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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci

Oturum

Erzurum Milletvekili Şakir İbrahimhakkıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 39 nhu maddesine bir fıkra eklenme
sine dair olan Kanun teklifi, Geçici Komisyona
verildi.
Milletvekilleri Seçimi
maddeleri görüşüldü.

Kanunu

Saat 15 te toplanılmak üzere
verildi.

tasarısının

Birleşime ara

İkinci Oturum
Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının
maddelerinin görüşülmesine devam olundu.
9 . II . 1950 Perşembe günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Trabzon Milletvekili
Mardin Milletvekili
R. Karadeniz
Dr. A, JJras
Kâtip
Kocaeli Milletvekili
C. Aksu

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
Rapor
1. — Danıştaya, Birinci Daire Başkanı ile bir
üye seçilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi ve

Adalet ve İçişleri
Komisyonlarından kurulan
Karma Komisyon raporu (3/465) (Gündeme).

» • « - < <

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 10,10
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KATİPLER : Sedad Pek (Koca3İi) ,Cenap Aksu (Kocaeli)
«*•*«
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Oturum açıldı.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasansı
ve Geçici Komisyon raporu (1/642BAŞKN •— 43 ncü maddenin
devam ediyoruz.

görüşülmesine

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; dün öğleden sonraki toplantı
mızdan beri müzakeresi yapılmakta olan madde
üzerinde mütemmim bâzı mâruzâtta bulunmak
istiyorum.
Seçim propagandası için kapalı yerde yapıla
cak toplantılar hakkında tasarıda mevcut kayıt
tan Muhalefetteki arkadaşlarımız çok telâş gös

