 

Bolüm : II 

Adaylık 

Hükümet tasarısının 26 nci maddesi 35 nci 
madde olarak bâzı değişiklik ve ilâvelerle ka
bul edilmiştir. 

Seçilme yeterliğini haiz olan her vatandaş 
istediği seçim çevresinden adaylığını koyabilir. 
Siyasi partiler de partileri adına aday göstere
bilirler. Siyasi partilerin aday göstermeleri baş -
lıca iki şarta bağlıdır. 

I - Aaday göstereceği seçim çevresinde teş
kilâtı bulunmalıdır. Teşkilâttan maksat il mer
kezinde il teşkilâtını kurmak demektir. İlce, 
bucak ve köylere kadar teşkilât kurmuş olma
ları şart değildir. 

II - Adayı; siyasi partinin genel merkezinin 
yetkili organları göstermelidir. Genel merkezin 
yetkili organı parti tüzüklerine göre genel baş
kan, genel başkanvekili, genel sekreter, divan 
ve idare kurulu gibi hangi organ yetkili ise o 
organ gösterecektir. Hiç bir mahallî teşkilât 
herhangi bir parti için aday göstermek yetki
sini haiz değildir. 

Üçüncü bir şartda bir seçim çevresinden kaç 
milletvekili seçilecek ise ancak o sayıd-3 aday 
gösterilmesidir. 

Bunlardan başka, 50 seçmen dahi aday gös
terebilirler. Bu tarzda aday göstermenin şart
ları da müracaatın yazılı olması, 50 seçmenin 
imzası bulunması ve bu imzaların oturdukları 
yer muhtarı tarafından tasdik edilmiş olmasın
dan ibarettir. 

Ayrıca adayın da muvafakatini seçim kuru
luna yazılı olarak bildirmesi iktiza eder. Muva
fakat noterden tasdikli de olacaktır. Tasarıda 
bir kimse birden fazla seçim çevresinden aday 
gösterilemiyeeeği ve gösterilirse gerek birinden, 
gerek birkaçından- seçilse dahi hiçbirinden se
çilmemiş sayılacağı kabul edildiği cihetle mu
vafakatin hileye ve hak ıskatına müsııit olmı-
yacak bir şekilde yapılmasını zaruri görülmüş 
ve muvafakatin yazılı ve Noterden tasdikli ol
ması esası kabul olunmuştur. 

Mensup olduğu siyasi partinin aday listesine 
girmiş bulunan kimsenin yazılı muvafakati ol
madıkça diğer bir siyasi parti tarafından başka 
bir seçim çevresi için aday gösterilemiyeeeği de 
maddede ayrıca tasrih edilmiştir'. Bu hüküm 
parti disiplinini korumak maksadından ziyade 
birden fazla seçim çevresinden adaylığı konul
muş kimsenin seçilse dahi milletvekili o!allaya
cağına göre her hangi bir düşünce ile bir kimse
yi muvafakati, haricinde aday göstererek millet
vekilliğinden. mahrum etmek gibi. bir neticeye 
mâruz bırakmamak istenilmiştir. Bu fıkrada 
başka bir seçim çevresinden aday gösterilemiye
eeği yazıldığına göre aynı seçim çevresinde bir 
kimse iki, veya daha fazla parti listesine alına
bilir. Bu hususta bir memnuiyet yoktur. Ve hak 
ıskatına da yol açmaz. 
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Hiç bir siyasi partiye intisap etmemiş olan 
kimsenin bir siyasi parti tarafından aday göste
rilmesi de adayın yazılı muvafakatine bağlan
mıştır. 

Seçimlerde maddi ve mânevi tesirleeri önle
mek ve bilhassa vazifelileri tamamen bitaraf 
kalmak tasarının başlıca hedeflerinden biri ol
duğu cihetle İlce, îl ve Yüksek Seçim Kurulla
rında başkanlık ve üyelik kabul eden yargıç ve 
Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerinin yur
dun hiçbir tarafından adaylıklarını koyamıya-
cakları, aday gösterilemiyecekleri ve seçilemiye-
cekleri kabul edilmiştir. Bunlardan adaylığını 
koymak veya koydurmak istiyenler daha önce 
vevazifeyi kabulden evvel durumlarını tâyin et
mek ve adaylığı tercih ediyorlarsa seçim kurul
larında vazife kabul etmemek hakkını kullan
mış olmaları lâzımdır. 

Seçim işlerinde görev kabul eden yargıçla
rın bitaraflıklarını gölgede bırakmamak için 
bun'arın ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hı
sımları adaylıklarını koydukları veya aday gös
terildikleri takdirde vazifeden istinkâf etmeleri 
hakkında da bir hüküm tedvin edilmiştir. İs
tinkâf etmek ve derhal Adalet Bakanlığına haber 
mecburidir. Buna riayet etmiyenler görevi kötü
ye kullanmış olurlar. Umumi hükümlere göre 
haklarında kovuşturma yapılır. 

Hükümet tasarısında derece ve memuriyetleri 
ne olursa olsun bütün Devlet memurlarının seçi
min başlangıcından altı ay önce istifa etmedikçe 
görevli oldukları seçim çevrelerinden adaylık 
koyamıyacakları ve aday gösterilemiyecekleri ve 
seçilemiyecekleri teklif edilmekte idi. Seçimlerde 
tesir icrasını önlemek gibi bir maksada matuf 
olan bu hüküm nüfus kâtibi, tapu mukayyidi gi
bi küçük dereceli memurları da içine almakta 
olduğundan buna lüzum görmiyen komisyonumuz 
bu tahdidi illerin genel idare teşkilâtından Millî 
îrade ile tâyin olunan memurlara hasretmiş ve 
iki ay önce istifayı da kâfi görmüştür. 

Yargıçlar ve memurlar hakkında tahdit edici 
hükümler konurken subaylar, askerî memurlar, 
askerî adlî yargıçlar ve gedikli erbaşlar hakkın
da da gerekli hüküm konulması tabiî görülmüş 
ve Hükümet de mer'i Seçim Kanununda mevcut 
hükmün sehven tasarıya alınmamış olduğunu ve 
bir hüküm konması lâzımgeldiğini beyan etmiş
tir. Yürürlükte bulunan Seçim Kanunundaki hü

kümlerin tatbikatta bâzı güçlüklere sebebiyet 
verdiği anlaşıldığından Millî Savunma Bakanlığı 
ve Hükümet ile tam mutabakat halinde buna ait 
fıkralar tasarıya eklenmiştir. Vazıh olmakla be
raber madde metnindeki (ayrılma) tâbirinin is
tifa ve emekliye ayrılma karşılığında kullanıl
dığını ve mecburi hizmetini tamamlamıyanlarm 
çekilemiyeceklerini gerekçede kaydetmek fayda
sız sayılmamıştır. (Her sınıftan) tâbirinde kara, 
deniz, hava, jandarma ve gümrük sınıflarının dâ
hil olduğu ve (muvazzaf) tabiriyle yedek subay
ların bu hükümlerin dışında kaldığı aşikârdır. 

Hususi kanunları gereğince fevkalâde haller
de; istifa ve emekliye ayrılma istekleri kabul 
edibnez. Bu kanunla o hükümlerin tâdili hatıra 
bile gelmemiştir. Seçim münasebetiyle dâhi olsa 
fevkalâde hallerde istifa ve emekliye ayrılma ta
lepleri kabul edilmiyebilir ve bunlar aday ola
mazlar ve seçilemezler. Fevkalâde hal yürürlük
teki hükümlere göre salahiyetli mercilerce kabul 
edilen hallerdir. 

Hükümet tasarısında belediye reislerinin iki 
ay önce istifa etmedikçe bulundukları seçim 
çevresinden aday gösterilemiyecekleri hakkın
da mevcut olan hüküm komisyonca kaldırılmış
tır. Belediye başkanlarının seçim kurullarında 
ve seçim işlerinde vazifeli oldukları zaman için 
doğru olan bu hüküm bu tasarıda belediye baş
kanlarına seçim işlerinde hiçbir vazife ve salâ
hiyet verilmemiş bulunması itibariyle varit gö
rülmemiştir. Genel seçim ile belediyeye başkan 
olan kimseler için bu tahdit lüzumsuz sayılmış
tır. 

Madde bu esaslara göre yeniden kaleme alın
mıştır 

Hükümet tasarısının 27 nci maddesi 36 ncı 
madde olarak ve (adaylığını koyması veya) ke
limeleri ilâve edilerek kabul edilmiştir. 

Yukarda bilmünasebe izah edildiği üzere bir
den fazla seçim çevresinden aday olanlar seçilse-
ler dahi milletvekili olamazlar ve bunlardan 
sonra en çok oy alan milletvekili seçilmiş olur. 

Hükümetin 28 nci maddesi 37 nci madde 
olarak ve akşama kadar tâbirinin doğuracağı il
tibasları önlemek için bu kelime yerine (saat 17 
ye) kelimeleri yazılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Hükümet tasarısının 29 ncu maddesi 38 nci 
madde olarak ve bâzı ilâvelerle kabul edilmiş* 
tir. 
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36 
Adaylık için yazılı müracaat şarttır. Seçim 

işlerindeki bütün müracaatlar gibi adaylık mü
racaatı da pul, resim ve harçtan muaftır. 

Müracaat, adayın milletvekili seçilmek iste
diği seçim çevresinin il seçim kurulu başkanlığı
na yapılmak lâzımdır, ti seçim kurulu başkanı 
müracaatın yapıldığına dair adaya bir makbuz 
verecektir. Adaylık koyma müddeti bir sükuta 
hak müddeti olduğu için müddetin geçip geç
mediğini icabında ispata yarar bir vesika de
mektir. Telgrafla müracaat halinde makbuz 
vermek mümkün değilse de telgraf makbuzu bu 
maddede bahsi geçen makbuz yerine kaim olur. 

Siyasi partiler adaylarını gösterecek olan ge
nel merkezin yetkili organları şüphesiz en salim 
usulde müracaat ederler. Eğer seçim kuruluna 
adaylarını telgrafla bildirmiş olurlarsa telgraf 
makbuzu yukarda izah edildiği gibi başkan tara
fından verilecek makbuz yerine kaim olur. Siyasi 
parti, adaylarını mahallî teşkilât vasıtasiyle il 
seçim kurulu başkanına tevdi etmeyi münasip 
görürlerse başkan makbuzu bunlara verir. 

i l seçim kurulu başkanı adaylık için müracaat 
vukubuldukça bu müracaati usulen ilân edecek
tir. Bu müracaatlerden bâzılarında 35 ve 36 
ncı maddelerde yazılı şartlara ait noksanlar bu
lunduğunu görürse tamamlanması için ikazda 
bulunacaktır. 

Müracaatin ilânından itibaren iki gün içnide 
adaylığa itiraz olunabilir, itiraz yazılı olmak ve 
itirazın mesnedini teşkil eden vesikalar bağlan
mış bulunmak şarttır. Bu kayıt tezviratı önle
mek, icapsız ve yersiz itirazlarla kurulları meşgul 
etmemek için konulmuştur, itiraz yalnız 35, 36 
ve 37 nci maddelerdeki şartları adayın haiz ol
madığına veya yerine getirmediğine ait olabilir. * 
Yoksa seçilme yeterliği hakkında itiraz oluna
maz. 

i l seçim kurulu bu hususları itiraz üzerine 
veya doğrudan tetkik ederek bir karara bağlar. 
Ve ilgililere tebliğ ve ilân da eder. Ancak teb
liğ ve ilânda adaylığı kabul ve reddettiğini kay
deder. i l seçim kurulları tetkik ve kararlarını 
ve tebliğ ve ilânları en geç oy verme gününden 
15 gün evvel ikmal etmiş olacaklardır, il seçim 
kurullarının adaylığını kabul veya reddine ait 
kararları aleyhine Yüksek Seçim Kuruluna aday 
veya mutariz iki gün içinde müracaatta buluna
bilir. Yüksek Seçim kurullarının kararları ke
sindir. Bu karara göre 39 ncu madde gereğince 

adaylığı kabul edilen kimsenin adı aday liste
sine konulmak ve reddedilen ismi listeden çıka
rılmak icabeder. 

Hükümetin 30 ncu maddesi 39 ncu madde 
olarak bâzı değişiklik ve ilâvelerle kabul edil
miştir. 

Seçim kurulu başkanı, her seçim bölgesine 
aday listesi gönderecektir. Eğer bu aday liste
sindeki adaylara itiraz edilmemiş veya doğrudan 
adaylık kabul edilmemesi hakkında bir karar 
alınmamış ise başka liste göndermiyecek ve bu 
liste kesin olacaktır, insteye giren adaylardan 
bir veya birkaçı hakkında itiraz edilmiş olur
sa liste geçicidir. İtiraz üzerine il seçim kurulu 
tarafından verilen karara müddeti içinde Yük
sek Seçim Kuruluna itiraz edilmez veya bu ku
rul itirazı ret veya kabul suretiyle bir karar 
verirse ve listede değişiklik lâzımgelirse buna 
göre yeni bir liste tanzim edilerek bölgelere gön
derilmek icabeder. Bu liste kesindir. 

Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazlar oy 
verme gününden 9 gün evveline kadar halledile
rek seçim kuruluna tebliğ edilmemiş olursa 
gönderilen geçici aday listesi kesin liste halini 
alır. 

Hükümet tasarısının 31 nci maddesi 40 ncı 
madde olarak aynen; 

Hükümetin 32 nci maddesi 41 nci madde ola
rak bâzı ilâvelerle kabul edilmiştir. 

Sözle propaganda toplu olarak kaydiyle ka
yıtlanmıştır. Bu kayıt, münferit veya birkaç ki
şi arasındaki propagandayı istihdaf etmemek
te olduğunu göstermek için konmuştur. 

Toplu olarak sözlü propaganda yapılacak 
meydanları belediyelerin göstermesi tabiîdir. 
Ancak bu yerleri seçim kuruluna bildirecektir. 
Bir meydanda muhtelif partilerin aynı gün ve 
hattâ aynı saatte toplu propaganla yapmak için 
istemeleri mümkün bulunduğundan ve ihtilâf
lar çıkabileceğinden bunları önlemek üzere göf 
terilecek meydanlarda partilerin hangi gün ve 
günün hangi saatlerinde propaganda toplantısı 
yapabileceğini ve sıralarını seçim kurulunun 
kur 'a ile tesbit etmesi muvafık görülmüştür. 
Bağımsız adaylar için de bu hak tanınmış ve 
onlar hakkında da gereken hüküm konmuştur. 

Hükümet tasarısının 33 ncü maddesi 42 nci 
madde olarak ve akşam tâbiri müphem görüle
rek vuzuh verilmek suretiyle kabul edilmiştir. 
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Hükümet tasarısının 34 ncü maddesi 43 ncü 
madde olarak ve iltibasa mahal vermiyecek ke
lime tashihleriyle kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 35 nei maddesi 44 ncü 
madde olarak ve toplantıdan sonra toplantıyı 
idare edecek bir heyet seçilmesi güçlüğü ve in
tihap sonuna kadar toplantının idaresiz kalma
sı mahzuru nazara alınarak bu heyeti toplantı 
tertipçilerinin önceden intihap etmeleri ve en 
yakın zabıta âmir ve memurlarına haber verme
leri uygun görülerek madde bu esaslar dâhilin
de yeniden kaleme alınmıştır. Ve heyete sorum
luluk tanınmıştır. Zabıtaya haber verme top
lantıda vukuu melhuz hâdiselere ve bunlardan 
sorumlu olanlar tarafından vukubulacak davet
lere karşı hazırlıklı olmalarını temin maksadiy-
le konmuştur. Köy bekçilerine haber verme za
bıta memurlarına haber verme demektir. 

Hükümet tasarısının 36 ncı maddesi 45 nci 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 37 nci maddesi 46 ncı 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 38 nci maddesi 47 nei 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 39 ncu maddesi 40 ncı 
madde olarak kabul edilmiş ve kur'anın parti
lerin birer temsilcisi huzuriyle çekileceği belir
tilmiş, radyonun Ankara ve istanbul'da bulun
masına göre yapılacak itirazların Yüksek Seçim 
Kuruluna kadar intikal ettirilmesinde sebep ve 
fayda görülmiyerek bu itirazların il seçim ku
rulları başkanları tarafından kesin karara bağ
lanacağı şeklinde değiştirilmiştir. 

Hükümet tasarısının 40 »cı maddesi 49 ncu 
madde olarak kabul edilmiş ve hoparlörle güneş 
battıktan doğuncaya kadar propaganda yapıla-
mıyacağmı sağlamak için 43 ncü maddeye bir 
atıf yapılmıştır. Gece vakti halkm huzurunu 
bozmamak lüzumlu görülmüştür. 

Hükümet tasarısının 41 nci maddesi 50 nci 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 42 nci maddesi 51 nci 
madde olarak ve duvar ilânlarında bulunamaya
cak şeyler arasına arap harfleri de ilâve olun
mak suretiyle kabul olunmuştur. 

Hükümet tasarısının 43, 44 ve 45 nei madde
leri 52, 53 ve 54 ncü maddeleri olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 46 ncı maddesi 55 nci 
madde olarak ve yasak şeyler arasına arap harf

leri konulmasını meneclecek bir atıf ile kabul 
edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 47 nci maddesi 56 nci 
madde olarak ve (Yapıştırılması ) kelimesi ilâ
ve edilerek kabul olunmuştur. 

Hükümet tasarısının 48 nci maddesi 57 nci 
maddo olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 49 ncu maddesi 58 nci 
madde olarak ve (Yüksek seçim kurulu) ilâve 
olunarak kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 50 nci maddesi 59 ncu 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 51 nci maddesi 60 ncı 
madde olarak ve kurullarda vazife alamıyacak 
askerî şahısların kimler olduğunu açıkça belirt
mek için (Askerî Ceza Kanununun 3 ncü madde
sinde yazılı) kelimeleri ilâve edilerek kabul edil
miştir. 

Hükümet tasarısının 52 nci maddesi 61 nci 
madde olarak ve vuzuh verilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 53 ncü maddesi 62 
nci madde olarak ve seçim kurulu başkanlarının 
ve sonradan kurullarda vazife verilen tamamla
yıcı üyelerin de yemin etmelerini sağlıyacak 
fıkralar ilâvesiyle kabul edilmiştir. 

Hükümetin 54 ncü maddesi 63 ncü madde ola
rak kelime değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 55 nci maddesi 64 ncü 
madde olarak ve hüküm ilâvesiyle kabul edil
miştir. 

î l seçim kurullarına siyasi partilerden üye 
alınmasını derpiş eden bu maddeye, siyasi par
tiler 3 veya iki ise her birinden eşit sayıda üye 
alınması ve buna göre il genel meclisi ile bele
diye meclislerinden alınacak üye sayısının azal
tılması suretiyle kurulun teşkili hakkında hü
küm ilâve olunmuştur. 

Hükümet tasarısının 56 ncı maddesi geçici 
maddelere alınmıştır. 

Hükümet tasarısının 57 nci maddesi 65 nci 
madde olarak ve kurul başkanı tarafından ta
mamlayıcı üye olarak alınabileceklerin vasıf
ları gösterilmek suretiyle kabul olunmuştur. 

Hükümet tasarısının 58 nci maddesi 66 ncı 
madde olarak ve bâzı kelimeler ve bir bent 
ilâvesi ve tertip değişikliği ile kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 59 ncu maddesi 67 nci 
madde olarak ve il merkezlerinde kurulacak 
ilce seçim kurullarına başkanlık edecek yargıcın 
hangi yargıç olacağı gösterilmek suretiyle ik-
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mal edilmiştir. 
Hükümetin 60 ncı maddesi 68 nei madde 

olarak ve temsilci kelimeleri üye kelimesine de
ğiştirilerek ve kur'anın kurul başkanı yargıç 
tarafından çekileceği tasrih ve genel meclis 
üyesi kâfi gelmiyen hallerde belediye meclis
lerinden üye alınacağı ilâve olunarak yeniden 
yazılmıştır. 

Hükümet tasarısının 61 nei maddesi 69 neu 
madde olarak tertip değişikliği ve bent ilâvesi 
suretiyle tamamlanmıştır. 

Hükümet tasarısının 62 nei maddesi 70 nei 
madde olarak aynen. 

Hükümet tasarısının 63 ncü maddesi 71 nei 
madde olarak ve sandık başkanının vazifede 
bulunmaması halinde yerine en yaşlı üyenin 
başkanlık edeceği hakkında bir hüküm eklene
rek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 64 ncü maddesi 72 nei 
nvadde olarak ve kelime değişiklikleri ve tav
zih yapılarak aynen. 

Hükümet tasarısının 65 nei maddesi 73 ncü 
madde olarak aynen. 

Hükümet tasarısının 66 ncı maddesi 74 ncü 
madde olarak ve bir fıkra ilâvesi ile, Hükümet 
tasarısının 67 nei maddesi 74 ncü madde olarak 
aynen, kabul edilmiştir. Maddeye siyasi parti
lerin ve bağımsız adayların sandık başına an
cak birer müşahit gönderebilecekleri ve bağım
sız adayların sandık başında hazır bulunan mü
şahitleri üçten fazla olursa kur 'a çekilerek 
çünün sandık başında bulunabileceği hakkında 
hüküm eklenmiştir. 

Hükümet tasarısının 68 nei maddesi 70 ncı 
madde olarak ve sandık kurulu üyeleri üçten 
aşağı düşerse tamam'anacağı gösterilerek kabul 
edilmiştir. 

Hükümetin 69 neu maddesi 77 nei madde 
olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 70 nei maddesi 78 nei 
madde olarak ve sükûn ve intizamı bozan kurul 
üyesi ise yalnız başkanın takdiriyle değil kurul 
karar iyi e sandık yerinden dışarı çıkarılacağı. 
kaydedilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 71 nei maddesi 79 neu 
madde'olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 72 nei maddesi 80 nei 
madde olarak kabul edi'mistir. Sandık başında 
buluııamıyacaklar arasında (resmî sıfatı haiz 
olanlar) gösterilmiş ise de bunlardan seçmen 

: 8 -
olanlar da bulunacağından bu ibare kaldırılarak 
(seçmen.erden gayri) kelimesi konularak ve vu
zuh verilerek kabul edilmiştir. 

Sandık yerine ancak sandık başkanının da
veti üzerine silâhlı kuvvetler gelebileceği mad
dede yazılıdır. Başkam daveti her zaman, hisse
deceği bir lüzuma dayanır. "Bu sebeple lüzumun
da kelimesinin i.âvesi hakkındaki teklif madde
ye ilâve edilmiştir. Lüzumu takdirde başkan 
tamamen serbesttir. Ve hiçbir suretle münakaşa 
ve mu ah az e edilemez. Bu maddenin son fıkrası 
maksada göre yeniden kaleme alınmıştır. Seç
menlerin sandık yerine serbestçe girmesine mâ
ni olucu veya güçleştirici her türlü hareketi za
bıta, makam ve mensuplarının bir davete intizar 
etmeksizin men edeceğine dair hüküm konmuş, 
tereddüde yer bırakılmamıştır. Sandık yerlerin
de suç da işlenebilir. Suçun ehemmiyet ve mahi
yetine, genişlemek istidadına, sükûn ve nizamın 
avdet etmek ihtimallerine göre başkan zabıtayı 
davet edip etmemek de bir takdir hakkına sa
hiptir. Ancak m eşimden ve ağırca bir suç işle
nirse başkanın davetine intizar etmeksizin za
bıtanın müdahalesi, önleyici tedbir alması ve 
faili yakalaması tabiîdir. Hükümet buna mâni 
değildir. 

