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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Suphi Karaman, Cumhurbaşkan
lığı seçimindeki tutum ve davranışlar ve bun
ların yarattığı Anayasal bunalıma dair gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Danışma Kurulunun; parti gruplarında vu-
kubulan değişiklikler sebebiyle komisyon se
çimlerinde esas tutulacak dağıtım cetveline ait 
kararma dair Başkanlık, 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında 2G . 4 . 1961 tarih ve 298 sa
yılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin, havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan alınacak beşer üyeden 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesi
ne dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığı tezkereleri kabul olundu. 

İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, Millî 
Savunma Komisyonu; 

Sivas Üyesi Âdil Altay'ra, Kitaplık Karına 
Komisyonu ve,. 

.Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu üyeliklerinden çekildikleri
ne dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

A. P. ve C. H. P. grupları Başkanvekiıleri-
nin, Genel Kurulun 24. 25, 26 Mart 1973 gün
leri de toplanmasına dair önergesi kabul olun
du. 

Petrol Reformu kanunu tasarısının görü
şülmesi komisyon yetkililerinin. 

10/45, 10/2, 10/3, 10/46, 10/4, 10/33 numa
ralı araştırma önergelerinin ve, 

'Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvace
hesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağdaşıp 
bağdaşmayacağına dair, İstanbul C'vesi Ekrem 
Özden'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Di
vanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 
1972 tarih ve 31 sayılı kararlarının görüşülme
leri yetkililerin; 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun teklifinin görüşülmesi de. komisyon yet
kililerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları 
nedenivle ertelendi. 

24 . 3 . 1973 Cumartesi 
toplanılmak üzere Birleşimi. 
verildi. 
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21acıt Zcreti 

iünü saat 15,00"te 
saat 15,22'de son 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 
Kâtii) 
Konya 

Osman Xuri Cunpolat 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Bahriye Üçok'un, 4 Temmuz 1972, 2 Şubat ve 

5 Şubat 1973 günlerinde Cumhuriyet Senato

sunda yapmış olduğu konuşmalar hakkında ne 

gibi tedbirlerin alındığına dair yazdı soru öner

gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

(7/H7) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Bahriye Üçok'un. Atatürk ve devrimleri aley
hinde yapılan zararlı yayınlar hakkında ne 
düşünüldüğüne dadr yazılı soru önergesi Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. ; 7/1 ] 8 ) 

3. —• Cumhuriyet-Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi
ne dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/119) 
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l î . - 'GELEN KÂĞITLAR 

Teklif • 
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 

23 ııcü madde eklenmesine dair teklifin Millet 
Meclisince maddelere geçilmesi kabul olunma
yan metni (M. Meclisi : 2/849) C. Senatosu : 
2/49) (Anayasa ve Adalet Komisyonu un) (Müd
det : 5 gün). 

Raporlar 

2. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkında 2G . 4 . 1961 tarih ve 298 
sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilme
si ve bu kanuna biı geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet ?declisincc 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi : 2/822; C. Senato
su : 2/4.^) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 
23 . 3 . 1973) 

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçi
ci 23 ııcü madde eklenmesine dair teklifin Mil
let Meclisince maddelere geçilmesi kabul olun
mayan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya-
:::'. ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2,349; C. Senatosu : 2/49) (S. Sayısı : 231) 
' )ağıtma tarihi : 24 . 3 . 1973). 

•V ««KB.vO-, .~m.-

Açılma Sa: ti : 15,00 

BAŞKAN : Balkar sekili Macit Esren 

KÂTİPLER : Osman Nuri Carıpolac Kĉ  ya), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi acıyorum. . . 
^j, " T , ~ T , T mahal görmeksızm müzakerelere başlıyoruz. 
Mendim çoğunluğumuz vardır, voklarnava J ^ 

1. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkında 26 . 1 . 1961 iarih ve 298 
sayılı Kanunun ibâzı hükümlerinin değiştirilme
si ve bu kanuna- bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin .Millet uUeclisince 
kafoul ..olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri >ve Anayasa (ve Adalet komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. {Meclisi : 2/822; C. Senato
su : 2/48) (S. .Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 
23 . 3 . 1973) (1). 

IÎÎ. - GÖRÜŞ' LEN İŞLER 

BAŞKAN — Sayın Eendeci, bu raporun ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak görüşülmesi 

(1) 230 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

hususunda bir teklifiniz olacaktı bildiğime göre? 

RSFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Bekliyoruz efendim... Peki gel
miştir, yazıyı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Oel^ıı kâğıtlar arasında bulunan 230 S. Sa
ydı Kanun teklifi tabedilip sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 
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Önemine ve müstaceliyetine binaen gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınmasını, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Efendim adı geçen raporun ön
ce gündeme alınmasını, sonra öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi muamelelerini yapacağız. 

Şimdi, gelen kâğıtlardan gündeme ithal edil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, gündeme alınmıştır. 

Öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de var onu da oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunmasına lüzum olup olmadığı hu
susunu. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Tasarı dağı
tılmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim bırakılmış olmalı, bel
ki siz en son bakmadınız. Söylevim göndersinler 
efendim. 

Hükümet burada, Komisyon burada. Ra
porun okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum, raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, rapor okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyelerin isimlerini veriyorum: Şahısları adına 
Sayın Sırrı Atalay ve Sayın Ömer Ucuzal görü
şeceklerdir. 

Sayın Atalay, buyurun efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

bende söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özmen'i de kayıt ediyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütük
leri hakkındaki yasa teklifinin tümü üzerinde kı
saca görüşlerimi arz etmeye çalışacağım; 

Yasama Meclisine gelen yasalar içerisinde en 
yararlısı ve en iyisi olan yasalardan birisi olarak 
bu teklifi görmek ve bunun hazırlanmasında payı 
onları tebrik etmek yerinde olur, 
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Seçimlerin, millet iradesiyle mutabakatı, irti-
j harı ve esası, genel oy prensibi içerisinde seçimin 
I t om el hükümleriyle, temsil sisteminin iyiliğine, 
I rıükommelliğine ve o toplumun hayat şartlarına 

ve siyasî şartlarına uygun olmasına bağlıdır. Se-
I çim kütüklerinin bu günkü işleyişi ve şekli bir-

çek itirazları üzerine toplamış bulunmaktadır. Ye-
| ni gelen teklifte, seçim kütükleri daimi hale geti

riliyor, birinci prensip bu oluyor. İkincisi; seçim 
kütükleri daimi denetim altında olacak. Bir büro 
tarafından tanzim edilecek ve yürütülecek. Secim 

I kütüklerine, yeni seçmenlik hakkını kazananlar de
vamlı olarak işlenebilecek. Seçmen hakkını kaybe
denler ise, kütüklerden düşebileceklerdir. 

Yüce Genel Kuruldan, Millet Meclisinden ge
len bu metnin, yani seçimin esası olacak seçmen 
kütüklerinin süratle çıkmasının sayılmayacak ka
dar çok faydalı olacaktır. 

Türkiye, bugün içinde bulunduğu bunalım
dan kurtulmanın yollarını ararken, çarelerden bi-

I rlri benim kişisel düşünceme göre süratte seçimle-
| re gidilmesidir. Süratle ve derhal seçimlere gide-
I bilmek için de, seçim kütüklerinin bu yasa tekli-
I leri ışığı altında mutlaka düzeltilmesidir. 

Bugün ülkemizde Parlâmentonun aldığı şekil 
! ve oyların dağılışı o dereceye gelmiştir ki, öyle 

bil' hüviyet almıştır ki. Milletin iradesi ile Paıiâ-
meııtonunun kullandığı oy ve davranışları muta
bakat İmlinde değildir. Milletin oy verdiği iki bü-

j yük siyasî parti, yani Milletin oyunun 9c 70 den 
fazlasını <-\ 80"ine yakın oyunu temsil eden siyasî 

j partiler Türkiye'nin siyasî kaderinde söz sahibi 
olmaktan uzak kalmıştır. Milletin irade tecrübe
sinden geçmemiş veyahut Millet oylarının 9r 10 
nu. İnle almayanlar, Türkiye'nin siyasî hayatını 
demokratik yollardan da ifade edilseler, kaderini 
eli erinde tutmaktadırlar. Böylece Türkiye'de hal
kın iradesini hâkim kılmak ve onu Parlâmentoda 
arınmış bir şekilde tecelli ettirebilmek için sürat
le Parlâmentonun seçimlere gitmesinde zorunluk 
vardır. 

1961 yılında Temsilciler Meclisinde Seçim Ka
nunu görüşülürken şunları ifade etmiştim. «Böy
le eo çoğunluğun hâkimiyeti yerine azınlığın ta
li akkümü kendiliğinden doğar» Tıpkı bugün doğ
duğu gibi. bugün Türkiye'de, Parlâmentoda A-,e 

| siyasî iktidarda çoğunluğun hâkimiyeti değil, 
| azınlığın hâkimiyeti gözönündedir ve bu işlemefc-
| tedir. Ne demiştim?.. «Böylece çoğunluğun hâki-

356 — 
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nıîyeti yerine azınlığın tahakkümü kendiliğinden j 
doğar. Hele Parlâmentoda serbest bir çoğunluk 
varsa, 'artık o me'mleketin kaderini milyonlarca 
seçmenin oyları değil, partilerin merkez organla
rının küçük partilerin başkanları !tâyiıı eder. Garp 
memleketlerinde bıı çok görülmüştür. Parti mer
kez organlarının ihtirasları ve entrikaları,» 1981 
de bunları söylemiştim, küçük partilerin im:kez 
organlarının entrikalarının çeşitli şekilleri görül-
nıüştür. Artık nispî temsilde serbest bir çoğunluk 
mevcut olduğu zaman; aynı Parlâmentoda ser
best bir fazlalık-, hareket halinde olan sayılar çek 
olduğu zaman memleketin kaderini çoğunluk par
tileri değil, ufak tefek partiler ve o partilerin İh tı
raşlarını kullanan entrikalarını beceren ve bunu 
çeviren merkez organları tayin ederler. Bunu 1.901 
yılının 9 Mayıs tarihinde Temsilciler .Meclisinde 
açık ve seçik ifade etmiştim. 

Bir •toplumun hayatında aradan geçen Pj yıl 
pek büyük bir tarih değildir, ama şimdi okuduk
larımla bugün Türkiye'de Olanlar ar'asmda yüzde 
yüz bir mutabakatın kendiliğin meydana geldiği i 
ve Türkiye'de bu söylediklerimin ne ölçüde ta
hakkuk ettiği kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bu-
'gün hareket halinde bulunan ve serbest olan ey sa- I 
yıları siyasî hayatımızda ve Parlâmento hayatı
mızda bir nirengi noktasını teşkil etmekte ve hal
kın büyük çoğunluğunun oylarını elinde tutan si
yasî partilere rağmen, kendi iradelerini ve 'kendi 
hareket tarzlarını hâkim kılmağa çalışmaktadır- j 
lar. Türkiye'de olan bundan başka bir şey midir? Î 

(•kırp memleketlerinde serbest- ve hareket ha
linde olan oyların sayısı belli bir miktarı geçtiği 
takdirde, derhal genel oya baş vurulur, parlâmen- j 
t ol ar yenilenir. Gerçek ve hürriyetçi demokrasiler- 1 
de bunalımlar tedavi edilmediği takdirde, derhal '; 
seçimlere gidilir ve seçimlere başvurulur. En iyi j 
tedavi tarzı seçimler olur. Şunun için ifade etmek ! 
istiyorum; seçimlerin genel oy prensibinin iki mes-
n'edi vardır. Biri, seçimlerin temel hükümleri; di- I 
geri temsil sistemi. Temsil sistemi şu anda bir gö
rüşme konusu değildir, Secimin temel hükümleri 
gelmiş bulunmaktadır. Bu meclis seçimin temel 
hükümlerini süratle çıkarıp, süratle gerçekleşti
rip genel oya başvurmanın zorunluğundadır ve 
Türkiye bu bunalımdan çıkabilni'ek için bunu en 
iyi bir hal çaresi olarak görme zorunluğuncladır. 

Şimdi temsil prensibinin dışında olarak, geti
rilen temel hükümlerin şu noktaları bünyesinde J 

— 357 
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toplaması gerekirdi. Temel hükümler, bütün seç 
menlik hakkına sahip olan vatandaşların iradele
rini eksiksiz olarak temsil ettirecek ve yansıtacak 
bir sistemi ihtiva etmeli. Yeni gelen hükümler bü
yük ölçüde bunu sağlamağa çalışmaktadır. Kolay 
sağlama imkânı da olmalıdır; yani millet iradesi
nin genel oy prensibi içerisinde tam olarak yansı
yabilmesi için oy kullanmanın kolay olması gerek
li bulunmaktadır. Bu hükümlerde bunu da gör
mekteyiz ; kolaylaştırmış bulunmaktadır. Geçerli 
şekilde olabilmelidir; yani, Milletin iradesini Par
lâmentoda yansıtacak temel prensipleri getirebil
melidir. Yargı denetimi altında olmalıdır. Bütün 
bu hükümleri getirmektedir. Bu sebeple yargıç de
netimi altında olan, daimî bulunan bu hükümler 
bizim seçimlerimizde temel noktaları teşkil ede
cektir ve sanırım ki, Millet iradesini yansıtmanın 
önemli vasıtalarından biri olacaktır. 

(tene ben 9 Mayıs 1961 günü Kurucu Mecliste 
şunları söylemiştim.: «Egemenlik hakkının yerine 
getirilmesi şekli, Anayasa garantilerinden daha az 
mühim sayılamaz». Bir milletin seçim mevzuatı, 
Anayasasından daha az önemli değildir. Gerçek
ten seçim mevzuatı, en az Anayasalar kadar önem
li bulunmaktadır. Bizim şimdiye kadar kütükleri 
muvzuatımızdan şikâyetlerimiz vardı Seçmenler 
tam. olarak kütüklere kayıt edilmiyordu, seçmen 
kütüğe gittiği zaman kendisini listede bulamıyor
du. Seçmen yer değiştirdiği takdirde kendi oyunu 
kullanma hakkından mahrum bulunuyordu. Böy
lelikle Seçim hakkına sahip yüz binlerce ve mil
yonlarca insan oyunu kutlamağa gittiği sırada, oy 
kullanma imkânından yoksun bulunuyordu. Ge
len teklif büyük ölçüde bunları gidermektedir. 

Gönül arzu ederdi ki, 18 yaş imkânını sağlaya
cak hükümlere göre tam bu sırada, seçim kütük
lerinin tanzimi sırasında, yani seçmenlerin tanzi
mi sırasında 18 yaşındakiler de kütüğe kayıt edil
sin. Bütün dünyanın, demokratik ülkelerine se
çim yaşı olarak tespit edilen yaş 18'dir. Artık 
medenî ve demokratik bir ülke gösterilemez ki, 
18 yaşından yukarı bir seçmen yasını kabul et
miş olsun. Bu yaşı da görmüş olsa idik. Ben 
noksan olarak, seçmen kütükleri için, ancak bu
nu görebiliyorum. 

Türkiye'de bunalımın süratle telâfisi, millet 
iradesiyle Parlâmento iradesi arasındaki mutaba
katın mutlaka sağlanması ve hareket halinde, 
serbest bulunan azınlık oylarının Türk siyasî ha-
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j a tında demin okuduğum ve ifade eTvğbaa 13 yıl 
önceki entrikalardan uzaklaşabilm esinin yolu. 
süratle seçimdir. Bunu temin eden de seçmen 
kütükleridir. 

Bu bakımdan yiîee Cumhuriyet Senatosun
dan çok isabetli olan bu- yasa teklifinin sür
atle çıkarılmasını rica ediyorum. Önemli o; a m dn. 
kanunun amacına uygun olarak süratle se anan 
kütüklerinin tanzimime gidiJnıesiuii'. Bu 3 bel İs 
bunalımdan kurtulmak için yakın bir tarihi-' 'va
desini kullanır ve kendi hür iradesiyle -er -!aa 
kararını verirse, bu seçim, kütükleriyle bu hiîkbv.-
ler de bu mevzuatlarla bir seçime gben Tü: 
nin yarının umudu için bir mesnet h: n : y 
bulunuyoruz. 

Ben, bu yasa teklifini böyle bh mesnet e! ; 
görüyor ve bu yönden olumlu oyna e vaha;'. 
(kul 1 a ırmak istiyorum. 

Saygılar sunarını . (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — MıılıU;. . 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresine başladığımız teklif. Seçimle. ::ı 

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükmei hak" -
daki 298 sayılı Kanunun 15 maddesini değişd-
ren bir tekliftir. 

Teklifi hazırlayan ve teklifin bu şekle ge'i-
şinde emekleri geçen arkadaşlara huzurunuzda 
teşekkürü bir vazife İtilirim. 298 saydı Karre-
nun tatbik edildiği 12 yıldan beri yapılan se
çimlerde oy hakkım kullanmak istemen vata e• 
daşlardan nicelerinin sandık başına ; : d* m •.. 
seve vatandaşlık hakkını istimal etmb- isUbd-
levi bir sırada kendisinin seçim kümbüudo is
minin bulunmadığı söylenerek, oraya kadar gi
dip, vazifesini yapmak isteyen insanla anı gönül 
kırıklığı içerisinde geri döndüklerine hepimiz 
şahit olmuşuzdur. 

Getirilen hükümlerle; anık sandık basma 
giden vatandaşın İni hakkını seve seve kullan
ma imkânı sağlanmaktadır. 

Evvvelâ yeni getirilen hükümlerin başında 
«daimî seçmen kütüğü» diye bir sistem ihdas 
edilmektedir. Böylece yine metnin bir madde
sinde; önümüzdeki Mayıs ayının ikinci paza e 
günü nüfus sayımında olduğu gibi sabahtan av-
şama kadar seçmen kütüklerinin tespiti için sa
yım yapılacaktır. Bu iş. yetkili bir organ neza
retine verilecek ve bu organ daimî kütük büro-
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su olarak kurulacaktır. Bu büro, kütüklerde 
meydana gelecek değişiklikleri tanzim edebile-
mğ! gibi. her yıl kütüklerin tespitinde meydana 
delecek değişiklikleri de kontrol etme imkânını 
sağlayacaktır. 

Değebi arkadaşlarım; böylece seçmen hakkı 
ğan hc•-•: vatandaş, her yıl. yeniden yapılacak 

kmıtrolkr sayesinde anakütüğe ismini yazdıra-
• -k, İkametgâh değişikliği hallerinde gereken 

kolaylıklar gösterilecek. Ayrıca 298 sayılı Ka-
----,y? getirilmiş olan hükümler muvacehesinde 
— '-•'•''n'.;.'sefmetı. kütüğüne geçebilmek için bir 
s".. :; a~.err:simlere tabi tutulmuştu. Yatandaşla-

"" e.- mesabelerin güçkbü sebebiyle seçme 
İl "-^kından vazgeçmek gibi b b yolu tercih ede-
>' :- oy b ekmı kullanmaklar: vazgeçtiği hepi-
, . . • ...... ' . • . p ; ! , : f . k t f ; ı i - . 

d v ; ' l ' e n hükümler, bendim evvel konuşan 
-1 ü-ma . kâdaşmıın bevan etimi sbbi çok rahat 
-r V 1 ••••'!-kia tatbik edilecek hükümlerdir. Yi-
-ıp .'.•:---. organının nezareti altında ilçe seçim 
V ' ••'d '• uı emrindi e kurulacak daimî seçim bü-
••-i""i - - ••• bude devamlı surette kontrol altın-
b t"1 d -• •''-. bövlecc see-me haki.:: obın her vatan

daşın kolaylıkla oy hakkını kullanma imkânı 
sağlanacaktır. Neticede, yüzbinlerce veya mil-
-a^lqr-r.p formaliteler sebebiyle kullanılmayan 
oyların kullanılma imkânına kavuşulacaktır. 

Benh-uiz de sözlerimin basında arz ettiğim 
qdhb 

n g ; , . , ; R A LiHObbU ;Sakeevb> — Olumlu 
•"; kui b e'iğim diyorsunuz. 

ÖMIb UCUZAL ıDevamla; — Evet. olum-
]n oy kukana cağım değerli arkadaşını. 

Tekrar ediyorum, Kanun teklifini hazırlayan 
ebmdaşbe'a teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz 
için de yüce Heyeti saygıyla selâmlarım. (Al-
kıbab) 

BAŞb AN — Sayın Üzmen. 
HALİL ÜZMEN (Kırşehir ı — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Bu Kanun, seçimlerin dürüst ya pil masında 

ve neticelerin çok iyi bir şekilde alınmasında 
bbe nr,e- İpler getiren iyi bir kanun olduğu 
için Hükümeti ve Komisyonu tebrik ederim. 

Burada ben yüce Senatonun sayın üyelerine 
iki nokta"i arz etmeyi bir vazife biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar; her zaman yüce He
yetinize arz ettiğim gibi; kanunlar Meclisleri-
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mizden çıktıktan sonra bu kanunları Doğu Be
yazıt'taki bir nahiye müdürü, Edirne bölgesin
de bulunan kaymakamlar, valiler ve seçim ku
rulu başkanları tatbik ediyorlar; ama kanunla
rın tatbikatında herkesin anlayışı, görüşü ve 
yüreği başka başka biçimdedir. 

Şimdi size bir misal vereceğim. Hadise ba
şımdan geçtiği için ifade edeceğim. Bundan ev
velki kanunlara göre, (İşte şimdi onların acı
sını çektiğimiz için değiştiriyoruz.) seçmen kü
tüklerini zamanı gelince tarıyorlar ve vilâyet
lerde kurulan bürolarda seçmen kütüklerini 
tanzim ediyorlar. Siyasî partilerin müşahitleri 
ve bu vazifeyi yapan arkadaşlar, esaslı bir şe
kilde ilgi göstermediğinden dolayı, seçim san
dığının basma geliyorsunuz, 1 500 seçmeni olan 
bir köydesiniz, bir inceliyorsunuz 1 000 ta
ne seçmen yazılmamış. 1 0O0 tane seçmenin 
yazılmadığını gördüğünüz zaman, bütün seç
menler sandığın başına gelmiş, feryat edi
yorlar. Bunun tatbikatı cihetine gidiyorsu
nuz, yazmayan arkadaşı buluyorsunuz, muhtarı 
buluyorsunuz. Kanunun bunlara verdiği ceza 
vazife-i suiistimal veyahut vazife-i ihmaldir. 
Eğer vazifeyi suiistimalden verirse 1 haftadan 
1 aya kadar hapis cezası verecek, ihmalde ise 
bir para cezası ile kurtaracak. 

- Başından geçmiş, acısını çekmiş bir arkada
şınız olarak çok rica ediyorum, istirham ediyo
rum. Daimî kütük sistemi muhterem arkadaşı
mız, rahmet olsun canına, Şefik Ayhan beyin 
teklifiydi; senelerce mücadele etmişti. Yüce He
yetiniz bunu kabul ederse, gelecek müeyyidele
ri yine kâfi görmüyorum. Ceza altıda bir artı
rılır, altıda bir. Eğer bu suçu o muhtar işlediy-
se, ne yapacaksın? 240'a göre 230'a göre kendi
sine 1 hafta ceza vereceksin, altıda birini artı
racaksın. O buna çoktan alışkın ve onu bağrına 
basmaya da hazır. Çünkü, efendim 5 000 tane 
seçmeni varsa en aşağı 2 000 tanesi kaçırmıştır 
adam. Açık konuşuyorum, çok çok açık söylü
yorum arkadaşlar; buna eğilmezseniz, valiler, 
kaymakamlar, es geçerlerse, ilgilenmezlerse, bü
rolarla netice alamazsınız. İsterse daimî olsun. 
Bunu yine muhtarın eline vereceksin, muhtar
dan gelecek. Bunu yine nahiye müdürüne vere
ceksin, oradan gelecek. Daha sağlam bir netice
ye varmak için Komisyondan ve Hükümetten 
rica ediyorum ; eğer sağlam bir neticeye varmak 

— 359 
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istiyorsanız, seçmen kütükleri daimî olacak, da-
imilik vasfını aldıktan sonra bunu bir kere de 
mahallî nüfus m'emurlarma yazacağınız tezkere
lerle kontrol edeceksiniz. Yazılanlar doğru mu
dur, eksik midir? O zaman meydana belki ha
kikatler çıkacaktır. 5 000 tane seçmeni olan bir 
köye, gittiğiniz zaman 500 tane seçmen buluyor
sunuz. Bunu. görmüş, geçirmiş bir arkadaşını
zım. Istırabını ne kadar çektim bilemezsiniz. 

Şimdi ikinci bir husus daha var : Bunu da 
yine Komisyona ve Hükümete hatırlatıyorum, 
arz ediyorum. 

Arkadaşlar, seçmen kartları da mühim bir 
rr-oblem^ir. Maalesef kanunlarımız tatbik edil
miyor kanunlarımız yerine getirilmiyor, seçmen 
kartları yazılıyor, lâle+tayiu gö^evsiz. mesuliyet
i z insanların eline veriliyor. Yine sana oyun 
ya.pan muhtarın eline veriyor. Muhtar bunları 
dağıtmıyor. Vatandaş oyunu kullanmak için 
sandık kuruluna, müracaat ettiği zaman «Senin 
seçmen kartın yoktur, sen seçim kütüğüne ya
zılı değilsin» deniyor. Bu iki mesele bu kanu
nun en büyük problemidir. Eğer iyi netice al
mak istiyorsanız, müspet netice a'lmak istiyor
sanız, seçmen kartlarının dağıtılmasında, seç
menlere ulaştırılmasında çok ciddî bir yolu bul
maya meoburuz, bir. 

Seçmen kütüklerimin gerçeğe uygun olması
nı .arzu ediyorsanız, neticeyi iyi almayı arzu edi
yorsanız, valilere, kaymakamlara ciddî emirler 
vereceksiniz. Benim şimdi size söyleyeceğim 
bundan ibarettir. 

.Saygılarımı 'sunarım. 