termektedirler. Bunun için biz de, Hükümet ola
rak, ilk günden beri tuttuğumuz yola sadık kala
rak, arkadaşlarımızın endişelerinin hakikaten bir
seçim emniyeti noktasına temas edip etmediği hu
susunda dikkatle, ihtimamla durmaktayız. Bende
nizin dün akşamki müzakerelerden sonra yaptı
ğım yeni tetkiklar neticesinde de görüşüm değiş
miş değildir. Şimdi gayet açık olarak durumu
bir kere daha izah etmeye çalışacağım ve sonra
da muhterem Muhalefetteki arkadaşlarıma endi
şelerinin ne olduğu noktasında lütfen, benim gibi,
sarih konuşmalarını rica edeceğim.
Tekrar ediyorum, tasarının seçim propagan
dası hakkındaki hükümleri İlim Heyeti tarafın-
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dan tertip ve tanzim edilmiştir. Demek ki ilim
heyeti, memleketimizde seçim zamanında pro
paganda işlerini şöyle bir kayıt ve şart altına
alınmasını lüzumlu saymıştır. Birinci nokta
budur. Bu hususlar Hükümet tarafından, sırf
muhalefetin seçim propagandası yapmasını ön
lemek için düşünülmüş birtakım tedbirler, ter
tipler olarak gösterilemez. îlim Heyeti düşün
müş, ilim heyeti koymuştur. Hükümet buna
hiçbir suretle el sürmemiştir. Şu noktayı ehem
miyetle tebarüz ettirmek istiyorum, ilim he
yeti bunu alırken bizim memlekete has bir hü
küm olarak da almış değildir. îlim heyeti bunu
aynen 1881 tarihli Fransız kanunundan almıştır.
Ve bu kanunun bu hükümleri halen Fransada yü
rürlüktedir, buna riayet edilmektedir. O Fran
sa'ki serbest münakaşa hususunda âdeta nor
mal zamanlarda anarşiye gidecek kadar imkân
lar yaratmıştır. Ama seçim zamanı için de bu
türlü kayıtları zaruri görmüştür. Dünkü ma
ruzatımda Fransa misalini vermiştim. Şimdi
ilâve ediyorum, İngiltere'de de böyle kapalı
yer toplantıları için toplantıya bir başkan se
çilmekte ve o mahallin nizam ve intizamından
bu başkan sorumlu olmaktadır. Demek ki tetkikatımızı daha ileriye götürürsek, mümkün ol
sa da başka memleketlere de bakarak bu kabil
hükümlere oralarda da raslıyacağımıza şüphe
etmiyorum. Çünkü ilim heyeti bunu ariz ve
amik tetkik etmeden bunu bize getirmezdi kanaatide bulunuyoruz. Şu halde demokratik
usulleri benimsemiş olan memleketler, âdeta
müşterek bir kayıt olarak, seçim zamanı. pro
pagandalarının bâzı usul ve şartlara uygun
olarak yapılmasını kabul etmişlerdir. Demek
ki biz de, bâzı usul ve şartları istemekle de
mokratik bir rejimin icaplarını yerine getir
mekten başka bir şey yapmıyoruz.
Burada öne sürülecek itiraz şu olabilir;
Evet bu vaziyette bâzı kayıt ve şartlar kona
bilir ama, sizin koyduğunuz .kayıt ve şartlar
başka demokratik memleketlerdeki kayıt ve
şartlardan büsbütün başkadır. Böyle bir itiraz
yapılamaz. Bu itirazı bizim tasarımıza yapmak
imkânı yoktur. Demin arzettim, tasarıdaki hü
küm; Fransız kanunundan aynen,, kelime be
kelime tercüme edilerek alınmıştır.
Şimdi arkadaşlarımı tamtin etmek için birşey arzedeyim. Bu hükümler seçim kurulu için
ilâvei teminattır, çünkü böyle bir toplantı için
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seçilecek üç kişilik heyet kurulunca, zabıta
hodbehod buraya müdahale edemiyecek, adayın
kendi seçip tespit ettiği üç kişi tarafından ya
pılan bu toplantının nizam ve intizam içinde
devam etmesini bu üç kişi sağlıyacak. Zabıta
âmirleri ancak bir istimdat vâki olduğunda, ileri
giden bir arbede vukuunda müdahale edecek
lerdir.
Arkadaşlarım dediler ki; yalnız seçmenler gi
recek deniyor; 19 yaşında birisi girerse ne ola
cak? 19 yaşında birisi o toplantıya riyaset eden
heyetin haberi olmadan girmişse; bu heyete niçin
mesuliyet teveccüh etsin? Bu vaziyet Ceza Ka
nunlarına da uygun değildir. Ama bilerek, istiyerek, dışardan çoluk, çocuk, seçmen olsun ol
masın, herkesi toplamış; kanunun açık hüküm