Hükümet tasarısının 73 ncü maddesi 81 ncı 
madde olarak ve parti binalarına da sandık ku-
rulamıyaeağı eklenerek kabul edilmiştir. 

Hükümetin 74 ncü maddesi 82 nei madde 
olarak kabul edilmiştir. Sandık yerinde açıla
cak liste suretini sandık kurulunun çıkarıp asa
cağı gibi bir mâna taşıdığından asılacak örne
ğin ilce seçim kurulundan gönderileceği açıklan
mıştır. 

Hükümet tasarısının 75 nei maddesi 83 ncü 
madde olarak yeniden kaleme alınmıştır. Tasa
rının 3 ncü maddesinde yer alan usule ait hü
kümler bu maddeye alınmıştır. 

Hükümet tasarısının 76 ncı maddesi 84 ncü 
madde olarak kabul edilmiş ve tasarıdaki mad
denin ihtiva ettiği hükümler diğer maddede 
yer almış bulunduğundan tekrara lüzum kalma
mıştır ve seçmen kütüklerinin veya bunlardan 
çıkarılacak listelerin sandık kurulları başkanla
rına nasıl ve ne suretle hazırlanıp verileceği hak
kında hüküm konmuştur. 

Hükümet tasarısının 77 nei maddesi 85 nei 
madde olarak ve açıklanarak yeniden yazılmıştır. 

Hükümet tasarısının 78 nei maddesi 86 ncı 
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madde olarak ve ihtiva ettiği hükümleirn bütün 
kurullara şümulünü sağlamak üzere seçim keli
mesi kaldırılarak kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 79 ncu maddesi 87 nci 
madde olarak aynen. 

Hükümet tasarısının 80 nci maddesi 88 nci 
madde olarak ve kapalı oy yerlerinde boş be
yaz kâğıt da bulunmasını sağlıyaeak şekilde ya
zılmıştır. 

Hükümet tasarısının 81, 82, 83, 84 ncü mad
deleri 89, 90, 91 ve 92 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Bölüm : 11 

Sandıkbaşı işleri 

Hükümet tasarısının 85 nci maddesi 93 ncü 
madde olarak ve içki yasağı yanında oy verme 
günü oy verme süresince ordu ve zabıta men
suplarından başka hiçbir kimsenin silâh taşıya-
mıyacağı hükmü ilâve edilerek kabul edilmiş
tir. Esasen memnu silâh taşınamaz. Bu madde 
ile konulan yasak Türk Ceza Kanununun menet
mediği silâhlar olup oy verme gününde bunla
rın da köy, kasaba ve şehirlerde taşınmaması 
temin olunmuş ve ayrıca ceza müeyyidesi de 
vaz 'edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 86 nci maddesi 94 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. Maddede yapı
lan tadil tereddüdü izale edecek vuzuh vermek
ten ibarettir. (Saat 17 yi geçtiği halde) cümle
si ne kadar geçtiği hususunda tereddüt doğura
bileceğinden (Saat 17 ye geldiği halde) şeklin
de değiştirilmiş ve (Oy vermemiş seçmenler bu
lunmakta) ibaresi de (Sandık başında oyunu 
vermek üzere bekliyen seçmenler bulunmakta) 
ibaresine tahvil edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 87 nci maddesi 95 nci 
madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 88 nci maddesi 96 nci 
madde olarak ve boş puslalarla ibaresi 88 nci 
maddeye alındığından çıkarılarak ve zarf alan 
seçmenin doğruca kapalı oy verme yerine git
mesi ve gitmiyen seçmen ile oyunu kullanmı-
yan seçmene verilen zarfın geri alınacağı hak
kında hüküm konmak suretiyle hile yolu kapa
tılmıştır. 

Hükümet tasarısının 89 ncu maddesi 97 nci 
madde ol artık ve kapalı oy yerini normal zaman 
geçtikten sonra terketmiyen seçmenin başkan 

tarafından çıkarılacağı tasrih edilerek kabul 
edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 90 nci maddesi 98 ncî 
madde olarak ve oyların bizzat atılacağı tasrih 
edilmek ve bedenî maluliyetleri olanların oy
larını nasıl kullanacakları hakkınla hüküm ilâ
ve edilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 91 nci maddesi 99 ncu 
madde olarak ve tahrir şekli değiştirilerek ka
bul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 92 nci maddesi 100 ncü 
madde olarak siyasi parti ve bağımsız aday 
müşahitlerinin de bulundukları sandıkta oy ver
melerini sağlıyaeak hüküm ilâvesiyle kabul 
edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 93, 94 ve 95 nci mad
deleri 101, 102, ve 103 ncü maddeleri olarak ay
nen, 

Hükümet tasarısının 96 nci maddesi 104 ncü 
madde olarak ve madde başındaki (bu) kelime
si kaldırılıp yerine (Yukarıki maddede yazılı) 
ibaresi ilâve olunarak aynen, 

Hükümet tasarısının 97, 98, 99, 100, 101, 102 
ve 103 ncü maddeleri 105, 106, 107, 108, 109, 110 
ve 111 nci maddeler olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 104 ncü maddesi 112 
nci madde olarak yeniden yazılmıştır. Madd'j 
kurulların teşekkül, işlem ve kararlarına yapı
lacak şikâyet ve itirazların şeklini, müddetim 
ve tesirlerini tedvin etmekte idi. 

Şikâyet ve itirazların külfetsiz ve masraf
sız kolayca yapılması ve fakat yersiz, lüzum
suz ve tertipli.itirazlarla seçim işlerinin devamı
na engel olmaması esas tutulmakta idi. Bu pren
sip kabul edilmiş ancak müddetlerin kısa ve 
itiraz makanizmasmm işlemesine mâni olacağı 
mütalâaları serdedilmişti. Bunu nazara alan ko
misyon maddeyi alâkalı diğer maddelerle birlik
te tetkik ederek bir metin hazırlamak üzere su 
komisyona vermiş ve getirilen metin tetkik edi
lerek madde aşağıdaki esaslar dâhilinde tanzim 
ve kabul edilmiştir. 

Şikâyet ve itirazlar, şekle tâbi tutulmuştur. 
Müşteki ve mutarizlarm adlarım, soy adlarını 
ve adreslerini açıkça bildirmeleri şarttır. Ano
nim veya muhayyel isimlerle tezvirat yapılarak 
kurulların işlerini sekteye uğratmalarına mâni 
olmak istenilmiştir. 

Şikâyet ve itirazlar için, şekil şartı kabul 
edilince bunun tabiî ve hukuki bir neticesi ola-
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rak şekle uygun olmıyan müracaatların tetkik 
edilmemesi lâzım gelir. Birinci fıkra bu maksat 
için konulmuştur.. 

Şikâyet ve itirazlar için bir süre de kabul 
edilmiştir. Aksi halde müracaatlar tevali eder. 
Ve sonu alınmaz. Kurullar ise vazifelerini ik
malden sonra dağılacaklarından faydasız ve fa
kat havayı bulandırıcı tertipli müracaatların ar
kası gelmez. Bu mahzurları önlemek de zaruri 
görülmüştür. Sandık kurulları ancak oy verme 
günü oy almak, tadat ve tasnif yaparak tutanak 
tanzim etmekle vazifelendirilmiştir. Tutanağını 
düzenlemekle vazifesi sona ermiş olur. Şikâyet 
ise kanuna uygun işlem yapılmasını ve yanlış 
muamelelerin düzeltilmesini sağlamak için ola
cağına ve bu da ancak kurulun vazife gördüğü 
zamanlarda mümkün olabileceğine göre sandık 
kurullarına yapılacak şikâyetin en geç tutanağın 
tanzimine kadar yapılması tabiî ve zaruridir. 
Maddede bu maksadı temin için Hükümet tasa
rısındaki mevcut hüküm aynen alınmıştır. 

Sandık kurullarının, şikâyetler üzerine itti
haz ettiği kararlara ilce seçim kurullarında iti
raz hakkı tanınmak lâzım olduğu gibi bu kurul
ların tutanak tanzim işlemleri alyehinde de ilce 
seçim kurullarna müracaat yapılabilmesi de ta
biî ve lüzumlu görülmüştür. Sandık kurulları
nın karar ve tutanak tanzim işlemlerine yapıla
cak itirazın iki şekilde yapılması kabul edilmiş
tir. 

itiraz sandık kuruluna şifahen veya yazı ile 
dermeyan olunabilecek, bu takdirde süre, san
dık kurulunun tutanağını tanzim ve neticesini 
ilân edeceği zamana kadar uzar. Sandık kurulu 
bu itirazı tesbit ve ilce kuruluna diğer evrak ile 
birlikte tevdi ve teslim ile mükelleftir. 

Mutariz itirazını, doğrudan doğruya ilce se
çim kuruluna yapmak isterse bu takdirde ancak 
yazılı olarak itiraz yajıabilecektir. Bunun için 
de oy verme gününün ertesi günü saat 17 ye ka
dar bir müddet kabul edilmiştir. Bu müddetin 
azlığı iddia edilemez. Zira mesafe bakımından 
zaman lâzım olan hallerde mutariz itirazını san
dık kuruluna yapab^eceğinden vakit bulama
mak varit olamaz. Seçim işlerinin zamanında 
bitirilmesi zaruri olduğundan müddeti uzatmak 
netice alınmasını geciktirir. Ve tertipli, tahrik 
ve teşvike müstenit müracaatlara yol açar. 

ilce seçim kurulu bu itirazları oy verme gü
nünü takip eden ikinci gün saat 17 ye kadar ka

rara bağlıyacaktır. Bu maksat da bir hüküm ile 
sağ^nmıştır. 

ilce seçim kurullar nm, işlem ve kararlarına 
karşı yapılacak şikâyetler de bu kurulların tuta
naklarını tanzim ettikleri zamana kadar müm
kündür. Sandık kurulları hakkında arzolunan mu
cip sebepler bunlar için de aynen varittir, ilçe 

seçim kurullarının kararlarına ve tutanak işlem
leri aleyhine il seçim kuruilarma itiraz olunabile
cektir. Bu itirazlar ilce seçim kurulu vasıtasiyle 
yapılabileceği gibi il kuruluna da doğrudan doğ
ruya yapılabilir. Her iki halde de itiraz yazılı ol
mak lâzımdır, itiraz ilce seçim kurulu vasıtasiy
le yapdacak ise tutanağın tanzimine kadar, doğ
rudan doğruya il seçim kuruluna yapılacak ise 
ilce tutanağının tanzimi gününü takip eden gü
nün saat 17 sine kadar yapılabilecektir. 

Müddetler sukutu hak müddetidir. 
i l seçim kurulları kararlarına tutanakları tan

zim gününü takip eden üçüncü gün saat 17 ye 
kadar itiraz olunabilecektir. 

Sandık kuruilarma yapılan şikâyetler derhal 
bir karara bağlanarak şikâyetçileri tefhim edile
ceği bundan evvelki maddede yazıl1 dır. İl ve ilce 
seçim kurullarına yapılacak şikâyet ve itiraz üze
rine verilecek kararlar, mutariz ve müşteki hazır 
ise kendilerine tefhim edilecetktir. Hazır olma-
d'kları ahvalde tebliğ yapılacaktır. Ancak tebliğ 
için mutarzm itirazda bulunduğu seçim kurulu
nun teşekkül ettiği kasaba veya şehirde tebligat 
icrasına salih yer göstermesi şarttır. Aksi halde 
tebliğ yapılmaz. Gerçi birinci fıkra gereğince 
müşteki ve mâtarız şikâyet ve itirazında açık 
adres göstermeye mecburdur. 

Bu mecburiyet anonim ve muhayyel itiraz
lara mâni olmak için konulmuştur ve yukarda 
arzedildiği gibi tetkik edilmeme neticesini doğu
rur. İlce ve il seçim kurullarının teşekkül ettiği 
kasaba ve şehirde ikametgâh tâyin etmesi mec
buriyeti ile muayyen bir yer gösterme arzusu 
bir değildir. 4 ncü fıkra ile muayyen bir yer 
göstermesi hakkında vaz'olunan hüküm mecburi 
olmayıp şikâyet ve itirazının neticesini öğren
mek istediği takdirde ve ihtiyariyle tebligat 
yapılmasına elverişli bir yer göstermesi lâzımge-
leccğini beyandan ibarettir. 

Son fıkra olarak Hükümet tasarısının birinci 
lıkrası alınmıştır ve şikâyet ve itirazların oy ver
meye ve her türlü seçim işlerinin devamına engel 
olamıyacağı tasrih edilmiştir. 
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Hükümet tasarısının 105 nci maddesi 113 ıır-ü 

madde olarak kabul edilmiş ve bâzı fıkralar ek
lenmiştir. 

Şeyime iştirak nispetini ve sandıktan çıkan 
•j;. darla mukayesesini sağlamak için seçmen liste
sinde adı yazılı seçmenlerin say isiyle oyunu kul
lanmış olan seçmenlerin sayısını ayrı ayrı ve 
birer kalemde göstermek lüzumlu görüldüğünden 
bu hükümler 3 ncü ve 4 ncü bentler 
olarak ilâve edildiği gibi hiçbir itira
za uğramıyarak makbul ve muteber olan 
oy puslasmın ve itiraz edilmiş olduğu 
halde varit görülmeyerek ek muteber ad
dolunan oy puslalarmın sayılarının ayrı 
ayrı tutanakta gösterilmesi üst derecelerde 
neticeye müessir hal olup olmadığı takdirde esas 
olacağından maddeye 6 ncı ve 8 nci bentler ek
lenmiştir. Bunlardan başka birinci bende (Ta
rih) ve dokuzuncu bende (Soyadı) kelimeleri ilâ
ve edilmiş ve tasarının 3 ncü bendi çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısının 106 ncı maddesi 114 ncü 
madde olarak ve her adayın aldığı oyu gösteren 
cetvelin birer suretini siyasi partiler müşahitle
rine her halde ve istemek şartiyle de bağımsız 
adaylar müşahitlerine verileeeği hakkında hüküm 
ilâvesiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 107 nci maddesi 115 nci 
madde olarak kabul edilmiş ve sandık kurulunun 
ilce kuruluna teslim edeceği evrakın başkan ta
rafından teslim edileceği ve istiyen sandık 
üyelerinin başkana refakat edebileceği kaydı 
konmuştur. 

Hükümet tasarısının 108 nci maddesi 116 ncı 
madde olarak kabul edilmiştir. Ancak Yüksek 
Seçim kurulunda icra edilecek tetkikat netice
ye müessir oy farkı olan vakıaları aydınlatmaya 
matuf olduğuna göre ilce seçim kurulunun tan
zim edecekleri tutanaklarda itiraz edilmeden 
makbul ve muteber sayılan oylarla itiraza 
uğramış iken makbul ve muteber sayılan oyla
rın ayrı ayrı ve her ikisinin yekûnunun da ayrıca 
belirtilmesi lâzımgelmiştir. Bu maksadı sağlamak 
üzere bir hüküm ilâve edilmiştir. 

ilce seçim kurullarında tasnif ve tutanakları 
birleştirme sırasında siyasi partilerle bağımsız 
aday müşahiterinin bulundurulması ve aleniye
tin temini için de ayrı bir hüküm eklenmiştir. 
Bu maddeye tasnif sırasında kurulun sükûn ve 
intizamını sağlama yetkisinin kurul başkanına 
ait olduğu ve başkanın emir ve ihtarlarına ri

ayet etmiyenlerin toplantı yerinden çıkarabi
leceği ve zabıta âmir ve memurlarının davet 
edebileceği hakkında bir hüküm sevkedimiştir. 

Hükümet tasarısının 109 ncu maddesi 117 
nci madde olarak ve yukarda arzedilen sebeplere 
binaen aynı hükümler eklenmiştir. 

Hükümet tasarısının 110 ncu maddesi 118 
nci madde olarak ve mahkeme tâbiri kurul ya
pılmak suretiyle aynen, 

Hükümet tasarısının 111 nci maddesi 119 ncu 
madde olarak ve Yüksek Seçim Mahkemesi Yük
sek Seçim Kurulu yapılarak kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 

Seçim neticelerine mutaallik itiazların in
celenmesi 

Komisyonda , önce bölüm üzerinde müza
kere açılmış ve tebellür eden fikir ve mütalâa
lara göre bölüm maddelerinin yeniden kaleme 
alınması su komisyona verilmiştir. 

Hükümet tasarısının 112 nci maddesinde 
Yüksek Seçim Kuruluna tanınan tahkik yetki
si ve tahkikin kazai veya idari olup olmadığı 
etrafında geniş tartışmalar olmuş bir kısım üye
ler tahkikin hukuki bir ıstılah olduğu ve bu 
hukuki terim aynen kullanıldığı takdirde Hu
kuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunları 
gereğince arama, zabıt ve müsadere, delil tes-
biti, tatbiki hat ve hatem, şahit istimal, bilirki
şi tâyini gibi netice alınması gayrimümkün ol
masa dahi müşkül ve uzun zaman istiyen bir yo
la gidileceği ve tahkik yetkisi olmasına göre 
Yüksek Seçim Kurulunun sorgu, tesbiti delâil 
veya bir hüküm hâkim veya mahkemesi olduğu 
neticesi çıkarılacağı ve sıfatın tâyini lâzım ge
leceği mülâhazalariyle tahkik kelimesinin tay-
yı fikrinde bulunmuş; bir kısım üyeler de tah
kik bir terim ise de bunun kazai bil tahkik mâ
nasına gelmiyeceği, idari tahkik de bulunduğu 
ve tahkik kelimesinin tasarıda ipkasında bir 
mahzur olmadığı mütalâasını dermeyan etmiş
lerdir. Yüksek Seçim Mahkemesi isminin Yük
sek Seçim Kurulu adına değiştirilmesi hakkın
da da tartışmalar olmuştur. Komisyonda üye 
olan ve üye olmadığı halde müzakereye katılan 
Demokrat Parti milletvekilleri bu yüksek te
vekkülün adının mahkeme veya kurul olarak 
kabul edilmesinde bir fark görmediklerini ve 
İlim Heyeti tasarısında teşkili derpiş edilen Yük-
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sek Seçim Mahkemesinin bu heyetin tasarısın
daki fonksiyonu ifa etmesi hususunda ısrar et
mediklerini ve Hükümet tasarısındaki fonksi
yon ve esaslar tanınmak şartiyle Hükümet ta
sarısına iltihak ettiklerini ve nihayeti gelmiye-
cek geniş bir tahkikin mahzurları da olabilece
ğini beyan etmişlerdir. Tahkik kelimesinin ta
sarıdan çıkarılması ve çıkarılmaması hakkın
daki noktai nazarlarda ısrar edilmesi ve bu ke
limesinin iltibsa doğuracağı hakkında bir kısım 
üyelerde hâsıl olan endişeyi bertaraf etmek 
üzere bu kelime yerine (Gerekli bilgileri topla
mak) ibaresinin yazılması hakkındaki teklif 
komisyonca ekseriyetle kabul edilmiş ve bunun 
"üzerine Demokrat Parti milletvekilleri komis
yonu terkeyl emişlerdir. 

Teklif hiçbir şeyi değiştirmediği, tahkik 
etmekle gerekli bilgileri toplamak arasında 
mâna ve medlul bakımından bir fark bulunma
dığı ve kazai tahkik, idarî tahkik diye üyeler 
arasında husule gelen anlayış farkını ve endi
şeleri izaleye matuf bir formül bulunduğu hal
de tatbikatta yanlış tefsirlere yol açar şüphe 
vo endişesiyle Demokrat Parti milletvekilleri 
Komisyonu terketmişlerdir. Komisyon çalışma
larına devam ederek yukarıda da kaydedildiği 
üzere bölümü su komisyona tevdi etmiş ve bu 
komisyon tarafından Hükümet tasarısındaki 
prensipler dâhilinde hazırlanan metin komisyo
na getirilmiştir. Bu maddelerin tertibinde hâ
kim olan zihniyet bütün hakikatları meydana 
çıkarmak fakat kötü niyetle Cumhuriyetin tek 
ve hakiki mümessili olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üzerinde şüphe yaratmak maksadiyle 
yapılacak tertipli şikâyetlere ve tezvirlere mâni 
olacak esasları belirtmek olmuş ve bu suretle 
tanzim edilmiş olan metni inceliyen komisyonu
muz bâzı tadil ve ilâvelerle maddeleri kabul ey
lemiştir. 

Tasarının tertip tarzına uygunluğu sağla
mak için yüksek seçim kurulunun teşekkülüne 
ait hükümler öne alınmış görev ve yetkiler sa
yıldıktan sonra müracaat şekil ve şartları, tet
kik ve tahkik usulü ve iptale ait hükümler sı-
rasiyle tedvin edilmiştir. 

120 nci madde Yüksek Seçim Kurulunun t e 
şekkül ve terekkübünü göstermektedir. Hükü
met tasarısındaki esasların aynıdır. 

121 nci madde Yüksek Seçim Kurulu üyele
rinin seçim zamanım göstermektedir. Bu hü

küm de Hükümet tasarısındaki hükmün aynıdır. 
122 nci madde seçim kurulunun karar nisa

bını tâyin etmektedir. 
Hükümet tasarısının aynı olup yalnız rey

lerde müsavat halinde başkanın bulunduğu ta
rafın tercih edileceğine dair bir fıkra eklenmiş
tir. 

123 ncü madde, Yüksek Seçim Kurulunun 
görev ve yetkilerini 5 nci bentte göstermekte
dir 

Birinci bent oy verme gününden önce il se
çim kurullarının teşekkülüne, işlemine ve ka
rarlarına karşı yapılacak itirazlar hakkında 
Yüksek Seçim Kurulunda kesin karar verilece
ğini ifade etmektedir. 11 seçim kurulları bu 
karara göre teşekkül, işlem ve kararlarını düzelt
meye mecburdurlar. 

İkinci bent Yüksek Seçim Kurulunun aday
lığa ait itirazlar hakkında 38 nci madde gereğin
ce kesin karar vereceğini bildirmektedir. 

İl seçim kurulu bu karar dairesinde adaylığı 
kabul veya reddedecek ve kesin aday listesini 
ona göre yapacaktır. 

3 ncü bent, yine il seçim kurullarının teşek
külüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılmış 
itirazlara ait birinci bentte yazılı olanlardan 
farkı, Yüksek Seçim Kurulunca henüz bağlan
mamış ve il seçim kurulları da vazifelerini bitir
miş olacaklarından düzeltilmesi kabil olmı-
yan hususlara taallûk etmesidir. Bu kabil itiraz
lar hakkında kesin karar verilse de düzeltilmesi
ne maddeten imkân olamıyacağmdan seçim neti
cesine müessir olup olmadığı Yüksek Seçim Ku
rulunca incelendikten sonra ve gerektiğinde 125 
nci madde dairesinde tetkikat ve tahkikatı 
bitirerek neticeye müessir görmiyorsa neticeye 
müessir olmadığı hakkında bir rapor hazırlıya-
cak ve neticeye müessir oluyorsa neticeye müessir 
olduğu hakkında gerekçeli mütalâasını yine bir 
raporla Millet Meclisine sunacaktır. 

4 ncü bent; tahakkuku halinde il seçim kuru-
lunan milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak 
verdiği bir kimsenin milletvekili seçilmemesini 
intaç edecek oy farkı husule getiren vakıalara 
müstenit itirazlar hakkında Büyük Millet Mecli
sine rapor vereceğini göstermektedir. 