BAŞKAN — Sayın HazerdağhL 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Peki... Söz isteyen başka sayın 

üye var mı efendim?.. Sayın Bilgen buyurunuz. 
LÜTPİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; Çok iyi niyetle hazırlanmış ©lan 
'bu teklif hakikaten geçmişte hepimizin üzüntü
sünü mucip olan olayları inşallah ortadan kal
dıracaktır. 

Yalnız bir 'mesele var. Dediler ki, «Mecliste 
600 kaşii bir araya gelir, .kafa 'kafaya verir bir 
kanun çıkarır. Sonra 35 milyon insan kafa ka
faya verir, onun boşluklarını arar. E'llbette 35 
milyonun kafası daha fazla olduğundan daha 
çok boşluk bulunur.» Bu hakikaten de doğru. 



C. Senatosu B : 47 24 . 3 . 1973 O : 1 

Bu boşluklar daha şimdiden bile, bu kanun içe
risinde, benim anlayışıma göre gözüküyor. He
piniz gıibi ben de bunun çok sıkıntısını çektiğim 
iein dikkatimi çeken hususları şimdiden belirt
mek istiyorum. 

6 ncı sayfada 34 neü maddenin (e) bendinde 
«Bu gibi adların hizasına beyanı yapanların adı 
okunaklı suretle yazıldıktan sonra...» der. Ha
ni, bir evde bir kimse yoksa, seyahatte ise o ev 
halkı tarafından bildirilecek; fakat beyanı ya
panlar okunaklı şekilde yazacak der. 

Yine aşağıda bir yerde, beyanı yapanların 
adları, soyadları, künyeleri okunaklı şekilde ya
zılacaktır der. Bu çok yerinde bir tedbir; fakat 
bu okunaklı tabirinin başka bir yerde de kul
lanılmasında fayda var. Şöyle, 32 nei maddede, 
kroki ve cetvellerin hazırlanması kısmında der 
•ki, «Yukarıki madde gereğince, her seçim böl
gesi için düzenlenen kroki ve binalar cetvelinin 
onaylı birer örneği, ilçe seçim kurulu başkanı 
tarafından, siyasî partilerin ilçe başkanlıkları
na kütüklerin yazılma ve denetim işlemine baş
lamadan en az iki gün önce, alındı belgesi kar
şılığında verilir». 

Bunun çok acı örneklerini hepimiz çekmi-
şizdir. Bize de seçim kurulundan cetveller ve
rilirdi, kem de alındı belgesiyle; fakat hiçbir is
mi doğru dürüst okumak mümkün değildir. 
Şeklen verilmiştir, bir nüsha verilmiştir; ama 
daktiloda 7 nci veya 8 nci nüsha. Onun için bu
raya da 34 neü maddedekonulmuş olan okunak
lı tabirinin mutlaka yerleştirilmesi lâzım. Ya
ni, «... cetvelinin okunaklı ve onaylı bir örneği» 
şeklinde olması lâzım. Şimdi «onaylı» nedir? 
Onaylı, seçtim başkanının imzası, onayı. 

Aslında burada bir yetersizlik de var, sayın 
özmen buna değindiler. Seçmen kütüklerinin 
doğruluğunu mutlak surette nüfus kütüklerin
den tahkik ettirmek ve orada tasdik ettirmek 
lâzım. Nüfus daireleri İle bu büroların mutlaka 
bir ilişiğini kurmak gerekir. Bürolar müstakil. 
nüfus daireleri müstakil çalışırsa, .arada mut
lak surette bir tutmazlık, bir discorde gelir. 
Onun için bu 32 nci maddede, sırası gelmişken 
söyleyeceğim, bu cetvellerin okunaklı ve nüfus 
dairesi ile, tastikli veya onunla tahkik edilmiş, 
neyse münasip bir cümle konur; bir irtibat kur
durmak şarttır. 

Ben hani ileride bunlar mutlaka olacak de
miyorum; ama hep bu gibi boşluklardan girili

yor, güya bütün partilere birer nüshası veril
miş oluyor; ama istenilen partiye en okunaklı, 
birinci nüshası veriliyor, tahkikiki istemedikle
ri partilere 7, 8, 9 ncu nüshaları veriliyor ve he
pimizin başından çok geçmiştir ve bunun acısı
nı bizden çok vatandaş ela çekmiştir. Bu bakım
dan şimdiden bu kapıların da kapatılmasını di
lerim. 

Sırası geldikçe bu hususta önemlerimi vere
ceğim, değişiklik tekliflerimi yapacağısın. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen

dim, müsaade ederseniz yerimden söyleyeyim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, olur efen

dim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — 16 ncı 

sayfada .«EK MADDE — 1» büyük harflerle ya
zılmış. Halbuki bunun büyük harfle değil, kü
çük harfle yazılması icap eder, maddî bir ha
tadır zannediyorum. Madde görüşülürken de 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bunları za
manı gelince söylerseniz düzeltmek imkânını 
buluruz. Teşekkür ederim. 

Başka söz isteyen sayın üye ?.. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Müsaa

de eder misiniz 1 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Seçmen kütüklerinin daimiliğiııi sağlayacak 
olan bu kanun teklifini, peşinen arz edeyim ki, 
olumlu bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten geçmiş
te seçmen kütüklerine seçmenlerin yazılması 
işi tahminimizden daha fazla, umduğumuzdan 
daha başka türlü problem yaratmakta ve bir-

\ çok seçmen kütüğe yazılmamaktaydı. Seçim ku-
i rulıarı, görevlendirdiği memurları adetâ yıldı-
S rım hızıyle mahalle ve köylere salmakta; bu 
j memurlar da, kendilerine ne kadar öğüt veri-
i lirse verilsin, hele büyük şehirlerde kapıları 
| çalmakta ve seçmeni bulmamak için âdeta bir-
| biri eriyle yarış etmekte ve «Bulamadım» diye-
! rek işini çabuk bitirmek için bahane aramak

taydılar. 
Muhterem arkadaşlarım, bu seçmen kü

tüklerini hazırlayan memurlar köye gittik-
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leri zaman muhtarların ağzına bakmakta, ma
hallelere gittikleri zaman da kapı zilinin cevap 
vermemesini âdeta bekleyen birer görevli ola
rak «Efendim, gelsin sonradan tamamlatsın» 
düşüncesiyle kütükleri eksik yazmaktaydılar. 

Bu hususlar neler doğuruyordu muhterem 
arkadaşlarım? Seçmen kütüğüne yazılmayan 
vatandaş geliyor müracaat ediyor, seçimle ilgili 
olan büro ve partiler de olmayanları, başka 
mahallede olanları yazdırmak iğin bin türlü 
gayretlere girişiyorlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun büyük 
bir eksikliği dolduracaktır. Seçmen kütüklerini 
tanzime memur edilen kimseler, aldıkları ücret 
ne olursa olsun, işi çabuk bitireyim endişesiyle, 
işıi baştan savma •düşüncesiyle görevlerini eksik 
yapmakta ve işi, bilâhare her mahallede kuru
lacak bir seçim bürosunun yapmasına bırakılı
yordu. 

Seçmen kütüğüne yazılmayan vatandaş ge
lip seçim kuruluna müracaat ediyor; hâkim, 
«Orada bir nöbetçi seçim kurulu memuru var, 
git kendini yazdır.» diyordu. Oradaki memur
da, ne müracaat edenin nereden geldiğine, han
gi mahalleden geldiğine bakar, ne de nüfus 
kütüğüne bakar, mahalle muhtarı de işine gel
diği gdbi, hangi partiye mensup ise onu yazdı
rırdı. Meselâ -muhtar Adalet Partili İse Adalet 
Partilileri, Cumhuriyet Halk Partili ise Halk 
Partilileri yazdırıyor, diğer partilileri yazdır
mıyordu. Bu yüzden de büyük tedirginlikler 
doğuyor, seçmenin rey verme hakkı ziya a uğ
ruyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun münase
betiyle konuşulacak mevzu bu iken, daha önce 
söz alan arkadaşlarımız, seçmen kütüklerinin 
daimiliğıini bir tarafa bırakarak, millî iradenin 
yansımasını, küçük bir partinin memleketin 
idaresine hükmettiğini dile getirerek birtakım 
sadet dışı sözleri söylemekten kendilerini ala
madılar. 

Muhterem arkadaşlarımı, S ay m Başkandan, 
rica ediyorum, burada sadet dışı konuşma bir 
nevi Parlâmentoya hakarettir. Seçmen kütük
lerinin daimi ligi ile bu memlekette siyasî ikti
darı bir küçülk partinin elinde tuttuğunun ne 
ilgisi var? Sayın Başkanın sadede davet et
mesi Ter ekmez mi, muhterem arkadaşlarımı? 
Biz bu lâfları her gün burada dinlemeye nıec-
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; bur muyuz? Bu, İngiliz Parlâmentosunda ha
karet sayılıyor. Burada sadet dışı konuşmak 
Parlâmentoya saygısızlık değil midir muhte-

| rem arkadaşlarım? 
i Dahası var.. 
i BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bu buyur

duğunuz doğruysa, bu vesile ile siz de sadet 
; dışına çıkmayımz. 
| SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
i cevap vermeye mecburum. Sayın Başkan. Size 
[ bir şikâyetimi arz ediyorum. 
i Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaş, bura-
; da Kurucu Meclisteki zabıtları okuyarak, bir-
I takım entrikalar dam bahsettiler ve seçmen 

yaşının 18'e indirilmemiş olmasını eksik 
buldular. Dilerim ki, Kurucu Meclisteki o, 
bugünkü görüşünüm aksi isltikametteki beyan-
larını da okusunlar. Kurucu Mecliste 18 ya
şın aleyhinde bulunanlar bugün lehinde bulu
nuyorlar. Aradan zaman geçmiş şartlar değiş
miş olabilir ama Kurucu Meclis zabıtlarını 
burada okuyanlar, ona dair zabıtları da oku-
salardı, ak pajk olurlardı, samimî oldukla
rını iddia edebilirlerdi. O gün aleyhinde olup 

, çırpınanlar, bugün seçmen yaşının 18'e indi
rilmesi iein bu kanunu eksik bulunuyorlar. 
Bunlar samimiyetsiz ifadelerdir. Beklerdim ki, 
onu da söylesinler, o zabıtları da okusunlar.. 

Muhterem arkadaşlarım, seçmen kütükle
rinin daimiliği hakkında gelen bu teklif bir-
ÇAP̂k eksikleri tamamlamaktadır. Bu konuda 
eksiklikler varsa söylenmelidir; fakat bunun 

: dışımda, çoğunluk partileri varken, birtakım 
azınlık partisinin tahakkümü ile bir Hükii-

, met kurulmasının bu münase'betle söylenmesi 
gerekmez. Sayın Başkanın sadet dışı sözlere 

. müdahale etmesi lâzımgelir. Burada konuşu
lacak şeyler bunlar. Bunları da, koınuşulan 
sözlere karşılık olarak şikâyetimi arz etmek 
için ifade ediyorum. Ben sözlerimin başında 
seçmen kütükleri üzerinde durdum, eksik
lerini tamamlayıcı taraflarını ifade ettim. 

Saygılar sunarım efendim. 
STERİ ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Atalay, tekrar söz mü 

istiyorsunuz? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İkinci kez hu

zurunuza geldiğim için özür dilerim. 

oöl — 
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Seçmen kütükleri, genel oy prensibi içeri
sinde seçimlerin temel prensipleridir. Genel oy 
prensibi ikiye ayrılır. Biri. temel hükümler, di
ğeri temsil. 

Şimdi, görüşülmekte olan seçimlerin temel 
hükümleridir. Seçimlerin temel hükümleri, bir 
ülkede hürriyetçi demokrasinin işleyiş tarzının, 
millet iradesinin temsilinin ifadesidir. Bu yönü 
ile seçmen kütüklerinin tanzim tarzı, seçmen 
kütüklerinin ifade, tarzı ve bunların iyi olması, 
bunların sıhhatli olmasının övgüsünü burada 
yaptım ve dedim ki, böylesine bir seçmen kü
tüğü tanzimi süratle yapılsın ve Türkiye, için
de bulunduğu bunalımdan kurtulmanın yolla
rından biri olan Millet Meclisi kendisini yeni
leme yetkisini kullandığı takdirde bu hüküm
lerle seçme gidilebilsin. Zira, Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu bir bunalım vardır ve ben bu
nun tablosunu çizdim. 

1961 yılında, «Bir gün gelecektir ki, Parlâ
mento içerisinde bir siyasî partinin belli prog
ramının tahakkuku için bir araya gelen çoğun
luk partilerinin şu veya bu sebepten dolayı ha
reket halinde, bulunan oylardan kayıpları ola
bilir ve Parlâmento içerisinde bir parti adı al
tında da toplansalar, serbest: ve hareket içinde 
oylar siyasî hayata tesir edecek bir duruma ge
lebilir» demiştim. Böylelikle, milletin iradesiyle, 
halkın temayülleriyle Parlâmento arasındaki 
mutabakat ortadan kalkar. Bu mutabakatlar 
bunalımları meydana getirir. Bu bunalımların 
tedavisi için de en iyi şart seçime gidebilmekte
d i r 

Konu şu : 
Fikirle sadece hisleri]] çarpışması karşı kar

şıya gelmiştir şu anda. Ben fikirleri ifade et
tim. Bu fikirlerim bâzılarının davranışlarının 
ta üstüne gidebilir. Bâzılarının hareketleri, ta 
1901'de söylediklerimin ne kadar isabetle 13 
yıl sonra gerçekleştirildiğini, haklılığını bana 
gösterir; ama ben gönülden isterdim ki. 1961'de 
söylediklerim keşke çıkmasa idi. Çıkmış ise bun
ları ifade etmek, bu gerçekleri söylemek yan
lış mı? 

1961'de ne demiştim; «Bir gün gelecek ha
reket halinde bulunan serbest oylar, siyasî ha
yatta çoğunluk partilerine rağmen, memleketin 
iktidarını elinde tutacaktır» Bu bir kehanet de
ğil. Çünkü, bu birçok memleketlerde olmuştur. 

Mesele okumaktadır, bilmektedir. Yoksa gelip, 
Meclislerde kulak dolgunluğu ile bir iki lâf 
edip, ondan sonra biraz da sövüp saymayı bece
rip gitmek değildir. Ömür boyu kalbini ve di
mağını meselelerin üzerine verip bir şeyleri 
Anayasa hukuklarından getirmektir. Yok, «İn
giltere Parlâmentosunda öyle sözler söylenir, 
öyle şeyler ifade edilir ki, orada Meclis Başka
nına düşen görev bize. örnek olmalıdır. Ben ço
ğu zaman burada ifade etmişimdir; «Benim gö
revim, kürsüde konuşan üyenin konuşma hak
kını Yüce Genel Kurula karşı korumaktır» de
mişimdir. Bir üye dilediği serbesti içerisinde, 
ama şüphesiz ki edep içerisinde, şüphesiz ki, 
sivri olmayan bir şekilde konuşabilmelidir. 
Yoksa. İngiltere Parlâmentosunda sadet dışı 
konuşan Parlâmentoya hakaret etmiş sayılır 
denilirse, böyle patates haşlaması sözlere de
mokratik ülkelerde kolay kolay rastlanmaz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Asıl se
nin sözlerin, patates haşlaması gibi. Parlâmen
toya saygın yok senin... 

BAŞKAN —• Sayın Hazerdağlı, izin almadan 
konuşmak sadet dışı konuşmaktan çok daha ağır 
sonuçlar meydana getiriyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 18 ya
şa cevap ver, seni bekliyorum. 

BASK A X — Bakınız; yani sadet dışında ko
nuşmak bu kadar mühim-bir netice meydana 
getirmez; ama siz Riyaseti hiçe sayarsanız... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Taibiî 
size göre öyle efendim. Burada dinleyen çok. 

BAŞKAX — Bulunduğunuz yerden konu
şursanız ben burayı idare yeteneğini kaybede
nim 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Sevgili Sa
yın Başkanım, izin verirseniz Sayın üye ile si
zin aranızdaki anlaşmazlığı derhal, halledeyim. 

Anayasa görüşmeleri sırasında ben 18 ya
şın seçmen yaşı olmasının karşısında idim. Sı
rası gelince bunu rahatlıkla ifade edebilirim. 
Benim Anayasa görüşmeleri sırasında sahi-
bolduğum fikirlerimde bugün bâzı değişme
ler olmuştur. Meselâ ben, o zaman yargı or
ganı içerisinde bir tasfiyenin yapılmasından 
da yanaydım. Çeşitli fikirlerim vardı. Bunların 
bir kısmına bugün evlâdım gibi sahip çıka
rım; ama bir kısmı bugünkü şartlar içerisinde 
değişmiş bulunmaktadır. 
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Türkiye içerisindeki bunalım ve Türkiye'
nin geçirmiş olduğu 14 yılın tecrübeleri şunu 
göstermiştir ki; 18 - 22 yaş arasındaki mil
yonlarca genç nüfusu seçim hakkından mah
rum etmek doğru değildir. 

Hafızam o kadar kuvvetli ve. güçlüdür ki, 
bunu bana hiç, kimsenin ha!ırlatmasına ihtJ 
y;ıç. yok. 19(31 yılında bunlar görüşülürken ben 
şunu demiştim: «18 yaşında demet oy alma 
imkânı vardır.» Yani, Türkiye'de okur ? ya
zar oranının, Türkiye'nin toplum hayatının 
icabı ve demet oy vermenin çeşitli tecelli
leri yüzünden 18 yaşın 196 L yılında seçmen 
yaşı olmasından yana " değilim; ama Türkiye, 
kim ne derse desin öylesine bir tecrübe ge-
çirmi'ştir ki, aşırı sol ve aşırı sağda bubinnn 
gençleri bir tarafa, bırakırsak, yiv eği bu - •• 
tanın kaderi üzerinde titreyen milyonla: -a 
gencin çoğumuzdan daha isabetli düşündüğü
nü, çoğumuzdan daha yürekli olduğunu. < -
ğumuzdan daha çok bu memleiketin kaderi 
üzerinde cesaretle fikir yürüttüklerini geç
miş tecrübelerle öğrenmiş bulunuyorıv\ 

o-ALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 1961 'de 
öyle değil miydi? 

ST^TH ATALAV (Devamla) — Bunu öğre
nince, bu gerçekler meydana çıktıktan sor. 

\ meşe1 e politika hayatında inat değildi' 
p i'itika hayatında doğruları bulabilmekti" 
Ben, 1961 yılında İS yaşın seçmen yaşı olma
yacağı yolunda konuşurken, Türkiye'nin ton
lum hayatının ilerideki gelişmelerine rağ
men bunda ısrar edeceğim diye hiç kimseye se
net vermedim. Neden Bu fikir! enim i ifade 
e.lorken, bir kınamayı kendime değil, benim 
siyasî hayatımda buluna buluna sadece bu
nun bulunup getirildiğini, başkalarının ne 
derecelerde bulunduğunun bir delili olarak 
görüyorum. Keşke arkadaşlarım siyasî ha
yatımda benim karşıma hep böyle şeyler çı*-
karsalar. 

18 yaşın seçmen yaşı olmasının bir diğer 
gerekçesi de: Benim bu sözleri ifade ettiğim 
sıralarda demokratik dünyanın birçok ülke
sinle şunlar yoktu; isviçre'de kadınlar oy ver-
ıniy.u'du. Ben bunları söylediğim zaman iskan
dinavya ülkelerinden ikisi, 18 yaşını seçmen 
yaşı olarak henüz kabul etmemişti, gördünüz 

mü? Ben onları söylediğim zaman dünya bir 
ayrı ölçü içerisinde idi. Köprünün altında çok 
sular geçti. Bugün dünya bir başka ölçüye 
gitmektedir. Dünya ileriye gitmektedir. Dün-
v •'• ı me m t e iv e tin sorumluluğuna iştirake da
im çok vatandaşın iradesini katma yoluna 
o; mektedir. 18 yaş budur işte. Memleket ira-
k: üne, memleketin iradesine daha çok insa

nı katmanın, daha çok seçmeni getirmenin 
iradesidir. 

Bir diğer husus da, ülke dışında bulu-
. . .ıı işçilerin de seçim haklarının daha nıükem-
: -el bir şekilde tanzim edilmesidir. Yeni gelen 
h '.kümler dış ülkelerde bulunanların seçmen 
kütüklerine yazılabileceğini ifade ediyor, ama 
k ; iv kel erde bulunanların nasıl oy kullana-
• . v'a;:, oy'armı nasıl ifade edecekleri yo
lu; da hükümler yaktın*, inşallah ileride bu 
hükümleri de getiririz. 

Şimdi, sözlerimi bazen tekrar ediyorum, 
bunun için özür dilerim. Bâzı 'hususları tek
rarda da fayda demek ki, vardır. Çünkü, de
ri in ifade ettiğim ruh haleti içerisinde bulu

nan bir atmosferi teşkil eden bir kısım bölüm
lerden, düşünce p.ensibi ile aykırı düşen nokta-
bır oluyor ve bâzı gerekçeleri bâzı duygusal ha
reket haline getirebiliyor. 

Türkiye'de bunalımdan çıkmanın yollarını 
ararken, secim tedavi şartlarından biridir. Gö
rülüyor ki, bundan korkanlar, bundan, azrail-
den kaçar gibi kaçanlar vardır. Demek ki, söy
lediğim isabetlidir. TürkiyeVIe bunalımdan ko
runmanın, kurtulmanın yollarından biri de bu
dur; seçimlere gidebilmek... Mutlaka ve en ya
kın bir tarihte seçime gitmektir. Millet iradesi 
temayülü ile ve tercihi ile ortaya çıksın. Çıksın 
ki; Türkiye'de Parlâmento ile halkın yoğun, 
halkın yalın iradesi arasındaki mutlak mutaba
kat meydana gelsin. Bugün halkın iradesi ile 
Parlâmento arasında yer değiştirmek suretiyle 
tabelâ değişiklikleri sureti ile birçok irtibatlar 
kopmak sureti ile büyük kopmalar olmuştur. 
Halkın iradesini temsil ettiği msbette Parlâ
mento şekli, hareketi bugün tezat halindedir. 
Bu eğ-er sağlanırsa, bu münasip mutabakat, bu 
millî mutabakat, bu haklı mutabakat, bu hal
kın mutabakatı, bu halka varış mutabakatı, bu 
halkın var oluş mutabakatı bir araya gelirse 
belki birçoklarını aramızda görmeyeceğiz. 

— 3€3 — 
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Bundan belki şahsî dostluklarımız içerisin
de üzüntü duyacağız; ama halkın iradesi ola
caktır. Millet Meclisinde böyle olacaktır, Cum
huriyet Sen at osunda... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — X e alâ
kası var Sayın Başkan? Bunların alâkası var 
rai! Seçim nutku mu çekiyor, yoksa Seçmen 
kütükleri Kanununu mu görüşüyor? 

BAŞKAN — Seçmen kütükleriyle seçim 
arasındaki illiyeti elbette fark etmemiz lâzım-
gelir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Arar mı 
acaba o? 

BAŞKAN — Seçmen kütükleri seçimin te
melini teşkil eder. Yararlarım, zararlarını anla
tıyor. Zatıâlinize de söz vereyim, tekrar buyu
runuz,. görüşünüz. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Erken se
çim bu şartlar içerisinde bunalımdan kurtulma
nın yollarından biridir. Erken seçim kararını 
Millet Meclisi yarıdan bir fazla oy ile verir 
ve mevcut hükümlere göre 45 gün içerisinde er
ken seçimlere gidilir. Bunun müstenidatı ne
dir? Seçim kütükleri.. İşte bunu ifade ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sustura
cağını bunu. seçimle no alâkası var Sayın Baş
kan? Tasarıdan bahset, tasarıdan... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Seçim kü
tükleri bunun müstenidatıdır. 

Halkın idaresini yansıtacak bir şekilde ra
hat, kolay ve bütün seçmenleri oy kullanabile
cek şekle getirecek bu teklif, bunları sağlaya
caktır. Bu sebeple bu teklifin süratle çıkmasın
da sayılmayacak kadar çok fayda vardır, sayıl
mayacak kadar çok yarar vardır; bunu ifade 
ediyorum. Milletin yararı vardır, Türkiye'nin 
geleceğinin, aydınlık geleceğinin yararı var
dır. Dürüst seçim sisteminin işleyebilmesi için 
onun hukukî mahiyet ve mesnedini tenzil ede
cek temel hükümleri söylemekte bilmem fayda 
mı vardır, bilmem zarar mı vardır? Niçin kızı
yoruz? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hiç kızmı
yoruz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Türkiye'nin 
gerçeği bu, olan bu. Olanı ve gerçeği söylemek
ten niçin çekmelim. Türkiye'nin gerçeği bu. 
Birbirimizden saklayıp da birbirimize ifade et
mekten yahut gelip Meclis kürsüsünde söyle

mekten hazer etmeye ne lüzum var? Açıkça, 
açıkça ifade edeceğiz. Neyi ifade edeceğiz? Par
lâmentoda hareket halinde bulunarak da, mil
letin iradesiyle ters düşen bir durumla karşı 
karşıyayız. Bir bunalım da çıkmıştır. Bu buna
lımın süratle tedavi şartlarından birisi erken se
çimdir. Bunu da temin edecek bu seçim kütük
leridir. Bütün özet bu. Bunu ifade ediyorum. 
Niçin kızıyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, 'buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, söz ist emiştim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakanı da

ha evvel kaydettim ve Hükümet arzu ettiği za
man takaddüm eder. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Van) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Biraz önce burada konuşan Sayın Sırrı Ata-

lay, içinde bulunduğumuz bunalımdan kurtul
mak için, - ki, bunalımlardan birisini de anlaşılan 
mevcut Hükümet teşkil etmektedir ona göre - er
ken seçim tavsiyesinde bulunmuştur. 