lerine aykırı hareket etmiş, elbette ondan do
layı mesul olacaktır. Bile, bile, kanunun açık
ve sarih hükümlerine riayet etmiyen adam el
bette ceza görecektir. Bu vaziyette, kanunla
karşı karşıya gelmeyi düşünmelidir.
Geleceklerin, seçmen olup olmadıklarını na-,
sil tesbit edecektir; kapıda herkesin, hüviyeti
ni mi sorsun, esasen âmme hukukunda hangi top
lantının hususi, hangi toplantının umumi olduğu
bellidir. Her' önüne gelenin içeriye girebileceği
toplantı umumi bir toplantıdır. Muayyen, mah
sus kimselere ait olan toplantı hususi bir top
lantıdır.
Sayın Adalet Bakanı arkadaşım dün akşam
bu hususta ariz amik izahatta bulundu. Arkadaşı
mız sordular, bir kahvedeki toplantı ne olacak,
bir parti merkezindeki toplantı ne olacak? Bu
nun âmme hukukunda tesbit edilmiş esasları
vardır. Hangi toplantının hususi, hangi toplan
tının umumi olduğu bejidir. Bizim mevzuatı
mızda da buna dair hükümler olduğunu arka
daşım dün akşamki izahatında anlattılar. Bina
enaleyh biz bir taraftan seçim neticelerini em
niyetle belirmesi için tedbir düşünüp alırken
diğer taraftan seçim zamanlarında yalnız aday
ların menfaatini düşünecek değiliz. Bütün va
tandaşların menfaatini düşüneceğiz. Âmme hu
zur ve sükûnunu düşünerek konulmuş olan bu
tedbirler bize has icaplar değildir. Bu usulleri
uzun zaman tatbik eden memleketler yapmak
tadırlar. Onlar bunu faydalı görmüşler ki 1881
senesinde koyduğu bu hükümleri, Fransa bu
hususta çeşitli değişiklikler yaptığı halde har-
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fini dahi değiştirmeksizin yürürlükte bırakmış- I mış, ayniyle teklif edilmiştir.. İlim heyeti bunu
tır. Bu da şayanı dikkat değil midir?
bir Fransız Kanunundan, 30 Haziran 1881 tarih
Şimdi ben arkadaşlarımdan rica edeceğim:
li İçtimaatı Umumiye Kanunundan, Loi sur Le3
bu maddenin bir yanlış anlamiyle şuraya bura
Reunions Publique den alınmıştır. Seçim Kanu
ya çekmekle nasıl bir rahatsızlık doğabilir, lütf
nuna bunun girmesi niçin dir?. Bilmiyorum. Bi
zim bir İçtimaatı Umumiye Kanunumuz var,
etsinler arkadaşlar bunu açıkça söylesinler.
Fransa'da da 30 Haziran 1881 tarihli bir kanun
Maruzatım bundan ibarettir.
vardır
ki, onun bir maddesi bu işe taallûk etmek
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır.
tedir.
Hükümlerinde
bahse taallûk edenleri arOSMAN NURl KÖNÎ (İstanbul) — Zabıt
zedeceğim : Her hangi bir içtimai yapacak olan
hakkında söz «istiyorum.
tertip heyeti bir beyanname verecektir. Bu be- BAŞKAN — Vereceğim, müsaade ediniz.
yannamede içtimain ne maksatla tertip edildiği
x Şimdi yeterlik önergesi vardır, Başbakan
gösterilecektir, bir konferans mı, ilmî veya siyasi
yardımcısı izahat verdi, son söz milletvekilininbir münakaşa mı, yahut reunion electorall, inti
dir, kaidesine uyarak, sıradan baştan ilk arka
habat toplantısı mıdır, bu gösterilecektir. Bu
daşa söz veriyorum. Ondan sonra yeterlik öner
intihap toplantısı hangi toplantılardır?. Bundan
gesini oya sunacağım.
sonraki madde bunu şöyle tarif ediyor : Bu öyle
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) —
bir toplantıdır ki, diyor, burada yalnız milletve
Efendim, Başbakan Yardımcısı muhalefetin ne
killeri için değil, genel il meclisi ve belediye için
gibi sebeplerle bu itirazları serdettiklerini açık
yani seçimle varılan her hangi bir âmme fonksi
lamamızı arzu buyurdular. Muhalefet Partisi
yonu makamına aday olan bir zatı dinlemek veya
Grup Başkanı sıfatiyle bana söz vermenizi rica
onu seçtirmeye çalışmak için yapılan toplantılar
ederim. Çünkü bunu alenen söylediler. Bana ve
ki, bunda yalnız o çevrenin seçmenleri, alelıtlak
Nuri özsan arkadaşıma lütfen söz vermenizi rica
milletvekilleri, o aday veyahut tevkil ettikleri
ederim.