Yukarda da açıklandığı üzere oy farkı neti
ceyi değiştirmiyorsa neticeye müessir olmadığı 
hakkında bir rapor hazırlıyacak ve Meclise suna-
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eaktir. Neticeye müessir oy farkı mevcut oldu
ğu neticesine varırsa gerekçelerini ihtiva «den 
bir rapoa* tanzim ederek yine Büyük Millet Mec
lisine sunacaktır. 

5 nci bent ise kendisine tutanak verilen kim
senin seçilme yeterliğine karşı yapılacak itiraza 
mütedairdir. Yüksek Seçim Kurulu bu hususta' 
yine bir rapor hazırlıyarak Büyük Millet Mec
lisine sunmak yetkisini haizdir. 

Açıklandığı üzere 3, 4 ve 5 nci bentlerde 
mevzuubahs olan hususlar hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu kesin karar vermek yetkisini ha
iz değildir. Ancak varacağı netice ve kanaate 
göre bir rapor hazırlayıp Büyük Millet Mecli
sine sunmakla görevlidir. Nihaî kararı Büyük 
Millet Meclisi verecektir. 

Hükümetin 116 nci maddesi 124 ncü madde 
olarak yeniden yazılmıştır. Madde Yüksek Se
çim Kuruluna müracaat süre ve şekillerini gös
termektedir. Yüksek Seçim Kuruluna yazılı di
lekçe ile müracaat edilecektir. Dilekçeler gerek
çeli olacak, şikâyet ve itirazın dayandığı vesi
kalar da bağlanmış bulunacaktır. îşin mahiyet 
ve nezaketi sürüncemeye mütehammil bulunma
ması itibariyle rasgelenin uluorta ve mesnetsiz 
şikâyet ve itirazlarla Yüksek Kurulu işgal et
memesi icabeder. Gerekçesiz ve müstenidatsız 
mücerret bir iddia üzerinde Yüksek Şeşim Ku
rulu tevakkufa lüzum görmiyeceğiııden ciddî 
bir itirazı olanlar bunun mucip sebeplerini ve 
iddiasını teyide yarar belgeleri irae ve ibraz 
etmek lüzumunu esasen kendiliklerinden his
sederler. 

Yüksek Seçim Kurulu şikâyet ve itirazları 
tetkik ve tahkik edebilmek için, bunlar hangi 
kurulda cereyan etmiş ise o kurula şikâyet edil
miş olmakla beraber o kurula göre üst kurul 
sayılan seçim kuruluna da itiraz edilmiş olma
sı lâzımdır. Bu kayıt, mahallî kurul vasıta'iyle 
veya üst kurul marifetiyle halli mümkün olan 
bir şikâyet ve itirazı vaktinde ve mahalli ndö 
yapmıyarak sonradan seçim kuruluna arzına 
müsaade etmemek için konmuştur. Ve lüzumu 
aşikârdır. Seçimi kaybedenler veya taraftarları 
vakanın cereyanı sırasında itiraza değer bulma
dıkları vakıaları seçimi kaybetmiş olmanın tesi
ri altında ve bir sürü tertiplerle havayı bulan
dırmak için yapmak istiyebilirler. Hâdiselerin 
vukuu zamanında mahallî kurul'ara şikâyet ve 
usulen üst kurula itiraz edilmemişken seço: 

neticeleri belli olduktan sonra Yüksek Kurula 
ba^ burmak, bu müracaatın bir tertip mahsulü 
olacağı hakkında ciddî bir karine sayılmıştır. 
Bu şart itirazı güçleştiren bir kayıt değil mem
leket realiteleri ve geçmişteki tecrübeler bakı
mından lüzumlu ve faydalı bir tedbirdir. 

Şikâyet ve itirazlar doğrudan doğruya Yük
sek Seçim Kuruluna yapılabileceği gibi il seçim 
kurulu vasıtasiyle mahallinde de yapılabilir. 
Her iki halde kurul başkanı müşteki ve mutari-
ze bir makbuz verecektir. Bu suretle müracaatın 
vukuu tesbit edi.miş olacaktır. 

Müracaatlar müddetle takyit edildiğine göre sü
renin muhafaza edilip edilmediğini tesbit icabeder. 
Bunu sağlamak için dilekçeyi alan kurul başka
nı di'ekçenin altına verildiği gün ve saati kay
detmek mecburiyetindedir. 

Tetkikatm süratle cereyanı elzem olduğun
dan il seçim kurulu dilekçeyi alır almaz derhal 
gerekli evrakı bu dilekçeye bağlıyarak hemen 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderecektir. 

Müddetler 123 ncü maddede gösterilen gö
rev ve yetkilere göre ayaklanmıştır. î l seçim 
kurullarının teşekkül ve işlemleri hakkında ya
nılacak şikâyet bunların vukuundan ve kararları 
aleyhindeki itirazlar kararların verildiği tarih
ten itibaren 3 gün içinde yapılmak şarttır. 

Tahakkuku halinde milletvekilliğine seçildi
ğine dair tutanak verilen kimsenin seçilmeme
sini intaç edecek oy farkı husule getiren olay
larda da bu olayların vukuundan itibaren üç 
gün içinde müracaat edilebilecektir. 

Seçilme yeterliği olmadığı halde milletvekili 
seçildiğine dair kendisine tutanak verilen kim
senin ehliyeti hukukiyesine karşı yapılacaR iti
raz" ar da ancak milletvekili tutanaklarının tan
zimi tarihinden itibaren üç gün içinde yapılmak 
lâzımdır. 

IJu müddetler, sükutu hak müddetidir. Bu 
müddet geçmiş olursa Yüksek Seçim Kurulu 
inceleme ve araştırma yapamaz. 

125 nci madde Yüksek Seçim Kurulunun ya
pacağı tetkik ve tahkik usulünü göstermekte
dir. 

Asıl olan, yüksek seçim kurulunun evrak 
üzerinde inceleme yapması ve neticesini Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bir raporla sunma
sıdır. 

Yüksek Seçim Kuruluna gelen evrak üzerin-
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de yapılacak inceleme bir kanaat izhar ve ra
por tanzimine yeter mahiyette olmıyabilir. Bu 
takdirde Yüksek Seçim Kurulu kurullarda ve 
lüzum göreceği resmî mercilerden her türlü bil
gi ve belge istiyebilecektir. Bilgi ve belge talebi, 
evrak üzerinde inceleme yapmak esasını renci
de etmez. Bilâkis kanaat istihsalini ve isabetti 
rapor tazminini temin eder. 

Mevcut olan veya celbedilecek belge ve alı
nacak bilgi ile aydınîatılamıyan vakıalar da 
bulunabilir. Bu takdirde Yüksek Seçim Kurulu 
şikâyet ve itiraza konu teşkil eden vakıa hak
kında tahkik vapmnk zorunda kalabilir. Seçim 

n ihtirasların şahlandığı ve herkesin alâka
landığı bir konu hakkında rastgele isimleri ha
ber verilen kimselerden tahkikata kalkışmak 
gayet güç ve güç olduğu kadar da tehlikeli olur. 
Tahkikatın seri ve verimli olabilmesi için mâ
kul bir esasa bağlanması icabeder. Bu lüzumu 
nazara alan komisyon şikâyet ve itiraza konu 
olan vakıaların cereyan ettiği kurulun, başkan 
ve üyeleriyle orada hazır bulunmuş olan bütün 
aday ve müşahitlerin malûmatına müracaat edil
mesini hem zaruri hem de kâfi görmüştür. Bu 
suretle top^nacak malûmat mevcut bilgi ve 
belgelerle beraber yüksek kurulun kanaat izhar 
etmesine ve rapor hazırlamasına yeter. 

Yüksek Seçim Kuruluna karşı tutanaktaki 
imzaların vazifelilere ait bulunmadığı veya 
taklit edildiği gibi tutanaklarda tahrip ve sah
tecilik yapıldığı iddia olunabilir. Yüksek ku
rul, iddia ve mesnedi olan vakıa ve bağlanmış 
belge varsa bunun mahiyetine ve takdir edece
ği lüzuma göre seçeceği bilirkişi marifetiyle is-
tiktap ve tatbikat yaptırmak yetkisini Haizdir. 
Ye bu yetkiyi haiz odal ıdır . Aksi halde iddia 
askida kalır. Maksat bu değil, iddianın halledil
miş ölinas' ve Meclise sunulacak raporda netice
nin gösterilmiş bulunmasdır. 

• Madde bu esaslara göret kaleme alınmıştır. 
- Yüksek seçim kurulu tetkik ve tahkik işlerini 

bizzat yapabileceği gibi gerekli görürse üyelerin
den birine de yaptırabilir. Kurulun üyelerinin 
yapamıyacağı hallerde bütün resmî makam ve 
mercileri bu tetkik ve tahkikları yapmaya memur 
edebilir. 

Şikâyet ve iddialara mevzu olan hususlar .bir 
suç da olabilir. Suçlular hakkında takibata da 
baş1 anmış bulunabilir. Yüksek kurul takibat ne-
tiecsine intizar etmek mevkiinde değildir. Ve ra

por vermek için bu maddenin tâyin ettiği bir 
aylık süre de buna esasen imkân vermez. Mahi
yeti itibariyle de sürüncemede kalması memleke
tin yüksek menafime de uygun olamaz. Bu iti
barla yüksek seçim kurulu takibat hangi safhada 
olursa olsun ve hangi istikamette inkişaf göster
mekte bulunursa bulunsun sonunu beklemiyerck 
yaptpığı ve yaptıracağı seri tetkik ve tahkikler
den mütahassıl netice ve kanaata göre rapor ver
mek icabcder. Bu maksad1. sağlıyan bir hüküm de 
maddeye konmuştur. 

Yüksek seçim kuruluna raporunu vermek için 
bir aylık süre kabul edilmiştir. Bu süre en son 
raporunu vereceği süredir. Şikâyet ve itiraz1 ara 
göre bir veya birkaç gün içinde Meclise arzedile-
bilecek bir neticeye varırsa bunu hemen ve pey
derpey Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nacaktır. 

Yüksek seçim kuruluna arzedilmiş ve kurulca 
bir rapor1 a neticesi Meclise arzedilmiş şikâyet ve 
itirazların dışında doğrudan doğruya Meclise ye
ni şikâyet ve itirazların getirilerek bifaide mü
nakaşalara yol açacak bir hareket tarzından siya
si partilerin ve vatandaş^rm içtinap edeceği si
yasi terbiye ve olgunluklarından haklı olartak 
beklenil'. 

Maddeye Yüksek Seçim Kurulunun çalışmala
rı sırasında Yargıtay ve Danıştay memurların
dan faydalanabilmeleri için bunlara vazife ve
rebilecekleri hükmü de konmuştur. Şikâyet ve 
itirazların mahiyet ve miktarına göre bu me
murların mesaisinden müstağni kalamyacakları 
durumlar hâsıl olabilir. 

Yüksek Seçim Kurulu tetkikatmı bir ay gibi 
kısa bir zamanda ikmal ederek raporunu vere
ceğinden istiyeceği bilgi ve belgelerin en kısa 
bir zamanda gelmiş olması icabeder. Bu maksatla 
bu maddeye Yüksek Seçim Kurulunun istekerine 
kurul ve resmî mercilerin en kısa zir zamanda 
ve en geç bir hafta içinde cevap vermeleri mecbu
riyeti konulmuştur. Bu mecburiyete aykırı ha
reket bittabi sorumluluk tevlit eder. 

Hükümet tasarısının 118 nci maddesi 126 ncı 
madde olarak aynen, 

V nci kısım 
Ceza hükümleri 

Bölüm : I 
Hükümet tasarısının 119,120, 121 ve 122 nci 
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maddeleri 127, 128, 129 ve 130 ncu maddeler ola
rak kabul edilmiş ve 130 ncu maddeye «Veya bir
kaç seçmen» kelimeleri ilâve edilmiş ve ceza üç 
aydan iki yıla değiştirilmiştir. 

Hükümet tasarısının 123 ncü maddesi 131 nci 
madde olarak ve ceza azaltılarak bir fıkra ilâve
siyle kabul edilmiştir. Seçmenleri kendisine veya 
başkasına oy vermek veya vermemek için cebir 
ve tehdit gibi vasıtalarla toplamak ve sandık baş
larına gelmelerine mâni olmak suç sayılmış ve 
ceza tâyin olunmuştur. 

Hükümet tasarısının 124 ncü maddesi 132 
nci madde olarak yeniden yazılmıştır. Kapalı yer 
topantıları hakkındaki 44 ncü madde komisyon
ca değiştirilmiş olduğundan o hükme mütenazır 
olan madde yeni şekline göre tedvin edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132 ve 133 ncü maddeleri 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140 ve 141 nci maddeleri ola
rak aynen. 

Hükümet tasarısının 134 ncü maddesi 142 
nci madde, olarak ve «Kalkışırsa» tâbiri < eza te
rimi olan «Teşebbüs ederse» tabiriyle değiştirile
rek ve suçun mevsuf olması halinde cezanın ar
tırılacağına dair bir fıkra eklenerek kabul edil
miştir. 

Hükümet tasarısının 138 nci maddesi 1.43 
ncü madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 136 nci maddesi 144 
ncü madde olarak ve oy verme günü memnu ol-
mıyan silâh taşımanın yasaklığı hakkında 93 ncü 
madde ile kabul edilen hükmün müeyyidesi ek
lenerek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 137 nci maddesi 145 
nci madde olarak ve cezanın asgari haddi göste
rilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 138 nci maddesi 140 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. Seçmen kütükle
ri hakkında tasarıda mevcut hükme göre i alo-
rae abnmış olan bu madde kütükler hakkındaki 
maddelerin değiştirilmesi sebebiyle kabul edi
len hükümlere göre yeniden yazılmıştır. 

Hükümet tasarısının 139 ncu maddesi 147 
nci madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 140 nci maddesi 148 
nci madde olarak ve kamu hizmetinden müeb-
beden mahrumiyet cezası kaldırılarak kabul 
edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 141 nci' maddesi 149 
ncu madde olarak aynen, 

Hükümet tasarısının 142 nci maddesi 150 
nci madde olarak ve cezanın asgari haddi azal
tılarak kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 143 ncü maddesi 151 
nci madde olarak ve maddede suç sayılan fiil
lerin ağırlıkları nazara alınarak bir tefrik ya
pılmış ve cezalar ona göre tâyin edilmek sure
tiyle yeniden yazılmıştır. 

Hükümet tasarısının 144 ncü maddesi 152 
nci madde olarak ve (kısmen veya tamamen) 
kelimeleri ilâve edilmek ve vuzuh verilmek su
retiyle yazılmıştır. 

Hükümetin 145 nci maddesi 153 ncü madde 
olarak ve «Bozan» kelimesi ilâve edilerek ka
bul edilmiştir, 

Hükümetin 146 nci maddesinin ihtiva ettiği 
hükümlerin 132 nci maddede yer almış bulun
masından dolayı tasarıdan çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısının 147, 148, 149, 150, 151 
ve 152 nci maddeleri 154, 155, 156; 157, 158 ve 
159 ncu madde olarak aynen. 

Bölüm : I I 

Kovuşturma usulü ve şekilleri 

Hükümet tasarısının 153 ncü maddesi 160 
nci madde olarak kabul edilmiş ve ilk fıkraya 
vuzuh verilmiştir. Bu maddenin tâyin ettiği ce
za ağır hapis olarak gösterilmişti. Ağır hapis 
24 yıla kadardır. Cürüm ile ceza arasında âdil 
nispet gözetilmemiştir. Ceza 6 aydan aşağı ol
mamak üzere hapis cezası olarak kabul edilmiş
tir. 

Hükümet tasarısının 154, 155, 156, 157, ve 
158 nci mcddeleri 161, 162, 163, 164, ve 165 nci 
m?dde olarak aynen. 

VI nci kısım 

Çeşitli hükümler 

1. Seçim giderleri 

Hükümet tasarısının 159 ncu maddesi 166 nci 
madde olarak yeniden yazılmıştır. 

Hükümet tasarısında seçim levazımının nere
lerde ve nasıl saklanacağı hakkında bir hüküm 
mevcut olmadığından bunların muhafazası hak
kında 167 numaralı madde kaleme alınmıştır. 

Seçim işleri için mubayaa edilecek levazım, 
ira fi ettirilecek eşya ve nakil masrafları işin 
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mahiyeti itibariyle Artırma ve Eksiltme Kanunu 
hükümlerine tâbi tutulmıyacağmdan pazarlık 
suretiyle yapılmasını temin edecek bir hükme 
ihtiyaç görülmüş ve seçim kurulların başkan
ları emrine avans verilmesi zaruri bulunmuş ol
duğundan bu maksatları temin için 168 nci mad
de yeniden kaime alınmıştır. 

2. Geçici Maddeler 

Hükümet tasarısının 1 nci geçici maddesi 
aynen. 

Hükümet tasarısının 11 nci geçici maddesi 
aynen. 

Tasarının 1945 yılı Genel Nüfus sayımı 1950 
seçiminde her seçim çevresinin çıkarabileceği 
milletvekili sayısını tesbitte esas alınmıştır. 
194G seçimlerinde ise yeni seçim tahriri yapıl
mışı ve esas tutulmuş idi. 1950 seçiminde Genel 
Nüfus sayımı esas alındığı için bâzı illerde 1916 
ya nazaran milletvekili sayısından artma ve ek
silme olacağı anlaşılmıştır. Esas tutulan sayıma 
göre artmayı kabul tabiî o duğu kadar 1946 se
çimi de resmî bir tahrire dayandığına gire ve 
buna nazaran bir çevrenin çıkardığı milletveki
li sayısının azalmaması da tabiî ve zaruri görül
müştür. Bu sebeple tasarıya III ncü geçici med
de konmuştur. 

Seçim levazımından olan mühür ve istan-
paların tamamen temin edilememesi ihtimali 
nazara alınmış ve bir sandığın tamamen mü
hürsüz kalması da mahzurlu görülmüş olduğun
dan nu-1'ıfjus mühür temin edilemiyen sandıklar
da sandığın bulunduğu mahalle ve köy mühür
lerinin kullanılması lüzumuna dair geçici İY 
ncü madde eklenmiştir. 

Hükümet tasarısının 56 n e maddesi V nci 
geçici madde olarak alınmıştır. 

Şimdiye kadar seçmen kütü ileri tanzim edil
memiş olduğundan kütük ve listelerin vaktiy
le ve muntazam bir şekilde düzenlenmesini ıuğ 
lam ak için VI nci geçici bir madde tedvin edil
miştir. 

Bu Kanuna göre seçim bölgeleri yeniden ku
rulacaktır. Bir hayli zaman ve mesai gerektiren 
bir iştir. Bölgelerin genişçe bir zaman içinde 
isabetle tesbiti için ilce seçim kurullarının se
çim başlangıcını beklemeksizin teşekkül etmesi 
ve bölgeleri belli etmesi faydalı görülerek VJî 
nci geçici madde kaleme alınmıştır. 

3. Son maddeler 

Hükümet tasarısının 160, 161 ve 162 nci 
maddeleri 169, 170 ve 171 nci maddeleri olarak 
aynen. 

Tararı Yüce Kamutayın tasvibine ar/edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Seçim Kanunu 
Geçici Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Denizli Kayseri 

Dr. B. Uz 8. A. Feyzioğlu 
Kâtip 
Bursa Ankara 

A. Konuk Bâzı hükümler hakkın
da söz hakkımı mah

fuz tutuyorum 
E. II. Ergun 

Balıkesir 
Gl. K. Özalp 

Ankara 
Bâzı hükümlere muhalifim. 

M ökmen 
Bursa 

A. Akgüç 
Bursa 

Bâzı maddelere 
muhalifim 

M. B. Pars 

Diyarbakır 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Kalfagil 

Erzurum 
Ş. İbrahir.ıhakkıoğlu 

Gün üşane 
Söz hakkı mahfuzdur 

A. K. Varınca 
Ki; rseri 

Söz hakkırr mahfuzdur 
muhalefetlerim vardır 

F. Apaydın 
Kenya 

Muhalefetim bağlı 
i / Karagülle 

Manisa 
•Söz h ıkkı mahfuzdur 

K. Coşkunoğlu 

Bursa 
M. Erkmen 

Çoruh 
Bu kanunun henüz 

memleketimizde kabil i 
yeti tatbikıyesi olmadı
ğına kaniim, ondan do

layı muhalifim 
A. T üzün 

Elâzığ 
Bâzı maddelere 

muhalifim 
F. Karakaya 

Gümüşane 
S. Sökmensücr 

Kars 
Söz hakkı mahfuzdur 

A. Eyidoğan 
Kayseri 

R. özsoy 

Konya 
A. R. Türel 

Muğla 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Erdem 
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Muğla Muş 

Bâzı maddelere H. Onaran 
muhalifim 
N. özsan 

Ordu Rize 
Kısmen aday bölümüne Mütalâam aşağıdadır 

muhalifim T. B. Balta 
H. Şarlan 

Sivas Tokad 
N. Ergin N. Poroy 

1. Tasarı, bir ilin çıkaracağı milletvekili 
sayasına son genel nüfus sayımını esas tutmak
tadır. Genel nüfus sayımı, seyahat, geçici ola* 
rak çalışma, askerlik gibi sebeplerce arızi dahi 
olsa herkesi bulunduğu yerde tcsbit ettiğine 
göre bu hüküm, milletvekili sayısını tâyinde 
memleketimizde bugüne kadar câri olan ve her 
seçmenin ikamet ettiği yerde rey vermesi esa-
s n a - ki tasarı bu -esası muhafaza ediyor -. ta-
mamiyle mütenazır, hattâ onun tabiî bir neti
cesi olan yerleşmiş nüfus sisteminden ayırmak
tadır. Bunun neticesi olarak yurtdaşların bir 
çoğu bağlı bulundukları illerin değil, arızi ola
rak bulundukları seçim çevrelerinin hesabına 
ithal olunacak, o illere ait olması lâzımgelen 
milletvekili say:sı bu bölgelere mal edilecektir. 

Gerçi önümüzdeki devre için bu hesap 
değişikliğinden bir kısım illerimizin millet
vekili sayısında husule gelecek azalmayı ber
taraf etmek maksadiyle muvakkat bir madde 
kabul edilmiş ise de, bir defa konan esastan 
geçici bir inhiraf, çeşitli sebeplerle doğru ol
maz. Genel nüfus sayımı esasının zikrouınan 
mahzurları yanında, her beş senede bir ya
pılmakta olması, aradaki artışı hesaba kat
maması gibi bir başka mahzuru da vardır. 
Genel nüfus syımı esası lehinde öne sürülen 
başlıca mülâhaza yerleşmiş nüfusun tayym-
daki güçlük nüfus kayıtlarının gerçek duru
ma tekabül etmemesi, buna mukabil genel 
nüfus sayımının sıhhatli bir rakam oluşudur. 
Bu mülâhazalar gelenek halindeki bir sistemi 
değiştirmeğe, uygun bir esası rakam sıhha
tine feda etmeye sebep teşkil edemezler. Yer
leşmiş nüfus hakkında takribi dahi olsa bir 
fikir vermeye müsait olan nüfus k&yıtlfcrırıin 
esası alınması daha uygun olar. 

2. Demokrasi rejiminin özünü teşkil 
eden genel oy usulü, rey ha •ekinin yaş, akli 

durum, cezai veya benzer maksatlar dışında 
takyidine müsait olmadığından zabıta ve or
du mensuplarını rey hakkından tamamiyle. 
mahrum eden hükümde isabet yoktur. Meslek 
ve disiplin mülâhazaları böyle bir mahrumi
yet için kâfi sebep teşkil edemezler. 