Erken seçim Parlâmentonun yetkisi içindedir. 
İstediği anda karar verebilir ve seçime gidilebi
lir. Bu hususta Hükümetin bir diyeceği yoktur; 
ama bu mevzuda bu kadar rahat konuşan Sa
yın Sırrı Atalay, bilmiyorum karar anı geldiği 
zaman aynı şekilde karar vermeye koşacak mı
dır, koşmayacak mıdır? Başka bahaneler araya
cak nııdır, aramayacak mıdır? Onda doğrusu 
şüphem vardır. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P.Ti arkadaşla
rımız bir tempo halinde sık sık Hükümet mese
lesini ele almaktadırlar. Hükümetin bir küçük 
partiye dayandığını, daha doğrusu bir küçük par
tinin iktidarı olduğunu yersiz ve haksız olarak 
mütemadiyen tekrar etmektedirler. Bu belki 
kendilerini, her bakımdan karşısında oldukları 
A. P.'ye yaklaştırma hususunda bir işe yaraya
bilir bir politikadır, bir görüştür; ama gerçeğe 
uyan tarafı da yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin, daha doğ
rusu 12 Mart sonrası hükümetlerinin hangi 
şartlar içinde kurulduğunu biliyorsunuz ve bir 
12 Mart vakasının da mevcut olduğunu biliyor
sunuz. Normal şartlar içinde olsaydık, doğru
dur, böyle bir Hükümet elbette bulunmazdı; el
bette bu Mecliste çoğunluğu temsil eden parti
lerin hükümetleri bugün iş başında bulunurdu; 

— 364 — 
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ama bir 12 Mart müdahalesi olmuştur, bir 12 ] 
Mart müdahalesiyle bir Hükümet istifaya zor
lanmıştır ve yine 12 Mart Muhtırasının gereği 
olarak partiler dışında, partiler üstünde 
hükümetler kurulmuştur. Bunun 1 nei ve 2 
ncisini sizin partinizden istifa ederek ayrıl
mış olan Sayın Erim kurmuştur. Sizin partiniz
den ayrılmış okluğu halde uzun zaman ona da 
C. H. P. Hükümeti damgası vurmuşlardı. O nasıl 
haksız idiyse, bugün benim kurduğum Hüküme
te, bilmem Güven Partisi, Millî Güven Partisi | 
veyahut Cumhuriyetçi Güven Partisi Hükümeti 
damgası vurmak da o derece yanlıştır. 

Bir defa Hükümet bir partiye bağlı değildir; 
hiç bir partinin programına bağlı değildir. Bu- j 
ıra mütemadiyen tekrar ediyoruz. 12 Mart şart- j 
lan içinde kurulmuştur, 12 Mart Muhtırasının 
ışığı altında kurulmuştur. 12 .Mart Muhtırasını 
hedeflerine ulaştırmak üzere kurulmuştur, da
ha doğrusu belli maksadı önpânda alan bir Hü
kümettir. Böyle bir Hükümeti bir partiye mal 
etmeye imkân yok. Kaldı ki, terekküp tarzı iti
bariyle de, ben bir küçük partinin mensubuyum, 
doğrudur. Partimden istifa etmedim, bu da doğ
rudur ve Hükümetimi kuracağım zaman lider
lerle; Adalet Partisi lideriyle, Cumhuriyet Halk 
Partisi lideriyle konuştuğum zaman bunu açık
ça beyan ettim: «Benim bir partiye bağlı olma
mı mahzur olarak görüyor musunuz? dedim. 
teHayır, bilakis demokratiktir» dediler. Elbette 
olabilir, Koalisyonlarda da olur. Bir küçük par
tiden Başbakanın liderliğinde büyük partilerin 
iştirakiyle koalisyon da olur. Demokratik olma
yan bir tarafı ycVk. Böyle bir hükümet küçük 
partinin iktidarı demek değildir. Benim Hükü
metimde 8 Adalet Partili arkadaşım vardır, 5 
C. H. P.'deıı katılmıştı. Sonra C. II. P. çekildi; 
ama onlar kaldılar. Meclis ve Senato içinden ba
ğımsız arkadaşlarım var, Meclis dışından arka
daşlarım var. Güven Partisinden sadece bir ar
kadaş var benden başka, 

Şimdi, böyle bir Hükümet falan partinin rk-
ıtidari demek, Sırrı Atalay gibi tecrübeli bir po
litikacıya ve bir hukukçuya yakışır bir şey de
ğildir, yaraşır bir şey değildir. Bunun takdirini 
kendisine bırakırım ve tabiî böyle bir sözün de 
kimsenin üzerinde tesir yapmasına da ihtimal 
vermiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, «Hükümet ne duru- \ 
yor, çekilsin». Mütemadiyen bunu duyııyonım | 
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ben. Belki bâzılarını sevindireceğim, basta Sırrı 
Atalay olmak üzere. İsterim de sevindirmek, ona 
yer açmak kabinede... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bakan 
olacak. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Evet, Ona yer açmayı isterim, arkadaşımdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben öyle bir şey 
söylemedim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Niyetin o. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 

Ama belli bir vazife ile gelmiş, bir vazife almış. 
BAŞKAN — Genel Kurula hitabediniz. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Bir vazife almış. Millet Meclisinden güven oyu 
almış bir Hükümetiz. Bu Hükümet, baş görevi
ni de programında tespit etmiştir, biliyorsunuz. 
Bu rejimi, 12 Mart Muhtırasını hedefine ulaş
tırdıktan sonra normal düzenine götürmektir. 
Hükümet bütün gücüyle bu hedefe yönelmiş
tir, bunun çalışması içindedir, çok da mesafe 
almıştır ve sonuna getirmek üzeredir. Katiyet
le söyleyebilirim, önümüzdeki Ekim ayında, ya
ni Anayasanın tespit ettiği antla 12 Mart şartla
rını tamamen tahakkuk ettirmek ve hedefine 
ulaştırmak imkânına sabibolacaktır bu çalışma. 
temposuyla. Böyle bir vazife içerisinde bulunan 
bir Hükümet kendiliğinden çekilmez; kaldı ki, 
Meclisin güveni devam ettiği sürece... 

Ben del'aetle M'ecliste bu şekilde tarizlere 
muhataboltluğiLm zaman sunu beyan ettim : 
«Ben başka bir yere dayanmıyorum. Kim ne 
derse desin, Türkiye Büyük Millet .Meclisine 
dayanıyorum.» Hattâ. Mecliste bâzı arkadaşları
mız, «Siz bizim Hükümetimiz değilsiniz» dedik
leri halde bunu beyan etmişimdir, «Başka hiç
bir yere dayanmıyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden güç alıyorum, kuvvet alıyorum. O 
bana güvenoyu vermiştir, bu güvenini devam 
ettirdiği sürece vazifemi yapacağım; aıma güve
ninizi geri almak hakkınızdır, istediğiniz anda 
bunu geri alabilirsiniz ve bunu yaptığınız tak
dirde de ancak ve ancak müteşekkir olurum.» 
Bunu. defaetle söylerim, burada, da tekrar edi
yorum. 

«Efendim, büyük partiler dururken ne hak
kınız var oturmaya» dendi. Ee.. Hangi şartlar 
getirdi onu hatırlayın. Ben kendim gelmedim. 
Bir hak sahibi iddiası ile de gelmedim. Bâzı 
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şartlar buraya getirdi, o şartların kalktığına 
Meclis kaani ise, vazifeniz bitti, der mesele bi
ter; bu anda dahi diyebilir, ama Meclis bunu 
söylemediğine göre, onun da, henüz günümüzün 
gelmediğine sanıyorum ki. kanaat getirmiş ol
ması lâzım. 

Zaman zaman, bilhassa böyle çeşitli engel
lerle karşılaşan ve vazifesini ifada hakikaten 
büyük güçlükler gören, eleğinden, paçasından 
çekilen bir Hükümetin içinde bulunduğu zorlu
ğu takdir edersiniz. Bütün bu zorluklara rağ
men çalışan bir Hükümet var karşınızda. Za
man zaman birçok arkadaşlarım Hükümetten 
istifa arzusunu göstermişlerdir. Orada devamlı 
olarak Oturmak isteyen kimse yoktur ve bunu 
da düşünmemiş değiliz biz. Bu anda dahi, bu
günlerde dahi Hükümet vazifeden ayrılmayı 
ciddî olarak düşünmüştür; ama buhran zama
nında bırakıp gitmenin sorumluluğunu ben hiç
bir zaman almadım ve almayacağım. Mecliste 
de başka bir vesile ile beyan ettim. Oünkü on
dan doğacak bütün hadiselerin, hadise olmasa 
dahi, eksik kalan işlerin sorumluluğunun hepsi. 
«Bıraktı gitti o yüzden olmadı. E e form kanu
nu çıkmadı, efendim bırakıp gitmeseydi çıka
caktı. Falan iş olmadı, bırakıp gitmeseydi çıka
caktı.» denecektir. Bu sorumluluğu ben ala
mam ; ama Meclis alır kabul eder, bir şey diye
ceğim yok. 

Yalnız, bugünlerde bjr başka olay var; yeni 
Devlet Başkanı seçilecektir. Devlet Başkanı ic
ranın başıdır ve maalesef normal bir seçim için
de de değiliz. Görüyorsunuz bir buhran geçir
mekteyiz. Bu buhranı Hükümet ağırlaştırmaya-
caktır, bilâkis hafifletmeye 'çalışıyoruz; ama 
Devlet Başkanı seçildikten sonra elbette Hükü
met, parlamenter teamülün gereklerini yerine 
getirecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Rayın Başbakandan 

önce 7 arkadaşımız kürsüde konuşmuşlardır. 
Bir kifayet teklifi var okutuyorum. 

Kayın Başkanlığa 
230 sayılı tasarının tümü üzerindeki müza

kerenin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Bitlis 

Oî'han Kür üıno ğl u 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz isteyen? 
Yok. 
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Kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun bir sözü, diyeceği var mı efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EEFET 
RENDEOİ (Samsun) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz talebediyor 
mu ? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — O halde maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 nci madde L'5 
madde ile gene bu kanuna ilişkin bir kamumu. 
geçici maddesini değiştiriyor. Yani 10 işlemi 
ayrı ayrı yapıyor. 

Şimdi 1 nci madde ile değiştirilmek istenen 
beher maddeyi birer fıkra itibar ederek her bi
risini ayrı ayrı okuyup müzakere etme hususu
nu teklif ediyorum. Aksi takdirde sadece 1 nci 
maddenin tümüyle kıraat edilmesi dahi uzun 
bir zamana mütevakkıftır. 

Beher maddeyi fıkra hükmünde mütalâa 
ederek ayrı ayrı müzakere edilmesi hu susunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edimler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Seçimlerin Temel 'Hükümleri ve ISecmen Kü
tükleri hakkında 23 . 4 . 1961 tarih ive 293 sayılı 
Kanunun bâzı (hükümlerinin 'değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir 'geçici madde •ekUnm&si 'hakkın

da kanım 'teklifi 

Madde 1. — 20 . 4 . 1001 tarih ve 298 sa
yılı Seçimlerin imimi Hükümleri ve Seçmen 

•• Kütükleri hakkında Kanunun 28, 29, 32. 33, 34, 
35, 36. 37, 38; 39. 41, 46, 48, 110. ve 140 nci mad-

\ deleri ile bu kanuna 13 . 2 . 1965 tarih ve 533 sa
yılı seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Şimdi yukarıda adı gecen mad
delerden 28 nci maddeyi okuyor sonra müzake
re açıyoruz. 

i iSeçmen kütüğünün daimîüği : 
= Madde 28. — Seçmen olan vatandaşların ek-
. siksiz olarak yer aldıkları daimî seçmen kütük-
| lerini ve bu kütüklere dayanılarak sandık seç-
] men listelerini hazırlamak, seçmen kartlarını 
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düzenleyip, dağıtmak ve kanunla verilen sair 
görevleri yapmak üzere; Ih er ilçede, daimî seç
men kütükleri bürosu kurulmuştur. 

,Seçınen kütükleri büroları; seçimlerin baş
langıç tarihinden, seçim işlemlerinin bitmesine 
kadar bağlı bulundukları seçim kurullarının, bu
nun dışında kalan süre içerisinde de, seçim ku
rulu başkanlarının yönetiminde ve her halde, üst 
seçim kurullarının denetiminde görev yaparlar. 

'BAŞKAN — Madde, üzerinde sayın Mehmet 
Hazer birinci sırada kayıtlıdır. Buyuran efen
dini. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan. 
değerli arkadaşlarım. 

Seçmen kütükleri konusu Türk siyasî haya
tının önemli konularından biridir. Geçmiş uy
gulamalarda bu kütükler konusu Türkiye'de 
türlü şikâyetlere vesile olmuş ve seçimlerin meş
ruluğunu gölgeleyecek uygulamalara sebebol-
muştur. Bu nedenle seçmen kütüklerinin bir esa
sa bağlanması ve bunun için bir büro kurulması 
yerindedir. Asıl mühim olan sadece seçmen kü
tükleriyle işin halledilmesi ihtimali olmadığın
dan. seçimle ilgili diğer mevzuatın, diğer uygu
lamaların da maksada uygun halde düzeltilme
si gerekmektedir. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üze
re, bugün Türkiye'de şikâyet konusu sadece 
'kütükler değil; önseçim hileleri, delege 'dalave
releri ve uydurulmuş delegelere dayanan parti 
yönetimleri, parti iktidarlarıdır. 

Erken seçim isteyenler ve seçim taraftarı gö
rünenler milletle sandık arasındaki bu engelleri, 
bu dalavereleri, bu oy alış - verişlerini kaldır
mak için hiç bir caba göstermemektedirler. Sa
dece oyun oynanmakta, sadece vatandaş avla-
mak'tadırlar. Aslolan, seçmen vatandaşla kütük 
arasındaki engelleri, aracıları kaldırmaktır. Bu 
kaldırılmadığı müddetçe seçim hiç bir şeyi hal-
letmeyecektiı*. 

Seçim kütükleri sadece aksaklıkların, arı
zaların bir yönüdür ve % 1 parçasıdır. Büyük 
parça hileleridir, büyük parça millî iradeyi bir 
partinin sultası altında tutmaktır, büyük parça 
'partilerin merkezlerini nimet dağıtan yerler ha
line getiren tatbikatı kaldırmaktır. 

Mühim mesele, partilerin etrafında çörekle
nen bir çıkar çemberini yırtmak, kırmaktır. Mü
him mesele, liderlerin gözüne bakan, eline bakan 
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ve millî iradeyi temsil gücünü liderin iltifatın
dan sonra düşünenleri bir imkâna kavuşturmak
tır. Bu yapılmadığı müddetçe, sadece seçim kü
tüklerinin halliyle yapılacak seçim Türk vatan
daşının beklediği seçim olmayacaktır arkadaş
lar. 

Bir an evvel seçime gitmek lâzımdır. Her de
mokratik toplulukta, hava ağırlaştıkça bunu ha
fifletmenin yollarından biri seçimdir, evet doğ
rudur; fakat", seçimin anatemelleri de seçmenin 
ferdin iradesi ile secimin yapılmasıdır. Bugün 
Türkiye'de seçimlerde ferdî iradi' yoktur. Yani 
bireylerin iradesi serbest işlememektedir. Bu
nun toplamı olan millî irade var denilemez. Bü
yük şikâyet budur arkadaşlar. Bunu temin et
mediğiniz müddetçe yapılacak her muamele ek
siktir. yarımdır. Vatandaş bunu bekliyor; ya
ni Türk seçmeni, Türk siyasî hayatı, bu itham
lardan kurtarılmalıdır. Bu kurtarılmadıkça yi
ne delegeler avlanacak, yine önseçim hileleri 
yapılacaksa, yine şikâyetler ayyuka çıkacaksa, 
yine millet ve partiler arasındaki ilişki bugünkü 
kopukluğunu devam ettirecekse. bugün parti
ler seçmenle kopuk haldedir arkadaşlar, sadece 
delege ile irtibatlıdırlar. 

BAŞKAN" — Sayın Hazer, tümü üzerindeki 
görüşmeleri bitirdik. 

MEHMET HAZER (Devamla) —Biliyorsu
nuz efendim 1 nci madde geniş kapsamlı. 

'•Bu itibarla. Hükümetten rica ediyorum, se
çim kütüklerini bir zaruret olarak, seçimlerin 
.selâmeti bakımından bir konu 'olarak ele almış
tır. teşekkür ederim; ama [bunun yanında, arz 
ettiğim bu çok önemli konuları da ele »almış ol
ması ve hic olmazsa bu kanunu müteakip der
hal bunları Meclise getirmesi lâzımdır. Bir kıs
mı 'bunun partilerle ilgilidir. Böyle de olsa se
çim mevzuatım düzeltmeyi üzerine alan Hükü
met bu konuyu ihmal edemez. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin geçirdiği siyasî bu
nalımların 'bir kısmı da seçimlerin meşru esas
lara dayanılmadan yapılmasından doğmuştur; 
yani Parlâmentonun bugünkü önseçim sistemi
ne dayanan terekküp tarzı milletçe tasvip gör
memektedir. Bu ihtilâfları, bu itirazları, bu şi
kâyetleri kaldırmak için de tedbirli olmaya, 
Hükümeti bir an evvel çalışıp bir kanun getir
meye davet ediyorum. Bu kanun gelsin. 
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(Bu kanunu getiren Hükümete bâzıları ara 

rejimin Hükümeti diyorlar. Benim kanaatimce 
ara rejim, 12 Mart öncesinin kargaşalıkları için
de kaybolan Devlet otoritesi idi. Ara rejim, so
kağın Devlete hâkim olmak istediği dönemdi. 
Ara rejim, sokaktan kan kokusunun geldiği za
manlardı. Binaenaleyh, bu Hükümet çekinmesin; 
yani bâzıları «Ara rejimin Hükümetidir ithamı 
altında tutuyor» diye çekinmesin. Bilâkis göre
vidir. Bu Parlâmentoyu normal düzene geçir
me görevi altında 'bulunan Hükümet seçimlerin 
dürüst yapılması için her tedbiri almaya yet
kilidir ve (görevlidir. Hükümetten bunu bekli
yorum. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 

1 nci mailde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz vere

yim, Sayın At al ay. 
Efendim, Sayın Yiğit Köker ve . Sayın Or

han Kürümoğlu arkadaşlarımız aynı mahiyette 
bürer teklif vermişler; üzerinde önerge verilme
miş olan maddelerin okunarak oylanmasını is
temektedirler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız, Sayın 
Başkan, 1 nci maddeden sonra olmak üzere... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ben fikrimi 
söyleyeyim. 

Bunu ben oylarım. Ancak, bu karara katıl
mayan arkadaşlarım, Genel Kurul kararma rağ
men ısrar ederlerse, tüzük muvacehesinde ken
dilerine söz vermek zorunda olduğumu bilmek 
lâzımdır. Yoksa, aksi bir mânaj^a getirmeyelim. 
Çünkü, ancak kanunların iki defa görüşülmeye 
tabi tutulduğu ahvalde, ikinci görüşme sırasın
da tüzüğün tarif ettiği bir usuldür hu. İvedilik 
kararı verilmiş, bir kere görüşülen bir meselede 
'böyle (bir zorlamaya imkân yoktur. 

Buyurunuz Sayın At alay. 
iSayın Atalay, 28 nci madde seçmen kütük

leri hürosu kurmuştur, özellikle görüşmenizi 
'bu madde üzerine inhisar ettirmenizi rica ede
ceğim* 

SIRRI ATALAY (Kars) — 28 nci madde
deki yapılan değişiklikle seçmen kütükleri 'bü
rosu kuruluyor. Bu bir yeniliktir ve mükemmel 
!bir fikirdir. 

••Gerçekten Türkiye'de, demin de ifade etti
ğim gibi, seçimlerin temel prensibi vardır. Ge
nel oy prensibi içerisinde bir diğeri de temsil 
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\ hususudur. Evvelâ Ibu ikisini birbirine, karıştır-
: mayacağız. Temel prensip ayrıdır, genel oy pren-
; sibi ayrıdır. Temsil sistemi ayrıdır, 'genel oy 

prensibi içerisinde. Temsil prensibi içerisinde 
seçim usulleri vardır; önseçim vardır, seçimle
rin neticelerinin nasıl ilân edileceği vardır, iti
razların nasıl tetkik edileceği vardır. Bunlar, 
seçimlerin temsil sistemidir, genel oy prensibi 
içerisinde. 

Gerçekten hu şekilde genel oy prensibi içe
risinde bir husus tedvin edilirken diğerinin de 
tedvini gerekirdi; yani, temsil prensibinin bir 
kanadı olan önseçim üzerinde de keşke durul
saydı ve getirilseydi. Bunun yeri Siyasî Partiler 
Kanunudur ve orada, hatırlıyorsam garip bir 
tesadüf olacak ya 28 ya 29 ncu maddede uzun 
uzun burada mücadele eden bendim; önseçimle
rin mutlaka yargı denetiminde yapılması ve bü
tün şikâyet ve dedikodulardan uzak olan bir 
önseçim sisteminin getirilmesi prensibi... 

Gerçekten önseçimlerden çok şikâyetler ol
muştur. Delegelerden şikâyet edilmiştir; ama 

, önseçimlerde, 'delegelerin bile oylarını kendile
rinden esirgediklerinin ve bölgelerinde bâzı ze
vatın kendilerini destekleme imkânı olmadığı 
takdirde rüyalarında bile Parlâmentoyu gör
mek imkânı olmayanların gelip... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konuşmalarımı
zı genellikle madde üzerine inhisar ettirelim. 

, Tekrar görüşme havası açarsak çıkamayız için-
:
: den. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, Türk seçmeni burada ağır itham altında 

: tutulmuştur. Şudur; Gerçekten her ilde, her il
çede önseçimden itirazlar, şikâyetler olmuştur, 
olmamış değildir; ama tüm olarak önseçimi bir 

i sahtekârlık sistemi olarak bu kürsüde ifade 
' ederlerse, ben Türk seçmenini ve 'önseçimin bu 
l derecede bâzı kişilerin kafalarında yarattığı 
„ korkunç bir sistem olmadığını ifade edeceğim. 
İ Çünkü, bu sistemde bile gidip de seçilme şansını 
| yitirenler kendilerinin kafalarında bu fobiyi ya-
| ratıyorlai'. 
| Önseçim gerçekten düzeltilmeli. Gerçekten 
; şikâyetler vardır; ama önseçimi bu şekilde bir 
\ sahtekârlık sistemi olarak ifade etmeye kirnse-
;
: ııin hakkı yoktur. 

Kim bunu yapan ?.. 
\ BAŞKAN — Esasen maddenin şümulü dışın-
', da efendim, görüşme. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Önseçimde 
dalhi seçilme imkânını rüyalarında görmeyen
ler nedense buna çok takılıyorlar.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın At alay, bu, 
maddenin şümulü dışında. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bundan çok 
şikâyet ederler... 

Sayın Başkanım, şimdi ibu maddeye geleyim. 
28 nci maddede, seçmen kütüklerini tanzimle 
yapılan bu sistem, ifade ettiğim gibi, yeni 'bir 
görüş getirmektedir; (hâkim denetiminde bir 
daimilik ifade etmektedir. Bundan ancak kıvanç 
duymalıyız; yerinde ve başarılı bir hükümdür. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?.. 
Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, yerimden bir iki keli
me ile arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Maddelere geçmiş 'bulunuyoruz. Bu 
teklif, Partilerarası Komisyonda oluşturulmuş; 
Bakanlığımızın da teknik elemanın yardımı ile 
ve Yüksek Seçim Kurulunun da tecrübesinden 
yararlanmak suretiyle Yüksek Huzurunuza ge-
tirilnıiştii'. 

Seçim Kanunundaki çalışmalardan öne alın
masının nedeni; bu ayın otuzundan itibaren iş
lemeye başlayacak olan seçim kütüklerinin tan
zimi Ihususunda Türk Milletini lüzumsuz zorlu
ğa, masrafa 'götürmemek ve yetkili mercileri de 
beyihude uğraştırmamak için bunu öncelikle Yük
sek Huzurunuza getirdik. Yüce Senatomuz da 
lütfetti; öncelikle, ivedilikle görüşülmesini ka
bul etti. 

Değerli senatör arkadaşlarımdan, diğer me
seleleri Ibir kenara bırakmak suretiyle, Ihizmet 
'bekleyen konu için bir nevi reçete olan >bu tek
lifi bir an evvel kanunlaştırmakta yardımcı ol
malarını bilhassa istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
28 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
(Görevlilerin özlük işlemleri ve igeçici 'görev

lendirme : 

'Madde '29. — Her daimî seçmen kütüğü bü
rosunda bir büro ışe-fi ve yeteri kadar memur ile 
bir yardımcı hizmetler personeli 'bulunur. Nü
fusu il'OO bini aşan yerlerde, her yüz bir nüfus 
ve küsuru için ayrıca Ibir memur kadrosu ilâve 
edilebilir. 

Şef ve memurların nitelikleri, göreve alın
malar], yükseltilmeleri ve nakilleri ile hakla
rında disiplin kovuşturması yapılması ve sair 
özlük işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun ilgili hükümleri, ilçelerin 
bağlı bulundukları adalet komisyonları tara
fından, bu komisyonlarca atanmakta olan adalet 
personelinin tabi 'oldukları hükümler dairesinde 
uygulanır. Ancak, şef ve memurların sicil âmir
leri bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu baş
kanıdır. İlce seçim kurulu başkanı, şef ve. me
murlar hakkında disiplin cezalarından, uyarma 
ve kınama cezalarını doğrudan doğruya uygula
maya yetkilidirler. 

İlçe seçim kurulu 'başkanı iş durumuna (göre 
memurların 'bürolara dağıtımını ve gerektiğinde 
geçici olarak 'bir Ibürodan diğer Ibir büroya na
kil suretiyle (görevlendirilmelerini yapar. 