Seçime iştiraki bu mülâhazalarla telif 
etmek mümkün olacağı gibi gizli rey usulü, 
her türlü tesiri önleyici mahiyette olduğun
dan bu yurtdaşların emir ve kumanda altın- * 
da bulunmalarından ötürü rey serbestisi ba
kımından bir mahzur da tasavvur edilemez. 
kaldı ki meslek ve disiplin mülâhazaları olsa 
olsa erat gibi kıtada aralıksız bir disiplin-al
tında bulunan yurttaşlar için varit olabilir. 

8. Milletvekili seçilmeye mâni kayıtlar 
mahdut hallere münhasır olmalıdır. Bu itibar
la bir kısım memurların bulundukları çeve-
lerdea milletvekili seçilebilmeleri için kon
muş olan muayyen müddet evvel istifa mec
buriyeti yerine seçim sırasında velev nakil 
suretiyle de olsa bu çevrelerden ayrılmış bu
lunmaları kâfi addedilmelidir. Subay ve as
kerî memurların milletvekili seçilebilmeleri 
için tekaüt olmalarını veya istifa hakkına ma
lik olup istifa" etmelerini şart koşmak da doğ
ru değildir. 

Demokraside siyasetle iştigal bir kusur 
değil, rejimin icabı bir hak ve vazife oldu
ğuna göre Devlet idaresindeki vazifelilerde 
aranacak vasıf siyasi kanaat ve mülâhazaya 
vazife icaplarını feda etmemekten ibaret ol
mak lâzımgelir. Bu da kanuni hükümlerden 
ziyade bir karakter ve siyasi olgunluk mesele
sidir. Bu itibarla, Devlet idaresinde yakın 
tecrübe ve bilgi sahibi bu yurtdaşların millet
vekilliğine seçilmeleri, nüfuz ve tesir şaibesi 
gibi mahdut hallere münhasır ihtimaller dı
şında, güçleştirmemek lâzımgelir, düşünce
sindeyim. 

4. Adaylar bakımından seçim kurulları
nın yetkileri, adaylığın zamanında ve bir 
zatı aday göstermeye salahiyetli olanlar tara
fından konmuş olup olmadığının tetkikma 
münhasır olmalıdır. 

5. Siyasi partilere, merkezî bir teşek
küle aday listesini tevdi etme imkânı veril
melidir. 

6. Namzetlik koyma müddeti geçtikten 
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sonra, namzetlikten çekilme hali de işinde bir 
sebeple vukubulaeak inhilâlleıde listelerini ta

mamlama imkânı partilere sağlanmalıdır. 
7. Aynı zatın yalnız bir seçim çevresin

den aday gösterilebileceğine dair olan mutlak 
hüküm de ihtiyaca uygun değildir. Bu hükme 
muhalefet halinde ilgili aday kazansa bile al
dığı reylerin bâtıl addedilip yerine rey itiba
riyle sonra gelen adayın seçilmiş sayılmasın
da da isabet yoktur. Zira bir adayın iki yer
den namzet olduğunu seçmenler bilemiyeeekle-
ri gibi böyle bir adaya rey veren seçmenin, bu 
aday mevcut olmasaydı ondan sonrakine rey 
vereceği de kestirilemez. 

8. Seçim kurullarındaki parti üyelerinin 
vasıflı ve emniyet verici olmaları için kanun
da yeter teminat mevcut değildir. Partilere 
tahsis olunan üyelik sayısının da muvazeneyi 
sağlıyabileceği şüphelidir. Gerçekten kurula 
üye gönderecek siyasi partilerden bir kısmı
nın seçim mücadelesinde iş birliği halinde bu
lunmaları ve bu itibarla rakip partiye karşı 
rey üstünlüğü sağlamaları mümkündür. 

Memleketimizde Meşrutiyet devrinden 
beri cari olan halkça müntehip heyet mensup
larından mürekkep seçim kurulları usu ü ter-
kedilip hâkimlerin seçim işiyle tavzifi ciheti
ne gidildikten sonra seçim kurullarının diğer 
üyelerinin yetkileri istişari saymak, ilçelerde 
tek hakimli tâli bir merci kabul etmek ve asıl 
muamele ve sorumluluğu il merkezinde çok 
hakimli bir heyete tevdi eylemek daha doğru 
olurdu. Gerçekten iki dereceli seçimde ikinci 
seçmenler kaza itibariyle toplanıp rey verdik
lerinden ilce'erde tam fonksiyonlu birer se
çim kuruluna o zaman ihtiyaç vardır. Bugün 
için bu önemde bir kurulun ilçelerde bulun
durulmasında bir zaruret yoktur. 

9. Sandık kuruluna başkan seçimi ta-
mamiyle ilce kurullarının takdirine bırakıl
mıştı i*. Tasarının esas hedefi olan seçim em
niyeti takdirlerin asgari hadde indirilmesini 
âmirdir. Bu itibarla ilgili köy ihtiyar meclis
leriyle belediye meclis'erinin her sandık böl
gesi iç'n o bölge seçmenleri arasından muay
yen vasıf ve miktarda zatların isimle 'ini ha ri 
bir liste hatırlatılmalı, ilce seç:m kurulu l.-u 
zatlar arasından bir'ni seçme îdir Bir sandık 
bölgesinde istenen vasıfta kimse bulunmazsa 
yino benzer bir usulle civar bölge seçmenleri 

arrsmda bir münasibini seçme yoluna gidil
mek tabiidir. 

10. Tasarı şikâyet ve itirazlar için geniş 
bir tetkik mekanizması yarattığı halde hak
sız itirazlara ve tezvirlere karşı müessir bir 
tedbir koymuş değildir. Bu boşluk seçim mu
amelelerinin emniyet ve selâmeti bakımından 
mahzurlar doğurabilir. 

1.1. Tasarı sandık yerinden başlıyarak 
yüz metre kutrundaki bir sahanın asayişini 
sandık başkanının takdirine bırakmakta bu 
yerlere giriş ve çıkışı tahdide tâbi tutmak
tadır. Sandık yerleri hâli arazide olmadığına 
göre •' bu geniş saha ev, eadde, sokak gibi 
herkesin oturduğu ve gelip geçtiği yerlere 
tB.sadi'f edeceğinden böyle bir takyitten bir-
<;ok mahzurlar doğabilir. Binaenaleyh takyi
di sandık muamelelerinin emniyetle cereyanı 
için Earuri olan dar bir sahaya hasretmek, 
öteyandan asayiş mercilerinin bilhassa seçim 
gününde asayişi koruma sorumlukları bakı
r ı n d a n her türlü tereddütleri bertaraf ede
cek sarih hükümler koymak yerinde olur. 

12. Tasarı, milletvekili tutanaklarına ya
pılacak itiraz1 arı incelemek ve Meclisçe bu hu
susta verilecek kararları hazırlamak için yük
sek seçim kurulu adiyle hâkimlerden mürekkep 
M'Cc'is dş ı bir heyet kurulacaktır/Fakat buna 
mütenazır o'arak İçtüzüğün tutanakların tet-
kikma mütaallik hükümlerini yeni müesseseye 
göre değiştiren, Seçim Kanununda gösterilen 
usul dışında vâki itiraz'arm Meclisçe de din-
lenemiyeccğini tesbit eden hükümler derpiş edil
mesi gerekenler yapılmam'ştır. Miretvekili se
çimine vâki olacak itirazların tetkikini münha
sıran Büyük Millet Mec1 isine bırakmanın isa
betli ve ilgililer için tatmin edici olmadığı, ta
rafsız sayı1 an bir heyetçe yapılacak hazırlığa 
müstenit bir Meclis kararının daha kanaat ve
rici olacağı düşüncesinin bu ihdasa âmil oldu
ğuna şüphe yoktur. Yalnız samimî şikâyet ve 
itirazlar için varit olabi'en bu isteğin tahak
kuku ise kurulun incelemesini kanaat verici 
şekilde tam olarak yapılabilmesine bağlıdır. 
Buna, itiraz ve şikâyetlerin çokluğu halinde 
bir aylık müddet kâfi ge'meyebilir. öteyandan 
inceleme sonunda partiler arası nispeti bozabi
lecek miktarda milletvekili seçimini iptal 
î-iznim1 1 nsıl olabilir. Halbuki boşalan yerler 
için derhal yeni seçim yapılması icabedeceği 

( S . Sayısı : 161) 



- 4 9 — 
halde tasarı, iptal edilecek seçimlerin yeni
lenmesi için hususi bir hüküm derpiş etme
diğinden ara seçimi zamanını beklemek lâzım-
gelecektir. Ara seçimleri için ise tasarı, sene
de bir defa 23 Temmuzda başlıyan foir seçim 
zamanı kabul etmiştir. Seçim neticelerine itiraz 
bir nevi parti taktiği ve alışkanlık haline gel
dikten ve bu itirazları hususi bir usulle hal
letmek ihtiyacı hâsıl olduktan sonra böyle nok
san bir mekanizma ile iktifa etmek kanaatimce, 
doğru olmaz. Çok miktarda da itirazlar ola
bileceğini, uzak da olsa bir ihtimal olarak göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Mazbataları 
geniş ölçüde itiraza uğrıyan bir meclisin top
lanıp işe koyulması ve kararlar alması şeklen 
caiz görülse de mânevi otorite bakımından isa

betli olacağından şüphe ederim. Bu itibarla 
Yüksek Seçim Kurulunu tutanaklar hakkında 
kesin karar almak yetkisiyle teçhiz etmek, ip
tal edeceği seçimlerin derhal yenisi yapılmak 
ve bütün bu muameleler tamamlanınca, ya
hut hiç olmazsa eksikler cüzi ve ehemmiyetsiz 
yapılabilecek bir miktara inhisar edince mec
lisi toplamak daha doğru olur. Böyle bir hal 
şekline bugünkü Anayasa durumu müsait te
lâkki edilmese dahi gerekli tadili, tutanakları 
tetkik devresinin muhtemel ihtiyaçlarına uy
gun hükümlerle birlikte, derpiş etmek, noksan 
bir mekanizma ihdasına tercih edilmek lâzım-
gelirdi mülâhazasmdayım. 

Eize Milletvekili 
T. B. Balta 

( S. Sayısı : 161) 





GHEÇÎCÎ KOMİSYONUN DE&tŞTlRÎŞÎ 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

BÎEÎNCÎ KISIM 
Esaslar # 

Seçim usulünün prensipleri 
BlRlNCl MADDE — Milletvekili seçimi tek derecelidir ve ekseriyet usulüne 

göre genel, eşit, gizli oyla yapılır. Oy serbest ve şahsidir. Oyların sayılması ve 
ayrılması açıktır. 

Seçim çevresi 
ÎKÎNCÎ MADDE — Milletvekili seçiminde her il bir seçim çevresidir. (Hü

kümetin teklifi aynen) 

Seçim bölgesi 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Milletvekili seçiminde nüfusu 150 den yukarı olan 

her köy, kasaba ve şehirlerde her mahalle birer seçim bölgesidir. Her seçim böl
gesinde en az bir sandık bulundurulur. 

Nüfusu 150 den (150 dâhil) aşağı olan köylerle (Muhtarlıklar) sair meskûn 
yerler kendilerine yol ve gidip gelme bakımından en yakın ve en kolay olan seçim 
bölgesinin sandık alanına bağlanır. Bu mesafe 4 kilometreden fazla olamaz. 

Seçimde nüfus ölçüsü 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından her 40 000 

kişi için bir milletvekili seçilir. 
Nüfusu 40 000 binden yukarı olan seçim çevreleri için aşağıda gösterilen işlem 

yapılır. 
55 000 e kadar 1, 55 001 den 95 000 e kadar 2, 95 001 den 135 000 e kadar 3 

milletvekili seçilir. Nüfus miktarı yükseldikçe milletvekili sayısı hu yolda ar
tırılır. (Hükümetin teklifi aynen). . 

Milletvekili sayısının tesbiti 
BEŞÎNCÎ MADDE — Seçilecek milletvekili sayısının tesbitinde son genel 

nüfus sayımı neticesi esas tutulur. 
Her seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı Bakanlar Kurulunca bir ka

rarname ile tesbit olunur ve keyfiyet Resmî Gazetede ve her seçim çevresinde 
gazetelerle ve olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla yayınlanır. 
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Seçim başlangıcı 
ALTINCI MADDE — Seçim döneminin son toplantı yılının 23 Temmuz 

günü, seçimin başlangıç tarihidir. Ara seçimleri de, Büyük Millet Meclisi aksine 
karar vermedikçe her yıl yine 23 Temmuzda başlar ve Eylül ayının 3 ncü pazarı 
oy verilir. 

Dönem bitmezden önce Büyük Millet Meclisince secimin yenilenmesine karar 
verilmiş olması halinde keyfiyet Hükümetçe derhal ilân olunur. Yenileme kara
rının verildiği günden sonra gelen yedinci gün bu seçimlerin başlangıç tarihidir. 
Seçimin başlangıç gününü takip eden otuzuncu günden sonra gelen ilk pazar gü
nü oy verilir. 

• 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Seçme hakkı 

Bölüm: 1 
Seçme yeterliği 

Seçmen 
YEDÎNCl MADDE — Milletvekili seçiminde 22 yaşını bitiren her vatandaş 

seçmendir. (Hükümetin teklifi aynen). 

Seçmen ölamtyanlar 
SEKlZlNCÎ MADDE — Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar: 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler, 
3. Kamu hizmetinden yasaklılar. (Hükümetin teklifi aynen). 

Oy veremiyecek seçmenler 
DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı seçmenler oy veremezler: 
1. Zabıta âmiri ve memurları, 
2. Subaylar, 
3. Askerî memurlar, 
4. Askerî öğrenciler, 
5. Silâh altmda bulunan erat. (Hükümetin teklifi aynen). 

Bölüm : 2 
Seçmen kütükleri 

1. Esaslar 

Seçmen kütüğü 
ONUNCU MADDE — Her seçim bölgesinin bir seçim kütüğü vardır. Bu 

kütük daimîdir. 
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Kimlerin kaydolunacağı 

ON BİRÎNCÎ MADDE — Seçme yeterliğine sahip olan her vatandaş ikametgâhı
nın veya en az üç aydan beri oturmakta oulundüğu yerin kütüğüne kayıt olunur. 

Devlet, vilâyet, belediye kadrolarında ve İktisadi Devlet Teşekkül ve Mües
seselerinde devamlı vazifeli olanlar ve bunlarla birlikte oturanlar, müddet kaydı 
aranmaksızın, vazife gördükleri yerin seçmen kütüğüne yazılırlar. 

Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlar talepleri üzerine, tâyin ettikleri 
seçim bölgesine veya son ikametgâhlarıkütüğüne yazılırlar. 

Kütük kaydına göre oy verileceği 
ON İKİNCİ MADDE — Her seçmen; kütüğünde kayıtlı bulunduğu seçim bölge

sinde oy verir. 
Birden ziyade seçmen kütüğüne kayıt olunmak caiz değildir. Bir seçimde bir

den ziyade seçim bölgesinde oy vermek yasaktır. 

Oy verme için kütüğe kayıt esası 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmenlik sıfatının tâyininde esas seçmen kütükleri

dir. Kütüğe kayıtlı her seçmen oy verebilir. 
Seçmen kütüğünde kaydı olmıyaniarm oy vermelerine müsaade olunmaz. An

cak zamanında yapılmış bir müracaat üzerine kaydının icrası lâzımgeleceğine dair 
mahkemeden ilâm alanlar oy hakkım kullanabilirler. Seçim gününe kadar seç
men yeterliğini kaybettiğine dair yetkili merciden resmî malûmat gelmiş bulunan
lar kütükte kayıtlı olsalar bile oy veremezler. 

2. Seçim kütüklerinin düzenlenmesi 

Kütüğün tertiplenme esası 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Seçmen kütükleri seçim bölgesinde seçmenin otur

duğu sokağına ve kapı numarasına göre tertiplenir. Bundan başka seçmenlerin isim
leri üzerine bir de yardımcı liste düzenlenir. Numarası olmıyan insan oturur yer
lere İstatistik Genel Müdürlüğünün Numerotaj yönetmelikleri esaslarına göre 
numara verilir. 

Seçim muamelelerinde sokak ve kapı numarası üzerine tertiplenen liste esas
tır. 

Kütük ve listelerde en az seçmenin öz ve soyadı, babasının adı, doğum tarihi ve 
doğum yeri gösterilir ve değişiklikleri kayıt için mahsus sütunlar bulunur. 

Görev ve yetkiler 
ON BEŞİNCİ MADDE — Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi valiler ve 

kaymakamlar tarafından sağlanır. 
Vali ve kaymakamlar kütüklerin düzenlenmesi ve gerekli değişikliklerin kü

tüklere işlenmesi işinde mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclislerini 
görevlendirilirler. 

Bu işlerin vaktinde yapılabilmesi için Devlet, belediye ve özel idareler teşkilâ
tına dâhil (Yargıçlar ve askerî şahıslar hariç) bütün memurları vazifelendirebile-
cekleri gibi hariçten de lüzumlu gördükleri kimseleri çalıştırabilirler. Bu işlerde 
çalışma saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak memurlara zaruri masrafları 
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karşılığı ve hariçten alınacak- kimselerin gündelikleri, taşıma ve kırtasiye gibi 
yapılacak başka her çeşit giderler her yıl içişleri Bakanlığı bütçesindeki özel bö
lüme konulacak ödenekten İçişleri Bakanlığınca belirtilecek esas ve miktarlara 
göre verilir. 

Düzenlemede yardımcılar ^* ( ' v 

ÖN ALTINCI MADDE — Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisle
ri vali ve kaymakamın vazifelendireceği kimselerden de faydalanarak kendi seçim 
bölgelerinde oturan bütün seçmenleri sokak ve kapı numarasına göre ve 11 nci mad
dede belirtilen esaslar dairesinde kaydederler. Kayıt işinde nüfus kayıtlarından 
faydalanırlar. Listelerin düzenlenmesinde İstatistik Genel Müdürlüğünün sayım 
işlerinde kullandığı numerotaj cetvelleri esas tutulur. 

Kütüklerin tanzim ve tashihine mütaallik ihtiyar heyet ve meclislerinin yapacağı 
bütün işlemlerde o bölgede teşkilâtı bulunan partiler birer müşahit bulundurabi
lirler. 

Yeterlik t es biti esası 
ÖN YEDİNCİ MADDE — Kayda müessir olacak olan seçmen yeterliği, ika

met müddeti^ memuriyet hâli gibi sebeplerin tesbitinde resmî malûmat veya muh
tar ve ihtiyar heyet ve meclislerinin şahsi bilgileri esas tutulur. 

Kayıt Karici bırakılacaklar 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Kendisinin başka bir seçim bölgesinde esas kay

dı bulunduğunu ve oy hakkını orada kullanacağını beyan eden ve kayıt harici tu
tulmasını istiyen seçmenler de kaydolunmaz. 

Askı 
ON DOKUZUNCU MADDE — Kütük listeleri okunaklı bir şekilde tanzim 

edildikten sonra ait olduğu köylerde, kasaba ve şehirlerde halkın kolaylıkla görüp 
okuyabileceği yerlere, tanzim eden ihtiyar heyet ve meclisleri tarafından tanzimi 
mütaakıp asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Kütük listelerinin hangi tarihte ve ne;reye asıldığı ve ilânının yapıldığı heyet
çe ve meclisçe bir tutanakla tesbit olunur. 

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasından muhtarlar ve alelûmum zabıta 
âmir ve memurları sorumludur. 

İtiraz 
YİRMİNCİ MADDE — Her seçim bölgesinin kütük listeleri yedi gim müd

detle asılı kalır. Bu müddet zarfında o seçim bölgesi içinde oturan iligili her şahıs 
ve siyasi partilerin yetkili makamları liste kayıtlarına itiraz edebilirler. 

İtiraz müddeti, şekli, karar 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — İtiraz, muhtar vasıtasiyle ihtiyar heyet ve mec

lislerine sözlü veya yazı ile yapılabilir. Yapılan itirazlar mahsus defterine kayıt 
olunur. Sözlü itirazlar, itirazı yapana imza ettirilir. Okuma yazma bilmiyenlere 
parmak bastırılır. 

itirazı yapanlara, itiraz tarihini taşıyan bir makbuz verilir.* 
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İhtiyar heyet ve meclisleri itirazı tetkik eder ve itiraz târihinden itibaren en 
çok iki gün içinde işi bir karara bağlar. 

Mahkemeye baş vurma 
YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — İtiraza iki gün içinde cevap verilmemisse veva 

cevap verilip de itirazın yerinde olmadığı bildirilmişse, muteriz seçim bölgesinin 
bağlı bulunduğu sulh yargıçlığına üç gün içinde baş vurabilir. Sulh yargıcı, itiraz 
hakkında üç gün içinde kesin karar verir. 

Kütüklerin adedi ve muhafazası 
YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmen kütükleri dört nüsha olarak tanzim 

olunur ve sahifeleri il veya ilce merkezindeki sulh yargıcına mühürletilir. Ve son 
sahifeye kütüğün kaç sahifeden ibaret olduğu ve kaç seçmen bulunduğu şerh edilir. 

Bu suretle kesinleşen kütüklerden iki nüshası, ilce seçim kurulu başkanlarının 
emrine hazır bulundurulmak ve bir nüshası da kendilerinde kalmak üzere üç nüsha
sı il ve ilce nüfus müdür ve memurluklarına ve dördüncü nüshası da köylerde muh
tarlara ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye başkanlarına verilir. Bunlar 
kendilerine verilen kütüklerin muhafazasından sorumludurlar. 

Kütükler milletvekili seçimlerinde muteberdir. 25 nci maddede tasrih edilen 
yoklama zamanına kadar bir mahkeme ilâmı olmadıkça^ bunlar üzerinde hiçbir 
değişiklik yapılamaz. Bu cihetten nüfus müdür ve memurları sorumludurlar. 

Muafiyet 
YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — itiraz işlerine dair her türlü evrak resim, 

harç ve ücretlerden muaftır. 

Yoklama 
YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği yılı takibeden 

yıldan başlamak üzere her yıl Nisan ayının 23 ünde başlıyarak Mayıs ayının sonuna 
kadar seçim kütükleri gözden geçirilir ve bu kanun hükümlerine göre gerekli 
değişiklikler yapılır. 

Kütüklere girecek ve giremiyecekler 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — 
I — Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri kendi seçim böl

gelerine ait seçim kütüklerinde : 
A) ölenlerin; 
B) Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen seçmen yeterliğini kaybedenlerle 

9"ncu madde gereğince oy vermiyecek olanların; 
C) Evvelce haksız yere listeye geçenlerin; 
D) Başka yere nakil suretiyle ayrılanların; 
E) Başka bir kütüğe kayıt talebinde bulunanların; 

isimlerini kütükten silmek suretiyle kütüğü tashih ederler. (D1 ve E) bent
lerinde yazılan hallerde seçmenlerin yeni kaydolunacağı kütüğe kaydolunmalan 
için o mahal muhtarlığına da keyfiyeti bildirirler. 

I I — Muhtar ve ihtiyar heyetleri ve meclisleri yoklama zamanında • 
A) 22 yaşını dolduranları; 
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B) Yerleşmek suretiyle seçim bölgelerini nakledenleri; 
C) Memuriyete tâyin olunmak suretiyle seçim bölgelerinde oturanları; 
D) Yabancı memleketlerde bulunup kaydım talep edenleri; 
E) Evvelce bu kanunda yazılı sebeplerden dolayı kaybolan seçmenlik yeter

liğini yeniden iktisap edenleri; 
¥) Haksız yere seçmen kütüklerine girmemiş olanları; 

kütüklere kaydederler. 