İlçe seçim kurulu başkanı, işlerin müsaadesi 
nispetinde daimî seçmen kütükleri bürosu me
murlarının adalet hizmetlerinde geçici olarak 
çalıştırılmalarına müsaade edebilir. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarında görev-
loîidirilecek şef, memur ve yardımcı hizmetler 
personeli kadroları, Adalet Bakanlılı kadrola
rına eklenir. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarının araç, 
gereç ve sair masrafları seçim ödemeğinden kar
şılanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Hükümet?. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Hayır istemiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ DE-

MİRIEL (Balıkesir) — İstemiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi -oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi : 
Madde 32. — Yulkarıki madde gereğince, hetr 

seçim bölgesi için düzenlenen kroki ve binalar 
cetvelinin onaylı birer örneği, ilçe seçim kurulu 
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başkanı tarafından, siyasî partilerin ilçe. '"baş
kanlıklarına kütüklerin yazılma ve denetim iş
lemine başlamadan en az iki gün önce, alındı 
'belgesi karşılığında verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

•Komisyon?.. 
GEÇİCt KOMİSYON SöZOfSİ; NURİ DE-

MİEEL (Balıkesir) — Hayır. 
BAŞKAN —Hükümet'?.. 
ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Hayır. 
'BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kütüklerin düzenlenmesinde ve denetlenme

sinde görevlendirilecekler : 
Hadde 88. — Her seçim bölgesi için, bir da

imî seçmen kütüsKi düzenlenir. Daimî seçmen 
kütüklerinin İlle düzenlenmesinde, daimî seç-
ıdx-!L iMiLiıanMİıun \ i .ti i iv u e m ' u ı m m u ı m e , saUuıiv 
seçmen, listelerinin hazırlanmasında ve seçmen 
kartlarının düzenlenip, dağıtılmasında; ilçe se
çim kurulu başkanları; mahalle ve köy muhtar 
ve ihtiyar heyetlerini görevlendirebileceği gibi, 
Devlet katma bütçeli idare, özel idare, beledi
ye. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve kamu tüzel 
k}şiliklerind.eki ("hâkimler, vali ve kaymakam
lar. nahiye müdürleri, askerî şahıslar, zabıta 
âmir ve nmmurlan harici kütün memurları gö
revlendirebilir; dışardan da gerekli gördüğü 
kimseleri çalıştırabilir. 

Yalı ve kaymakamlar, ilçe seçim kurulu ve 
il seçim kumlu başkanları tarafından, bu 'ko
nuda istenen her türlü yardımı yapmak zorun
dadırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Daimî seçmen kütüklerinin düzenlenişi : 

Madde 34. — Daimî seçmen kütükleri aşa
ğıdaki şekild- düzenlenir : 

A) 1978 yılı Mayıs .aynım ikinci Pazar gü
nü. bütün yurtta, daimî seçmen kütüklerinin 
ilk düzenlenmesi için seçmen vatandaşların sa
yım ve yazım işlemi aynı zamanda yapılır. 

Belli edilen günde, saat 0,5'ten itibaren; sa-
ym ve yazım işlemlerinin, her halde .ayın gün 
saat 17,00'ye kadar bitirilmiş olması gerekir. 

B) Sayım ve yazım işlemlerinde seçim ku
rulu başkanlıklarınca görevlendirilenler, kro-
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kiye göre. muhtarlığın bir ısınırından başlaya
rak, sokak, sokak ve 'bir sokağın önce tek nu
maralı. sonra çift numaralı binaları ve bina 
içinde, varsa muhtelif daireleri, muhtarlık böl
gesi içinde sayım ve yazımı yapılmamış hiçbir 
seçmen kalmamak üzere, birer, birer, sıra ile 
yazarak tespit ederler. Krokisi yapılmamış bu
lunan seçim bölgelerinde bu iş, binalar cetveli
ne göre yapılır. Geniş olan muhtarlık bölgele
rinde, sayım ve yazım işlemlerinin yukardaki 
hüküm gereğince, yapılması, görevliler arasın
da önceden düzenlenecek lıir plâna göre yürü
tülür. 

C) Sayım ve yazım işlemleri, seçmen va
tandaşın beyanına göre yapılır. Sayım ve ya
zım günü her seçmen; nüfus cüzdanı, hüviyet 
kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, nüfus 
idarelerinden herhangi bir iş için evvelden alın
mış onaylı künyeyi kapsayan kayıt örneği, 
onaylanmış okul belgesi veya tasdikname • gibi 
kimliğini tereddütsüz ortaya koyan bir belgeyi 
hazır bulundurmak ve sayım ve yazım görevli
lerince istendiği zaman, ibraz etmekle yüküm
lüdürler. 

Kimlik tespiti, hiçbir belgenin mevcudolma-
ması halinde, o seçmen vatandaşı tanıyan di
ğer iki seçmen vatandaşın beyanına göre de 
yapılabilir. Bu gibi adların hizasına beyanı ya
panların adı okunaklı surette yazıldıktan 'son
ra, kimliği tespit edilen ve beyanı yapanlara 
ayrı ayrı imzalattırılır. (İmza edemeyenlere 
parmak bastırılır.) 

Seçme yeterliği ve ikamet durumunun tes
pitinde resmî belgeler esas tutulur. Cferektiğin-
de muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt özel 
bilgilerine de başvurulur. 

D) Her evde. seçme yeterliğini ve o bölge
de veya diğer bölgelerde oy kullanmak hakkı
nı haiz olan kimseler, o ev halkından bir veya 
bir kaçının önünde, seçmen kütüğüne yazılır. 
Ye her seçmene, adının hizasındaki imza yeri 
imzalattırılır. Ev halkından, seçme yeterliğini 
ve o seçim bölgesinde oy kullanma hakkını haiz 
olup da, o esnada yabancı ülkelerde bulunan
lar da. ov halkının beyanına göre yazılır. Bu 
gibi adların hizasına da beyanı yapanların oku
naklı surette, yazıldıktan sonra, beyanı yapana 
imzalattırılır. (İmza edemeyenlere parmak bas
tırılır.) 
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E) Sayın ve yazını işlemleri iki şekilde ya
pılır : 

1. — O seçim bölgesinde ikamet eden seç
menler, bulundukları ve ikamet ettikleri yerin 
cadde veya sokak adı, bina veya varsa daire 
kapı numarası, seçmenin adı soyadı, baba adı, 
doğmu yeri ve tarihi ile ikamet ettikleri ilçe ve 
muhtarlık 'bölgesi itibariyle tespit ve kayıt edi
lir. 

2. — Sayım ve yazım günü, o bölgede bu
lunmasına rağmen, ibaşka 'bir seçim bölgesinde 
ikamet eden seçmenlerin, ayrı bir cetvele adı 
ve soyadı, ba'ba adı, doğumu yer ve tarihi, han
gi seçim (bölgesinde ikamet ediyorsa, ikametgâ
hının bulunduğu ilçenin mahalle veya köyü, 
cadde, sokak adı, bina veya daire kapı numara
sı ile açık bir şekilde yazılarak, tespit edilir. 

F) Sayın ve yazım işlemleri bitince, yu-
karıki fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerine göre 
ayrı ayrı düzenlenen cetveller, ilk tasnif kade
mesinde toplanarak ilçe daimî seçmen kütük
leri bürosuna tutanakla teslim olunur. 

>G) Daimî seçmen kütükleri bürosunda 
toplanan cetveller, ilk olarak ikamet edilen se
çim bölgesi başka bir ilçede bulunanlar bakı
mından ayırıma tabi tutularak, hemen o ilçe da
imî seçmen kütüğü bürosuna, iadeli taahhütlü 
olarak gönderilir. 

H) İlçe daimî seçmen kütükleri bürosuna 
teslim edilen ve o ilçede ikamet eden seçmenle
re ait cetvellere ve o ilçede ikamet etmeyip de 
sayım ve yazım esnasında başka bir ilçede bu
lunmaları sebebiyle, sayını ve yazımın yapıldı
ğı ilçeden gönderilmiş bulunan cetveller; se
çim (muhtarlık) bölgeleri itibariyle ikinci bir 
ayırıma, tasnif ve 'birleştirmeğe tabi tutularak, 
her seçim bölgesi için ayrı 'bir daimî seçmen kü
tüğü düzenlenir. 

Daimî seçmen kütükleri, o muhtarlık böl
gesindeki mahalle, sokak, ev kapı numarası, 
varsa daire numarasına göre kroki ve binalar 
cetveli esas .alınarak sıraya konur ve her seç
mene (1) den başlanarak bir sıra numarası ve
rilir. 

iSeçmen kütüğü; her seçmen için, seçim böl
gesi mahalle, cadde veya sokak adı, bina, kapı 
numarası, apartman, daire numarası, seçmen 
sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babası
nın adı, doğum yeri ve tarihi ve imzası yazıla

bilecek şekilde hazırlanmış cetvellerin doldu
rulması suretiyle düzenlenir. 

1) Daimî seçmen kütüklerinin ilk düzen
lenmesinde, seçim kurullarınca işlemlere ne za
man haşlanacağı, her ilce için (merkez ilçe da
hil) kroki ve binalar cetvelinin düzenlenme za
manı ve süresi Yüksek Seçim Kurulunca belli 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.... 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Bir so
rum olacak 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN —. Soru mu, 'buyurunu efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Hükümet veya Komisyon cevap verebi
lir. 

Burada C) ( fıkrasında seçmen vatandaştan 
'bahsediliyor. Bu fevkalâde bir tabirdir. Ama, 
(D) fıkrasında; da seçme yeterliğinden hahsedi-
liyor. Şimdi burada seçmen vatandaşla, seçme 
yeterliği arasında sanki bir fark varmış gibi ya
zışmada günün 'birinde !bir durum arz edecek. 
Acalba Hükümet ve Komisyon bu hususta ne 
düşünüyor?. 

BAŞKAN — Efendim, cevap verecek misi
niz, 'buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Efendim bunda tereddüt edecek 
bir taraf yok sayın Başkanım. Birisi isim, birisi 
sıfat. Seçme yeterliği ve seçmen vatandaş. Biri
si kişi diyor, 'bir tanesi de seçme yeterliği deni
yor. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırıldı. 
iSöz isteyen sayın üye?.. 
ERDOĞAN ADALI (İstaribul) — Söz istiyo

rum. 
ıBAŞKAN — Buyurun 'Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Mâruzâtım çok kısa olacak. 
Malûmuâliniz olduğu üzere bu kanundan 

maksat, mümkün olduğu kadar fazla vatandaşı, 
noksansız olarak seçim günü sandığa götürmek, 
daha doğrusu rey atma imkânını sağlayabilmek
tir. Hakikaten Ibazen çok üzücü ve hazin sadme
ler oluyor. Tabiî bunda sistemin ve vatandaşın 
kendi hatası var. Hükümetten ve Komisyondaki 
arkadaşlarımdan da sordum; şöyle 'bir durum 
oluyor, aklıma geldi; seçim günü hastanelerde 
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bulunan vatandaşlarımız var. İstanbul a diğer 
vilâyetlerden ıgeleıı hasta sayısı fazla olması do-
layısıylc bunların adedi binleri buluyor. Bunlar, 
oy kullanma imkânından mahrumlar. Mevcut 
tasarı da zannediyorum ki, bir şifa ve çare ge
tirmiyor. Seçim giınii hastanelerde 'bulunan va
tandaşlarımız oylarını kullanamıyorlar. Bu tasa
rı da bunlara ait bir hüküm yok. 

Bu husus, tasarının temel prensipleri ile bel
ki çelişki halinde; ama buna bir çare bulmak 
'gerekir. Hastaneler için özel bir madde koymak 
veyahut hastanede temel sayım sırasında olan
ları, kendi seçim mıntıkasında değil, seçim gü
nü hastanede bulunduğu takdirde de, bunları 
rey kullanılabilir hale getirmekte fayda olduğu 
kanısındayım. Bu hususta, tasarının diğer mad
delerinde bunlara rey hakkı sağlayabilecek bir 
hüküm varsa, Sayın Hükümetten onu bildirme
sini rica ediyorum. 

'Benim, mâruzâtım budur. Hakikaten binlerce 
vatandaşımız maalesef hastalık dolayısıyle. te
davi için kendi seçim mıntıkalarının dışında ol
duklarından reylerini kullanmaktan mahrum ol
maktadırlar. Tabiî bu husus Türkiye'nin bü
tün vilâyetleri için aynı derecede caridir. 

Maruzatını budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet! 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) —• Sayın Başkan. 
Yüce Senatonun tetkikinde olan konu. seç

mem kütüklerinin düzenlenmesi ile alâkalı bir 
konudur. Oy verme meselesi ayrıca mütalâa 
edilmek lâzım gelir. 

Hastanelerde bulunanlar savımla yazılacak
lardır ve bunlamn asd memleketlerinin kütüğü
ne intikaHeri sağlanacaktır: ama bugünkü sis
tem içerisinde seçim günü mahallinde eğer ka
yıtlı ise. hastanede de olsa yine oyunu kullana
bilecektir. Onun dışında başka yerde seçmen kü
tüğüne kayıtlı olup da. bir başka; ilde hastane
de bulunan bir kişiye böyle bir hak tanımak, 
sistemi tamamiyle altüst eder. Kaldı ki, bundan 
bekken, n : vatandaşın rey kullanması gibi, ger
çekten saygı duyulan yararın karşılığında, bil
hassa. mahallî seçimlerde, ufak belediye seçim
lerinde kaydırmalara yol açmak sın etiyle pek-
cek mahzurlar doğabilir. O itibarla, gerçi sn an
da bu konuyu halletmek mümkün olmayacak. 
Günkü bu seçmen kütüklerinin tanzimi meselesi 
ile karşı karşıyayız; ama temelde oy verme me-
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| selesi, ile de karşı karşıya geldiğimiz zaman, za
ra-ı faydasına galip olan bir mevzuu müspet 
karşılamanın mümkün olacağını sanmıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye!.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Daimî seçmen kütüklerinin denetlenmesi ve 
kütükler üzerinde yapılacak işlemler : 

Madde 35. — A) Daimî seçmen kütükleri 
İrer ol arı, daimî seçmen kütüklerini, her yıl 
Mart ve Nisan ayları içinde denetlerler. Dene
timlerde, seçim kurulu başkanlarınca, gerekti
ği takdirde 33 ııcü maddede belli edilen kimse
ler görevlendirilebilir. 

Denetimlerde, daimî seçmen kütüğünün dü
zenlenmesinden sonra, o seçim veya başka se
çim bölgesine ikametgâhını nakletmiş, yeniden 
seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış yahut kay
betmiş veya vefat etmiş bulunan seçmenlerin, 
mevcut seçmenlerle birlikte tespit, yeniden ya
zını ve denetleme işlemleri, 34 ııcü maddenin (B) 
ve (O) fıkrası hükümleri dairesinde yapılır. 

B) Muhtarlar, bölgelerinde vefat eden seç
menleri, derhal bulundukları daimî seçmen kü
tükleri bürosuna bildirirler. Daimî seçmen kü
tükleri büroları, kendi bölgelerinde kayıtlı olup 
da, vefat ettiği meühtarlıklarca bildirilen veya 
denetimlerde, anlaşılan seçmenlerle ilgili kayıt
ları, ait olduğu nüfus idaresinden tahkik ve tes
pit ederler. 

C) Denetim sonucu, daimî seçmen kütük
leri bürosu, kütüklerden silinecek veya kütük
lere ilâve edilecek seçmenlerin ayrı ayrı listeleri
ni hazırlar. Bu listeler, daimî seçmen kütükleri 
ile birlikte. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
bütün yurt için belli edilecek zaman ve süre
lerde. ilçe seçim kurullarınca incelenir. İlçe se
çim kurullarının kararları ile, kütüklerde 'ge
rekli ilâve ve çıkarmalar yapılır. 

D) Siyasî partiler ve seçmenler, ilgili ol
dukları daimî seçmen kütüklerini inceleyebi
liri e i'. 

Daimî seçmen kütüklerine kaydolmaları, ge
rektiği halde, kaydolmamış seçmenler, acık 
kimliklerini ve ikametgâhlarını gösterir onanlı 
belgelerle bizzat; yabancı memleketlerde bulu-

! nan seçmenler de, Türkiye'de ikamet ettikleri 
yeri bildirerek ve açık kimliklerini gösterir 
onanlı belgeleri ekleyerek ikametgâhlarının bu-

I lunduğu yer daimî seçmen kütükleri bürosuna 
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dilekçe ile başvurdukları takdirde, ikametgâh-
larının bulunduğu seçim 'bölgesi daimî seçmen 
kütüğüne kaydedilmek üzere, yeni kaydedile
cekler için düzenlenen cetvele dahil edilirler. 

İkametgâhlarını başka bir seçim bölgesine 
nakleden seçmenler, o (bölgenin bağlı bulunduğu 
daimî seçmen kütükleri 'bürosuna açık kimlik
lerini ve ikametgâhlarını -gösterir onanlı belge 
ile bizzat Ibaşvurabilirler. Bunların evvelki ika
metgâhları, aynı ilçenin başka bir seçim bölgesi 
bulunduğu takdirde, o bölgenin daimî seçmen 
kütüğünden çıkarılacak, yeni ikamet ettiği böl
genin 'daimî seçmen kütüğüne ilâve edilecekler 
için düzenlenen cetvellere ayrı .ayrı dahil edi
lirler. Eğer, evvelce ikamet edilen yeı-, başka bir 
ilçe ise, keyfiyet derhal o ilçenin daimî seçmen 
kütükleri bürosuna (bildirilir ve seçmenin, ka
yıtlı okluğu seçmen kütüğünden çıkarılması 
için düzenlenen cetvele dahil edilmesi istenir, 
alınacak cevaba göre de, seçmen, yeni ikamet 
ettiği bölgenin kütüğüne ilâve edilecekler için 
düzenlenen cetvele dahil edilir. 

Bu gibi seçmenleri; daimî seçmen kütüklerin
den çıkarılma veya kütüklere ilâvesi ile yeniden 
kayıtlarına ilişkin bundan sonraki işlemler. (C) 
fıkrası hükümleri gereğince yürütülür. 

Cumhuriyet 'Senatosu ve Millet Meclisi üye
leri ve adaylar seçmen kartını göstermek su
reti ile kendi seçim çevrelerinde oy verebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. -Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
'bul edenler.. Kabul etmeyenler.. 'Madde, kabul 
edilmiştir. 

Siyasî partilerin müşahit bulundurması : 
Madde. 36. — Seçmenlerin sayım ve yazımın

da kütüklerin denetlenmesinde ve evvelce kü
tüklere yazılmamış bulunan seçmenlerin yeni
den yazım işlemlerinin yapılmasında siyasî par
tiler, her seçim (bölgesi için, sayım ve yazma ve 
denetleme işiyle görevli kimselerin yanında bi
rer müşahit bulundurabilirler. 

Bu amaçla, ilçe seçim kurulu başkanı siyasî 
partilerin ilçe başkanlıklarına, işlemlerin başla
masından önce, yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, 
her seçim bölgesinin kütük sayım ve yazım ve
ya denetimine memur edilenlerin ad ve soyad
ları ile adresleri ve işe başlayacakları yer, gün 
ve saat bildirilir. 

Siyasî partiler atadıkları temsilcilerini ve 
bölgelerini ilce seçim kurulu başkanlıklarına 
liste halinde bildirirler. 

Siyasî partilerce atanan temsilciler, parti il 
veya ilçe başkanlarından aldıkları belge ile mii-
şahitlik görevini yaparlar. 

Kliniklerin ilk sayım ve yazımı ile görevlen
dirilenler ve siyasî parti müşahitleri görev yap
tıkları bölgede sayılıp yazılabilirler. Ancak, bu 
hüküm kendilerinin daha -önce yazılmamış bu
lunmalar halinde uygulanır ve cetvelin en so
luma. yazdarak sayım ve yazımı yapan görevli 
ve partili müşahitler tarafından imzalanır'. 

Daimî seçmen kütükleri bürosu, bu şekilde 
ve görevleri sebebiyle başka bölgede yazılmış 
olanları, ikametgâhlarının bulunduğu kendi böl-
î-.vlerlr.e kayıt işlemlerini kendiliklerinden ya
parlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye-?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde, 
kahul. edilmiştir. 

Cünlük çalışmaların tespiti : 
Madde ->7. — Kütüklerin denetlenmesine, 

sandık seçmen listelerinin yazım ve düzenlen
il; c ine memur edilen kimseler, her günlük ça
lışmalarının sonucunu bir tutanakla tespit eder
le,-. 

Denetlmıe ve yazım işlerine, siyasî parti mü
şahitleri de katılmış ise, tutanak bu müşahitlere 
de imzalattırılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde, 
kabul edilmiştir. 

Cetvellerin teslimi, birleştirilmesi, daktilo 
edilmesi, kontrol ve onaylama işlemleri 

Madde -)S. — Daimî seçmen kütükleri büro-
lai'inca teslim alman cetvellere göre, derlenip 
düzenlenen kütüklerin, usulüne uygun ve ek
siksiz hazırlanıp hazırlanmadığı, kroki ve bina
lar cetveli ve başka araçlardan faydalanılarak, 
ilçe seçim kurulu başkanları tarafından de
netlenir veya bu denetlemeyi, ilçe seçim kurulu 
başkanlar] kendi sorumlulukları altında yaptı
rırlar. 

İlçe seçim kurulu başkanları, kontrol iş
lemleri bitirilip eksikleri tamamlandıktan son
ra, daimî seçmen kütüklerini daktilo ile yeteri 
kadar nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı 
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mühürleyip paraf veya imzaladıktan sonra, kü
tüğün kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını, kü
tüklerin asıl ve nüshaları sonuna yazıp onay
lar. 

Kütük nüshalarının çoğaltılmasında çalışan 
görevliler, günlük çalışmalarının sonucunu 'bir 
tutanakla tespit ve o gün yazılan kütük nüsha
larının altını imza ederler. 

İlçe seçim kurulu başkanı, kütüklerin aslı 
ile bir nüshasını daimî seçmen kütükleri büro
sunda saklatır, bir nüshasını ilçe seçim kuru
luna verir, diğer nüshalarını da, ilçe seçim ku
ruluna katılma (hakkını kazanmış siyasî partile
re, alındı belgesi karşılığında verir. 

İlçe seçim kurulu baş'kanları, 35 nci mad
de gereğince yapılan düzeltme ve ilâve işlemle
rinden sonra da, bu maddede öngörülen işlem
leri yapar ve yaptırır. Siyasî partilere verilmiş 
kütük nüshaları da, istekleri üzerine son şekli
ne göre düzeltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daimî seçmen kütüğünün sandık seçmen 
listelerine bölünmesi, 

Madde 39. — İlçe seçim kurulu, yukarıki 
uıadde gereğince kendisine verilen kütük nüs
hası üzerinden, 5 ve 30 ncu maddelerdeki esas
ları gözönünde tutarak, o ilçede yapılacak se
çimler için, oy verme gününden önce, Yüksek 
Seçim Kurulunca belli edilecek süre ve zaman 
içerisinde, sandık bölgelerini tespit eder ve 
seçmenleri, kütükteki teselsüle ve seçmen sıra 
numarasına 'göre sandık seçmen listelerine ayı
rır. Bu listeler de her seçmen için, cadde veya 
sokağın adı, bina, kapı numarası, apartman 
daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin 
adı ve soyadı, babasının adı, doğum yeri, do
ğum tarihi ve imzası yazılabilecek şekilde dü
zenlenir. Yaylaların sandık bölgesi olarak ka
bulü gerekip gerekmeyeceği, 5 nci madde hük
mü gözönünde tutularak karara bağlanır. İlçe 
seçim kurulu başkanı, bu suretle yeter sayıda 
hazırlanan sandık seçmen listesinin her sayfa
sını ayrı ayrı mühürleyip, paraf veya imzala
dıktan sonra, listenin kapsadığı sayfa ve seçmen 
sayısını sonuna yazarak onaylar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kaoui 
edilmiştir. 

Sandık seçmen listelerinin asılması, 
Madde 41. — iSandık seçmen listeleri, Yasa

ma Meclisleri ve mahallî idareler için yapıla
cak her seçimde, oy verme gününden önce en 
gee 35 nci gün aidoldukları mahalle veya köy
lerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği 
yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yer
ler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölge
lerini gösteren cetvel ile birlikte, mahallî gaze
telerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilân 
'edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelerde asıl
dığı, ilânın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim ku
rulu başkanı tarafından görevlendirilen kimse
lerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin as
kıdan indiriliş tarihi de ayrı bir tutanakla 
tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Buyurun, Sayın Kürümoğlu; soru
nuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, bu maddede ifade edilen bir husus, 
yani, «oy verme gününden önce en ,geç 35 nci 
gün aidoldukları..» ibaresi müphemdir. En ıgeç 
35 nci gün denildiği zaman, bir müddet daha 
önce asılması mümkün olacak. Bu müddet ne 
kadardır, yani, 35 nci günden ne kadar önce 
asıldıkları ilân edilmiş olacak ? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğla) 

— Sayın Başkan, Sayın Kürümoğlu'nun ifade 
ettiği husus, «... en geç 35 nci gün aidolduk
ları mahalle veya köylerde...» tâbiri Yüksek Se
çim Kurulu ile görüşülüp anlaşıldıktan sonra, 
Yüksek Seçim Kurıılu'nun hazırlıklarına bir 
marj tanıyabilmek bakımından böyle 'bir ifade 
kullanılmış bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Başka söz isteyen sayın üye? Yok. Maddeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesi, 
Madde 46. — Askı süresi sona erdikten veya 

itirazlar üzerine verilen kararlar ve bu kararlara 
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göre yapılan işlemler tamamlandıktan ve ge
rekli dezeltmeler kütüklerde ve bunlara uygun 
olarak sandık seçmen listelerinde yapıldıktan 
sonra, sandık seçmen listeleri kesinleşir. 

Sandık seçmen listeleri kesinleştiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde yapılacak diğer bir seçim 
için yeniden sandık seçmen listesi düzenlen
mez. 

Düzeltme işlemleri 39 ııcu maddede olduğu 
'gibi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından onay
lanır. 'Düzeltme olmamış ise 'bu /husus sandık 
seçmen listelerinin sonuna kaydolunur. 

ıSiyasî partilere verilmiş olan sandık seçmen 
listeleri de, son şekline göre düzeltilir. 

iSandık seçmen listelerinin, kesinleşmeye iliş
kin süreler saklı kalmak üzere, en geç oy ver
me gününden 'önceki 20 nci gün aksanıma ka
dar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması şarttır. 

'Kesinleşen sandık seçmen listeleri üzerinde. 
yapılacak hangi seçim için askıya çıkarılmışsa, 
o seçime ait işlemlerin bitmesine kadar hiçbir 
değişiklik yapılamaz. 

Anca'k, sandık seçmen listelerinin, taallûk 
ettiği seçim için kesinleşmesinden sonra ve oy 
verme gününden önceki .10 ucu gün saat 17,00'ye 
kadar, resmî 'görev yerinin .değiştirilmesi sebe
biyle ikametgahını başka bir ilçeye nakil et
miş 'bulunan ve evvelce kayıtlı 'bulunduğu yer
de oy veremeyecek olan seçmenlerin bulunduk
ları mahal, ilçe secim kurulu başkanlığına kim
lik -görev 'belgeleri ile başvurmaları halinde; 
ilce seçim kurulu başkanı yapılan müracaatı 
derhal ve telle seçmenin evvelce kütüğüne ka
yıtlı 'olduğu yer ilçe seçim kurulu başkanına 
'bildirir ve orada oy 'kullanmayacak olan seç
menin kayıtlı 'bulunduğu kütük ve sandık seç
men listesinde kaydının silinmesini ve bu cihe
tin bildirilmesini ister, telle gelecek cevap üze
rine de, ittihaz edeceği kesin kararla, seçmeni 
o yer daimî seçmen kütüğüne ve sandık seç
men listesine ilâve eder. 

Bu şekilde daimî seçmen kütüğüne ve san
dık seçmen listesine ilâve edilen seçmene, ev
velce seçmen kartı verilmişse, bu kart iptal 
edilerek yeni seçmen kartı verilir ve seçmen, 
listesine dahil edildiği sandıkta oyunu kullana
bilir. 

Yu'karda belirtilen tarzda, daimî seçmen kü
tüklerine ve sandık seçmen listelerine yapılan 
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ilâve kayıt işlemlerinden sonra ilçe seçim kuru
ru başkam, daimî seçmen kütüğüne ve sandık 
seçmen listesine gerekli meşruhatı verir ve 39 
ucu 'maddede olduğu gibi, mühürleme, imzala
ma ve onaylama işlemlerini yapar. Ayrıca siya
sî partilere verilmiş olan sandık seçmen listele
rini de son şekline göre düzeltir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

RİFAT ÖZTülvK'riNK (İstanbul) — S a y ı n 
Başkanım, bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurumu. 
JÜKAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kesmî 

görevli olan herhangi bir kişi oy verine gü
nünden 10 gün önce bir yerden diğer bir yere 
nakledildiği takdirde bu kişinin oy kullanması 
hakkı 'baki 'kalıyor. 

Sayın İstanbul Senatörü Erdoğan Adalının 
da sorduğu bir soru vardı, cevabı açıkta kaldı. 
Bir memura hak tanınıyor. Fakat,, fiilen Siirt'
ten gelmiş ağır bir hasıta hastanede yatıyorsa 
ve bu husus resmî bir belgeye dayalı ise, İni
nim oy kullanmaması durumu nasıl olabilir? 

BAŞKAN — Yani, hastaneye yatan hastala
rın. resmî görevli gibi bir muameleye neden tâbi 
tutulmadığını soruyorsunuz; değil mi? 

.RİFAT ÖZTÜEKCİNF (İstanbul) — Evet. 
bu durum karşısında resmî görevli memur gibi 
bir muameleye tâbi tutulmuyor? 

BAŞKAN — 'Sayın Hükümet, buyurunuz. 
ADALET BAKANI FEHMİ: ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan; soru, 'belki her va
tandaşın behemahal eline bir kart verip oy kul-

• lanma imkânına kavuşturulması gibi hepimiz 
için -.gerçekten arzu edilir bir görüşe taallûk 
ediyor. Fakat, bu mevzu uzun ıızadıya Parti-
lerarası Komisyonda tartışıldı. Ancak, resmî 
bir görev ile bir yerden diğer bir yere nakledi
len bir kimsenin 1.0 gün öncesine kadar bir 
belge ibrazı halinde ve orada kütüğe ve san
dık seçmen listesine kaydedilmek suretiyle oyu
nu kullanma imkânı doğuyor. 

Diğer nakiller ve seyahat durumlarını de-
. min 'de 'bir nebze arz ettim, gerçi vatandaşın ira
desini izhar gibi bir necip tarafı olmakla bera
ber; sayılamayacak kadar pek çok suiistimal
lere ([•.' yol açacağı görüsü içerisinde muteber 
addedilmedi ve 'hakikaten pek çok. mahzurları 
olur. Yani, kaydırmalar olur; :bir bölge tasavvur 
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ediniz ki, 50 rey farkı ile oylar kesin 'bir hal al
mıştır ve 'bu kaydırmalarla, (birinin aleyhine va
ziyet ihdas etmek mümkündür. Özellikle küçük 
yerlerde yapılan seçimlerde bu kendisini 'göste-
rebiliı'. 

O itibarla, Komisyon bütün bunları dikkate 
aldı ve bunun doğru olmayacağı kanaatine var
dı. Biz de Hükümet olarak bu görüşü paylaşı
yoruz. 

ERDOĞAN ADALI '(İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çeşitli nüfus hareketlerini ay
nen takibetmenin meydana getireceği sakınca
lar düşünülerek sadece resmî görevleri dolayı-
sıyle 'nakledilenler diyorsunuz, bunların dışın
dakiler kabul edilmedi değil mi? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) —• Evet efendim. 

BAŞKAN —• Madde, gayet vazıh (bir şekilde 
cevaplandırıldı. 

ERDOĞAN ADALI '(istanbul) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarını; 
Daha evvelki mâruzâtımda muayyen bir hâ

diseyi ; belirli bir hastalık hadisesini ortaya koy
muştum. Sayın Bakanın izaihatından sonra, tasa
rı umumiyetle muhterem Senatomuzda tasvip-
kâr bir şekilde karşılandığı için, bir mânası ile 
antipatik olacak bir durumun içerisine girmek 
istememiştim; ama tasarı hakkında söylenecek 
çok söz vardır, muhterem arkadaşlarını. Teme
linden sakatlık var. Sayın Bakan ifadesinde 
buyurdular ki, seçmen kütüğünü tanzim etmek 
başka şeydir, oy vermek 'başka şeydir; eğer yan
lış anlamadıysam bunu böyle hafızamda zaptet-
tim. Böyle bir şey yok, muhterem arkadaşla
rım. 

Her şey; bütün bu kütükler, sandıklar, hâ
kimler, seçim kurullarının hepsi vatandaşın oy 
vermesini temin etmek içindir. Bunun, bununla 
alâkası olmaması tabiîdir; herhalde benim yan
lış anlamamdan çıkmış olacaktır; Sayın Bakan 
böyle ibir ifadede bulunmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; ideal olan nedir? 
Yani, arkadaşlarımız tasvibettiler, beğendiler. 
Evet, hiç şüphesiz beğenilecek tarafları da 
var; ama işin kolayına kaçılmış, muhterem ar-

I kadaşlarım. Bunda herkesin aklına gelen eri 
kolay yol bulunmuş; herkesi ikâmetgâhının ol-

I duğu yere (bağlayalım, oylarını orada versinler 
denilmiş. Bu da tabiî ki kuvvetli bir fikirdir, 
bir hal tarzıdır; ama en kolay yoldan 'hal tarzı
dır. Herkesin aklına gelen bir hal tarzıdır, bu. 

I Mesele, çeşitli mevzular içerisinde, şu 1946 yı
lından beri geçirdiğimiz çok partili ve tek de
receli bir seçimi idrak ettiğimiz ve 27 sene çe
risin de karşılaştığımız bütün .güçlüklere karşı-

I lık verebilen bir tasarı gelseydi o zaman alkış
lardık. Bunda işin kolay tarafına gidilmiş; her
kesi nüfusunun yahut ikâmetgâhının bulundu
ğu yere 'bağlayalım, herkes ondan başka yerde 

I reyini atmasın ve- bu şekilde de çeşitli suiisti
maller önlensin ve dedikodular kalksın. Bu, bel
ki kalkar; ama asıl idealimiz olan şey ortadan 
kaybolur muhterem arkadaşlarım. 

Asıl idealimiz, Türkiye'de seçmen yaşma 
I gelmiş bütün vatandaşların mümkün olduğu 

kadar noksansız bir şekilde iradesini belli et-
I mesi, yani oyunu kullanmasıdır. Bu tasarı ile 
I bu sağlanmamış mıdır? Sağlanmamıştır, muh

terem arkadaşlarım. Belki çeşitli suiistimaller 
I önlenmiştir. Suiistimalleri önlemek kolay; bâzı 
I hususlar getirmişiz ve bunu önlemişiz; fakat 
I Türkiye'de çeşitli nüfus hareketleri var muhte-
I rem arkadaşlarım. Her mevsimde ilkbahar da, 
I sonbahar da vardır; dolayısıyle pancar, pa-
I muk. zeytin ve tütün ekimleri dolayısıyle işçi 

hareketleri olmuştur. Seçimlerde bütün sıkmtı-
I mız ne olmuştur kıymetli arkadaşlarım? Bu 

suiistimal sıkıntılarının yanında, ondan kat be-
kat seçmen kütüğüne yazılma niteliklerine haiz 

I olup da reyini veremeyen vatandaşın ıstırabıdır 
bizim çektiğimiz ıstırap. Bu tasarı buna cevap 
veriyor mu? Vermiyor, aksine bunu artıracak. 

I Öteki tasarı seyyaliyet bakımından bundan da-
I ha iyi idi. Hiç olmazsa üç ay bir yerde oturan 
I vatandaşımız, seçmenimiz; seçmen niteliğine 
I haizse kütüğe kayıt oluyordu ve üç ay içinde 

reyini de kullanıyordu. Şimdi, herkesi ikamet-
I gâhma bağlayacağız. 

I Kıymetli arkadaşlarım, biraz evvel arz etti-
I ğim gibi, Türkiye'nin iktisadî durumu itibariyle, 

Türkiye'de dahilî bir göç hareketi vardır. İnsan-
I 1ar mevsimden mevsime gidenler, çalışırlar, dö

nerler, tekrar giderler. 'Geçimini temin etmek 
I' için veya, şu sebeple gider, bu sebeple giderler. 

Bunların hiçbirisi secim zamanı, eğer umumî se-
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çimlerde kayıtlı bulunduğu, yerde değilse, maa
lesef reyini kullanamayacak. 

Hükümet çıkıp da şimdi, «Bunlar ufak bir 
şeydir, klinik haldir, bunları nazarı itibara al
mamakta bir sakınca yoktur» diyebilir mi muh
terem arkadaşlarım'? Bu konuda hiçbir elasti
kiyet yok. Elastikiyet bir tek resmî memurlar 
hakkında. Eğer .resmî bir memur olarak bir yer
den bir yere giderse. Türkiye'deki şu iç mouve-
ment içerisinde resmî olarak bir yerden bir yere 
gidecek kaç kişi vardır muhterem arkadaşla
rım? Bunun için maddeye dahi lüzum yoktu. 
Eğer o büyük ıgöe hareketinin yanında, nüfus 
hareketinin yanında eh biz resmî memurları 
bunun içinden çıkardık demek suretiyle, bu ce
vaplandırılmak isteniyorsa, hu kanaate ben iş
tirak etmiyorum. 

iSAMİ TURAN (Kayseri) — Eski seçimler
de bunun emsalleri var. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Beyefen
di ben suiistimal olmamıştır demiyorum; ama 
seçim kanunundan elastikiyet beklemek ve va
tandaşın hattâ umumî efkârda, partiler efkâ
rında ortaya, atılan; ama tabiî sakıncaları oldu
ğu için kabili tatbik olmayan esas fikir ne idi1? 
Herkes nüfus kâğıdı ile kullansın. Esas şikâyet
ler böyle gelmiyor muydu muhterem arkadaşla
rım. Hepimiz halkın içinden geldik. Bunun için
deki espri." nedir? Herkes reyini atabilsin, o 
anda kendisinden kayıt şart aranmasın. Biz, 
şimdi eski kanundan fazla kayıt ve şarta bağla
dık. 

Muhterem arkadaşlarım, ikâmetgâhı Anado
lu'da olduğu halde İstanbul'da kaç yüz/bin kişi 
vardır? Seçim zamanı İstanbul'da bu durumda 
olan 100 bin civarında kimse vardır. Biraz ev
vel arz ettim, bir tütün dolayısıyle, bir fındık 
doılayısıyle, bir zeytin dolayısıyle, bir pamuk 
dolayısıyle, helikopterle ilâç dökenden, bilmem 
pamuk toplayan işçi kadına kadar bir 
hareket vardır Çukurova, bölgesinde. Sonbahar 
lolsun, ilkbahar olsun her mevsimde hareket 
vardır. Bu kanun .muvacehesinde bu kimseler
den hiçbirisi reyini kullanmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımı, kanun serttir, bel
ki bâzı suiistimalleri önlemiştir; ama mesele su
iistimal meselesi değil, her vatandaşı rey hak
kından mahrum etmeyen kanun ideal olan ka
nundur, kanu/nun hazırlanmasından gaye de 
bu olması lâzımgeDir; yani herkese reyini kullan-
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j dırabilmek imkânı. Bendenizin kanaatine göre, 
bu kanunda, bu seyyaliyelt yoktur, çok rijit ola
rak sert hüküm getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, beınitm doğup bü
yüdüğüm kazanın nüfusu kış aylarında- 19 bin 
civarındadır. Yaz aylarında bu nüfus 200 bine 
yaklaşır. Bu en az 30ı - 40 bin seçmene tekabül 
eder. Bunlar Pazar günlünü harcayıp İstanbul'un 
muhtelif semtlerindeki kendi seçim mıntıkaları
na dahi gitmezler. Niye gitmezler? Hatalıdırlar, 
vazifelerini yapmazlar, onu bir tarafa bırakı-

I yorum; ama realite budur. Bu olduğu halde, bir 
bölgeden bir bölgeye çalışmaya gitmiş olan in
sanları düşünün, İstanbul gibi bir yerde inşaat 
mevsimini düşünün. İnşaat mevsiminde 10 bin
lerce kişinin bulunduğunu düşünün, bunlar se
cim bölgesine gidecekler, seçmen kütüğünün 
olduğu yerde reyini kullanacaklar. İnşallah iyi 
olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçihe, söz istiyor 

I musunuz ? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbu) — İstiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu maddenin bâzı fıkraları, bendenize 1957 

seçimerini hatırlattı. Hakikaten. Aksaray'da ve 
o civarda evleri büyük istimlâke uğramış olan 
vatandaşlarımızın kamyonlara bindürilm.ck sure
tiyle Sarıyer civarlarında ikinci oyu kullandır
dıkları aşikârdır. Bu, gizli kapaklı bir hâdise 
değil. 

Şimdi, bu hileyi nasıl önleyelim, bu bir. İkin
cisi,- vatandaş hakkı olara, oyunu nasıl kullana
bilsin. Şimdi, Yunanistan'ı ele alalım Yunanis
tan halkı nüfus kâğıdını alıyor; (tıpkı bizde ek-

I meğin karne ile alındığı zamaînlar nüfus cüzda
nına mühir basılıyordu ise) oyunu kullanmıştır 

I diye nüfus cüzdanı mühürleniyor ve 24 saat çık
mayan bir boya ile parmağı boyanıyor. Ayrıca 
milyonlarca liralık bir masrafa lüzum yok. Şim
di, benim hesabıma göre her seçim için 50 mil
yon lira para kâfi gelmeyecek. 

Yunanistan'da madem ki bu nüfus kâğıdı ile 
yapılıyor ve Yunanistan hanımları idarede hak 
ka,zanmak için parmaklarının 24 saat boyalı kal
masına razı oluyorlarsa, her halde buna Türk 

j kadını da idareye iştirak hakkını kullanmak için, 
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24 saat değil belki 48 saat parmağının boyalı kal
masına razı olacaktır. 

Şimdi, memurlar bir yerden bir yere nakle
dildiği zaman 10 gün evvel müracaat ettiği tak
dirde oy verme imkânına sahip olabilecekler. 
Sorumuzu sorduk, . rahat cevap alamadım. Me
mura bu hakkı tanıyoruz, Parlâmento üyesine 
gerektiği zaman kendi seçim bölgesinde oy kul
lanma hakkını tanıyoruz. Kendi iradesinin dı
şında olan bir rahatsızlıktan dolayı hastanede 
yatıyorsa; hafızasına, bir zarar olmamak şartıy-
le bu vatandaşımıza da, (nasıl ki memurların 
durumlaı*ı telle diğer bir seçim kuruluna soru-
luyorsa) hiç olmazsa memurlara tanınmış olan 
haktan istifade ettirmek suretiyle, bunların du
rumları derhal hastane sorumlusu vasıtasıyle se
cim kuruluna bildirilmeli ve bunların o bölgeler
de ikinci defa, oy kullanmamalarının çareleri 
aranmalıdııv 

Mahallî secimde dediler. Şimdi bizim İs
tanbul Belediye seçimlerini alalım; mahallî se
cimdir. Zeytinıburnu'nda hastane yok, hastane
lerin büyük bir kısmı Fatih'tedir. Şimdi bir ar
kadaşımız Bakırköy'ü bırakacak, Zeytinbur-
nu'nu bırakacak, Sarıyer'i bırakacak gelecek 
Fatih'te oy kullanmak için hastanede yatacak. 
Bu imkânsız olan bir şey. Bu şuur süzgecinden 
geçirildiği takdirde, bunun imkânsız olduğu 
inancındayım. Şimdi Hükümet de burada hak
lıdır ; ama burada hiç olmazsa bir solüsyon bu
lunsun; yarın Yüksek Seçim Kurulunda konu
şulduğu zaman burada kastedilen murat, kendi 
iradesi dışında bölgesinden ayrılan bir işçinin 
durumu ne olacaik? Memura, bu hakkı tanıyo
ruz da seyyar işçilerin durumu ne olacak? Yay
lada bulunan herhangi bir vatandaşımız için ge
rektiği zaman yaylada bir sandık koymak sure
tiyle bu imkân sağlanıyor. Yaylada ve otlakta 
oturan vatandaşlarımıza sağlandığı halde niçin 
hastanede fiilen yatan kimselere bu imkân sağ
lanmıyor? Aslolan, vatandaşımızın idarede 
hakkını Anayasanın vermiş okluğu hakka işti
rak etmektir. Biz burada vatandaşımızı idarede 
iştirak hakkı tanımıyoruz, bilâkis kanun mad
deleri ile bu iştirak hakkını elden çıkartıyoruz. 

.Seçime daha henüz vakit çoktur. Genç Ba
kanımız buna olumlu bir solüsyon bulacağı inan
cımı da muhafaza etmekteyim. Bu hususta bir 
teminat verirlerse ayrıca teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında arkadaş
larınım ileri sürdüğü bâzı mahzurlar, bu madde 
dolayısıyle diye ıgetirilmesi lâzımgelen mesele
ler olmayıp; hu kanunun tümü hakkında ko
nuşulurken dile getirilmesi lâzımgelen mesele
lerdir. Yani, bu görüşte, münakaşa mevzuu bu
lunan sistem değişikliğin deki mesele üzerinde 
durmak lâzım. 

Daimî kütük .sistemi mi, yoksa eskisi gibi se
çimlerden evvel yazım şekli mi olacak? Memle
ketimizdeki tecrübelerden görüldü ki, daimî kü
tük sistemi olmazsa, seçimlere takaddüm za
manlarında yapılan yazımlarda, seçmen kütük
lerinin tanziminde birçok mahzurlar oluyor, 
seçmenlerin hepsi yazılamıyor ve bu itibarla 
vatandaş tam olarak oyunu kullanamıyor. Bu 
itibarla, bu sistemin mahzuıiu olduğu görüldü 
ve şimdiki bu sistem 'getirildi. 'Tabiî her siste
min kendine göre mahzuru ve faydası bulunabi
lir. Daimî kütük sistemine göre hakikaten va
tandaşlar kütükte yazıldığı halde o seçim za
manında orada olmaması halinde reyini kullan
mayan -bâzı vatandaşlar bulunabilir. Ama buna 
mukabil hiç olmazsa kütük daimî olduğu için 
daima ve zamanında vakit bulabildiği takdirde 
gidip kütüğe kendisini yazdırmak ve seçim za
manı geldiği vakit de reyini kullanacağını bil
mesi imkânını hazırlamış olabiliyor, Ben, öyle 
şeyler biliyorum ki, hakikaten size misal olarak 
söyleyeyim: Bir köyde benim kız kardeşim bi
risi ile evlidir. Yazıma giden muhtar kız karde
şimin bana reyini vereceğini bildiği için onu 
yazmıyor, kocasını yazıyor, kütüğe ise karısını 
seyahatte diye yazmıyor. Seçim zamanı oyunu 
kullanmak için gidildiğinde kütükte yoksun di
yorlar. Yani, hu gibi mahzurları önlemek için, 
bu sistem faydalı diye betirilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, diyorlar ki, seçimlerde 
asıl mühim olan suiistimali önlemek değildir, 
oyu kullanmaktır. Filhakika bütün sistemin ga
yesi, bütün seçmenlerin oylarını kullanmasıdır, 
gaye odur. Ama, onun yanında mühim olan şey 
de suiistimali önleyerek haklı olan reyini kul
lansın veyahut haksız olarak bâzı kimselerin 

| iki defa oy kullanarak haksız neticeler alınma-
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smı önlemektir. 'Binaenaleyh, suiistimali önle
mek de gene seçmenin reyini iyi ıbir şekilde kul
lanması için teminattır ve suiistimal burada çok 
önemlidir. 

Şimdi 'buyuruyorlar ki, «'Bu sistem basittir, 
kolaydır-, bunu herkes yapabilir. (Daha iyisini 
getirmek lâzımdır» Herkesin aklına gelen bir 
sistem getirilmiştir. Zaten herkesin aklına ge
len en basit olan şey, deımek herkes tarafından 
kolay şekilde kabul edilen §ey demektir. Yani 
her halde basit demekle (herkesin aklına geleni 
değil de herkesin .aklına g'elnıeyeni •mürekkep 
bir şeyi icadetmek için celht mi sarf etmek lâ
zım? Bir sistemi tenkid etmek, «Yalnız bu ba
sittir, herkesin aklına geliyor» demek değildir. 
Bunda bu noksan vardır diyerek teklif getirmek 
lâzımdır. Bundan daha -iyisi ne ise onu teklif et
mek lâzımdır. 

Elastikiyet yoktur buyuruyorlar. Bence, ge
tirilen sistem bütün 'mahzurlarına rağmen en 
iyisldir. Kitle halinde göçten veyahut seyyali-
yetten bahis buyuruyorlar. Hakikaten bu bir 
mahzur olabilir. Ama, bunu yapmazsak daimî 
seçmen kütüğüne bağlamazsak, bunun büyük 
mahzurları oluyor. Demin 'üztürkçılno'nin de 
işaret buyurduğu vakit, bâzı yerlerde kamyon
lara bindirilmiş seyyar seçmenler bulunarak, 
muhtelif yerlere 'götürüp rey kullanmak imkân
ları mevcut idi. Bunu önlemenin yegâne çaresi 
bunu daimî seçmen kütüğüne bağlamaktır. Fa
kat İstanbul'a hastalar ve işçiler geliyor, bun
ların reyi ne oluyor? 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hor yere 
giıdiyorlai'. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Bel
ki, tabiî en çok, büyük şehir olduğu için İstan
bul'a gidiyorlar. 'Küçük şehirlerde reye tesir 
eden böyle bir durum olmuyor1: Türkiye'nin her 
tarafından İstanbul'a İzmir'e büyük miktarda 
hasla geliyor. Nasıl ki, 'cezaevleri için düşünül
müş belki de hastaneler için de düşünülebilir; 
ama. işçiler için katiyen bu teinin edilemez. Çün
kü işçi kimdir, İdim nerede çalışıyor, bunun kıs
tasını bulmaya imkân yoktur. O takdirde bunu 
kabul ettiğimiz zaman meselâ Adalarda çokça 
seçmen buluruz ki, bunlar her adada reyini 
kullanabilirler. 

Neden yaylalar için sandık konuluyor da, iş
çiler için muayyen yerlere konulmuyor, diyor
lar. 
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Muhterem arkadaşlarım, yayalara sandık 
konmasının sebebi, .memleketimizde muayyen 
zamanlarda halkın bilcümlesi kitle halinde 
yaylaya çıkar; yani bir köy halkı toptan yayla
ya gider. Eğer yaylaya sandık 'konulmazsa ha
kikaten bâzı köyler toptan oy kullanma hakkın
dan mahrum olurlar. .Bunun murakabesi kolay
dır. Ama, büyük şehirlere işçi olarak gelmiş, 
her şehirden 4 - 5 kişi hattâ 100 kişi gitmiş ol
sun, İstanbul'a veyahut büyük yerlere çalışma
ya gitmek suretiyle 'memleketinde yazılı bulu
nan yerde reyini kullanmaması seçim üzerine 
büyük bir tesir yapmaz. Ama, Türkiye'nin bir
çok yerlerinde kitle halinde gelip büyük şehir
lere toplanan bu seçmen vatandaşların hepsine 
orada, bulunduğu yerde nüfus cüzdanı göstere
rek, veyahut bir vesika göstermek suretiyle tam 
bir em niyet tedbiri almadan seçme hakkını ver
mek hakikaten büyük mahzurlar tevlideder. 