Değişiklik yapılan kütükler 
YlRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Yukarıki madde gereğince değişiklik yapılan 

kütükler o yılın Haziran ayının ilk haftasında bu kanunun 19 ncu maddesi gere
ğince asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 nci maddelerine göre itiraz olunabi
lir ve mahkemeye baş vurulabilir. 

Değişiklik yapılan kütüklerin muhafazası 
YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu müddetlerden sonra 23 ncü madde ge

reğince yargıç tarafından mühürlenerek kesinleşen kütükler, yine aynı madde 
hükmü dairesinde muhafaza edilmek üzere il ve ilce nüfus müdür ve memurluk
larına ve birer nüshası da köylerde muhtarlara ve belediye teşkilâtı olan yerler
de belediye başkanlarına verilir. 

Seçmen listeleri 
YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Seçmen üstelerinin tertip şekli ile bunla

rın muhafazasına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 

3. Seçmen kartları 

Seçmen kartı 
OTUZUNCU MADDE — Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen vatandaşa 

bu kanuna ekli örneğe göre hazırlanacak bir seçmen kartı verilir. 
Seçmen kartı seçmenin kimliğini ispata yarar. Her hangi bir sebeple kartın 

sahibi olduğundan şüphe edilenlerden hüviyet cüzdanı ibraz etmeleri istenebilir. 
(Hükümet teklifinin 21 nci maddesi aynen). 

Kartın muhtevası 
OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Seçmen kartında seçmenin hangi seçim bölge

sinde, hangi sandıkta oy vereceği ve kütükteki sıra numarası gösterilir. 
Bundan başka seçmen kartında seçmenin soyadı, özadı, işi ve oturduğu yer 

gösterilir. 

Kartların dağıtılması 
OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Seçmen kütükleri listelerinin askıdan inmesini 

takip eden sekiz gün içinde vali ve kaymakamlar tarafmdan hazırlanacak seçmen 
kartları seçmenlere dağıtılmak üzere muhtarlara verilir. 

Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmıyan kartlar köy odasmda veya muhtar
lıklarda sahipleri emrinde tutulur. Seçim gününe kadar alınmamış olan kartlar se-
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çim gününde sahipleri tarafından istenildiği takdirde verilmek üzere, sandık se
çim kurulları başkanlarına teslim olunur. (Hükümet teklifinin 23 ncü maddesi 
aynen). 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Seçilme hakkı 

Bölüm : 1 
Sekçİlme yeterliği 

Seçilebilme 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Otuz yaşım bitiren her vatandaş milletvekili 

seçilebilir. (Hükümet teklifinin 24 ncü maddesi aynen). 

Mületveilliğine seçilemiyeceh olanlar 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE .— Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçile

mezler: 
1. Kısıtlılar, 
2. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, 
3. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler, 
4. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulunanlar, 
5. Müebbet veya muvakkat ağır hapis, beş seneden fazla hapis veya müebbet 

sürgün cezalarından biri ile hüküm giymiş olanlar, 
6. Hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve dolanlı if

lâs suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar, 
7. Kamu hizmetlerinden yasaklılar. (Hükümet teklifinin 25 nci maddesi ay

nen). 

Bölüm : 2 
Adaylık 

Adaylık koyma 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş Milletve

killiğine adaylığını koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetküi organları bu partilerin teşki

lâtı bulunan seçim çevreleri için, o çevrenin seçebileceği milletvekili sayısını 
geçmemek üzert aday gösterebilirler. Mensup olduğu siyasi partinin aday liste
sine girmiş bulunan kimse, yazılı muvafakati olmadıkça diğer bir siyasi parti 
tarafından başka bir seçim çevresi için aday gösterilemez. Hiçbir siyasi parti
ye intisabı olmıyan kimsenin her hangi bir siyasi parti tarafuıdan aday gösteril
mesi de ayni surette kendisinin yazılı nnvafatine bağlıdır. 

Elli seçmenin, oturdukları yer muhtarhğınca tasdikli imzalarını taşıyan ya
zılı müracaatları ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. Bu takdirde 
aday .gösterilen kimsenin de bu hususta yazılı ve noterden tasdikli olarak mu
vafakatini bildirmesi şarttır. 

ilce ve il seçim kurulu başkanlığını kabul eden yargıçlarla Yüksek Seçim Ku-
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pulu ;Başkan ve üyeliklerini kabul eden Yargıtay ve Danıştay mensupları yur
dun hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

Yukarıki fıkrada yazılı görevleri kabul etmiyerek adaylığı tercih edenler, 
aşağıdaki fıkrada memurlar hakkında konulan kayıtlara tâbi olurlar. Ancak bu 
tercih hakkı, görevi kabulden sonra kullanılamaz. 

ilce ve il seçim kurullarında görev kabul eden yargıçların bu seçim çevrelerinde 
ve Yüksek Seçim Kurulunda görev kabul eden Yargıtay ve Danıştay mensupları
nın bütün seçim çevrelerinde ikinci dereceye kadar (bu derece' dâhil) kan ve 
sıhhi hısımları adaylıklarını koydukları veya aday gösterildikleri takdirde, bun
lar seçim kurullarmdaki vazifelerinden istinkâfa ve keyfiyeti derhal Adalet Ba
kanlığına bildirmeye mecburdurlar. 

tilerin Genel idare teşkilâtında millî irade ile tâyin olunan memurlar genel 
veya ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce; seçimin yenilenmesine veva ara 
seçimlerin vaktinden evvel yapılmasına karar verilmesi halinde ise yenilenme
nin ve kararın ilânından başlıyarak yedi gün içinde istifa etmedikçe görevli 
bulundukları seçim çevresinden adaylıklarını ko3^amazku% aday gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî memur, askerî adlî yargıç ve gedikli 
subay ve gedikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını kazanmış bulunanlar: 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine veya 
ara seçimlerin vaktinden evvel yapılmasına karar verilmesi halinde yenilenmenin 
veya kararın ilânından başlıyarak yedi gün içinde ayrılma isteğinde bulunma
dıkça görevli oldukları veya emirleri altındaki askerî birlik ve müesseselerinin 
bulunduğu seçim çevrelerinden; ve oy verme gününden en az bir ay önce ayrılma 
isteğinde bulunmadıkça yurdun hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını koyamaz
lar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek bir dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki im
zanın sahibine ait olduğu âmir tarafından tasdik edilir ve derhal Bakanlığa gönderi
lir. Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair bir makbuz ve mertebeler silsilesi vo
liyle âmire de bils:i verilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da müracaat caizdir. 

Dilekçelerin Bakanlığa geldiği tarihten itibaren nihayet on gün içinde ayrıl
ma isteğinin kabul edilip edilmediği dilekçiye ve âmirlerine tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış olduklarından dolayı ayrılma istekleri 
reddedilmiş bulunanlar aday listesine giremezler. Ayrılma istekleri kabul edilenler 
sonradan milletvekili seçilmemiş olsalar dahi ayrılma isteğinden feragat edemez
ler. Bu istek mutlaka yerine getirilir. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler dahi vazifeleri başında bulundukları müddet
çe propaganda mahiyetinde hiçbir harekette bulunamazlar. Kesmî elbise ile propa
ganda vanmak yasaktır. 

Adaylık için müracaat varakaları puldan muaftır. 
OTUZ ALTINCI MADDE — Bir kimsenin ancak bir seçim çevresinde aday

lığını koyması veya aday gösterilmesi mümkündür. Aksi halde adaylığı bulunan 
tekmil çevrelerde aldığı oylar hükümsüz sayılır. 

Seçilmiş olma halinde o kimse yerine secimde milletvekili olmamış bulunan
lardan en çok oy almış olan kimse milletvekili olur. 
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Müracaat müddeti 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden 
önceki yirminci gün saat 17 ye kadar müracaat edilebüir. 

Müracaat usulünde adaylığa itiraz 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Adaylık için müracaat, adayın milletvekili 

seçilmek istediği seçim çevresi il seçim kurulu başkanlığına yazılı olarak yapı
lır. 

Kurul başkanlığı, müracaatın yapıldığına dair bir makbuz verir ve müracaa
tı ilân eder. 

Seçim kurulu, adaylığın 35 ve 36 ncı maddelerde yazılı şartlara ait noksan
ları bulunduğunu görürse tamamlanmasını ilândan itibaren iki gün içinde müra
caatı yapanlara bildirir. 

Müracaatlardan her birinin ilânından itibaren iki gün içinde 35, 36 ve 37 nci 
maddelerde yazılı şartları hâiz olmadığından dolayı adaylığa yazı ile itiraz olu
nabilir. Bu itiraz dilekçesine gerekli vesikaların bağlanmış olması şarttır. 

İl seçim kurulu, oy verme gününden önceki 15 nci gün akşamına kadar tekmil 
adaylık müracatlarmı ve yapılmışsa itirazları inceliyerek, sadece adaylığı ka
bul veya reddettiğini ilgililere tebliğ ve ayni zamanda ilân eder. 

Bu ilân tarihinden itibaren iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna müracaat 
olunabilir. 

Yüksek. Seçim Kurulu bu müracaatları üç gün içinde kesin karara bağlar. 

Adaylar listesi 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Adaylık koyma müddeti bitince il seçim 

kurulu başkanı seçim çevresindeki tekmil seçim bölgelerine partilerin adayları 
ve müstakil adaylar ayrı ayrı olmak üzere, soyadı alfabe sırasına göre tanzim 
edilmiş, bütün adayların ad ve soyadlarını ihtiva eden adaylar listesini bildirir. 

Bir veya birkaç aday hakkında Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edilmiş 
ve bu müracaatlar henüz kesin karara bağlanmmışsa, bu adaylar listesi geçici 
olur-

Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre adaylığı kabul edilmiyen kimsenin 
adı, il seçim kurulu başkanı tarafından adaylar listesinden çıkarüarak kesin 
adaylar listesi, seçim bölgelerine gönderilir. 

Geçici adaylar listesi oy verme gününden önceki 9 ncu gün saat 17 de her halde 
kendiliğinden kesin liste hâline gelir. 

Bölüm : 3 
Seçim propagandası 

S eri eslik 
KIRKINCI MADDE — Seçim propagandası bu kanun hükümleri dairesinde 

serbesttir. (Hükümet teklifinin 31 nci maddesi aynen). 

Yasak yerler 
KIRK BİRİNCİ MADDE — Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabet

lerde, kamu hizmeti görülen kamu bina ve tesislerinde ve belediyelerce gösteri-
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leceklerden gayri meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasaktır. 

Belediyeler, hangi meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılabileceğini 
seçim kurullarına bildirirler. 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için müracaatları 
üzerine toplantı meydan, sıra, gün ve saatlerini seçim kurulu kur 'a çekerek 
belli eder ve ilgililere tebliğ eder. 

Bağımsız adaylar için de haftada bir gün yukarıki suretlerle ayrılır. 

Zaman haddi 
K I R K Î K l N C Î MADDE — Yukarıki maddede yazılı açık yerlerde güneş bat

tıktan doğuncaya kadar toplu olarak sözlü propaganda, yapılamaz. 

Kapalı yer toplantıları 
K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Tcpîu olarak sözlü propaganda yapılacak kapalı 

yerlere ancak o seçim çevresi seçmenleri ve Milletvekili adayları ile bunların ve
kâletnamesini haiz temsilcileri ve Milletvekilleri katılabilirler. 

Toplantı heyeti 
K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Kapalı yer toplantılarını tertip edenler, top

lantıdan evvel üç kişilik bir heyet kurarlar ve en yakın zabıta amir veya memur
larına haber verirler. 

Bu heyetin görevleri toplantının intizamını sağlamak, kanunlara, karşı ha
reketleri önlemek, kamu düzenine ve edep törelerine aykırı veya suç işleme
ye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz, nutuk ve hareketleri menetmektir. 

Heyet mensupları yukarıki fıkraya muhalif bir hal hüdusunda sorumludurlar. 
Heyet kurulmayan toplantıların yapılması yasaktır. 

•,. 3 „«„' Radyo ile propaganda 
K I R K B E Ş Î N C Î MADDE — Radyolarda propaganda, her siyasi parti için 

günde beş dakikayı aşamaz. 
En az beş seçim çevresinde aday göstermemiş olan siyasi partiler, yukarıki fıkra 

hükmünden faydalanamazlar. 
Yirmiden fazla seçim çevresinde aday göstermiş olan siyasi partiler, birinci fık

rada yazılı yetkiden günde iki defa istifade edebilirler. (Hükümet teklifinin 36 
nci maddesi aynen) 

Müracaat 
K I R ALTINCI MADDE — Siyasi partiler gene i merkezleri radyolarda propa

ganda yapmak istediklerini oy verme gününden önceki 21 nci giuı sabahına kadar 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelidirler. (Hü
kümet teklifinin 37 nci maddesi aynen) 

Yayın devresi 
K I R K YEDÎNCI MADDE — Radyolarda propaganda, oy verine gününden ön

ceki onımcu gün sabahından üçüncü gün sabahına kadar devam eder. (Hükümet 
teklifinin 38 nci maddesi ayenen) 
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Yayın zamanının tesbiti 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, 
radyolarda propaganda için müracaat eden siyasi partiler arasında, partilerin bi
rer temsilcisi huzuru ile kur'a çekerek konuşma sıra ve zamanlarını tâyin eder. 
Kur'anın oy verme gününden en az on beş gün önce çekilmiş olması lâzımdır. 

Kur 'aya itiraz etmek istiyen siyasi parti, 24 saat içinde il seçim kurulu başka
nına müracaat edebilir. 

İl seçim kurulu başkanı, itirazı kesin olarak halleder. 

Hoparlörle yayın 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve 

rahatını bozmamak ve 43 ncü maddeye uymak şartiyle serbesttir. 
Şehir ve kasabalarda belediye başkanlarının, köylerde muhtarların teklifi üze

rine il seçim kurulları başkanları yukarı ki fıkraya göre yapılacak propagandanm 
yasak edilmesine karar verebilirler. 

• Duvar ilânları 
ELLİNCİ MADDE — Oy verme gününden önceki üç gün içerisinde propa

ganda için duvar ilânı asmak veya yapıştırmak yasaktır. (Hükümetin 41 nci mad
desi aynen) 

Yasaklar 
ELLİ BİRÎNCİ MADDE — Propaganda için duvar ilânları üzerinde Türk 

Bayrağı, dinî ibareler, arap harfleri ve her türlü resim bulundurulması yasaktır. 

Muafiyet 
ELLİ İKİNCİ MADDE — Propaganda için duvar ilânları seçim zamanına 

mahsus olmak üzere her türlü resimden muaftır. (Hükümet teklifinin 43 ncü 
maddesi aynen) 

İlân yerleri 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Propaganda için duvar ilânları seçim zamanında 

ancak şehir ve kasabalarda belediyelerce, köylerde köy ihtiyar heyetlerince, tâyin 
olunacak yerlerde asılabilirler. 

Bu yerlerde her siyasi partiye ve her bağımsız adaya aynı ölçüde saha verilir-
Ve kendilerine verilen yerler, yekdiğerinden kalın boyalı çizgilerle veya çıtalarla ay
rılır. 

Sahaların tahsisinde esas, belediye veya köy ihtiyar heyetine müracaat sırası
dır. Müracaat, oy verme gününden önceki sekizinci gün akşamına kadar yapılmış 
olmalıdır. Aynı zamanda yapılan müracaatların sırasını tâyin için kur'a çekilir-

Kendisine ayrılan ilân yerini boş bırakan siyasi parti veya aday, belediyeye ve
ya köye yer ayrılması için yapmış olduğu masrafları ödemekle mükelleftir. (Hü
kümet teklifinin 44 ncü maddesi aynen) 

Sair yerlere asma yasağı 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukarıki maddede gösterilen yerlerden ayrı 
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her hangi bir yerde ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. (Hükümet 
teklifinin 45 nci maddesi aynen) 

Matbua dağıttım 
ELLl BEŞİNCİ MADDE — Seçim zamanında propaganda için dağıtılacak 

el ilânı mahiyetindeki matbualar 51 nci maddede yazılı .yasakları ihtiva ede
mezler. 

Bunları dağıtacak olan kimselerin seçmen yeterliğini haiz olmaları şarttır. 
Memurlar ilân dağıtamazlar. 

Yasak hükmü 
ELLİ ALTINCI MADDE — Oy verine gününd en iki gün öncesinden itiba

ren ilân, beyanname, tamim, açık mektup gi bi her çeşit matbuanm dağıtılması ve 
yapıştırılması yasaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Seçim işleri 

Bölüm : 1 
Seçim hazırlıkları 

1. Seçim işlerini yürütmekle görevli teşkilât 

Seçim kurulları 
ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. 

(Hükümet teklifinin 48 nci maddesi aynen). 

Çeşitleri 
ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her 

seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilce; seçim kurulu ve 
seçim bölgelerinde yerleştirilecek her sandık başında bir sandık kurulu bulunur. 

Kendisine doğrudan doğruya bağlı bucak veya koy veya mahalle bulunan il 
merkezlerinde, bu yerler için ayrıca bir ilce seçim kurulu bulunur. 

Yargıç nezaret ve kontrolü 
ELLl DOKUZUNCU MADDE — Bu kurullar, tekmil işlerinin görülme

sinde yargıç nezâret ve kontrolüne tabidirler. (Hükümet teklifinin 50 nci mad
desi aynen). 

Kurullarda vazife alamtyacak olanlar 
ALTMIŞINCI MADDE — İdare âmirleri, zabıta âmir ve memurları, Askeri 

Ceza Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı askerî şahıslar, milletvekilleri kurul
larda ve milletvekilliği adayları, aday bulundukları il çevresindeki kurullarda va
zife alamazlar. 
fe.v •_..-.... 
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Toplantı yeri ve zamanı 

ALTMIŞ B İ R İ N C İ MADDE — İ l ve ilce seçim kurulları genel ve ara seçim
lerin başlangıcından önceki on gün ve yenilenme ve meclis karariyle yapılan se
çimlerde bu kararların Hükümetçe ilânından itibaren yedi gün içinde Adalet dai
relerinde ve müsait değilse belediye ve okul gibi münasip yerlerde vazifeye baş
larlar. 

Kurul asli ve yedek üyelerine başkan tarafından, ilk toplantıda en az iki gün 
önce ve günü ve saati belirtilerek birlikte davetiye gönderilir. 

Gelmiyen asli üyelerin yerine yedekleri alınır. Bu suretle de nisap bulunamazsa 
mevcutlarla iktifa edilir. Kararlar çoğunlukla verilir. 

Andiçme 
ALTMIŞ İ K İ N C İ MADDE — İ l ve ilce seçim kurulları başkan, üye ve ye

dekleri görevlerine başlamadan Önce, kurul huzurunda birer birer şöyle andiçer-
ler: 

(Hiç bir tesir altında kalmıyarak, hiç kimseden korkmıyarak vazifemi kanu
na göre dosdoğru yapacağıma, namusum vicdanım ve tekmil mukaddesatım üze
rine yemin ederim.). 

Sandık kurulları başkan ve üyeleri oy verme günü vazifeye başlamazdan önce 
sandık başlarında hazır bulunanlar Önünde yukarki fıkrada yazılı şekilde andiçer-
ler. 

Bu kanun hükümleri dairesinde kuruîüyeleri tamamlandığı takdirde, çağrılan 
üyeler de göreve başlarken yukarki şekilde andiçerler. 

/ / seçim kurulu 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — i l seçim kurulu, il merkezindeki en yüksek 

dereceli yargıcın başkanlığı altında on üyeden meydana gelir. 
i l merkezinde aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kı

demde de eşitlik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 
i l veya 67 nci maddeye göre ilce seçim kurulu Başkanlığını yapacak olan yar

gıç her hangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek baş
ka bir yargıç da bulunmazsa o yerin bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesinin yar
gı çevresi içinde bulunan ve mensup olduğu Adalet Komisyonunca ayrılmasında 
mahzur görülmiyen bir yargıç Adalet Bakanlığınca seçim işlerini idare etmek yet
kisi ile o yere gönderilir. 

Ağır ceza çevresi içindeki Yargıçlardan birinin gönderilmesine imkân bulun-
mıyan hallerde bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahkemesinin yar^ı 
çevresi içindeki yargıçlardan biri yukarın usule tevfikan Adalet Bakanlığınca yet
ki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın gelip görevine başlamasına kadar 
seçim kurulu başkanlığını, kurulun kendi arasında gizli oyla seçeceği bir üye yapar. 

Bu madde gereğince kendilerine yetki verilecek yargıçlara 2544 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde maaş tertibindeki kadro tasarrufatından gönderildikler! 
yargıçlığa muhassas kadro aylığı tutarının yarısı nispetinde yetki ödeneği verilir. 

II secim kurulu üyelikleri 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İ l seçim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 

belli olur: 
î l seçim kurulu başkanı, kendi tüzüklerine göre ilk genel toplantılarını yapmış 
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olup, o yer seçim çevresiyle birlikte en as yirmi seçim çevresinde altı aydan beri 
teşkilât kurmuş bulunan tekmil siyasi part i ler arasında, bir kur 'a çeker ve kur 'da 
isimleri çıkan yedi partiye birer üye ismi bildirmelerini tebliğ eder. Bu isimleri 
siyasi Partiler beş gün içinde bildirmeye mecburdurlar. .Bu üyelerden kur 'a ile 
beşi il seçim kurulu aslî üyesi, diğer ikisi yedek üyelerdir. 

Bundan başka, keza kur 'a sırasiyle belediye meclislerinden beş ve il genelmec-
lislerinden üç kişi ayrılır. Belediye meclisVrinden ayıdan kırdan, kur 'a sırasına 
göre üç asli diğer ikisi yedek, il genelmeclisl erinden ayrılanlardan ise ilk ikisi asli, 
diğer biri yedek üyedir. 

İkinci fıkra gereğince kendilerinden iî secim kurul una üye istenecek siyası 
partilerin sayısı üç ise her birinden ikişer asli ve birer yedek; iki ise üçer asli ve 
birer yedek üye ismi istenir. Siyasi part i o r keza, beş gün içinde bu isimleri bil-
d irmeye mecburdurlar. Bundan başka kur 'a ile belediye ve il genelmeclislerin-
den ikişer asli ve birer yedek üye ayrılır. 

Kur 'a la rm çekileceği gün, saat ve yer gazeteler, olmayan yerlerde mûtat vası
talarla ilân edilir ve kur 'alar alenî olarak kurul başkanı tarafından çekilir. 

Siyasi partiler üyelikleri 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — 64 ncü madde gereğince yargıcın alenen çe~ 

keceği kur 'a için doldurulması gereken üyelik sayısı kadar siyasi part i budun-
mazsa veya kendilerine tebliğ tarihinden itibren beş gün içinde cevap vermezler
se eksik kalan yerler mevcut partilerden üye sayısı eşitlik üzere ve bu mümkün 
olamıyorsa kur 'a yoliyle tamamlanmak suretiyle ve lıiçbir part i mevcut değilse 
kurul başkanı tarafından, okur yazar olan ve o yer seçmenlerinden bulunan kim
selerden doldurulur. 

Bu madde hükmü ilce seçim kurulları ile sandık kurulları teşkilinde de uygu
lanır. 