Bu itibarla ıgetirilen kanun maddesi rij.it 
değildir. Mümkün mertebe bugünkü halde bu-
labildiğimiz, hiç olmazsa bir emniyet bir kay
paklık bırakmayan bir sistem getirilmiştir. Bu, 
en iyisidir. Bundan daha iyisini getirmek için 
arkadaşlarımızın bir teklifi varsa, bunu yapar
lar bunu ıslah 'edebiliriz. Fakat her halükârda 
kütük sisteminden vazgeçerek âdeta yazım sis
temine gitmeyi arzu eden tekliflere iştirak etmi
yorum. 

Bu itibarla, bu madde bu şekliyle bugünkü 
ihtiyaca, cevap vereceğini saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN •— iSöz isteyen başka sayın üye? 
Buyurun Sayın Adalı, 

ERDOĞAN ADADI (İstanbul) — (Efendim, 
Sayın >Salih Türkmen Beyefendinin kız kardeşi
nin kütüğe kaydolmaması dolayısıyle gösterdiği 
hassasiyeti, bir komisyon sözcüsü sıfatı ile ver
miş olduğu izahatı dinledik. Arkadaşımızın, her 
halde bendenize cevap vermek için kürsüye 
çıkmış oldukları anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Sözcü değil efendim. 
ERDOĞAN ADALI ('Devamla) — Ben eda

sından konuşuş üslûbundan öyle zannettim. 
Sayın Türkmen'in bir kanaatini katiyetle düzel
teyim. Kendileri her (halde beni iyi dinlememiş 
olacaklar. Çünkü ben 'doğruyu söylediğimi bili
yorum. 'Ben, bu kürsüden çıkıp da, «seçimlerde 
esas olan suiistimali önlemek elemek değildir» 
demişim. Öyle buyurdu 'Sayın Türkmen. 

370 — 

http://rij.it


O. «Senatosu B : 47 24 . S . 1973 Ö : 1 

SALİH TÜREMEN (Ağrı) — Ben öyle de
medim, mühim olan... 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Zabıt -"bu
radadır, bendeniz yazdım. «Seçimlerde esas sui
istimali önlemek demek 'değildir, her vatandaşın 
reyini vermesi esastır» demişim. Elbette her va
tandaşın reyini vermesi esas, hedefimiz bu, gide
ceğimiz yer bu. Elbette esas bu olacak. Yani, 
eski bir maarif nazırının dediği gibi «Mektep
ler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim» dedi
ği gibi, kaldıralım bütün bunları ne kadar güzel 
kanun yapmış olacağız. 'Kimseye rey verdirme
yelim, en ideal kanun bu. Hiç suiistimal yok. 
Kimseye rey verdirmezsiniz, en ideal kanun 
olur. Böyle şey söylemedim muhterem arkadaş
larım. Huzurunuzda böyle gayri ciddî bir beyan
da bulunmak hiç bir arkadaşınım aklından geç
mez. Böyle 'bir şey vaki de olmaz bunu hiç kim
se söylemez. 

Suiistimali önlenmek gayesiyle yani gayeyi 
vasıtaya feda etmeyelim dedim. Gayemiz çok 
vatandaşın reyini kullanma imkânını sağlamak
tır. Bütün bu çabalar bunun için. Ama, ufak bir 
suiistimal imkânı da olur mu? Bunu önlemek 
de vazifemiz. Yüzde yüz suiistimali önleyecek 
bir şey bulamayız. Bu kanun da bunu durdura
maz. Suiistimal bir nebze olacaktır. Ama, % 2 
olur, c/c 1 olur. İnşallah hiç olmasın. Kiç kimse-
suiistimale prim vermek istemiyor. Hele ben 
"böyle bir şeyi aklımdan geçirmem. Çünkü, sui
istimal yapmaya ihtiyacı olan bir siyasî teşek
külün içinde hiç bulunmadım ben. O kadar seç
men ve rey mebzuliyeti içinde bulundum ki, ha
yatım boyunca; 27 senedir aklınım ucundan 
geçmedi böyle bir şey düşünmek. Reyin fıkdanı 
var, onun için böyle bir şey söylemedim de, za
bıtlar da burada. Bunu düzeltirim bir defa esas
lı olarak. 

'Muhterem arkadaşım «Teklif getirmek lâ
zım» dedi. Muhterem arkadaşlarım tenkid et
mek başka şeydir, teklif getirmek başka şeydir. 
Hükümet hazırlamış bunu, komisyonlar kurmuş, 
«Bunlar burada tartışıldı» diyor Sayın Bakan. 
Yazife onundur. Onu bırakın. Ben teklif getir
mek mecburiyetinde miyim? Ben tenkid ediyo
rum. Yani, keman konçertosunu çalmasını bil
meyen adam tenkid yazısı yazamaz, böyle bir 
şey yok muhterem arkadaşlarım. Ben eser vere
mem; fakat tenkidimi yaparım. Bu kanun diyo

rum, tekrar ediyorum, 'belki seçimlerin muayyen 
bir ölçüde, seçmen vatandaşın 2 yerde rey ver
mesini (kanun en iki yerde rey vermek suç) ön
ler mi? Onu 'da şimdi herheten söyle mey eyim, 
önlendiğini farz etsek dahi bu bir mâna ifade 
etmez. Esas gaye, muhterem arkadaşımın dedi
ği gibi, her şehirden İstanlbul'a 3 - 5 kişi gel
miş olsa diyor, böyle değil muhterem arkadaş
larım. İstanbul'da her an adedi yüzbiııleri bu
lan işçiler var. 

Şimdi Manisalı arkadaşım, söylüyor, pamuk 
zamanı en az 30 - 40 hin kişi Manisa'ya gelir di
yor. Xe olacak bunların adedi? Yüz kişi, iki yüz 
kişi değil, Türkiye'de nüfus hareketi mevsime 
göre, bu muakkat işçi hareketi öyie 3 - 5 kişi 
gelmiş, her vilâyetten 3 - 5 kişi gelmiş gibi bir 
şey değdi muhterem arkadaşlarını. Bunlar kitle 
hareketleri, kitle halinde gidip geliyor. Bunlar 
için bir şey düşünmek lâzım. Bunu burada ifa
de etmek de bizim vazifemiz. 'Teklife katılan 
Hükümettir. Mahzurları vardır, bunu ortaya 
koyuyorum, mahzurludur, daha iyisini yapmak 
gereklidir. Bu kanun teklifi elastikiyetten mah
rumdur diyorum. 

Herkesi ikametgâhına Şimdi soruyorum 
muhterem arkadaşlarım, İstanbul büyük bir şe
hir. istanbul'da 30 - 40 - 50 hin kişi ki, yalnız 
İstanbul Üniversitesinde kayıtlı 30 bin talebe 
var; Teknik Üniversite var, Boğaziçi Üniversite
si var. Ankara'da da aynı durum var. Bunların 
içerisinde onbinlerce seçmen var. Bunların ika
metgâhları Ankara mı. İstanbul mu? Sayım me
muru geldiği zaman ne yazacak? Seçmen kütük 
sayım memuru geldiği zaman ne yazacak? İka
metgâhı Medenî Kanun tarif etmiş. Medenî Ka
nunun ikametgâh kapsamına girmiyor. Nerde 
rey verecek bu çocuklar? Yani, seçmen niteliğini 
kazanmış gençler nerede rey verecek. Biz de 
üniversite taleibesiydik, seçmendik. İnsanın en 
hareketli olduğu, 'bir katkıda bulunmak istedi
ği devirde rey veremeyecekler muhterem arka
daşlarım. Bunlar da 3 - 5 kişi mi? İkametgâh, 
ikametgâh değil. Falan talöbe yurdunda oturu
yor. Yahut talebe yurdunda da değil, falan yer
de pansiyonda. İkametgâh, Medenî Kanun gere
ğince ikametgâh kapsamına giren evsafta değil. 
İkametgâhı Uluborlu olup kaydını yaptırmış ol
sa bir reyini vermek için oraya mı gidecek? 
Yatandaştan bu kadar külfet istenir mi yani, 
bir reyini vermek için. Kalkacak seçim mıntıka-
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sına gidecek. Hakikat hudur '.muhterem arkadaş
larım. Ama, bu kanun mehmaemken daha iyi
ye biraz yakındır, çıkar. Zaten son gününe gel
miştir ki, ;bu senatonun kaderidir. Hep böyle ka
pı aralığında, son dakikada işleri getiriyoruz. 
Bu çıkar, bundan sonra inşallah değişiklik ya
pılır da bir elastikiyetle bu binlerce vatandaşın, 
yüz binlerce vatandaşın oy verme ve millî irade
ye katkıda bulunmak neticeye müessir olmak 
imkânı sağlanır. 

Teşekkür ederim. 
iHALİL ÖZMEN ((Kırşehir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Özmen, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN ('Kırşehir) — ıSaym Baş

kan, değerli arkadaşımın konuşmasından sonra 
Sayın Hükümet ve Komisyona bir hususu arz 
etmeyi vazife bildim. 

İsparta'nın Eğridir kazasında 4 sene müd
detle hâkimlik yaptım. Mayıs ayının 5'i ve haf
tası olduğu zaman, Antalya'nın en aşağı 3 ka
zası Serik kazası dahil olduğu gibi İsparta - Eğ
ridir - Anamas yaylasına gelirler. A nam as yay
lasına 'birinoi evini getirir, orada muazzam bir 
ev kurar, (lörmcnizi arzu ederim. Yani görüle
cek bir yer. Her türlü imkânını orada sağlar, 
asıl evinden de daha iyi ev kurar orada, çadır
larda. Ekim ayının sonlarında, havalar soğu
duğu zaman tekrar Antalya, Serik ve diğer ilçe
lerine olduğu gibi .göçer ve gider. 

Şimdi soruyorum ben değerli arkadaşlarım
dan. Biraz evvel sayın arkadaşım Adalı'nm bu
yurduğu gibi, bunlar 10 - 20 kişi değil. Bir kaza 
halkı olduğu gibi çıkıyor, diğer kaza halkı da 
olduğu gibi çıkıyor. Çünkü yerleri var; yani en 
aşağıdan yüz bin kişi. En aşağıdan hesabediyo-
rum. Şimdi bu arkadaşlar Mayıs ayının 15'in-
den itibaren yerleşmiş olacak. Burada mı kay-
dolacak? Ekim ayının sonunda, yani Kasımın 
başlangıcında Serik'te bulunacaklarına göre, 
reyini nerede verecek bu vatandaşlar? 

Şimdi arkadaşlar, bütün gayemiz, bütün gü
vencimiz vatandaşı idareye iştirak ettirmektir. 
Ben 1954 seçimlerini iSeçim Kurulu Başkanı ola
rak Eğridir'de yaptırdım. O günkü kanunumuz, 
iyi hatırlıyorum, daha seyyal bir hüküm koy
muştu. Arkadaşlarımız hatırlayacaklar, bu va
tandaşların olduğu yerde, yani Eğridir'de ve 
Anamas yaylasının bucağında oylarını kullan-

dırabilmek için binlerce karar verdim. Bunlar 
seçim kütüklerine ilâve edildi. -Tiplerle, araba
larla geldiler kararları aldılar A7e götürdüler, 
oylarını kullandılar. Böyle bir durum var arka
daşlar. 

Onun için değerli arkadaşlarım, bunlara bü
yük önem vermenizi ve bu madde üzerinde biraz 
daha çalışmanızı, bu sıkıntılardan bizi kurtar
manızı rica edeceğim, istirham edeceğim. Çün
kü insanın başından geçti mi bir tecrübe sahibi 
oluyor ve Yüce Heyetinize burada arz etmeyi 
en büyük vazife 'biliyoruz. 

-Saygılarımla. 

ADALET BAKANI FEHMİ 
(Artvin) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ASPASLAN 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; gayet kısa maruzatta bulunacağım. 

Seçimlere seçmen vatandaşın behemahal iş
tirak edebilmesini sağlamak gibi bir amacın, bu 
teklifi hazırlarken hazırlayıcılara da hâkim ol
duğunu lütfen kabul buyurun. Mücerret suiis
timalleri önlemek -gibi bir endişenin tesirinde 
asıl gayeden uzakla.şılmış olması söz konusu de
ğildir. 

Aııea'k, partilerarası komisyonda .cereyan 
eden uzun müzakerelerin sonunda yapılabilecek 
olanlar, yapılması mümkün olanlar ele alınabil
miş ve o noktalarda mutabakata varılmıştır. 

Sayın Üzt ürk cine 'arkadaşım, «Yunanistan'
da, parmağına mürekkep boya koymak suretiy
le rey veriyor» diye 'buyurdular. "Yunanistan'
ın seçim sistemini tetkik etme fırsatını şahsen 
bulmadım; ama Türkiye'de seçim çevreleri esas 
alınmak suretiyle seçim yapılır; yani il il seçim
ler bir neticeye bağlanıp, tüm Türkiye sathın
da siyasî partiler seçime girmek suretiyle aldık
ları oya göre bir neticeye gitmezler. Binaena
leyh, mesele böyle olduğuna göre, her şeyden 
evvel seçim çevresi esası içerisindeki seçmen 
kütüklerinin de müessir bir unsur halinde bu
lunması zarureti vardır. Öteki türlü de olsa, bu
yurduğunuz gibi, bir kimse nüfus kâğıdını 
alır, ıgicler istediği yerde oyunu kullanır. On
dan sonra hangi siyasî teşekkül için reyini kul
lanmışsa onların ayrımı yapılır ve o siyasî te
şekkül kendi bünyesinde değerlendirir, millet-
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vekillerini çıkarır. .Ben başka yeri bilmiyorum, 
İsrail'de böyle yapılıyorâ bizzat gördüm, tetkik 
ettim. 

Türkiye'de <seçim çevresi mevzuubalhis. Ger
çekten Türkiye'de nüfus hareketleri vardır, 
ama bu nüfus hareketlerinin mahzurlarını as
gariye indirecek tedbir de, yine Yüce Meclisle
rin elindedir. Seçim tarihleri genellikle bu mah
zurları asgariye indirecek zamana rasgetirmiş-
tir. .MJeselâ değerli Adalı arkadaşımın söylediği 
gibi, Büyükadadaki 19 bin nüfus yazın 205 bini 
bulur; ama Ekimin 14'ünde belki 19 bin değilse 
bile, her halde 205 bin de değildir. 

Sonra Söke ve havalesinde; yani pamuk 
ekilen sahalarda hakikaten işçi hareketi var
dır; ama takdir buyurursunuz ki, Ekim ayının 
l l ' ü pamuk mahsulünün derlenme toplanma-
mevsimi değildir. Yani bunu bir noktaya bağ
lamak için gayret sarf edilebilir. Bu da, ancak 
seçim tarihini tespit ederken üzerinde hassasi
yetle durulacak bir konudur. 
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imin 15'inde yayla söz konusu olmaz. Ekimde se
cim yapılacaksa; hepimiz yaylalara hangi mev
simde çıkılacağını gayet iyi biliriz. 

Tekrar arz ediyorum. Maksatta bir ve bera
beriz. Gerçekten her seçmen vatandaşın oyunu 
kullanmasına imkân hazırlanmanın hepimizin 
müşterek arzusu olduğunda da şüphe yoktur. 
Bu arzuyu yerine getirebilmek için azamî dere
cede gayret sarf edilmiştir. Meseleyi mahzursuz 
bir halde tutabilmenin yolu, grubu bulunan bü
tün siyasî teşekküllerin mümessilleri eliyle uzun 
zaman yapılan çalışmanın sonunda bu kadarla 
bulunabilmiştir. 

«Bu iş aceleye geldi.» diye buyurdu Sayın 
Adalı. Doğrudur arkadaşımın buyurduğu hu
sus; ama mesele epey zaıman evvel Komisyona 
intikal etti, uzun çalışmalar yapıldı. Şimdi de 
tam seçmen listelerinin, seçim kütüklerinin tan
zimi dönemine rastlamaktadır. Hemen arz ede
yim ki, bu teklifi Yüksek ıSecim Kurulu da in
ceden inceye gözden geçirdi, bâzı teklifler getir
di; onları Partilerarası Komisyona intikal ettir
dik. Orada da makbul addedildi ve <o hususlar 
da bu teklifte yer aldı. Bu şekilde faydası mah
zuruna galip bir teklifle Yüksek huzurunuza 
geldiğimizi lütfen kabul edin ve içinde bulundu
ğumuz sıkışık durumu da Senatonun talihsizli
ğine değil de, daha olgun bir şekilde seçimlere 
gitme imkânının biran evvel elde edilmesi an
lamına- yormulamak suretiyle bu teklifi biran 
eATvel kanunlaştırmanızı istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım.» 
AKİF TEKİN (Antalya) — Bir sualim var. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Efendim, Sayın 

Özdem'in bahsettiği memleket benim memleke-
timdir. Şöyle bir dava ile karşı karşıya kalıyo
ruz : Sahildeyken Anamı as yaylasına gidiyorlar. 
Şimdi 39 ncu maddenin anlamına göre, sandık, 
yaylada kurulacak olursa o sandığa oy verme 
İsparta ilinin adaylarına mı olacak, yoksa Se
rik'te kaydolduğu için, ikametgâh esası olduğu
na göre, Şerikin, Antalya'nın adayları mı oyla
rını kullanacak? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Şimdi 39 ncu madde, «Yaylala
rın sandık bölgesi olarak kabulü gerekip gerek
meyeceği, 5 nci madde hükmü gözönünde tutu
larak karara bağlanır. İlçe seçim kurulu baş
kanı, bu suretle yeter sayıda- hazırlanan sandık 

Kurulan Komisyona; bizim Hükümet olarak 
yaptığımız hazırlıkta, yalnız görevli olanların 
nakilleri halinde bu imkân verilmesin, ikamet
gâh nakli halinde de; yani hangi güne kadar 
olursa olsun bu iş olabilsin diye teklif getirdik. 
Partilerarası Komisvonda dahi onun mahzurları 
üzerinde çok duruldu. Hemen huzurunuzda arz 
edeyim ki, bu bir tasarı değil, kanun teklifidir. 
Partilerarası Komisyonun müştereken uzun za
man çalıştıktan sonra getirdiği bir kanun tek
lifidir. Hükümeti temsil eden arkadaşımız da 
bu hükümlere saygı duymuştur; çünkü birçok 
tecrübeler ortaya konmuştur, fikirler ortaya 
konmuştur. 'Bâzı arzular, temenniler ortada kal
makla beraber; hizmeti azamiye götürecek, va
tandaşın iradesini azamî derecede değerlendire
cek bir kanun teklifi halinde yüksek huzurunu
za gelmiştir. 

!Saym Özıııeıı arkadaşımız yaylalar için söy
ledi. Yaylalar için 39 ncu maddede bir hüküm 
vardır. Kaldı ki, kendi ili dışında yaylaya gi
decekse ve o yaylaya gidişi de hakikaten seçim 
zamanına rastgeleeekse, sayım sırasında vatan
daşın, o tarihte yaylada, bulunacağını söylediği 
takdirde, orada oy vermesi imkân dahiline gir
mektedir. Yaylayı ikametgâh ittihaz etmek su
retiyle ikametgâh nakli şekliyle onu da yap
mak mümkündür; ama tekrar ediyorum ki, Eki- j 
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seçmen listesinin her sayfasını ayrı ayrı ınü-
hürleyip, paraf veya imzaladıktan sonra, liste
nin kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını sonuna 
yazarak onaylar.» diyor. Bu esasa göre orada; 
yani eğer İsparta sınırları içerisinde ise, İsparta 
secim çevresinde ise ve onun seçim çevresine 
dahil bir seçim bölgesinde ise, o bölgenin hâki
mi eliyle mesele yürütüleceğine göre, orada 
geçerli olmak lâzımgclir. 

AKİF. TEKİN (Antalya) — Yalnız bunların 
ikametgâhları Serik'tedir. Orada çadırda yaşar
lar, obalarını kurarlar. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Demin de arz ettim, herhalde 
Ekim ayının 1-Tnde Ispartan'nın yaylasında da 
Akdenizin adamı durmaz. O itibarla orayı gör
mek suretiyle reylerini vereceklerdir. 

BAŞKAN — ıSaym Bakan, konuya vuzuh 
getirmek bakımından helki faydalı olurum diye 
bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Şimdi kütük 
tanzim etmek, seçmeni kütüğe 'kaydetmek, kim
lik sahibi yapmak ayrı bir konu, oy kullanmak, 
seçim sistemi ayrı bir konudur. Acaba seçim 
kanunlarında arkadaşlarımızın temas etmiş ol
duğu bu nevi mahzurları giderici bir tedbir ge
tirilemez mi? Münhasıran bu kanun içerisinde 
tedvin edilmesi şart ve zaruri midir? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) —Hayı r efendim. 

Sayın Başkanım demin de arz ettim; aslında 
oy kullanmak 'Seçim Kanunu bünyesinde müta
lâa edilecek bir konudur. Ama dolaylsıyle seç
men kütükleriyle de alâkalı olduğu için; yani 
buna zıt düşen bir sistemi de seçim kanunuyla 
getirmek kolay bir iş değildir. Belki istisnai hü
kümler 'getirmek suretiyle oyların kullanılması 
konusunda bir şey düşünülebilir ama temel hü
küm bu oluyor. Binaenaleyh, eğer düzeltilmesi 
lâzımgelen bir husus var ise, bu kanunun bün
yesinde bunu halletmenin daha doğru olacağı 
kanaatini taşıyorum. Şüphesiz ki, kanun hazır
lanmasında da nasıl bir neticeye varılacak, onu 
kestirmek de mümkün olmuyor. 

BAŞKAN — Teşekkürler efendim. 
Komisyonun bir sözü var mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BASIĞINI REFET 

RENDECİ (Samsun) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Seçmen kartlarının dağıtılması : 
Madde 48. —• Seçmen kartları, sandık seç

men listelerinin kesinleşmesinden itibaren, ilçe 
secim kurulu başkanları tarafından hazırlattı
rılır ve belediye hudutları içinde ikamet eden 
seçmenlerin adreslerine posta ile ve taahhütlü 
olarak göndertilir, belediye hudutları dışında 
ikamet eden seçmenlere ait kartlar da, bunları 
dağıtmakla görevlendirilecek olanlara alındı 
belgesi karşılığında verilir. 

Alındı belgeleri ve posta ilmühaberleri, ilce 
seçim kurulu başkanlarınca sıra numarasına 
göre bir dosyada saklanır. 

İlçe secim kurulu başkanları, seçmen kartla
rını ve ev ev dolaşılarak dağıtılmasını sağlamak 
zorundadırlar. Seçmen kartlarının hazırlanma
sında. ve dağıtılmasında ilçe seçim kurulu baş
kanları :>} ncü maddede yazılı yetkiyi kullana
bilirler. 

iSahipleri bulunmadığı için dağıtılmayan 
kartları ilgililer bizzat müracaat ederek alabi
lirler. 

Oy verme gününden üç gün önee.s,:ıic kadar, 
dağıtılmayan veya alınmayan kartlar, ilçe seçim 
kurulu başkanına listesi ile birlikte geri verilir. 
Bu listeler sandık kurulu 'başkanına verilinceye 
kadar, ilçe seçim kurulunda uygun bir yere ası
lır. Bu kartlar oy verme gününde sahipleri tara
fından istendiği takdirde verilmek üzere, listesi 
ile birlikte sandık kurulu başkanlarına teslim 
olunur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlıı 
takririnizi oylamadığım iyi olmuş. 

ORHAN KÜRÜMOĞLÜ (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Biraz evvel cereyan eden münakaşa ve mü
zakerelerin, kanaatimce hu madde üzerinde ya
pılması ie ab e derdi. Zira mesele, esas itibariyle 
seçimle ilgili olan bir hususa taallûk ettiği için, 
esasında seçim kanunlarında yapılması lâzım
gelen bir değişikliğin görüntüsü halinde bu 48 
nci maddede tedvin 'edilmesi lâzımgelen bir hu
sustu. 
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Kanaatim odur ki, seçmen kartları bugüne 
kadar Türkiye'de aşağı yukarı hiç kullanılma
yan vasıfta birer kâğıt parçasından ibaret kal
mıştır. Seçmen, gidip sandık listesinde ismini 
bulduktan sonra oyunu kullanır ve kartı bulun
sun bulunmasın aranmadan giderdi. Şimdi esa
sında bana kalırsa; bilmiyorum Komisyon bu
nun üzerinde durdu mu ve teklif sahipleri de 
bu hususu inceledi mi, bu maddede yapılması 
icabeden bir değişiklik şöyle olabilirdi, 28 ııci 
maddeye göre daimî kütük tanzim edilmekte 
ise, aynı şekilde daimî seçmen cüzdanı şeklinde 
bir cüzdan tanzimi de mümkün olabilirdi. Bu 
cüzdan, seçmenin bağlı bulunduğu seçim bölge
sini, iseçtmen kütüğündeki sıra numarasını, adı
nı, soyadını ve bütün hüviyetini ihtiva etmek 
(resimli olabilir) ve muhtelif kısımlara bölün
mek ve her seçimde kullanıldığı yerin sandık 
mühürü ile mühürlenmek ve seçmenin hangi se
çimde oyunu kullandığı gösterir şekilde tevsik 
edilmek suretiyle seçmenin yanında gezdirebile-
ceği vasıfta nüfus cüzdanı gibi bir şey olabilir
di. 

"Bu suretle, muhterem Adalı ve diğer arka
daşlarımızın ifade buyurdukları mahzurları gi
dermek mümkün olur kanaatindeyim. Ancak 
bunu yapabilmek için de, Seçim Kanununda bir 
değişiklik yapılması ve seçmenin dilediği veya 
bulunduğu yerin herhangi bir sandığına cebin
deki seçmen cüzdanı ile müracaat etmek sure
tiyle mühürletip, hüviyetini tevsik ettirip san
dık seçmen listesine ismini sandık başında not 
•ettirdikten sonra oyunu kullanabilmeliydi ve 
bu yol, zannediyorum ki, meseleyi halle kâfi ge
lirdi. Fakat Komisyondaki tetkik sırasında, bu 
hususun düşünülüp düşünülmediğini bilemiyo
rum. Ancak, kanunun bütünlüğü itibariyle, di
ğer maddelerde zannediyorum ki, arkadaşları-
'inııı belirttikleri şekilde mahzurları bendeniz 
göremiyorum. Zira bu, seçmen kütüğü ile ilgili 
bir kanundur. Seçmen kütüğünün ne şekilde 
tanzim edileceği, seçmenlerin ne şekilde san
dık listelerine alınacağı hususlarını gösteren bir 
kanun. Oy verme işlemi ile ilgili olan itirazla
rın, Sayın Bakanın ve biraz evvel Sayın Başka
nın da işaret buyurdukları gibi, Seçim Kanunu 
ile ilgili bir hususa taallûk etmesi dolayısıyle, 
orada düşünülmesi lâzım. Ancak, oraya taallû
kuna rağmen, seçmen kartlarryle ilgili maddede 

de ona uygun bir tedvin gerektireceği cihetle 
burada da söz konusu olabilecek bir husustur. 