Görev ve yetkileri 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İl seçim kurulunun başlıca görev ve yetkile

ri şunlardır: 
1. i l seçim çevresi içinde seçimin intizamla cereyanını temin için gereken 

tedbirleri almak ve seçim işlerini kontrol etmek; 
2. ilce seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim 

araçlarını göndermek; 
3. ilce seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı vâki 

itirazları inceliyerek kesin karara bağlamak; 
4. ilce seçim kurulları başkanlıklarınca secim işlerinin yürütülmesi hakkın

da sorulacak hususları derhal cevaplandırmak; 
5. Aday beyannamelerini almak ve ilân etmek, bunlar hakkında vâki olabi

lecek itirazları incelemek ve bu beyannamelerden kanunen muteber olmıyanlar 
hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve 
ilân etmek; 

6. Seçim kurulları nezdinde partiler ve bağımsız adaylar adına bulundurul
ması istenecek temsilciler ve müşahitlere bu sıfatlarını gösterir vesika vermek; 

7. İle bağlı ilce seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim 
çevresi içinde, kimlerin kaç oy aldıklarını belirten ve bu suretle oy kazananların 
öz adlarını, soy adlarını ve kazandıkları oy sayısını gösteren bir tutanak tanzim et
mek; 
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8. Milletvekili seçildikleri anlaşılanlara tutanaklarını vermek veya gönder

mek ve ikişer nüshasını Başbakanlığa göndermek; 
9. Bu kanunla kendisine verilen sair görevleri yapmak. 

İlce seçim kurulu 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — ilce seçim kurulu ilçedeki en yüksek dere

celi yargıcın başkanlığı altında altı üyeden meydana gelir. 
İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kı

demde de eşitlik İmlinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 
i l merkezlerinde kurulacak ilce seçim kurullarına, il seçim kurullarına başkan

lık edecek yargıçtan sonra gelen en yüksek dereceli yargıç, kıdem ve yaş sırasına 
göre başkanlık eder. 

tice secim kurulu üyelikleri 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — .tice seçim kurulu üyeleri aşağıdaki şe

kilde belli olur : 
İlce merkezindeki kurul başkanı, kendi tüzüklerine göre ilk genel toplantılarını 

yapmış olup, o yer seçim çevresi ile birlikte en az yirmi seçim çevresinde altı ay
dan beri teşkilât kurmuş bulunan tekmil siyasi partiler arasında aleni bir kur 'a 
çeker ve kur 'ada isimleri çıkan altı siyasi partiye birer üye ismi bildirmelerini teb
liğ eder. Bu isimleri partiler beş gün içi*1 de bildirmeye mecburdurlar. 

Bu üyelerden, kur 'a sırasiyle, dördü ilce seçim kurulu asli üyesi, diğer ikisi 
yedek üyedirler., 

Bundan başka, ikisi belediye ve ikisi il genel meclisinden olmak üzere keza 
kur 'a ile dört kişi seçer. Bunlardan kur 'a sırası ile ilki asli diğeri yedek üyedir. 
O ilce genel meclis üyesi il secim kuruluna ayrılmış veya esasen kâfi gelmemekte 
bulunmuş ise mevcut olan genel meclis üyesi kur'asız asli üyeliğe alınır ve yedek 
üye ve hiç mevcut değilse asli ve yedek üye kur 'a ile belediye meclisinden ayırılır. 

Kur 'anın çekileceği gün, saat ve yer gazetelerle, olmıyan yerlerde mûtad va
sıtalarla ilân edilir ve kur 'a aleni olarak kurul başkanı tarafından çekilir. 

Görev ve yetkileri 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — ilce seçim kurullarının başlıca görev ve 

yetkileri şunlardır : 
1. İlce dâhilinde seçimin intizamla cereyanını temin için gereken tedbirleri 

almak ve seçim işlerini kontrol etmek; 
2. İlçedeki sandık kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim 

araçlarını göndermek; 
3. Sandık kurulları teşekkülünejşlemlerine ve kararlarına karşı vâki itiraz

ları inceliyerek kesin karara banlamak; 
4. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında . 

sorulacak hususları derhal cevaplandırmak; * 
5. Sandık kurulları nezdinde partiler ve bağımsız adaylar adına bulundurul

ması istenecek müşahitlere bu sıfatlarını gösterir vesika vermek; 
6. ilce dahilindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek aday

ların kaçar oy aldıklarını belirten ayrı bir tutanak tanzim etmek ve bu tutana
ğı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna göndermek; 

7. Bu kanunla kendisine verilen sair görevleri yapmak. 
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Sandık kurulu 

YETMİŞİNCİ MADDE — Sandık kurulu bir başka ve dört üyeden meyda
na gelir. (Hükümet teklifinin 62 nci maddesi aynen). 

Başkan 
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — İlce seçim kurulu toplanarak seçim bölge

sindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi şöhret sahibi olmakla tanınmış, 
okur yazar kimselerden kurula bağlı seçim bölgelerinin her biri için ikişer kişi
den mürekkep bir liste tertip eder. 

Kurul, bunlardan birini aleni kur 'a ile sandık başkanlığına seçer. 
Sandık kurulu başkanının vazifesi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üye

lerinden en yaşlısı başkanlık eder. 
Sandık kurulu üyelikleri 

' YETMÎŞ İKİNCİ MADDE — Sandık kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde bel
li olur : 

Bundan Önceki maddede gösterilen yargıç; kendi tüzüklerine göre ilk genel 
toplantılarını yapmış olup, o yer seçim çevresiyle birlikte en az yirmi seçim çev
resinde altı aydan beri teşkilât kurmuş bulunan tekmil siyasi partiler arasında 
aleni bir kur 'a çeker ve kur'ada isimleri çıkan beş partiye birer üye ismi bildir
melerini tebliğ eder. Bu isimleri siyasi partiler beş gün içinde bildirmeye mecbur
durlar. 

Bu üyelerden kur 'a sırasiyle üçü sandık kurulu asli üyesi, diğer ikisi de ye
dek üyedirler. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin 
seçmenlik sıfatını haiz olanları arasından, keza kur 'a ile iki kişi seçer. Bunlardan, 
kur 'a sırasına göre ilki asli, diğeri yedek üyedir. 

Kur'anın çekileceği gün, saat ve yen- gazetelerle, olmıyan yerlerde mûtat vası
talarla ilân edilir ve o saatte kur 'a aleni olarak çekilir. Kur 'anın çekileceği gü
nün ilân edildiği ve kur'anın aleni olarak çekildiği, bir tutanakla tesbit olunur. 

Görev süresi 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sandık kurulları oy verme gününden 48 sa

at önce göreve başlarlar. Ve seçim işleri bitinceye kadar çalışmaya devam ederler. 
(Hükümet teklifinin 65 nci maddesi aynen). 

Görev ve yetkiler 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandık kurullarının başlıca görev ve 

yetkileri şunlardır: 
1. Sandık alanı içinde seçimin intizamla cereyanını temin için gereken ted

birleri almak ve oy vermek işlerini idare ve kontrol etmek; 
2. Sandık alanında sandığın konulacağı yeri tâyin ve sokak başlarında bu ye

rin göze çarpacak surette gösterecek işaretleri koymak veya mûtat vasıtalar ile 
duyurmak; 

3. Bu kanundaki esaslar dairesinde sandık alanına' ait oyları saymak ve bu 
hususu tutanağa geçirmek; 

4. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları tetkik etmek ve bir ka
ranı bağlamak; 

5. Bu kararlardan itiraza uğrıyanları ilce seçim kuruluna göndermek. 
( S. Sayısı: 161) 



— 17 — 
Adaylar ve müşahitleri 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Sandık başı muamelelerini takip etmek üzere 
siyasi parti ve bağımsız adaylar birer müşahit gönderebilirler. 

Bağımsız adaylarla müşahitleri ve siyasi parti adayları ile müşahitleri sandık 
başı muamelelerini takip edebilecek durumda bütün muamelelerde hazır buluna
bilirler. 

Hazır bulunan bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa, bunların arasında 
kur'a çekilir. İlk ismi çıkan üç müşahit sandık başında bırakıhr, diğerleri sandık 
yerinde kalabilirler. 

Çoğunluğun sağlanması 
YETMİŞ ALTINCI MADDE — Sandık başında oy verme başlamazdan önce ve

ya oy verme sırasında siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı vazifesini yap
mazsa ceza, hükümleri mahfuz kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek üyelerin
den biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse bu 
cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o sandık alanında seçme yeterliğini hâiz, baş
kanın seçeceği kimselerden doldurulur. 

İntizamın sağlanması ve sandık yeri 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Sandık yerinde intizamın sağlanması san

dık kurulu başkanına aittir. 
Bu kanuna göre sandık yeri; sandığın, kapalı oy verme yerinin ve sandık kuru

lunun yerleştiği mahallin 100 metre mesafesi içinde kalan çevre parçasıdır. 
(Hükümet teklifinin 69 ncu maddesi aynen). 

Başkana ait yetkiler 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sandık yerinde seçmenin oyunu tam bir 

serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapma
sına engel olmaya kalkışanlara, yahutt da oy verme işinin yolunda gitmesini aksa
tanlarla sandık başı muamelelerinin intizamını bozmaya yeltenenlere başkan ih
tarda bulunur. İhtarı dinlemiyenleri sandık yerinden dışarı çıkarabilir. Bu kimse 
üye ise ancak kurul karariyle çıkarılabilir. 

Bu işlerde zabıta kuvvetleri muhasıran başkanın emrine göre hareketle mü
kelleftirler. 

Suç işlenmesi 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Sandık yerinde bir suç işlenmesi hâlin

de sandık kurulu keyfiyeti tutanağa geçirir ve sanığı zabıtaya teslim eder. (Hü
kümet teklif inin 71 nci maddesi aynen). 

İnzibat tedbirleri 
SEKSENİNCİ MADDE — Sandık yerlerinde kurul üyelerinden ve bu ka

nunla kendilerine yetki verilmiş olanlardan ve seçmenlerden gayrı hiç kimse bu
lunamaz. 

Sandık yerinde ancak sandık kurulu başkanının lüzumunda davet edeceği 
silâhlı kuvvetler bulunabilir. Kurul başkanının istiyebileceği inzibati tedbirler 
seçmenlerin seçim işlerini takip etmelerine mâni olacak mahiyette olamaz, 
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Yııkarki fıkrada yazılı silâhlı kuvvetler dışında kalan zabıta âmir ve memur

ları ile bilûmum resmî üniforma giymiş kimseler ve her hangi bir suretle silâh ta
şıyanlar sandık yerine giremezler. 

Zabıta makam ve mensuplarının icabında alacakları tedbirler, seçmenin sandık 
yerine serbestçe girmesine mâni veya güç'eştirici olamaz ve seçmenin sandık yerim» 
serbestçe girmesine mâni olucu veya güçleştiriri her türlü hareketleri önlerler. 

Sandığın konulacağı yer 
S E K S E N B Î R Î N C Î MADDE — Sandığın konulacağı umumi mahalli ve oy ver

me işinin vaktinde sona ermesi için gerekli tedbirleri sandık kurulu tesbit eder. San
dığın konulacağı yerin belirtilmesinde seçmenin en az külfet ve zahmetle oyunu ser
bestçe ve gizli şekilde verebilmesi düşünülür. 

Sandık, okul, avlı veya salonları, mabetlerin münasip kısımları gibi geniş umu
mi yerlere konur. Açık yerlerde saçağı, sahanlığı, sundurması bulunan yerler tercih 
edilir. Hükümet konaklarına ve parti binalarına sandık konulamaz. 

Aynı yerde dörtten fazla sandık bulun lıırulamaz. 

Seçmen listesinin asılması 
S E K S E N Î K Î N C Î MADDE — Sandık kurulu oy verme işine başlamazdan 

önce kendi sandığında oy kullanacak seçmenlere ait ve 84 ncü madde mucibince 
ilce seçim kurulları tarafından kendilerine gönderilen iki listeden bir tanesini san
dık başında seçmenlerin yığılmasına mân; olacak münasip ve kolaylıkla görülüp 
tetkik edilir bir yere asar. Bu liste oy ve rme sona erinceye kadar asılı kalır. 

2. Sandık alanlarının tesbiti 

Sandık alanı 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmen sayısı 300 ü geçmiyen her seçim 

bölgesi bir sandık alanıdır. 
300 den yukarı seçmen ihtiva eden seçim bölgeleri, her biri 500 den yukarı seç

meni ihtiva etmiyecek şekilde gereği kadar sandık alanlarına bölünür. 
îlce seçim kurulları kendilerine bağlı seçim bölgelerinin ihtiva edecekleri san

dık alanının miktarını tesbit ederler. 
îlce seçim kurulları bir seçim bölgesinin sandık alanlarını köy veya mahallele

rin sokaklarınm durumuna göre tesbit ederler. Bu yerler oy verme gününden en 
az bir hafta önceden başlamak üzere mahallî gazetelerle, gazete olmıyan yerlerde 
mûtat vasıtalarla ilân edilir. 

Bu suretle tesbit edilen sandık alanlarında dört sene müddetle değişiklik yapı
lamaz. Bu müddetten sonra değişiklik yapılması hakkındaki istekler kurulca 
incelenerek gerektirdiği takdirde yukarıki esaslar dairesinde değişiklik yapılarak 
ilân olunur. 

Listelerin sandık alanlarına gönderilmesi 
S E K S E N DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir seçim bölgesi müteaddit sandık alan

larına ayrıldığı takdirde ilce seçim kurulları kendilerine 23 ncü maddeye göre nü
fus müdür ve memurları tarafından verilecek seçim bölgesinin seçim kütüğünden, 
o bölgenin ayrıldığı sandık alanlarında kayıtlı bulunan seçmenlerin kayıtlarını çı
kararak, her sandık için ayrı ayrı ikişer liste tanzim eder. Bu listelerin kütüğe 
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mutabakatını kurul mühürü ile tasdik ederek ilgili sandık kurulu başkanına gön
derir. 

Bu listelerin tanzimi için gerekli matbu kâğıtlar sandık alanları miktarına 
göre vali ve kaymakamlar tarafından ilce seçim kurulu başkanlarına yollanır. 

3. Oy verme araçları 

Teslimi gerekli eşya 
SEKSEN BEŞlNCl MADDE — Adalet Bakanlığı, il, ilce ve sandık seçim 

kurulları mühürlerini ve seçim işleri için mahallerinde temini mümkün olmıyan 
lüzumlu her türlü kırtasiye ve levazımı zamanında il ve ilce seçim kurulları baş
kanlıklarına gönderir. 

i l seçim kurulu başkanları oy verme g'inimden en az on gün evvel ilce seçim ku-
nılları başkanlıklarına ve bunlar da oy verme gününden en az iki gün önce aşağıda 
yazılı şeyleri sandık kurullarına teslimi sağlamış olmalıdırlar: 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuş 
numaralı bir mühür (Hangi sandığa hangi numaralı mührün verildiği tutanağa 
geçirilir.); 

2. Sandıklar ile her birinde bulunacak kapalı oy verme yerleri sayısı mecmu-
una müsavi miktarda çevre adaylarının tasdikli listesi ile 92 nci maddede yazılı 
levha; 

3. İlce seçim kurulu mühürü ile müührlenmiş ve oy puslalamnn konulmasına 
mahsus zarflan havi bir paket; 

4. Oy sandıkları; 
5. Sandık sayısınca ıstampa; 
6. Sandık sayısınca kanuna bağlı örneğine uygun tutanak defteri; 
7. Kanuna bağlı örneğine uygun matbu sayım cetvelleri; 
8. Kanuna bağlı Örneğine uygun matbu tutanak kâğıtları; 
9. Sandık sayısınca boş torba; 

10. Münasip miktarda kopya kalemi; 
11. Gerekli miktarda kapalı oy verme yeri inşası için malzeme; 
12. Kar»f»lı oy verme yerine konulmak ve oy puslası olarak kullanılmak üzere 

beyaz boş kâğıt paketi ve gerekli sair eşya. 

Tutanak defteri 
SEKSEN* ALTINCI MADDE — Kurullarda sahifeleri numaralı ve mahallin 

en yüksek dereceli yargıcı tarafından tas tikli bir tutanak defteri bulunur, işlemler 
ve kararlar bu deftere yazılır ve başkan ve üyeler tarafından imza olunur. 

Araçların sağlanması 
SEKSEN YEDlNCt MADDE — Seç'm için gerekli tekmil maddî v* malî vası

taları seçim kurulu başkanları zamanında ve muntazam bir surette sağlamak ve 
yerlerine göndermekle mükelleftir. 

Bu hususlarda kurul başkanlarının enirleri üzerine zabıta âmir ve memurları, 
belediveler ve muhtarlıklar gerekli yarddımlarda bulunmıya mecburdurlar. 

(Hükümet teklifinin 79 ncu maddesi aynen) 
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Oy puslası 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Oy puslası renkli olamaz. Sandık kurulla
rında kapalı oy verme yerine konulmak üzere boş ve beyaz kâğıtlar bulundurulur. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların seçmenlere dağıtacakları matbu oy pusla-
larında siyah renkli basılmış özel işaret bulundurmaları mümkündür. Bu işaretle
rin 2596 sayılı Kanun hükümlerine görekullanılması lâzımdır. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların kapalı oy verme yerlerine konulmasnıı 
istiyecekleri matbu oy puslaları oy verme gününden bir gün önce sandık kurul
ları başkanlarını teslim olunmalıdır. 

Pusla doldurma serbestisi 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Seçmen, renksiz kâğıt üzerine dilediği 

adayları yazarak oy puslası doldurmakta serbest olduğu gibi matbu oy puslasın-
da yazılı isimlerden dilediğini silebilir ve yerlerine başka adayların isimlerini ya
zabilir. 

(Hükümet teklifinin 81 nci maddesi aynen) 

Zarf 
DOKSANINCI MADDE — Seçmenin içerisinde oy puslası koyup kapatacağı 

zarflar tek biçim ve renge ve içindeki oy puslası fark edilemiyecek surette Hü
kümetçe hazırlatılır. 

Her seçim çevresine, çevredeki seçmen sayısının onda biri fazlası miktarında 
zarf gönderilir. Bunlar, üzerinde içindeki zarf sayısı işaretli, mühürlü paketler ha
linde seçim bölgeleriyle sandık kurullarına aynı nispete göre dağıtılır. 

Zarf paketleri kurul huzurunda açılır, sayılır ve netice tutanağa geçirilir. 
(Hükümet teklifinin 82 nci maddesi aynen) 

Kapalı oy verme peri 
DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Oy puslasmm kapalı oy verme yerinde zar

fa konulup kapatılması mecburidir. Bu maksatla sandık kurulu, seçmenin mat
bu bir oy puslasında düediği adayları tesbit ederek veya yeni bir oy puslası yaza
rak zarflaması, yahutta önceden hazırlıyaeağı oy puslasını zarfa koyması için 
oy serbestliğini ve gizliliğini sağlıyacak lüzumu kadar kapalı oy verme yeri ha
zırlar. 

(Hükümet teklifinin 83 neti maddesi aynen) 

Vasıfları 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — Kapalı oy verme yeri, setçim bölgesinin icap

larına göre sabit olsun, takma olsun içerisi dışardan gözetlenemiyecek ve oy 
puslasını seçmenin dilediği gibi hazırlayıp zarflayabileceği şekil ve vasıfta ola
caktır. Aday listesiyle bu kanunun oy verme serbestliğine ve gizliliğine dair olan 
hükümlerin levha halinde basılmış metni kapalı oy verme yerinde asılı durur. 

Kapalı oy verme yerinde masa ve hücre cidarı üzerine yerden bir metre yük
sekliğe tesbit edilmiş ve ayakta yazı yazmıya elverişli bir sabit rahle ve kalem 
bulunması mecburidir. 
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Bölüm : 2 

Sandıkbaşı işleri 

1. Oy verme gününe mahsus tedbirler 

İçki yasağı 
DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Oy verme günü, oy verme süresince umumi 

içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki verilmesi, satılması ve 
içilmesi ve her hangi bir suretle ispirtolu içki satılması yasaktır. 

Oy verme günü, oy verme süresince, tekmil umumi eğlence yerleri kapalı ka
lır. Eylence yeri vasfını hâiz lokantalarda bu süre içinde yalnız yemek verilebi
lir. 

Oy verme günü, oy verme süresince ordu ve zabıta mensuplarından başka hiç 
kimse T. C. kanunu menetmemiş olsa bile köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz. 

2. Oy verme 

Oy verme süresi 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy verme günü, saat 8 den 17 ye kadar ge

çecek zaman oy verme süresidir. Saat 17 ye geldiği halde sandık başında oyla
rını vermek üzere bekliyen seçmenler de oylarını kullanırlar. 

Oy vermede sıra 
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Oy verme günü sandık başına gelecek seç

menler, sandık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebe
ler, hastalar ve sakatlar bekletilemezler. Yaşlılar önce alınabilirler. (Hükümet 
teklifinin 87 nci maddesi aynen). 

Oy vermeden önceki isler 
DOKSAN ALTINCI MADDE — Sandık kurulu önüne alman kimse seçmen 

kartını başkana verir. Başkan seçmenin kütük listesinde adını bulur ve masa üze
rinde duran zarflardan birer tane vererek, sandık yerinde birden ziyade kapalı oy 
verme yeri varsa, hangi hücrede oy vereceğini söyler ve oy puslasını zarfa koyup 
güzelce kapamadan çıkmamasını tenbih eder. 

Zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme yerine gider ve oyunu kullanma
dan başka yere gidemez. Kapalı oy verme yerine girmiyen veya zarfı alıp oy 
vermiyen seçmenden zarf geri alınır. 

Kapalı oy verme yerinde kalma 
DOKSAN YEDÎNCt MADDE — Bir seçmen kapalı oy verme yerinden dışarı 

çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. Şukadar ki, oy verme puslasını hazırlayıp 
zarflamak için gerekli normal müddetten fazla kapalı oy verme yerinde kalan seç
men, başkan tarafından uyarılır; çıkmamakta devam ederse çıkarılır. 

Zarfın atılması ve imza 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Kapalı oy verme yerinde dilediği oy pus-
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lasını zarfa koyup kapadıktan sonra, seçmen burasını terkeder ve zarfını san
dığa bizzat atar. 

Körler, mefluçlar veya bu gibi bedenî maluliyetleri açıkça belli olanlar, bu seçim 
çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin ve akrabası yoksa diğer her hangi bir 
seçmenin yardımı ile oylarım kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malûle re
fakat edemez. 

Kurul başkanı oyunu sandığa atan seçmene ait olup, zarf alabilmek için kendi
sine bırakılmış olan seçmen kartının mahsus yerini mühürler ve kütük listesindeki 
ismi hizasına imzasını attırdıktan sonra kartı kendisine geri verir. 

tmza atmasını bilmiyen veya arıza sebebiyle imza edecek durumda bulımmıyan 
seçmen, sol elinin baş parmağım başar. Bu parmağı olmıyan seçmenin hangi parma
ğını basmış olduğu yanına yazılır. Hiç parmağı olmıyan seçmenin durumu, ismi 
yerine işaret edilir. 

Sandık başını terk 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Hiçbir seçmene sandık başında müda

hale, telkin veya tavsiyede bulunulamaz ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan son
ra sandık başında kalamaz. 

Kurul mensuplarının oy vermesi 
YÜZÜNCÜ MADDE — Sandık kurulu başkan ve üyeleri, hangi seçim bölgesi 

veya sandık listesinde kayıtlı olurlarsa olsunlar vazife gördükleri sandıkta oy ve
rirler. O seçim çevresinde oy vermiye yetkili olan ve seçmen kartını gösteren aday
lar ve müşahitler de bulundukları sandıkta oy verebilirler. 

Bunun için sandık başında oy vermek üzere bekliyen seçmenlerin arkası alın
mış olması lâzımdır. 

Sandık kurulu başkan ve üyeleriyle aday ve müşahitlerinin o sandıkta oy ver
dikleri tutanağa geçirilir. 

Bunlar isim ve hüviyetlerini o sandık seçmen listesine kayıt ederek isimleri 
hizasına imzalarlar. 

S. Oyların sayımı • 

Sayım tedbirleri 
YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Sayım alenidir. Oy verme yerinde hazır bulu

nanlar sayımı takip edebilirler. Kurul faaliyetinin selâmet ve intizamı bakımın
dan sayım masası etrafında boş kalması gereken kısmı, kurul, bir karar ile tâyin 
eder ve bu kısım etrafında ip germek gibi hazır bulunanların sayımı takip etme
lerine engel olmıyacak tedbirler alabilir. (Hükümet teklifinin 93 ncü maddesi 
aynen). 

Oy verenler sayısının kontrolü 
YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Oy verme işi bitince kurul başkanı bunu yüksek 

sesle ilân eder. Masa üzerinde sandıktan gayrı ne varsa kaldırılır .Oy vermenin 
bittiği saat tutanağa geçirilir. 

Bundan sonra kütük listesinde yazılı olup da oy vermiş olanların sayısı, isim
leri hizasındaki imza veya parmak izleri sayılarak tutanağa geçirilir. Ve netice 
yüksek sesle ilân edilir. (Hükümet teklifinin 94 ncü maddesi aynen). 

( S. Sayısı : 161) 



— 23 — 
Kullanılmtyan zarflar 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Oy zarflarından kullanılmayanlar sayılır ve oy
larını veren seçmen sayışma eklenerek kurula teslim edilen zarf yekûnuna uygun 
olup olmadığı tutanağa geçirilir. Kullanılmıyan zarflar bir paket halinde mühür
lenir ve üzerine sayısı kayıt edilerek keza tutanağa geçirilir. 

Daha sonra okunup kaydedilecek oy puslalarınm konmasına mahsus torbanın 
boş olduğu tesbit edilerek keyfiyet tutanağa geçirilir. (Hükümet teklifinin 95 
nci maddesi aynen). 

Sandığın açılması ve zayıfların sayımı 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukarıki maddede yazılı muameleden sonra 

sandık, oy verilen yerde ve hazır bulunanların gözü önünde açılır, içindeki zarf
lar, açılmadan sayılır ve oylarmı kullanmış olan seçmen sayışma uygun olup ol
madığı tutanağa geçirilir. 

Fazla zarf çıktığı takdirde, tekmil zarflar yeniden sandığa konur. Kurul baş
kanı sandıktan, fazla sayıya tekabül eden miktarda zarfı gelişigüzel alır. Bunlar 
açılmadan yakılır ve keyfiyet tutanağa geçirilir. 

Bımdan sonra sandıktaki zarflar tekrar sayılır ve oy verenler sayısına tekabül 
ettiği görülürse ara verilmeksizin sayıma başlanır. 

Sayımın sürekliliği 
YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE — Sayım işi aralıksız devam eder. (Hükümet tek

lifinin 97 nci maddesi aynen). 

Zarfların açılması 
YÜZ ALTINCI MADDE — Sayıma başlamazdan önce kurul başkanı ayrı, ayrı 

siyasi partilere mensup iki üyeyi cetvel kayıtçısı olarak ve siyasi parti mensubu 
üyelerden birini sandıktan zarfları çıkarıp kendisine vermek; diğerini de işlene
cek oy puslalarım torbaya koymakla görevlendirir. Sayım cetvellerinin boş ve 
yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 

Vazifeli üye sandıktan oy zarfını teker teker ve ancak bir tanesinin başkan ta
rafından okunması bittikten sonra bir yenisini çıkarmak suretiyle alarak başkana 
verir. Başkan, zarfın üzerinde onu atan seçmeni belli edecek imza, mühür veya işa
ret bulunup bulunmadığına baktıktan sonra zarfı açar ve oy puslasmda yazılı aday-
'ı,rm isimlerini sırasiyle aynen ve ağır ağw okur. O okudukça cetvel kayıtçısı iki 
üyeden her biri, önlerindeki cetvelde ismi okunan adayın hizasma aldığı oy sayısını 
kaydeder. Böylece okunan ve. sayım cetveline kaydedilen puslaları başkan kurul 
müdürü ile damgalar ve diğer vazifeli üyeye verir. O da bunu torbaya atar. 

Oy puslalarmi isterlerse, kurulun diğer üyeleri, adaylar ve müşahitler de göre
bilirler. Adaylara ve müşahitlere kurul karariyle sayım masası başında yer veri
leceği gibi sayım işlerini yakından takip edebilecekleri bir yerde ayırabilir. (Hü
kümet teklifinin 98 nci maddesi aynen). 

Oy puslaları ile açılan zarflar sayısının kontrolü 
YÜZ YEDÎNCÎ MADDE — Oy sayımı bitince, torbaya atılmış olan oy pusla-

larının sandıktan çıkan zarf sayısına uy unluğu kontrol edilir ve keyfiyet tuta
nağa geçirilir. (Hükümet teklifinin 99 ncu maddesi aynen). 
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Oy puslasına yazılacak isim 

YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Oy puslasına adayın öz ve soyadının yazıl
ması mecburidir. Şukadar k i : Sadece öz veya soyadından adayın kim olduğu te
reddütsüz anlaşılmakta ise, kendisine verilen oy muteber olur. 

Muteber olmıyan oy pusluları 
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir: 
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkte bir zarftan gayri bir zarfa 

konulmuş bulunan puslalar; 
2. imzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi bir 

işaret taşıyan puslalar; 
3. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işa 

ret taşıyan zarftan çıkacak oy puslaları; 
4. İhtiva ettikleri isimlerden hiçbiri sandık kurulunca okunamıyan oy pus

laları. 
Bir zarftan, muhtelif isimleri muhtevi ve birden fazla oy puslaları çıktığı 

takdirde bu puslalardan hiçbiri muteber olmaz. Aynı isimleri muhtevi pusladan 
birkaç, tane çıkması halinde bunlar tek pusla sayılır. (Hükümet teklifinin 101 
nci maddesi aynen). 

Hesaba katılan ve katılmıyan oy puslaları 
YÜZ ONUNCU MxYDDE — Belli aday sayısından daha az sayıda isim ih

tiva eden oy puslaları olduğu gibi kabul edilir. 
Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamıyan isimler hesaba katılmaz. 

Aynı isim birkaç defa yazılmışsa tek oy sayılır. 
Puslada, seçilecek aday sayısından fazla isim bulunduğu takdirde, sondan başla

narak fazla adlar hesaba katılmaz. (Hükümet teklifinin 102 nci maddesi aynen). 

4. Sandıkbaşı işlerine itiraz 

î tir asın incelenmesi ve sonucu 
YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Sandık başı işlerinden dolayı sandık kurulla

rına ilgili seçmen veya siyasi parti tarafından yapılacak itiraz ve şikâyetler üze
rine, sandık kurulu derhal itiraz ve şikâyeti tetkik ve bir karara bağlayarak 
ilgiliye seçim yerinde tefhim eder. Aynı zamanda, bu karara karşı itirazı olup 
olmadığını sorar. İtirazı varsa kararla beraber bunu da tutanağa geçirir. 

İlgili seçmen veya siyasi partiler, tutanağa geçirilen bu karara karşı yapacak
ları itiraz için ilce seçim kurulu başkanına müracaat edebilirler. Başkanın ka
rarı, vaziyeti tashih ve sandık kurulu kararını iptal eder mahiyette ise derhal 
sandık kuruluna bildirilir. Kurul bu karara uyar. (Hükümet teklifinin 103 neti 
maddesi aynen). 

Şikâyet ve itirazların şekil, müddet ve tesiri 
YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Şikâyet ve itirazlarda ad, soyad ve adresin 

açıkça bildirilmesi şarttır. Böyle olmıyan şikâyet ve itirazlar tetkik edilmez. 
Sandık kurullarına en geç tutanağın tanzim edilmesine kadar şikâyet oluna

bilir. 
Sandık kurullarının kararları ve tutanakların tanzim işlemleri aleyhine ilce 

seçim kurullarına yapılacak itirazlar sandık tutanağının tanzimine kadar sözle 
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veya yazı ile sandık kurulları vasıtasiyle veya oy verme gününün ertesi günü 
saat 17 ye kadar doğrudan doğruya ilce seçim kurullarına yazı ile yapılabilir, il
ce seçim kurulları, oy verme gününü takip eden ikinci gün saat 17 ye kadar ka
rarlarını verirler. 

îlce seçim kurullarının işlem ve kararlarına karşı şikâyetler bu kurulların tu
tanaklarını tanzim etmelerine kadar ve bu kurulların kararları ve tutanakları
nın tanzim işlemleri aleyhine il seçim kurullarına yapılacak itirazlar ilce tutanak
larının tanzimine kadar bu kurullar vasıtasiyle veya ilce tutanaklarının tanzimi 
gününün ertesi günü saat 17 ye kadar doğrudan doğruya il seçim kurullarına ya
zı ile yapılabilir. 

î l seçim kurulları tutanaklarını tanzim gününü takip eden üçüncü gün saat 17 
ye kadar şikâyet ve itirazlar hakkında kararlarını verirler. 

İlce ve il seçim kurullarına şikâyet ve itirazda bulunanlar hazır iseler karar 
kendilerine tefhim edilir. Hazır değillerse şikâyet ve itirazlarında seçim kurulunun 
bulunduğu kasaba veya şehirde muayyen bir yer gösterilmiş olması halinde karar 
bu yere tebliğ olunur. 

Kurul kararlarına karşı yapılacak şikâyet ve itirazlar oy vermeye ve her türlü 
seçim işlerinin devamına engel olmaz. 

Bölüm : 3 
Oy verme neticeleri 

1. Sayım neticelerinin toplanması 

Sayımın ilânı ve neticelerinin tutanağa kaydı 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Oykrm sayımı ve sayım cetvellerine neticele

rin geçirilmesi biter bitmez sandık kurulu başkanı bu neticeleri yüksek sesle ilân 
eder. Bundan sonra : 

1. Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün-, 
2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde hazır bulunanlar hu 

zurunda alenen açıldığı saat ve dakika; şayet sandık saat 17 den sonra açılmışsa, 
bunun sebebi; 

3. Seçim alanındaki seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı; 
4. Oy kullanan seçmenlerin sayısı; 
5. Sandıktan çıkan zarf sayısı; bunların oy vermiş olan seçmen sayısını belir

ten tutanaklarla karşılaştırılmasının sonucu ve fazla çıkmışsa, bu fazlanın kaç tane 
olduğu ve yakıldığı; 

6. Makbul ve muteber tutulan oy puslalarmın sayısı; 
7. Oy puslalarmdan kaç tanesinin hangi sebepten ötürü muteber tutulmamış 

olduğu; 
8. İtiraz edilmiş ve ihtilaflı görülmüş fakat muteber addolunmuş oy puslaları-

mn sayısı; 
9. Soyadı alfabe sırasına göre adayların kaçar oy aldıkları (Rakamla ve yazı 

üe); 
10. Sayım neticesinin başkan tarafından orada hazır bulunanlara ilân edildiği; 
11. Oy vermede kanuna aykırılık bulunduğu haber verilmiş veya şikâyette 

bulunulmuşsa bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca haber veya şikâyet üzeri
ne verilen kararların neden ibaret bulunduğu; 

Matbu tutanak kâğıdına kayıt edilir ve altı başkan ve üyelerce imzalanır. 
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Tutanağın asılması 
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Adayların isimleriyle kazandıkları oy sa

yısını gösteren ve bundan önceki maddenin 9 numaralı bendinde gösterilen netice
nin sandık kurul başkan ve üyelerince imzalı bir cetveli bir hafta müddetle san
dık çevresi dâhilinde asılı kalır. 

Bu cetvellerin tasdikli birer örneği siyasi partiler ve isterlerse bağımsız aday-
lar müşahitlerine veriliıv 

Sayıma dair evrak ve vesikaların teslimi 
YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Hesaba katılan oy puslaları, sandık kuru

lunca düzenlenen tutanaklar, tasnifte kullanılıp altı kurulca imza edilen sayım 
cetvelleri, hesaba katılmıyan veya itiraza uğrıyan oy puslaları, tutanak defterine 
kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühür
lenmiş ve başkan ve üyeler tarafından imzalanmış bir torbaya konularak kuru
lun bağlı olduğu ilce seçim kuruluna sandık kurulu başkanı ve istiyen kurul üye
leri tarafından götürülüp teslim olunur. 

tice seçim kurulu bu torbayı sandık kurulu huzurunda açarak muhteviyatı 
hakkında müfredatlı tutanak tanzim eder ve altı her iki kurulun başkan ve üye
leri tarafından imza edilerek il seçim kuruluna gönderilecek evraka bağlanır. Bu
nun bir sureti de sandık kurulu başkanına verilir, 

Neticelerin birleştirilmesi 
YÜZ ON ALTINCI MADDE — ilce secim kurulları bu suretle bir taraftan 

sandık kurulundan gelen evrakı peyderpey almakla beraber arasız çalışır ve san
dık tutanaklarını birleştirmeye devam eder.. En son sandık geldikten sonra, ilce 
dahilindeki bütün sandık tutanaklarının birleştirilmesini ikmal ile bunun neticesi
ni adayların soyadları alfabe sırasına göre tanzim edilmiş umumi bir tutanakla 
tesbit eder ve adayların aldıkları oylardan itiraz edilmeksizin makbul ve mute
ber tutulan oylarla itiraz edilmiş iken mıteber addolunan oyların sayısını ayrı 
ayrı ve bunları yekûn ederek her b i r imi kaçar oy aldıklarını gösterir. Tice se
çim kurullarında hazırlanacak bu tutan ıklar hemen il seçim kuruluna gönderi
lir. 

ilce seçim kurullarının yapacakları tasnif işlemleri sırasında siyasi partiler 
aday ve müşahitleri ve bağımsız aday ve müşahitleri istedikleri takdirde bulu
nurlar. Hazır bulunan bağımsız adav ve müşahitleri beşten fazla olursa kur 'a 
çekilerek ilk ismi çıkanlardan beşi bulun hırul ur- Bunlara birleştirme işlemlerini 
yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılabilir ve tasnif bu suretle aleni olarak 
yapılır. f 

Müfredatlı olarak her sandık tutanağında adayların aldıkları oy miktarını 
gösteren tutanağın birer sureti tasdikli olarak siyasi partiler ve isterlerse bağım
sız adavlar temsilcilerine verilir. 

Birleştirme neticesini gösteren tutanağın müııderecatı, hazır bulunanlara ilân 
edib'r ve bir sureti ilce se"im kurulu kap1 sına üç gün müddetle asılır. 

78, 79 ve 80 nci maddeler gereğince sınchk kurulu başkanlarının sandık ve
rinde haiz oldukları yetkileri, ilce seci n kurulu başkanları da tasnif yerinde 
haizdirler. 
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N' 2. Milletvekilliği tutaııaklan 

Milletvekilliği tutanakları 
YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — il seçim kurulları merkez ilçesi de dâhil ol

mak üzere ilce seçim kurullarından gelen tutanakları yukarıki maddede belirtilen 
.şekilde .birleştirmek suretiyle oy kazananların adlarmı ve soyadlariyle kazandık
ları oy sayısmı bir tutanakla belli eder. Adaylardan en çok oy alanların millet
vekili seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder. 

En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayıda oy almış başka bir aday varsa 
kurul önünde aralarında-kur'a çekilir. Kur'ada adı çıkana tutanak verilir. Bu tu
tanağın Büyük Millet Meclisince iptali halinde kur'ada kaybedene tutanak verilir. 

Bütün bu işler yapılırken yukarıki maddede yazılı olduğu şekilde aday ve mü
şahitler hazır bulundurulur ve aleniyet sağlanır. 

î l seçim kurulu, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini 
seçim çevresinde hemen ilân edilmek üzere o yerin en büyük mülkiye âmirine 
tevdi eder ve diğer bir sureti ayrıca üç gün müddetle kurul kapısına asar. Yu
karıki maddenin son fıkrası gereğince ilce seçim kurulu başkanlarının haiz olduk
ları yetkiyi il seçim kurulları başkanları da haizdirler. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından milletvekilliğine seçildik
lerine dair birer tutanak verilir. Bunların ayrıca ikişer sureti Meclis açılışında 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. 

İtiraza uğrıyan tutanaklar 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Milletvekilliğine seçilme tutanaklarından 

itiraza uğrıyanlarm birer sureti il seçim kurulu başkanlığınca dosyası ve evra-
kiyle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. 

Seçim delillerinin saklanması 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hesaba katılan ve katılmıyan ve itiraza 

uğramış< olan oy puslaları, sayım cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanak
ları ilediğer seçim evrakı bu tu tanklar kabul edilip katiyet kesbedinceye kadar 
mahallî asliye mahkemelerinde ve bulunmadığı takdirde sulh mahkemelerinde 
muhafaza edilir ve Yüksek Seçim Kurulunun veya Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin talebi olmadıkça hiçbir yere göııderilemez. 

Bölüm : 4 
Seçimin neticeleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
YÜZ YİRMİNCİ MADDE —* Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üye

den meydana gelir. 
Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli 

oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy vesait çoklukla aralarmdan bir başkan ve 
bir başkanvekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a ile ikişer 
üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve Başkan vekilleri kur'aya girmezler. 
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Üye seçimi zamanı 

YÜZ YİRMİ B İ R İ N C İ MADDE — Yüksek Seçim Kurulu için üye seçimi, 
her dört yılda bir yapılır. 

Karar verme 
YÜZ YİRMİ İ K İ N C İ MADDE — Yüksek Seçim Kurulu kararlarını salt 

çoklukla verir. Oyların eşitliği halin de Başkam n katıldığı taraf tercih olunur. 

Görev ve yetkileri 
YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yet

kileri şunlardır: 
1. Oy verme gününden önce il seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve 

kararlarına karşı yapılacak itirazları inceleyip kesin karara bağlamak; 
2. Adaylığa ait itirazlar hakkında 38 nci madde gereğince kesin karar ver

mek; 
3. İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapıl

mış olup da, kesin karara bağlanmamış olan itirazlar hakkında neticeye müessir 
olup olmadıklarına dair bir rapor hazırlıyarak Büyük Millet Meclisine sunmak; 

4. Tahakkuku halinde milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak verilen bir 
kimsenin milletvekili seçilmemesini intaç edecek oy farkı husule getiren vakıalara 
müstenit itirazları inceleyip varacağı neticeyi bir raporla Büyük Millet Meclisi
ne sunmak; 

5. Milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin seçilme ye
terliğini haiz olmadığına dair itirazları inceleyip varacağı neticeyi bir raporla 
Büyük Millet Meclisine sunmak; 

Kunda müracaat 
YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 123 ncü maddenin 1, 3 ve 4 ncü bentle

rinde yazılı hallerden dolayı teşekkül, işlem ve olayların vukuundan ve kararla
rın ittihazından itibaren üç gün ve 5 nci bendinde yazılı halden dolayı milletve
killiği seçildiğine dair tutanağın ilânından itibaren kezalik üç gün ve 2 nci bendin
de yazılı halden dolayı 38 nci maddedeki süre içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazı
lı bir dilekçe ile müracaat olunabilir. 

Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve istinat olunan belgeler bağlanmak lazım
dır. Dilekçelerde ad, soyad ve adresin açı kça bildirilmesi şarttır. Bö}de olmıyan 
şikâyet ve itirazlar tetkik edilmez. 

4 ncü bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim Kurulunca tetkik edilebilmesi için 
bu şikâyet ve itirazların ilgili ve üst kurullara derece derece ve süresi içinde yapıl
mış olması sattır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına veya il seçim 
kurulu başkanlıklarına verilir. Yüksek ve il seçim kurulları başkanları kendilerine 
verilen dilekçe sahiplerine birer makbuz verirler ve dilekçe altına gün ve saatini 
yazarlar. 

İl seçim kurulları başkanları kendilerine verilen dilekçeyi gerekli evrakı derhal 
ekliyerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 
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Tetkik ve tahkik usulü 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Yüksek Seçim Kurulu evrak üzerinde 
incelemeler yapar. Kurullardan ve lüzumlu göreceği resmî mercilerden her türlü 
bilgi ve belgeleri istiyebilir. 

Tutanaklarda tahrif veya sahtecilik iddia edilen hallerde lüzum görürse istik-
tap ve tatbikat yaptırabilir. 

Kurullardan ve resmî mercilerden istediği bilgi ve belgelerle aydınlatamadığı 
şikâyet ve itirazlar hakkında şikâyet ve itiraza mevzu olan vakıaların cereyan et
tiği kurul ve başkan üyeleriyle orada hazır bulunmuş olan aday ve müşahitlerin 
bilgilerine de müracaat edebilir. Bunları kurul bizzat yapar ve gerektiği takdirde 
üyelerinden biri veya uygun göreceği resmî bir merci marifetiyle yaptırabilir. 

Şikâyet ve itirazlara mevzu olan hususlar hakkında kovuşturma başlamış olsa 
dahi sonunu beklemiyerek ve yukarda yazılı suretlerle tetkik ve tahkiklerini ya
parak itiraz sürelerinin geçmesinden itibaren en geç bir ay içinde varacağı netice
yi bir raporla Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Kurul lüzum görürse Yargıtay ve Danıştay memurlarını bu işlerde vazifelen-
direbilir. 

Yüksek Seçim Kurulunun, bilgisine müracaat ettiği veya belge istediği kurul 
ve resmî merciler en kısa bir müddet zarfında ve nihayet bir hafta içinde istenilen 
bilgi ve belgeleri göndermeye mecburdurlar. 

Tutanağın iptali 
YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Büyük Millet Meclisince bir milletvekili 

tutanağının iptaline karar verilince o milletvekilliği için yeniden seçim yapılır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ceza hükümleri 

Bölüm : 1 
Suçlar ve cezalar 

Kimlik vesikaları üzerindeki suçlar 
YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Oy hakkının kullanılmasına mâni olmak 

maksadiyle seçmenlerin kimliklerini ispata yarıyan her hangi bir vesikayı tahrif 
veya imha veya tahrip eden veya çalan veya saklıyaıı kimse üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Hükümetin 119 ncu maddesi aynen). 

Sandık başından çekilmiyenler 
YÜZ YlRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağ

men sandık başından ayrılmıyan veya herhangi bir müdahale, telkin veya tavsi
yede bulunmaya kalkışan kimse bir aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar. (Hükümet teklifinin 120 nci maddesi aynen). 

Kanunda yazılı hususları yapmıyan seçmenler 
YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Sandık başında bu kanuna göre oy 
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verme yönünden kendisine yükletilmiş olan mükellefiyetleri ihtara rağmen ifa et-
miyen seçmenler 100 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. (Hükü
met tek lifinin 121 nci maddesi aynen). 

Adaylıkla ve oy vermekle ilgili suçlar 
YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her kira kendisinin veya başkasının adaylığı 

için adaylık beyannamesini imza etmesi veya etmemesi yahut kendisine veya baş
kasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene para, men
faat ve sair kıymetler teklif ve vadetler veya verir yahut resmî, umumi vazifeler 
veya hususi hizmet ve menfaatler vali veya temin ederse üç aydan iki yıla kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. Yerilen veya vait yahut temin edilen menfaatler seç
menin seyahat, yemek, içki ve nakil vasıtaları masrafları veya hizmetlerinin mu
kabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı para, menfaat, vait veya taahhüdünü teklif veya 
bunları kabul eden seçmen dahi birinci fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

YÜZ OTUZ BİRİNCİ. MADDE — Yukarıki maddede yazılı fiilleri, tehdit 
veya cebir ve şiddet kullanarak işli yenler altı aydan üç yıla kadar hapis ve 100 lira
dan bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

130 ncıı maddede yazılı maksatlar ve yukardaki yazılı suretlerle seçmenleri 
toplıyanlar ve bir köy ve bir mahalle ve meskûn mahalden sandık yerine gelmele
rini menedenler hakkında bilinci fıkrada yazılı cezalar hükmolunur. 