Mâruzâtım bu kadardır. Herhangi bir deği
şiklik yoluna da gitmek istemiyorum, zira önü
müzdeki aydan itibaren bu kanunun uygulan
ması icabederdi, Bu sebeple, bulunduğu bölge 
dışında olan seçmen vatandaşların oy kullana
maması gibi bir sonucu önlememesine rağmen, 
gene de kanunun aynı şekilde geçmesinde fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
GKOİOİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

EıENDEOİ ('Samsun) — Saym Başkan, bir ci
heti açıklamama müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDE'Ol ('Samsun) —• Arkadaşımızın bize bu 
madde ile ilgili olarak, seçim en kartları yönün
den sualleri oldu. Buradaki seçmen kartları, 
kütükteki gibi daimî kartlar niteliğinde değil; 
sandıkların seçmen listelerine göre; her zaman 
miktarlarının artması veya azalması bahis ko
nusu olması sebebiyle, burada, sandıkların bu
lunma yerlerini gösterir nitelikte kartlar kabul 
edilmiştir ve bunlar değişeceği için, kütükteki 
gibi bir daimilik esasının kabulü mümkün de
ğildir. 

Kaldı ki, diğer bir mahzuru da, bu diğer 
seçmen kartlarına benzemeyecektir. Alıp bastı
rılıp, dağıtılacak kartlardan değil; «Alındı» 
belgesi karşılığında seçmene teslim edilecek 
kartlardır ve seçim bürosunda kimlerin kart
ları çıkmış ve sahiplerine teslim edilmiş ise, 
onun karşılığında kendi imzasını taşıyan bir 
«Alındı» belgesi mcvcudoiacaktır. Eski mahzur
ların bu suretle giderileceği kanaatindedir Ko
misyon. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

110 ncu maddeyi okutuyorum. 
Kimlerin itiraz edebileceği : 
Madde 110. — Bu kanunda gösterilen kurul

ların veya kurul başkanlarının kesin olmayan. 
kararlarına karşı, seçme yeterliğine sahip yurt-
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taşlar, siyasî partiler veya bunların tüzüklerine 
göre kuruluş kademelerinin başkanları veya ve
killeri, müşahitler, adaylar ve Cumhuriyet Se
natosu üyeleri ile milletvekilleri itiraz edebilir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

140 neı maddeyi okutuyorum. 
Seçmen kütükleri hazırlıklarına ilişkin suç

lar : 
Madde 140. — Seçmen kütüklerinin düzen

lenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, bi
nalar cetvelini ilçe seçim kurulu başkanınca bil
dirilen süre içinde düzenleyerek vermeyenler 
veya kroki ve binalar cetvellerini seçmen kütük
lerinin düzenlenmesine elverişli bir şekilde yap
mayanlar hakkında, fiillerinin mahiyetine ve bu 
hareketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin de
recesine göre, T. C. K. nun 240 neı ve 230 ncu 
maddelerinde yazılı cezalar altıda birden üçte 
bire kadar artırılarak hükmolunur. 

Sayım, yazım ve denetim işlemleri sırasında, 
belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlar 
la, sorulara cevap vermeyenler veya bilerek ger
çeğe aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve 
yazım gününde, ilân edilecek süreden önce bu
lundukları yeri terk edenler hakkında, fiilleri 
dalıa 'ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etme
diği takdirde 250 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye? Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeye dahil, 1 nci ek maddeyi oku
tuyorum : 

Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak işlem
ler : 

Ek Madde 1. — Yüksek Seçim Kurulu tara
fından, 'Türkiye Radyoları vasıtasıyle, haber ya
yınları saatinde veya başka uygun saatlerde ya
yımlanacak bildirilerle; vatandaşın ilgisi uyan
dırılmak ve kendisine seçmen olmanın görev ve 
yetkileri hatırlatılmak: suretiyle; daimî seçmen 
kütüklerinin düzenlenmesi, ilk sayım ve yazını 
işlerinin yapılması, yeniden yapılacak yazım 
işlemleri, denetlemeler, sandık seçmen listeleri

nin düzenlenmesi, askıya çıkarılması ve askıdan 
indirilmesi, itiraz ve ilâve kayıt işlemlerinin ne 
şekilde yapılacağı, seçmen kartlarının dağıtıl
ması ve oy verme konusunda yapılacak işlem
ler, sair lüzum görülen hususlarla birlikte, sü
reler de belirtilerek duyurulur. 

Ayrıca, il ve ilçe seçim kurulları tarafından 
alışılmış yayın araçları ile, halkın ilgisini uyan
dıracak aynı nitelikteki bildirilerle keyfiyet 
ilân olunur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kural
larının bu konudaki her türlü bildiri]erinden 
Türkiye radyolarınca ücret alınmaz. 

Her seçmenin, kütüklere ve bunlara uygun 
olarak sandık seçmen listelerine eksiksiz geç
mesi, seçmen kartlarının dağıtılmasının tam ya
pılması, ilkesine uygun olarak, Yüksek Seçim 
Kurulu, her konuda yapılacak işlemleri, yayım
layacağı genelgelerle gösterir. İl ve ilçe seçim 
kurulu başkanları da, bu ilke ve Yüksek Secim 
Kurulunun genelgeleri doğrultusunda, bölgele
rindeki görevlilerin eğitimini ve görevlerini 
y apıııala rını s a ğla rla r. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 1 nci maddeyi yeniden okutuyorum. 

Seçülmlerin Tenisi Hükümleri ve Seçmen Kütlük
leri halkikında 26 . 4 .1961 taniih ve 298 sayılı 
Kanunun Ibâzı hükümlerinin 'değıişıtiTİlımısısii ve fom 
kanuna bir geçici madıdie eklenmesi hakkında 

kanun teklifi. 

Madde 1. — 2G . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkında Kanunun 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 46, 48, 110 ve 140 neı maddeleri 
ile bu kanuna 13 . 2 . 1965 tarih ve 533 sayılı 
seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 10 ncu mad
desiyle eklenen ek birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

iBAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı okunup kabul 
edilen ilgili maddeler ile birlikte 1 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. ~ 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir : 

— 385 — 



O. Senatosu B : 47 24 . 3 . 1973 0 : 1 

G-eçiei Madde — 29 ncu maddede öngörülen, i 
daimî seçmen kütükleri bürolarında görevlen
dirilecek personel için gerekli kadrolar alının
caya kadar, bu bürolarca yapılacak hizmetlerde 
çalıştırılmak üzere, ilçe seçim kurulu başkanla
rı, 33 ncü maddede yazılı yetkiyi kullanabilir
ler. Bu takdirde, görevlerin nasıl yürütüleceği 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belli edilir. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarında görev
lendirilecek şef ve memurlarla ilgili atamaların 
herhangi bir nedenle tamamlanamamış bulun
duğu ilçelerde de, yukardaki fıkra hükmü uy
gulanabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye! Yok. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — iSöz isteyen sayın uye? Y ok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanun hükümlerdin Bakan

lar Kurulu yürütür. 

'BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
.Şimdi, tasarının tümü üzerinde ve lehte ko

nuşmak üzere Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz. 
ıSLRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Seçmen kütükleri ile ilgili mevzuatta çok 

önemli ve gerçekten yapıcı değişiklikler geti
ren bu teklifin ileriki günlerde siyasî hayatımız 
için büyük faydaları olacağı şüphesizdir. Bunu 
yürekten kutlamak gerekir. 

Bu yasanın görüşülmesi sırasında Sayın Baş
bakanın bâzı beyanlarına sadece değinmekle 
yetineceğim. Sayın Başbakan dediler ki; «Erken 
seçim olduğu takdirde ıSaym Atalay ne yapa
caktır? «Müsterih olsunlar, hiç bir zaman ver
diğim bir söz, önerdiğim bir husus konusunda 
gözümü budaktan sakınmış kimse değilim. Er
ken seçim, bunalım çarelerinden biri olarak ta
rafımdan söylenmiştir ve Yüce Parlâmentonun 
bir kanadının yetkisidir. Sayın Başbakanın her 
halde bunu bilmesi gerekir. Yani Millet Meclisi 
yarıdan bir fazla oyla her zaman bu karan ala
bilir; ama erteleme yetkisi yoktur. Yenileme, 
bunalım için bir yoldur, bunu ifade ettim. Sa

yın Melen her halde Cumhuriyet Senatosunun 
oyları da buraya katkıda bulunacak zehabına 
kapıldılar. Oyum yok; olsa idi esirgemeyeceği
mi her halde Sayın Melen bilirlerdi. 

İkinci husus, Sayın Melen dediler ki ; «Ata
lay bizi habire istifaya davet ediyorlar.» Ko
nuşmam zihinlerinizde sıcaktır; ben bütün üye 
arkadaşlarımın hafızalarına güveninim. İki kez 
konuşmamda da ben, hiç bir zaman, «ıSaym Me
len Hükümeti istifa etsin» diye bir şey söyle
medim ; ama şeyhin kerameti kendinden men
kul. Sayın Başbakanın zihninde böyle bir şey 
varsa ben bilemem şüphesiz; ama ben bunu söy
lemedim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sadete 
davet ediniz Sayın Başkanım. 

Millî iradeden bahsedin.. 
BAŞKAN — ıSayın Atalay, tasarının lehin

de konuşuyorsunuz de^il mi"? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Lehinde, 

evet. 
Böyle bir şey ağzımdan çıkmadı, istifa etsin 

diye bir şey ifade etmedim. Bunu tasrih ede
yim. 

Diğer bir hususu da Sayın Başbakanı ifade 
ettiler: İstifa edecekler, hükümet boşalacak ve 
bize yer kalacakmış. Ben, görüşlerimi herhan
gi bir yer veya mevki için ifade etmem. Sayın 
Başbakan bu hususu lütfen tashih buyursun
lar. Yani Sayın Melen Hükümeti gidecek de 
bir Hükümet kurulacak da, orada bir görev ala
cağım... Bu, beni hiç tanımayan birisi tarafın
dan söylenen bir söz; ama beni 23 yıldan beri 
çok iyi tanıyan Sayın Başbakanın bu şekilde 
söylemesine gönlüm razı olmadı ve söyleme
mesi gerekirdi. Meseleyi burada kesiyorum. 

-SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İzdivaç 
teklifi içindesiniz. 

BAŞKAN — Lütfen konuya geliniz Sayın 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim işit-
m e iv istediğim sözler vardır, işitmediğim sözler 
vardır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İşinize 
gelmeyeni işitmezsiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bazen sözle
ri hiç işitmem. Çünkü söze değer verirseniz işi
tirsiniz, vermeyince işitmezsiniz. O bakımdan 
söylenenlerin .bâzılarını hiç işitmiyorum. 
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ğınııza göre, bunu lütfetsinler doğru kullanıl
sın; hiç olmazsa Fransızcası bilinerek kullanıl
sın. Burada, «Paraf veya imzaladıktan sonra..» 
denemez arkadaşlar. Bunun, «Parafe ettikten 
veya imzaladıktan sonra...» diye düzeltilmesi lâ
zımdır. 

Sonra diğer bâzı yerlerde de, «Taallûk etti
ği seçim için.» «İttihaz edeceği kesin kararla» 
gibi birtakım kelimeler de kullanılıyor ki, bun
ların yerine de pekâlâ bugün dilimizde hepimi
zin anladığı, milletimizin, halkımızın kullandığı 
ve benimsediği; uydurma değil, Türkçe sözlerin 
kökünden gelen, Türkçe sözlerle üretilmiş güzel 
kelimeler kullanılabilir. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Doğru, 
işinize gelmez. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, rica ederim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) •— Şimdi gele

lim; lehteki görüşlerimi bitireyim. 
'Siyasî hayatımız için gerçekten tecrübe edil

miş, noksanları, eksikleri, hatalı ve yeterli ol
mayan tarafları ile bir seçmen kütük sistemi 
vardı. Bunu Parlâmentonun bütün siyasî parti
lerinin katkı ve emeği ile düzeltmiş bulunuyo
ruz. Ülkemiz için uğurlu olması dileği ile saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN —• Aleyte görüşmek üzere Sayın 
Tevetoğlu, buyurunuz. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Görüşülmesini tamamladığımız kanun tekli
finin dili ve üslûbu üzerinde bir iki örnek vere
rek; çok saydığım Adalet Bakanından ve ilgi
lilerden hiç olmazsa bundan sonra tedvin ede
ceğimiz kanunlarda bu hususlara daha fazla 
dikkat sarf edilmesine vasıta olmalarını istir
ham etmek için söz almış bulunuyorum. 

Müzakeresini bitirdiğimiz kanun teklifinin 
birkaç yerinde «Onanlı belge» diye bir tâbir 
geçiyor. 

Muhterem arkadaşlar, «Sözlükte onay» var, 
«Onaylamak» var, «Onaylı» var. «Onaylı,» yani 
«Onaylanmış.» Musaddak,» (Tasdik edilmiş) ki, 
burada da asıl kullanılması gereken «Onaylı 
belge ile bizzat başvurabilirler.» olması lâzım
ken, sözlükte hiç bulunmayan uydurmanın uy
durması ; «onay» zaten uydurma, bir de «Onan» 
diye çıkarmışız... Şimdi, «Onanlı belge» tâbiri 
ilk defa kullanılıyor metinlerde. Mürettip hata
sı olarak kabul buyuru!ur da, bu «Onanlı bel
ge,» «Onaylı belge» olarak düzeltilirse, cidden 
memnun kalacağımı arz etmek isterim. 

Diğer bir husus, 38 nci ve 39 ncu maddeler
de geçiyor: «Her sayfasını ayrı ayrı mühürle-
yip paraf veya imzaladıktan sonra..» deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, «paraf» isimdir, yani 
gramer bakımından isimdir. Burada bunu kul
lanmak mümkün değildir; ama «Parafe» diye 
Fransızeada, İngilizcede kompleman direkt olan 
bir fiil vardır. «Parafe», yani parafla imzala
mak mânasına gelen «Parafe». Eğer kullanıla
caksa; Türkçeyi bırakıp şimdi de bir de Fran
sızca veya yalbancı kelime kullanmaya kalktı-

ıBu değiştirmeleri veya tashihleri yapmamız 
mümkün değildi. İçtüzüğümüzün hakikaten kö
tü bir maddesi, tek bir kelimeyi değiştirsek tek
lifi, tasarıyı tekrar Meclise iade etmemiz gere
kiyor. Bu çeşit ihmallerimiz ve dikkatsizlikleri
miz, maalesef, yalnız bu kanun için. söylemiyo
rum, sık sık ve daim oluyor. Komisyonlarımı
zın bu hususta bir tedbir almaları, bilhassa ka
nun teklifi olarak gelen kanunlarda Adalet Ba
kanlığımızın redaksiyon için veya Türk dili ba
kımından bir inceleme ve birlik, bera.berlik sağ
lama imkânını düşünmeleri yahut Senato Baş
kanlık Divanımızın bu konuya bir çare arama
sını hassaten rica ediyorum. Zaten dilimize mu
sallat olan tahripler, tahrifler, değiştirmeler, o 
kadar derin yara açmıştır ki, bugün birbirimizi 
anlamak şöyle dursun, anne ile baba birbirini 
anlamaz hale gelmiş. Bunu hiç olmazsa kanun
larımızda biz kötü örnekle ileri götürmeyelim. 

Benim aleyhte diye söz alışım bilhassa bu 
kanun vesilesiyle mühim saydığım bu noktayı 
Sayın Bakana ve ilgili sayın arkadaşlarımıza 
ifade etmek içindir. Yoksa kanunun büyük mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını candan te
menni ediyorum. 

Saygılarımla. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir husu
su rica edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müzakere bitti. Lehte, aleyhte 
görüşüldü. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Kimden soruyorsunuz efen
dim? 
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SADIK ARTÜEMAÇ (Yozgat) — Baskı ha
tası var mıdır, yok mudur? Baskı hatası oldu
ğunu zannediyorum. Komisyon veya Hükümet 
cevap versinler. 

BAŞKAN — Bir baskı hatası var mı? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Teklifin maddeleri ayrı ayrı 
okundu, müzakere edildi, oylandı, kabul edildi. 
Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte görüş
me de yapıldı. 

Sayın Hükümetin, Sayın Bakanın bir sözü 
yoksa, konuşacak gibi görüyorum, oylayacağım. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, bu, anakanunda 
«Onanlı» değil, daima «Onaylı» olarak geçmiş
tir. Bunu bir mürettip hatası olarak telâkki et-

24 . 3 . 1973 O : 1 

mek suretiyle düzeltmekte bir sakınca yok; ak
sine fayda vardır ve esasen de böyle olması lâ
zımdır. Çünkü bütün sevk edilen maddelerde 
bu böyle olmuş, belki bu «n» harfiyle» «y» har
fi değişmiş, aynı anlamı taşıyor. «Onaylı» ola
rak çıkması eğer mümkün olacaksa, bu aslına 
da daha uygun düşecektir ve bu bir hatadır; 
mürettip hatasıdır, kelime hatası değildir. 

BxiŞKAN —- Beyanınız zabıtlara alındı, ge
reği tezekkür edilmek üzere teklifin tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kahul edenler... Etmeyen
ler... Teklif kabul edilmiştir. 

Görüşülmesi mümkün gündemimizde başka 
bir madde de olmadığından, Birleşimi 25 Mart 
1973, yarınki Pazar günü saat 15,00'te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,17 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 3 . 1973 Cumartesi 

Saat 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
segim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. —- Petrol reformu kamunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştrıması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesd 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. — Cumhuniyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nei maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 taııih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştrıması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuniyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar' - İskân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/622, C. Senatosu : 2/45) 
(S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 16.3.1973) 





Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna, bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi ı 2 /822 ; 

C. Senatosu : 2 /48) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 3 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 1 
Sayı : 7310 

Cumhuriyet 'Senatosu. Başkanlığına 

•Millet Meclisinin 21 . 3 . 1973 tarihli ve 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
iş/ari oyla kabul edileni, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 26 . 4 . 19-61 ta
rih ve 298 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenme
si hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu, teklif 30 . 1 . 1973 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 21 . 3 . 1973 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik -ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Mecilsi S. Sayısı : -854) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 22 . 3 . 1973 
Esas No. : 2/48 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 Mart 1973 tarihli 79 ncu Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
i-ş'ari oyla kabul edilen, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 
tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 22 Mart 1973 tarihli 
ve 7310 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senato
sunun 22 Mart 1973 tarihli 46 ncı Birleşiminde İçişleri ile Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
beşer üyenin katılması sureti ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 22 Mart 1973 
tarihli Birleşiminde Adalet Bakanı Fehmi Alparslan ile Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Teklif, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin. Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanunun, 12 yıla yakın uygulama döneminde karşılaşılan aksaklıklarını gözete
rek, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 110, 140 ve bu kanuna 13 Şubat 1965 tarihli 
ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 
10 ncu maddesiyle eklenen Ek 1 nei maddesinin yeniden düzenlenmesini ve geçiş dönemindeki 
hizmetlerin yürütülebilmesini temin ınaksadiyle de düzenlemeye bir geçici hüküm getirilmesini 
öngörmektedir. 

Seçim mevzuatımızı düzenleyen üç anakanundan biri olan 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri YO Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun, - seçmen kütüklerinin 
geçiciliği - ilkesini benimsemiş ve bıı ilke üzerine kurulu sistem, 12 yıla yakın uygulama döne
minde : 

a) Mevcut seçmenlerin, tam olarak kütüklere ve bunlara uygun olarak sandık seçmen liste
lerine intikali gerekirken bunu gerçekleştirememiş bulunması, 

b) Geçici olan kütüklerin kesinleştiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak yasama mec
lisleri yahut mahallî seçimlerde yeniden kütük düzenlenmesi gerekirken bunu gerçekleştireme
miş bulunması, 

c) Kesinleşen kütük ve sandık seçmen listelerine zorunlu olan hallerde dahi ilâve yapılma
ması ve seçmen kartlarının, eksiksiz olarak seçmen vatandaşlara ulaştırılamamış bulunması, 

Keyfiyetleriyle büyük seçmen kitlelerinin seçimlerde oy kullanamamaları sonucuna konu olmuş
tur. 

Bu uygulama sonuçlarını gözeten siyasî partiler, sözü edilen kanunun yeni bir düzenlemeye ka
vuşturulması görüşünde birleşmişler ve özetle arz edilen sakıncaların giderilebilmesi maksadiyle 
- daimî kütük - ilkesi üzerine kurulu sistemi öngören işbu düzenlemeyi getirmişlerdir. 

Önerilen düzenleme ile; seçmen, kütüklerinin daimî olarak tesisi ve denetleme ve yeniden kayıt 
işlemleriyle, seçmenlerin ve sonradan seçme yeterliğini iktisabetmiş vatandaşların kütüklere yazılma
sı ve bu niteliği kaybedenlerin de çıkartılması mümkün hale getirilerek, kütüklerin heran geçerlilik
lerini belirli olarak muhafaza etmelerine ve yabancı memleketlerde bulunan vatandaşların kütükle
re yazılmalarına imkân sağlamış ve işlemlerin de yargıç denetimi altında bulunan daimî bürolarca 
ve bürolarda yetiştirilen görevliler tarafından yürütülmesi ve nihayet belediye hudutları içerisinde 
seçmen kartlarının, vatandaşların adreslerine posta ile gönderilebilmesi, prensipleri kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Arz edilen, - daimî kütük - ilkesi ve belirtilen prensipler üzerine kurulu düzenlemeyi öngören 
teklif, komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I II) Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca işbu teklifin en geç 30 Mart 1973 tarihine ka
dar kanunlaşması gereğini gözeten komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır; 
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Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Ii. Kemleri 

Sözcü 
Balıkesir 

X. Demirci 

Kâtip 
Kırşehir 

/ / . özmen 

Ankara 
T. Kupanlı 

Tabiî Üye 
Jl. Afaldı 

Yozgat 
S. Artukmac 

Hakkâri 
N. Seyhan 

(Başkanlık Divanı seçimine ka
tıldı. Teklifin görüşülmesinde bu

lunamadı.) 

Gaziantep 
/. T. Kutlar 

C. Bşk. Seç. Üye 
X. Erim 

Adana 
M. Y. Mete 

;Toplantıda bulunamadı.) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 26 . 4 .1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bi-- geçici madde eklenmesi hakkında kamın teklifi. 

MADDE 1. — 26 . 4 . 1061 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Tecael Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkında Kanunun 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, '48, 110 ve 140 ncı maddeleri 
ile bu kanuna 13 . 12 .1965 'tarih ve 533 sayılı seçimlerle İlgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 10 ncu (maddesiyle eklenen ek birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Seçmen kütüğünün daimîliği : 

Madde 28. — Seçmen olan vatandaşların eksiksiz olarak yer aldıkları daimî seçmen kütükle
rini ve bu kütüklere dayanılarak sandık seçmen listelerini hazırlamak, seçmen kantlarını düzen
leyip, dağıtmak ve kanunla verilen sair görevleri yapmak üzere; her ilçede, daimî seçmen kü
tükleri bürosu kurulmuştur. 

!Seçmen kütükleri büroları; seçimlerin başlangıç tarihinden, seçiın işlemlerinin bitmesine ka
dar bağlı bulundukları seçim kurullarının, bunun dışında kalan süre içerisinde de, seçim ku
rulu başkanlarının yönetiminde ve her halde, üst seçim kurullarının denetiminde görev yapar
lar. 

Görevlilerin özlük işlemleri ve geçici görevlendirme : 

Madde 29. — IHer daimî ,seşmen kütüğü bürosunda bir (büro şefi ve yeteri ikadar (memur ile bir 
yardımcı Mzmstîer (personeli bulunur. Nüfusu 100 bini ,aşan yerlerde, her yüz (bin nüfus ve kü
suru için ayrıca bir memur kadrosu ülâve edilebilir. 

Şef ve memurların nitelikleri, göreve alınmaları, yükseltilmeleri ve nakilleri ile halklarında di
siplin kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ilgili hükümleri, ilçelerin bağlı bulundukları adalet komisyonları tarafından, bu komisyon
larca atanmakta olan adalet personelinin tabi oldukları hükümler dairesinde uygulanır. Ancak, 
şef ve (memurların sicil âmirleri (bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu (başkanıdır. İlçe seçim kurulu 
başkanı, şef ve memurlar baklanda disiplin cezalarından, uyarma ve |kmajma cezalarını doğrudan 
doğruya uygulamaya yetkili'dirler. 

ilçe seçim kurulu başkanı iş durumuna göre mamurların bürolara dağıtımını ve gerektiğinde 
geçici olarak bir (bürodan diğer bir (büroya nakil suretiyle görevlendirilmelerini yapar. 

ilçe iseçim kurulu başkanı, işlerin müsaadesi nispetinde (daimî 'seçmen kütükleri bürosu memur-
larınra adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına (müsaade fâdebilür. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarında görevlendirilecek şef, ımemur ve yardımcı hizmetler per
soneli kadroları, Adalet Bakanlığı kadrolarına eMenir. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarının araç, gereç ve -sair masrafları iseçim ödeneğinden karşıla
nır. 

Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi : 

Madde 32. — Yukanki (madde gereğince, her seçim bölgesi için düzenlenen kroM ve binalar 
catvelMn onaylı birer örneği, ilçe seçim kurulu (başkanı (tarafından, siyasî partilerin ilçe baş
kanlıklarına kütüklerin yazılma ve denetim işlemine başlamadan en >az iki gün önce, labnidı .belge
si karşılığında verilir. 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve hu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kütüplerin düzenlenmesinde ve denetlenmesinde görevlendirilecekler : 

Madde 33. — Her seçim bölgesi için, bir daimî seçmen kütüğü düzenlenir. Daimî seçmen 
kütüklerinin ilk düzenlenmesinde, daimî seçmen kütüklerinin yıllık denetimlerinde, sandık seçmen 
listelerinin hazırlanmasında ve seçmen kartlarının düzenlenip, dağıtılmasında; ilçe seçim kurulu 
başkanları; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini görevlendirebileceği gibi, Devlet katma 
bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadî Devlet Teşekldilleri ve kamu tüzel kişiliklerindeki 
(hakimler, vali ve kaymakamiLar, nahiye müdürleri, askerî şahıslar, zabıta âmir ve memurları 
hariç) bütün memurları görevlendirebilir; dışardan da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Vali ve kaymakamlar, ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulu başkanları tarafından, bu konu
da istenen her türlü yardımı yapmak zorundadırlar/ 

Daimî seçmen kütüklerinin düzenlenişi : 

Madde 34. — Daimî seçmen kütükleri aşağıdaki «©kilde düzenlenir : 
A) 1973 yılı Mayıs ayının ükinoi Pazar günü, bütün yurtta, îdaimî seğmen kütüklerinin ilk dü

zenlenmesi için seçmen vatandaşların sayım ve yazım işlemi aynı zamanda yapılır. 
Belli edilen .'günde, saat 0,5'ten itibaren; sayım ve yazım işlemlerinin bittiği, alışılmış araçlarla 

ilân edilinceye kadar, görevlilerden başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmaları yasaktır. 
Ancak, sayım ve yazım işlemlerinin, her halde -aynı (gün. saat 17,00 ye kadar bitirilmiş olması ge
rekir. 

B) 'Sayım ve yazım gemlerinde seçim kurulu başkanlarınca görevlendirilenler; krokiye )göre, 
muhtarlığın bir sınırından başlayarak, sokak, sokak ve bir sokağın önce tek numaralı, sonra çift 
numaralı binaları ve bina içinde, varsa (muhtelif daireleri, muhtarlık bölgesi içinde sayım ve ya
zımı yapılmamış hiçbir seçmen kalmamak üzere, birer birer, sıra ile yazarak tespit ederler. Kro
kisi yapılmamış bulunan seçim bölgelerinde bu iş, binalar cetveline göre yapılır. Geniş olan muh
tarlık bölgelerinde, sayım ve yazım işlemlerinin yakardaki ihüküm gereğince, yapılması, görevli
ler arasında önceden düzenlenecek bir plâna göre yürütülür. 

C) Sayım ive yazım işlemleri, seçmen vatandaşın beyanına göre yapılır. Sayım ve yazım günü 
her seçmen; nüfus cüzdanı, hüviyet kartı, (evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, nüfus idarelerinden 
herhangi bir iş için evvelden alınmış onaylı künyeyi kapsayan kayıt örneği, onaylanmış okul bel
gesi veya tasdikname gibi .kimliğini (tereddütsüz ortaya koyan bir belgeyi hazır bulundurmak ve 
sayım ve yazım görevlilerince istendiği zaman, i')raz etmekle yükümlüdürler. 

Kimlik itespitd, hiçbir belgenin mevcudolmaması halinde, o seçmen vatandaşı tanıyan diğer iki 
seçmen vatandaşın beyanına göre de yapılabilir. Bu gibi adların hizasına beyanı yapanların adı 
okunaklı surette yazıldıktan sonra, kimliği tespit edilen ve beyanı yapanlara ayrı ayrı imzalattırı
lır. (imza edemiyenlere parmak bastırılır.) 

Seçme yeterliği ve ikamet durumunun tespitinde resmî belgeler esas tutulur. Gerektiğinde muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve özel bilgilerine de başvurulur. 

D) Her evde, seçme yeterliğini ve o bölgede veya diğer bölgelerde oy kullanmak hakkını ha
iz olan kimseler, o ev halkından bir veya bir kaçının önünde, seçmen kütüğüne yazılır. Ve her 
seçmene, adının hizasındaki imza yeri imzalatılır. Ev halkından, seçme yeterliğini ve o seçim böl
gesinde oy kullanma hakkını haiz olup da, o esnada yabancı ülkelerde bulunanlar da, ev halkının 
beyanına göre yazılır. Bu gibi adların hizasına da beyanı yapanların okunaklı surette yazıldıktan 
sonra, beyanı yapana imzalatılır, (imza edemiyenlere parmak bastırılır.) 

E) Sayım ve yazım işlemleri iki şekilde yapılır : 
1. — O seçim bölgesinde ikamet eden seçmenler, bulundukları ve ikamet ettikleri yerin cadde 

veya sokak adı, bina veya varsa daire kapı numarası, seçmenin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri 
ve tarihi ile ikamet eSttikleri ilçe ve muhtarlık bölgesi itibariyle tespit ve kayıt edilir. 
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2. — Sayım ve yazım günü, o bölgede bulunmasına rağmen, başka bir seçim bölgesinde ikamet 
eden seçmenlerin, ayrı bir cetvele adı ve soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihi, hangi seçim böl
gesinde ikamet ediyorsa, ikametgâhının bulunduğu ilçenin mahalle veya köyü, cadde, sokak adı, 
bina veya daire kapı numarası ile açık bir şekilde yazılarak tespit edilir. 

F) Sayım ve yazım işlemleri bitince, yukarıM fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerine göre ayrı ay
rı düzenlenen cetveller, ilk tasnif kademesinde toplanarak ilçe daimî seçmen kütükleri bürosuna 
tutanakla teslim olunur. 

G) Daimî seçmen kütükleri bürosunda toplanan cetveller, ilk olarak ikamet edilen seçim 
bölgesi başka bir ilçede bulunanlar bakımından ayırıma tabi tutularak, hemen o ilçe daimî seç
men kütüğü bürosuna, iadeli taahhütlü olarak gönderilir. 

H) İlçe daimî seçmen kütükleri bürosuna teslim edilen ve o ilçede ikamet eden seçmenlere 
ait cetvellere ve o ilçede ikamet etmeyip de sayım ve yazım esnasında başka bir ilçede bulunma
ları sebebiyle, sayım ve yazımın yapıldığı ilçeden gönderilmiş bulunan cetveller; seçim (muhtar
lık) bölgeleri itibariyle ikinci bir ayırıma, tasnif ve birleştirmeğe tabi tutularak, her seçim bölge
si için ayrı bir daimî seçmen kütüğü düzenlenir. 

Daimî seçmen kütükleri, o muhtarlık bölgesindeki mahalle, sokak, ev kapı numarası, varsa 
daire numarasına göre kroki ve binalar cetveli esas alınarak sıraya konur ve her seçmene (1) 
den başlanarak bir sıra numarası verilir. 

Seçmen kütüğü; her seçmen için, seçim bölgesi, mahalle, cadde veya sokak adı, bina, kapı nu
marası, apartman, daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babasının adı, 
doğum yeri ve tarihi ve imzası yazılabilecek şekilde hazırlanmış cetvellerin doldurulması suretiy
le düzenlenir. 

i) Daimî seçmen kütüklerinin ilk düzenlenmesinde, seçim kurullarınca işlemlere ne zaman 
başlanacağı, her ilce için (merkez ilce dahil) krcki ve binalar cetvelinin düzenlenme zamanı ve sü
resi Yüksek Seçim Kurulunca belli edilir. 

Daimî seçmen kütüklerinin denetlenmesi ve kütükler üzerinde yapılacak işlemler 

Madde 35. — A) Daimî seçmen kütükleri büroları, daimî seçmen kütüklerini, her yıl Mart 
ve Nisan ayları içinde denetlerler. Denetimlerde, seçim kurulu başkanlarınca, gerektiği takdirde 
33 ncü maddede belli edilen kimseler görevlendirilebilir. 

Denetimlerde, daimî seçmen kütüğünün düzenlenmesinden sonra, o seçim veya başka seçim 
bölgesine ikametgâhını nakletmiş, yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış yahut kaybetmiş 
veya vefat etmiş bulunan seçmenlerin, mevcut seçmenlerle birlikte tespit, yeniden yazım ve denet
leme işlemleri, 34 ncü maddenin (B) ve (C) fıkrası hükümleri dairesinde yapılır. 

B) Muhtarlar, bölgelerinde vefat eden seçmenleri, derhal bulundukları daimî seçmen kü
tükleri bürosuna bildirirler. Daimî seçmen kütükleri büroları, kendi bölgelerinde kayıtlı olup da, 
vefat ettiği muhtarlıklarca bildirilen veya denetimlerde anlaşılan seçmenlerle ilgili kayıtları, ait 
olduğu nüfus idaresinden tahkik ve tespit ederler. 

C) Denetim sonucu, daimî seçmen kütükleri bürosu, kütüklerden silinecek veya kütüklere 
ilâve edilecek seçmenlerin ayrı ayrı listelerini hazırlar. Bu listeler, daimî seçmen kütükleri île 
birlikte, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bütün yurt için belli edilecek zaman ve sürelerde, ilçe 
seçim kurullarınca incelenir. İlçe seçim kurullarının kararlan ile, kütüklerde gerekli ilâve ve çı
karmalar yapılır. 

D) Siyasî partiler ve seçmenler, ilgili oldukları daimî seçmen kütüklerini inceleyebilirler. 
Daimî seçmen kütüklerine kaydolmaları gerektiği halde, kaydolmamış seçmenler, açık kimlikle

rini ve ikametgâhlarını gösterir onanlı belgelerle bizzat; yabancı memleketlerde bulunan seçmen
ler de, Türkiye'de ikamet ettikleri yeri bildirerek ve açık kimliklerini gösterir onanlı belgeleri ek-
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leyerek ikametgâhlarının bulunduğu yer daimî seçmen kütükleri bürosuna dilekçe ile başvur
dukları takdirde, ikametgâhlarının bulunduğu seçim bölgesi daimî seçmen kütüğüne kaydedilmek 
üzere, yeni kaydedilecekler için düzenlenen cetvele dahil edilirler. 

İkametgâhlarını başka bir seçim bölgesine nakleden seçmenler, o bölgenin bağlı bulunduğu 
daimî seçmen kütükleri bürosuna açık kimliklerini ve ikametgâhlarını gösterir onanlı belge ile 
bizzat başvurabilirler. Bunların evvelki ikametgâhları, aynı ilçenin başka bir seçim bölgesi bulun
duğu takdirde, o bölgenin daimî seçmen kütüğünden çıkarılacak, yeni ikamet ettiği bölgenin 
daimî seçmen kütüğüne ilâve edilecekler için düzenlenen cetvellere ayrı ayrı dahil edilirler. Eğer, 
evvelce ikamet edilen yer, başka bir ilçe ise, keyfiyet derhal o ilçenin daimî seçmen kütükleri 
bürosuna bildirilir ve seçmenin kayıth olduğu seçmen kütüğünden çıkarılması için düzenlenen 
cetvele dahil edilmesi istenir, alınacak cevaba göre de, seçmen, yeni ikamet ettiği bölgenin kütü
ğüne ilâve edilecekler için düzenlenen cetvele dahil edilir. 

Bu gibi seçmenleri; daimî seçmen kütüklerinden çıkarılma veya kütüklere ilâvesi ile yeniden 
kayıtlarına ilişkin bundan sonraki işlemler, (C) fıkrası hükümleri gereğince yürütülür. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyeleri ve adayları seçmen kartını göstermek sureti ile 
kendi seçim çevrelerinde oy verebilirler. 

Siyasî partilerin müşahit bulundurması : 

Madde 36. — Seçmenlerin sayım ve yazımında, kütüklerin denetlenmesinde ve evvelce kütük
lere yazılmamış bulunan seçmenlerin yeniden yazım işlemlerinin yapılmasında siyasî partiler, her 
seçim bölgesi için, sayım ve yazma ve denetleme işiyle görevli kimselerin yanında birer müşahit 
bulundurabilirler. 

Bu amaçla, ilçe seçim kurulu başkanı, siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, işlemlerin başla
masından önce, yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, her seçim bölgesinin kütük sayım ve yazım veya de
netimine memur edilenlerin ad ve soyadları ile adresleri ve işe başlayacakları yer, gün ve saat bil
dirilir. 

Siyasî partiler atadıkları temsilcilerini ve bölgelerini ilçe seçim kurulu başkanlıklarına liste 
halinde bildirirler. 

Siyasî partilerce atanan temsilciler, parti il veya ilçe başkanlarından aldıkları belge ile müşa-
hitlik görevini yaparlar. 

Kütüklerin ilk sayım ve yazımı ile görevlendirilenler ve siyasî parti müşahitleri görev yaptık
ları bölgede sayılıp yazılabilirler. Ancak, bu hüküm kendilerinin daha önce yazılmamış bulunma
ları halimde uygulanır ve cetvelin en sonuna yazılarak sayım ve yazımı yapan görevli ve partili 
müşahitler tarafından imzalanır. 

Daimî seçmen kütükleri bürosu, bu şekilde ve görevleri sebebiyle başka bölgede yazılmış 
olanları, ikametgâhlarının bulunduğu kendi bölgelerine kayıt işlemlerini kendiliklerinden yapar
lar. 

Günlük 'çalışmaların tespiti : < 

Madde 37. — Kütüklerin denetlenmesine, sandık seçmen listelerinin yazım ve düzenlenmesine 
memur edilen kimseler, her günlük çalışmalarının sonucunu bir tutanakla tespit ederler. 

Denetleme ve yazım işlerine, siyasî parti müşahitleri de katılmış ise, tutanak bu müşahitlere de 
imzalatılır.:; 
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Cetvellerin teslimi, birleştirilmesi, daktilo edilmesi, kontrol ve onaylama işlemleri ,; 

Madde 38. — Daimî seçmen kütükleri bürolarınca teslim alınan cetvellere göre, derlenip dü
zenlenen kütüklerin, usulüne uygun ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığı, kroki ve binalar cet
veli ve başka araçlardan faydalanılarak, ilçe seçim kurulu başkanları tarafından denetlenir veya 
bu denetlemeyi, ilçe seçim kurulu başkanları kendi sorumlulukları altında yaptırırlar. 

İlçe seçim kurulu başkanları, kontrol işlemleri bitirilip eksikleri tamamlandıktan sonra, daimî 
seçmen kütüklerini daktilo ile yeteri kadar nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı mühürleyip 
paraf veya imzaladıktan sonra, kütüğün kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını, kütüklerin asıl ve 
nüshaları sonuna yazıp onaylar. 

Kütük nüshalarının çoğaltılmasında çalışan görevliler, günlük çalışmalarının sonucunu bir tu
tanakla tespit ve o gün yazılan kütük nüshalarının altını imza ederler. 

üçe seçim kurulu başkanı, kütüklerin aslı ile bir nüshasını daimî seçmen kütükleri bürosun
da saklatır, bir nüshasını ilçe seçim kuruluna verir, diğer nüshalarını da, ilçe seçim kuruluna ka
tılma hakkını kazanmış siyasî partilere, alındı belgesi karşılığında verir. 

İlçe seçim kurulu başkanları, 35 nci madde gereğince yapılan düzeltme ve ilâve işlemlerinden 
sonra da, bu maddede öngörülen işlemleri yapar ve yaptırır. Siyasî partilere verilmiş kütük nüsha
ları da, istekleri üzerine son şekline göre düzeltilir.-

Daimi seçmen kütüğünün sandık seçmen Üstelerine bölünmesi : 

Madde 39. — ilçe seçim kurulu, yukarıki madde gereğince kendisine verilen kütük nüshası üze
rinden, 5 ve 30 ncu maddelerdeki esasları gözönünde tutarak, o ilçede yapılacak seçimler için, oy 
verme gününden önce, Yüksek Seçim Kurulunca belli edilecek süre ve zaman içerisinde, sandık 
bölgelerini tespit eder ve seçmenleri, kütükteki teselsüle ve seçmen sıra numarasına göre sandık 
seçmen listelerine ayırır. Bu listeler de her seçmen için, cadde veya sokağın adı, bina, kapı numa
rası, apartman daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babasının adı, 
doğum yeri, doğum tarihi ve imzası yazılabilecek şekilde düzenlenir. Yaylaların sandık bölgesi ola
rak kabulü gerekip gerekmeyeceği, 5 nci madde hükmü gözönünde tutularak karara bağlanır. 
ilçe seçim kurulu başkanı, bu suretle yeter sayıda hazırlanan sandık seçmen listesinin her sayfa
sını ayrı ayrı mühürleyip, paraf veya imzaladıktan sonra, listenin kapsadığı sayfa ve seçmen sa
yısını sonuna yazarak onaylar. 

Sandık seçmen listelerinin asılması, 

Madde 41. — Sandık seçanen listeleri, Yasama Meclisleri ve mahallî idareler için yapılacak 
her seçimde, soy verme gününden önce len geç 35 nci gün iaidoldukları mahalle veya (köylerde, hal
kın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asilır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, (seçim bölge
lerinin ayrıldığı isandık [bölgelerini (gösteren cetvel ile birlikte, mahallî gazetelerle ve ayrıca alı
şılmış araç ve usullerle ilân edilir. 

Listelerin ıhangi tarihlerde ve nerelerde asıldığı, ilânın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim kuru
lu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin askıdan 
indiriüş tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir/Bu ıtutanaklao: üHçe seçim kurulu (başkanı tara
fından ayrı bir dosyada saklanır. 

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesi, 

Madde 46. — Askı süresi sona erdikten veya itirazlar üzerine verilen kararlar ve bu karar
lara göre yapılan işlemler tamamlandıktan ve gerekli düzeltmeler kütüklerde ve bunlara uygun 
olarak sandık seçmen listelerinde yapıldıktan sonra, sandık seçmen listeleri kesinleşir. 
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Sandık seçmen listeleri kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılacak diğer İbir seçim için 
yeniden Sandık iseçmen listesi düzenlenmez. 

Düzeltme işlemleri 39 ncu maddede olduğu gibi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından onayla
nır. Düzeltme olmamış ise (bu husus sandık iseçmen listelerinin (sonuna kaydolunur. 

iSiyasî partilere verilmiş olan sandık iseçmen listeleri ide, son 'şekline (göre düzeltilir. 
bandık seçmen listelerinin, kesinleşmeye ilişkin süreler isaklı kalmak üzere, ıen geç oy verme 

gününden (önceki 20 nci gün akşamına kadar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması şarttır. 
Kesinleşen Isandık iseçmen listeleri Süzerinde, yapılacak hangi ıseçim için askıya çıkarılmışsa, o 

seçime ait 'işlemlerin bitmesine kadar hiçbir değhiklik yapılamaz. 
Ancak, sandık seçmen listelerinin, taallûk ettiği seçim için kesinleşmesinden sonra ve oy ver

me gününden önceki 10 ncu gün Isaat 17,00'ye kadar, resmî görev yerinin İdeği&tirilmesi sebebiyle 
ikametgâhını başka bir ilçeye (nakil letmiş bulunan ve evvelce kayıtlı bulunduğu yerde (oy veremeye
cek olan seçmenlerin bulundukları mahal, ilçe seçim kurulu başkanlığına kimlik görev belgeleri 
ile başvurmaları halinde; ilçe seçim kurulu baş/ıanı yapılan müracaatı derhal ve telle (seçmenin 
evvelce kütüğüne kayıtlı olduğu yer ilçe seçim kurulu başkanına bildirir ve orada oy kullanma
yacak olan seçmenin kayıtlı bulunduğu kütük ve sandık seçmen listesinde kaydının silinmesini ve 
bu cihetin bildirilmesini ister, telle igelecek cevap üzerine de, ittihaz edeceği kesin kararla, seçmeni 
o yer ıdailmî iseçmen {kütüğüne ve sandık seçmen listesine ilâve eder. 

Bu şekilde daimî seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listesine ilâve edilen seçmene, evvelce seç
men kartı verilmişse, bu kart iptal edilerek yeni seçmen kartı verilir ve seçmen, listesine dâhil 
edildiği sandıkta oyunu kullanabilir. 

Yukarda belirtilen tarzda, daimî seçmen kütüklerine ve sandık seçmen listelerine yapılan ilâve 
kayıt işlemlerinden sonra ilçe seçim kurulu başkanı, daimî seçmen kütüğüne ve sandık seçmen 
listesine gerekli meşruhatı verir ve 39 ncu madlede (olduğu (gibi, mühürleme, imzalama Ve onay
lama işlemlerini yapar. Ayrıca siyasî partilere verilmiş olan sandık Seçmen listelerini de ıson şek
line (göre düzeltir. 

Seçmen .kartlarının dağıtılması, 

Madde 48. — Seçmen kartları, sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden itibaren, ilçe seçim 
kurulu başkanları tarafından hazırlattırılır ve belediye hudutları içinde ikamet eden seçmenlerin 
adreslerine posta ile ve taahhütlü olarak gönderlilir, belediye hudutları dışında ikâmet eden seç
menlere ait kartlar da, bunları dağıtmakla görevlendirilecek olanlara alındı belgesi karşılığında 
verilir. 

Alındı belgeleri ve posta ilmühaberleri, ilçe seçim kurulu başkanlarınca sıra numarasına göre 
bir dosyada saklanır. 

ilçe seçim kurulu başkanları, seçmen kartlarını ev ev dolaşılarak dağıtılmasını sağlamak zo
rundadırlar. Seçmen kartlarının hazırlanmasında ve dağıtılmasında, ilçe seçim kurulu başkan
ları 33 ncü maddede yazılı yetkiyi kullanabilirler, 

Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmayan kartları ilgililer bizzat; müracaat ederek alabilirler. 
Cy verme gününden üç gün öncesine kadar, dağıtılmayan veya alınmayan kartlar, ilçe seçim 

kurulu başkanına listesi ile birlikte geri verilir. Bu listeler sandık kurulu başkanına verilinceye 
kadar, ilçe seçim kurulunda uygun bir yere asılır. Bu kartlar oy verme gününde sahiplen tara
fından istendiği takdirde verilmek üzere, listesi ile birlikte sandık kurulu başkanlarına teslim 
olunur. 
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Kimlerin itiraz edebileceği : 

Madde 110. — Bu kanunda gösterilen kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmayan ka
rarlarına karsı, seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, siyasî partiler veya bunların tüzüklerine göre 
kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve Cumhuriyet Senatosu üye
leri ile milletvekilleri itiraz edebilirler. 

Seçmen kütükleri hazırlıklarına ilişkin suçlar : 

Madde 140. — Seçmen kütüklerinin düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar 
cetvelim üçe İsteğim kurulu ,T>a§kanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek vermeyenler veya kroki 
ve binalar cetvellerini seçmen kütüklerinin düzenlenmesine elverişli bir şekilde yapmayanlar hak
kında, fiillerinin mahiyetine ve bu hareketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin derecesine göre, 
T. O. K. nun 240 ncı ve 230 ncu maddelerinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar arttı
rılarak hüfemolunur. 

Sayım, yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlar
la, sorulara cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve ya
zım gününde, ilân edilecek süreden önce bulundukları yeri terk edenler hakkında, fiilleri daha ağır 
cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 250 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak işlemler : 

EK MADDE 1. ^— Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyoları vasıtasiyle, haber yayın
ları saatinde veya başka uygun saatlerde yayımlanacak bildirilerle; vatandaşın ilgisi uy andırılmak 
ve kendisine seçmen olmanın görev ve yetkileri hatırlatılmak suretiyle; daimî seçmen kütükleri
nin düzenlenmesi, ilk sayım ve yazım işlerinin yapılması, yeniden yapılacak yazım işlemleri, denet
lemeler, sandık seçmen listelerinin düzenlenmd3İ, askıya çıkarılması ve askıdan indirilmesi, iti
raz ve ilâve kayıt işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, seçmen kartlarının dağıtılması ve oy verme 
konusunda yapılacak işlemler, sair lüzum görülen hususlarla birlikte, süreler de belirtilerek du
yurulur. 

Ayrıca, il ve ilçe seçim kurulları tarafından alışılmış yayın araçları ile, halkın ilgisini uyan
dıracak ayni nitelikteki bildirilerle keyfiyet ilân olunur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü büdirilierinden Tür
kiye Radyolarmca ücret alınmaz. 

Her seçmenin, kütüklere ve bunlara uygun olarak sandık seçmen listelerine eksiksiz geçmesi, 
seçmen kartlarının dağıtılmasının tam yapılması, ilkesine uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulu, 
her konuda yapılacak işlemleri, yayımlayacağı genelgelerle gösterir, il ve ilçe seçim kurulu baş
kanları da, bu ilke ve Yüksek Seçim Kurulunun genelgeleri doğrultusunda, bölgelerindeki görev
lilerin eğitimini ve görevlerini yapmalarını sağlılar. 

MADDE 2. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı (Seçimlerin Temel Hükümleri ve ISeomıen Kü
tükleri hakkındaki Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenoniştir : 

GEÇİCİ MADDE — 29 ncu maddede öngörülen, daimî seçmen kütükleri bürolarında görev
lendirilecek personel için gerekli kadrolar alınıncaya kadar, bu (bürolarca yapılacak hizmetlerde 
çalıştırılmak üzere, ilçe seçim kurulu başkanları, 83 ncü maddede yazılı yetkiyi kullanabilirler. 
Bu ^takdirde, görevlerin nasıl yürütüleceği Yüksek 'Seçim Kurulu tarafından (belli edilir. 

Daimî (Sieiçjmen (kütüköleri bürolarında görevlendirilecek ışef ive memurlarla ilgili atamaların her
hangi bir nedenle tamamlanamamış bulunduğu ilçelerde de, yukardaki flkra hükmü uygulanabilir. 
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(G-eçici 'Komisyonun Kabul (ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddeSi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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