İhı fiiller memuriyet nüfuzunu veya resmî sıfatı itibariyle o kimse üzerinde 
haiz olduğu salâhiyeti suiistimal suretiyle işlendiği takdirde hükmedilecek ceza 
üçte bir miktar artırılır. 

Toplaydı heyetlerine karşı saçlar 
YÜZ OTUZ İKİNCt MADDE — Bu kanunun 44 ncü maddesinde yazılı heyeti 

kurmıyan ve haber vermiyen toplantı tertipçileri ve mezkûr maddede yazılı görev
leri yapımyan heyet üyeleri bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

41 nci maddede yazılı hükümlere ay k ı n olarak yapılan toplantılar zabıtaca me-
uediimekle beraber toplantıyı tertip ve idare edenlerle nutuk söyliyenler de yu
karıki fıkrada yazılı ceza ile cezalandırılırlar. 

Prapaganda toplantılarına dair saçlar 
YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Her kim 44 ncü maddede gösterilen heye

tin kurulmamış olduğu bir toplantıda söz alır ve söyler veya her hangi bir vasıta 
ile bir seçim propagandası toplantısına mâni olur veya devamma imkân vermiye-
cek tci'tiplcrle onu ihlâl ederse bir aydan altı aya kadar hapis ve elli liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Secim d-üzmıine veya oy ;-eri) eslini ne ilişkin propaganda suçları 
Y ÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy verme gününden önceki üç gün için

de ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için 
toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar veya 
her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir 
serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz veya yazı ile propaganda 

( S. Sayısı : 161) 



— 31 — 
yapanlar, ve asılsız şayialar çıkaranlar altı ava kadar hapis veya beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. (Hükümet teklifinin 126 ncı maddesi ay
nen) 

Propaganda hükümlerine aykırı hareketler 
YÜZ OTUZ B E Ş l N C l MADDE — Bu kanunun 35 nei maddesinde yazılı mu

vazzaf subaylarla askerî memur, askerî adlî yargıç ve gedikli erbaşlardan ayrılma 
istekleri kabul edilmiyenlerle ayrılma talebi kabul olunanlardan vazifesi başından 
ayrılmamış bulunanların propaganda yapamıyaeakları hakkındaki yasağına ve res
mî elbise ile propaganda memnuiyetine aykırı hareket edenlerden elli liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

133 ve 134 ncü maddelerdeki haller dışında seçim propagandasına dair bu ka
nunda yazılı sair hükümlere aykırı harekette bulunanlar T. C. K. nun 526 ncı mad
desinin birinci fıkrasında yazılı cezalarla cezalandırılırlar-

Kurullara karşı suçlar 
YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Hileli faalivetlerle veva her hangi şekilde 

ve surette cebir veva şiddet kullanarak bu kamunda vazıh kurulların tonla nmaları-
na veva görevlerinin ifasına mâni olanlar bir vıldau aşağı olmamak üzere hnnis 
ve elli liradan bes yüz lirava kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. (Hükü
met teklifinin 128 nci maddesi aynen) 

Silâhla işlenme hali 
YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Dundan evvelki maddede YR7jl]ı fiiller si

lâh ile islenirse üe vıldan asarh olmamak ü-zere ve bes kimiden tfiv*ıde silâhlı l^m-
seler tarafından ittifak edilerek veva itti faksız olsa dâhi 10 kişiden fazla silâhlı 
lomseler t a r a f ı n ı n vamlırsa bes vıldan asanı olmamak ü^ere ağır hapis cezası hü
küm olunur. (Hükümet teklifinin 129 ncu maddesi aynen) 

T e âhirlere riavet sislik 
YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her kim secim islerinin cerevanı sı

rasında kurullar başkanlarının secim verlerinin düzenini şarlamak maksarüvle 
aldıkları tedbirlere ihtara rağmen riavet etmezse üç dünden bir ava kadar hafif 
ha-nis ve yüz b'rava kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. (Hükümet teklifinin 
130 ncu maddesi aynen). 

Resmî makam bildirilerine ve propaganda matbularına dair suçlar 
YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Her kim secim muameleleri^ ait 

olmak üzere resmî makamlar tarafından ya vınlanan bevanname ve tebliğlerin 
ilân ve asılmasına mâni olur veya bunları tahrip ederse bir aydan altı aya kadar 
hapis cezasivle cezalandırılır. 

S ^ i m rrronap'anda matbualarının njsir veya ilân veva asılmasına mâni olan 
veva bunları tahrip edw\ kimse elli liradan beş vüz lirava kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılır. (Hükümet teklifinin 131 nci maddesi aynen). 

Asılı tutanaklara dair suçlar 
YBZ KIRKINCI MADDE — Kurullarca oy verme ve seçim neticelerini 
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gösteren tutanakların asılı suretlerini yırtan, bozan, kaldıran kimse hakkında bir 
aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. (Hükümetin 132 nci maddesi ay
nen). 

Seçme yeterliğine dair suçlar 
YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendi

sini veya bu yeterliği haiz olmıyan bir başkasını hileli muamele ve hareketlerle 
seçmen kütük veya listelerine kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş olanların 
silinmesine mâni olan veya seçme yeterliği bulunan birinin aynı fiil veya hareket
lerle kütük veya listeden silinmesine sebep olan kimse üç aydan üç yıla kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır. (Hükümet teklifinin 13.3 ncü maddesi aynen). 

Seçmen olmıyan kimse yerine oy verme 
YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Her kim oy verme sırasında seçme yeterli

ği olmadı cim bildiği halde veva başkasının ismini taşıyarak bir sandıkta oy ver
meye teşebbüs ederse veya verirse bir avdan bir yıla kadar hapis ve beş yüz li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdi Hen sonra başka sandıklarda da oy vermeye teşebbüs 
edenler veva verenler hakkında da avnı ceza uygulanır. 

Bu fiiller 127 nci maddede yazılı şekilde işlenirse ceza üçte bir nispetinde ar
tırılır. 

Oy sandığı üzerindeki suçlar 
YİTZ K I R K TÎCİÎNCÎÎ MADDE — Yetkisi olmadığı halde veva usulüne aykırı 

olarak ov sandığının yerini dco-îstiren veva bulunduğu yerden kaldırtan, açan, ça
lan veya tahrip eden veva içindeki ov zarflarını alan, çalan, veya değiştiren kims^ 
bir vı 1dan beş yıla kadar hani s ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. (Hükümet teklifinin 135 nci maddesi aynen). 

îçki yasağına aykırı hareketler 
YÜZ KTRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy verme günü oy verme süresince 

umuma acık yerlerde, umumi mahallerde ispirtolu içki verenler veya içenler veya 
her hangi bir suretle acık veya kapalı şişelerde isnirtolu içki satanlar veya alanlar 
elli hradan bes vüz liı 'ava Ka dar ağı para cezasiyle cezalandırılırlar. 

93 ncü maddede yazılı silâh taşıma memnuiyetine aykırı hareket edenler hak
kında da aynı ceza verilir. 

Kötü niyetle şikâyet ve itiraz 
YÜZ K I R K B E S İ N C İ MADDE — Oy verenin yolunda cereyanını veya seçim 

kurullarının vazifelerini selâmetle görmesini yahut sayım neticelerinin tesbitini ge
ciktirmek gibi kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulunanlar bir aya kadar hafif ha
pis veya yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kütük nakli işlemlerini yapmıyanlar 
YÜZ KIRK ALTİNCİ MADDE — Kavıtlı bulunduğu seçmen kütüğüne işa

ret verilerek kendisini kaydettireceği sekmen kütüğü muhtarlığına karşı vesika 
istiyen seçmenlere kendilerinden istenen belgeyi vermiyen veya kaydı yapmıyan 
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ve bu değişikliği kütüklerin muhafaza edildiği nüfus müdür ve memurluklarına 
bildirmiyen muhtarlar 10 liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Bu kanunla görevlendirilmiş oldukları 
halde belli süre içinde ve şekillerine uygun olarak seçmen kütük veya listelerini 
tanzim etmiyen, seçmen yoklamasını yapmıyan, seçmen kütük listelerini asmıyan 
veya bunlara mütaallik evrak ve vesikaları gereği gibi muhafaza etmiyenler üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezasiyle cez ılandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken d'kkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu 
husule gelmişse altı aya kadar hapis cezası verilir. 

(Hükümet teklifinin 139 ncu maddesi aynen) 

Kütükleri tutmakla görevli kimselerce işlenen suçlar 
YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Seçmen kütük ve listelerine • yazılmak 

hakkı olmıyan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı bulunan bir seçmeni yaz-
mıyan veya bunlara yazılmış olup da silinmesi gereken seçmen adını silmiyen 
veya silinmemesi gerektiği halde silen1 er bunları bilerek yaptıkları takdirde 
bir vıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve itinanın gösterilme-
mesinden ileri gelmişse altı aya kadar hapis cezası hükmolunur-

Kütüğe ilişkin suçlar 
YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Tamamen veya kısmen sahte seçmen 

kütük veya listesi tanzim eden veya bunlarda tahrifler yapan veya • bozan, çalan, 
veya yok eden kimse üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cesasiyle cezalan
dırılır. 

Seçmen kütük ve listelerine mütaallik vesikaları çalan, bozan, yok eden veya 
tahrif eden kimseve de aynı ceza verilir. 

(Hükümet teklifinin 141 nci maddesi aynen) 

Seçmen kartı üzerindeki suçlar 
YÜZ ELLlNCÎ MADDE — Sahte seçmen kartı tanzim edenler, bunları kulla

nanlar, istedikleri halde seçmen kartlarını sahiplerine vermiyenler veva hakkı 
olmadığı halde kendini sahibi göstererek vazifeli kimselerden alanlar, ölen veva 
başka bir yerde bulunanların kartlarını kullananlar, çalanlar, tahrif ederek kul
lananlar ve bu hareketlere teşebbüs edenler altı aydan aşağı olmamak üzere hapis 
ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kurullar mensuplarının vazifeye gelmemesi 
YÜZ ELLÎ BÎRlNCl MADDE — Kurullara seçildiği halde haklı bir sebep ol

maksızın vazifesi basma gitmiyenler yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

Secim başladıktan sonra kurullardaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın ter-
kedenler bir aydan altı ava kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 
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Kurul mensubu kimselerin seçim işlerini bozması 

YÜZ ELLİ ÎKÎNCÎ MADDE — Seçim kurulları üye ve başkanlarından her 
hangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim muamelelerinin yapılmasını veya 
oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin butlanına 
bilerek sebebiyet verir yahut seçim neticelerini ilân etmekten imtina ederse bir 
yıldan üç 3rıla kadar hapis, üç yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Seçim vasıtalarının gönderilmemesi 
YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim kurulları başkan ve üyelerinden 

her hangi biri veya bu kanunda yazılı işlerden biriyle görevlendirilen kimseler seç
men kütüklerini, aday listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy puslalarını, 
oy sandıklarını ve oy zarflarını veya maddi, malı vasıtaları zamanında yerlerine 
göndermezler veya gönderilmesine mâni olurlarsa bir yıldan aşağı olmamak üzere 
hapis ve yüz liradan beş vüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa ceza üç aydan bir yıla kadar ha
pistir. 

Siyasi partilerin veya bağımsız adayların oy puslalarını veya seçime müta-
allik her türlü evrakını zabıt veya imha eden veya bozan veya oy verme yerine 
götürülmelerine mâni olanlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Bu filler resmî sıfatı haiz olanlar veya silâhlı kimseler tarafından veyahut 
meskene veya siyasi parti binalarına girmek suretiyle işlenirse bu maddede yazılı 
ccezalar bir misli artırılır. 

Oy verme neticesine tesir edecek fiiller 
YÜZ E L L Î DÖRDÜNCÜ MADDE — Her kim sandık başında seçmenlerin 

imzalarını koydukları kütük listesine geiıniyenler adına sahte imza atmak, mühür 
koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareketle sandığa oy atar veya attırır 
veya her hangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim 
tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrir eder ve etti
rirse üç yıldan yedi yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. (Hükümet tek
lifinin 147 nci maddesi aynen). 

Hırsları tutanağa geçirmemek 
YÜZ E L L Î B E Ş Î N C Î MADDE -— İlgililerin şikâyet ve itirazlarını tutanağa 

geçirmeyi reddeden kurul başkan veya üyeleri bir yıla kadar hapis ve beş yüz 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. (Hükümet teklifinin 148 nci 
maddesi aynen). 

Kurul kararlarına riayetsizlik 
YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Bu kanunda yazılı kurulların çoğunlukla 

vermiş oldukları her çeşit kararlara riayet etmiyen kurul mensupları bir aydan 
bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. (Hükümet teklifinin 149 ncu 
maddesi aynen). 

(S . Sayısı : 161) 



- 35 — 
Görevi savsama ve kötüye kullanma 

YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Bu Kanunla görevlendirilen kimseler vazi
felerini her hangi bir şekilde savsadıkları veya kötüye kullandıkları takdirde, 
bu kanunda ayrı ceza tâyin edilmemişse, Türk Ceza Kanununun bu suçlara ait 
cezaları altıda bir artırılmak suretiyle hükmolunur. 

(Hükümet teklifinin 150 nci maddesi aynen) 

Memur sıfatını haiz olanlar 
YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kısımda yazdı suçlar, haklarında sa

rahat bulunmadığı hallerde, ceza • kanunu tatbikatında memur sayılan kimseler 
tarafmdan işlenmişse verilecek ceza yarısı nispetinde artırılır ve ayrıca kamu 
hizmetlerinden yasaklılık cezasına da hükmolunur. 

(Hükümet teklifinin 151 nci maddesi aynen) 

Ertelenmedik 
YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanım hükümleri gereğince hük-

molunan cezalar tecil edilemez. 
(Hükümet teklifinin 152 nci maddesi aynen) 

Bölüm : 2 

Kovuşturma usul ve şekilleri 

Kovuşturma ve soruşturma zamanı 
YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Seçim işleriyle görevlendirilenlerin oy ver

me günü ile bundan önceki 24 saat içinde işledikleri bu kanunda yazılı seçim suç
larından ötürü bağlı bulundukları kurullarca düzenlenmesi gereken seçim tuta
naklarının tanzim edildiğinin ertesi günü kovuşturma ve soruşturma yapılır. 

Bu süre içinde ağır cezayi gerektiren suçlarla infazı muktazi hükümler ve 
merciinden sâdır olmuş tevkif kararları ve 3005 sayılı Kanun hükümleri gereğin
ce asliye mahkemelerinin görevine giren ve delillerin kaybolması gibi sebeplerle 
gecikmesinde mazarrat umulanı cürümlerden başka hiçbir sebepten dolayı bir seç
men hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılamaz ve oy verme günü ile ondan 
önceki üç gün içerisinde seçmenin hürriyetini ve oy verme imkânını kaldıracak 
veya tahdit edecek idari ve malî hiçbir tedbir alınamaz. 

Buna aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında altı aydan eksik olmamak üze
re hapis cezası hükmolunur. 

Sanıklar bakımından genel hükümlerin uygulanması 
YÜZ ALTMIŞ B l R l N C l MADDE — Bu kanunda yazılı suçlardan birini işli-

yenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun haklarında umumi hükümler daire
sinde kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık soruşturması Cumhuriyet Başsav
cısı, gerekli görüldüğü halde ilk soruşturma Yargıtay Birinci Başkanının görev
lendirdiği Yargıtay üyesi veya yargılama, Yargıtayın yetkili ceza dairesi tarafın
dan umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını başsavcı kendi yardımcılarına da yaptırabilir. Ancak, 
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kamu dâvasını açmak, ve kovuşturmaya mahal olmadığına göre karar vermek 
başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında başsavcı tarafından istenilen, tevkif, tahliye, 
zabıt ve aramaya ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üyesi tarafmdan karar veri
lir. 

Başsavcı tarafmdan kovuşturmaya mahal olmadığına dair verilen karar ile yu-
kardaki fıkralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından hazırlık ve ilk soruşturma
lar sırasında verilecek kararlara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay Birinci Başkanı 
tarafmdan görevlendirilen bir daire başkanı tarafından tetldk olunarak karara 
bağlanır. 

ilk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi tarafmdan verilecek kararlardan 
umumi hükümlere göre tasdik ile tekemmül etmesi icabedenlerin tasdik mercii 
Yargıtay Daire Başkanıdır. 

Yargıtay daire başkanının tasdiki ile tekemmül eden kararlara karşı yapıla
cak itirazlar Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruşturmasının yapılması ve kamu dâvası 
açılması ve son soruşturma açılmasına karar verilmesi o ile en yakın il merke
zindeki vazifeli Cumhuriyet Savcısı ve sorgu yargıcı ve yargılamaları o yerdeki 
görevli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hâkimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince 

şikâyetname vermek suretiyle kamu dâvasını tahrik edebilirler. (Hükümet tekli
finin 154 ncü maddesi aynen). 

Kovuşturma, usulü 
YÜZ ALTMIŞ ÎKtNCl MADDE — Ağır cezayı gerektiren cürümlerden gay-

rısında 153 ncü maddede yazılı sürelere riayet edilmek şartiyle bu kanunda ya
zılı suçlardan dolayı 3005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kovuşturma yapılır. 

(Hükümet teklifinin 155 nci maddesi aynen) 
YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — îl ve ilce seçim kurulu başkanlığını ya

pan yargıçlar kendi çevreleri içinde vukuagelecek seçim suçlarına mütaallik dâ
valara bakamazlar. 

Aynı mahalde bu dâvaları görecek başka yargıçlar bulunmaması veya mahke
menin teşekkül edememesi halinde mezkûr dâvalara bu mahalle en yakın yargıç 
çevresinde bulunan aynı derecedeki mahkeme veya vazifeli yargıç tarafmdan ba
kılır. 

(Hükümet teklifinin 156 ncı maddesi aynen) 

Tutanakların delil kıymeti 
YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı suçlardan ağır ce

zayı gerektirenlerin gayrisinde kurullarca tanzim edilen tutanaklar sahtelikleri sa
bit oluncaya kadar muteberdir. 

(Hükümet teklifinin 157 nci maddesi aynen) 

Zaman aşımı 
YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCI MADDE — Seçim suçlarından doğan kamu dâvası 

seçimin bittiği tarihten başlıyarak üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma ya
pılamaz. Ancak takibi karar veya izin almasına bağlı hallerde bu mehil karar 
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veya izin almdığı tarihten itibaren yürürlüğe başlar. 
(Hükümet teklifinin 158 nci maddesi aynen) 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli hükümler 

1. Seçim giderleri 

Giderlerin Ödenmesi 
YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Seçim giderleri Genel Bütçeden ödenir. 

Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Bütçesindeki özel bölüme konur. 
Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle seçim işleri için bu kanun gereğince gö

revlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak 
memur ve hizmetlilere verilecek ücretler ve hariçten alınarak çalış tırıl acaklarm 
gündelikleri Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları Harcı
rah Kararnamesi hükümlerine göre ayrıca verilir. 

Adalet Bakanlığı bu madde hükümlerine göre harcanacak seçim giderleri öde
neğinden yeter miktarını il ve ilce seçim kurulları başkanları emrine gönderir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması lâzımgelen her türlü masrafların ita 
âmiri il ve ilce seçim kurulları başkanları olup tahakkuk işlemleri Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından yapılır. 

YÜZ ALTMIŞ YEDlNCÎ MADDE — H, ilce ve sandık kurullarına ait mühür
ler, seçim işlemlerine taallûk eden tutanaklar, matbu defterler veya sair evrak il, 
ilce Adalet daireleri emanet memurluklarında ve oy sandıklariyle kapalı oy ver
me yerlerinin eşya ve malzemesi köylerde muhtarlıklarca ve kasaba ve şehirlerde 
belediyelerce muhafaza olunur, 

YÜZ ALTMIŞ SEKÎZÎNCl MADDE— Bu kanun gereğince yapılacak işler 
için lüzumlu her türlü levazım ve imal ettirilecek eşya ve taşıma giderleri mik
tarı neye baliğ olursa olsun 2490 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (A) fıkrası 
hükümleri dairesinde pazarlıkla yapılır. îlân mecburi değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilce adalet daireleri mutemetlerine il ve ilce 
seçim kurulları başkanlarının tasvibi ile ayrıca üç bin liraya kadar avans verilir. 

Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen miktara kadar yeniden avans veri
lebilir. 

Geçici hükümler 

Yüksek Seçim- Mahkemesi üyelerinin seçilmesi 
G-EÇÎCÎ MADDE 1. — Yüksek Seçim Mahkemesi için üye seçilmesi işbu ka

nunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir hafta iiçnde yapılır. (Hükümet tekli
finin geçici 1 nci maddesi aynen). 

Büyük Millet Meclisinin 8 nci Döneminde temsil edilen partiler hakkında hüküm 
GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanunda siyasi partiler için şart koşulan, ilk umu

mi toplantılarım yapmış olmak ve en az yirmi ilde teşkilât kurmuş bulunmak 
( S. Sayısı : 161) 



mecburiyetine dair hüküm, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet 
Meclisinde temsil edilmekte olan partiler hakkında, 1950 seçimlerinde uygulan
maz. (Hükümet teklifinin geçici 2 nci maddesi aynen). 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 genel seçiminde seçilecek milletvekili sayısının 
tesbitinde 1945 genel nüfus sayımı esastır. Ancak bu esasa göre her seçim çevresi 
için tesbit edilecek milletvekili sayısı 1946 genel seçiminde her seçim çevresi için 
tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayısından aşağı olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Her sandık için numaralı mühür ve ıstampa maddi 
imkânsızlıklar dolayısiyle zamanmda gönderilemezse sandık kurulları vazife gör
dükleri mahalle veya köy ihtiyar heyetine ait mühür ve ıstampayı kullanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İstanbul ili il seçim kurulu ile 68 nci maddede yazılı 
ilce seçim kurulları için seçilecek üyeler, İstanbul Birleşik Mahallî İdareler Ge
nel Meclisi üyeleri arasından alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Seçmen kütüklerinin tanzimine, bu kanun yürürlüğe 
girer girmez hemen başlanır ve en geç kırk gün zarfında kayıt işi neticelendirile
rek listeler 19 ncu madde gereğince askıya çıkarılır ve bu kanunun kütüklere 
dair hükümleri dairesinde işleme devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girer girmez ilce seçim kurulları 
on beş gün içinde toplanarak bu kanunun 3, 75 nci maddeler gereğince sandık 
alanlarının tesbiti için gereken işlemleri yaparlar. 

. •• ı ' i r - M Ş 

S. Son maddeler 

Kaldırılan kanunlar 
YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 4918 ve 5258 sayılı kanunlar yü

rürlükten kaldırılmıştır. (Hükümet teklifinin 160 nci maddesi aynen). 

Yürürlük 
YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(Hükümet teklifinin 161 nci maddesi aynen). 

Yürütmekle görevli makam 
YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür. (Hükümet teklifinin 162 nci maddesi aynen). 
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