kimseler bulunur diyor. Bu tahdidi koymak inzi
bati tedbir midir?. Yoksa toplantılarda ancak bu
BAŞKAN — Şimdi sıranızı Grup Başkanınıza
kimselerin bulunmaması esasını tertip heyeti ya
veriyor musunuz?.
hut adayın kendisi başka kimselerin bulunması
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Söz hakkımı al
nı istemediği için midir?. Bu pek anlaşılmıyor. Ni
mamak kaydiyle veriyorum.
hayet
her iki halde de esasen 3 kişilik tertip heye
BAŞKAN — Pek âlâ efendim. Esasen son
ti yalnız bu seçim için, propaganda dedikleri bu
söz milletvekilinindir, kaidesine tevfikan söz hak
toplantı için konulmamıştır, her yerde yapılacak
kınız mahfuzdur.
toplantılar için de vardır.
Şimdi Muhalefet Partisinin Grup Başkanı sı
fatiyle evvelâ sözü Fuad Hulusi Demirelli'ye ve
Fakat bizim kanunumuz gibi sert hükümler
riyorum.
le teyit edilmemiştir. Bu idare heyeti, bir ha
Buyurun.
tip adaba mugayir veya suç teşkil eder bir söz
söylerse onu menedecek. Eğer o adam
bunu
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) —
yapmakta devam ederse ve idare heyeti lüzum
Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan Yardımcı
görürse zabitaya da müracaat edecek. Yoksa
sının daveti üzerine huzurunuza gelmiş bulunu
yapılan fiilden orada söylenen sözden kendisi
yorum. Şunu evvelâ arzedeyim ki; muhalefet
telâş göstermiş değildir. Yalınız şimdiye kadar I de mesul demek değildir. Heyet onu mene te
şebbüs etmezse, tedbir ittihaz etmezse pek de
açık hükümlü kanunların bâzı memurlarca iyi
ağır olmıyan, belki de hafif hapis diyebileceğim
anlaşılmayıp vatandaş hakkına tecavüz için ba
cezalarla cezalandırılırlar. Müddet falan tayin
hane ittihaz edilmiş olmasından dolayı bu kanu
etmemiştir. O kanunda benim gördüğüm peine
nun maddelerinin vazıh olması istenmektedir. Bu
de simple poliçe yani cünha cezası verilir den
endişe dolayısiyledir ki, bu maddeye karşı bâzı
itirazlar ve teklifler serdedilmiş ve edilecektir. J mektedir. Bu tasarıda ise bir aydan' altı aya
kadar hapis cezası konmuştur ve sorumlulu
Buyurdular ki, bu ilim heyetinden alınmıştır.
ğun derecesi de tahdit ve tâyin edilmemiştir.
Hükümet bir maksadı mahsusa müsteniden bunu
teklif etmiş değil ilim heyetinin tasarısından alın- |
Yine o Fransız Kanunu mucibince tertip he-
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yeti isterse o vakit zabıta müdahale edecek.
leketin İmlini, istikbalini düşünüp ona mütaalHalbuki ileride 132 nci maddede göreceğiz, j lik fikir teatisi için yapılmış toplantılardır. Bu
orada deniyor ki, böyle bir halde zabıta doğru
suretle yapılan toplantılarda asayiş bakımın
dan doğruya içtimai tatil edecektir. Bu doğru
dan olsun, başka îbakımlardan olsun her hangi
değildir. Eğer heyeti tertibiye isterse zabıta
'bir endişe verici hiçbir hal vâki olmamıştır.
müdahale etsin. Müracaat etmezse ve suça müHalkımızın şu veya bu zata karşı olan meyille
taallik bir fiil varsa işte o zaman sorumluluğu
rini, duygularını, muhabbetlerini izhar etmele
kendisi yüklenmiş olacaktır. Çünkü icabeden
ri ibir suç mudur, memleket için böyle »bir hal *
tedbiri ittihaz etmemiştir. Hulâsa
işin bütün
tehlikeli midir? Asayiş için her hangi bir mah
mahiyeti bundan ibarettir. Fakat burada mad
zur varit midir, ki, böyle bir endişe duyuluyor?
de pek iyi yazılmadığı için selâmeti bunun tayZannederim ;ki, Ibu söyledikleri şeyi biraz teem
yında bulduk. Bizim de bir îçtimaatı Umumi- | mül buyurdukları takdirde böyle İbir şeyin va
ye Kanunumuz var. İstedikleri hükümleri ora
rit olmadığını ve böyle bir sebebin mevcut ol
ya koysunlar ve tasarı halinde teklif etsinler.
madığını kenidleri de teslim buyururlar. Şimdi
Çünkü bu hüküm yalnız umumi seçim için değil,
bunu bırakalım, sadede gelelim; biz 43 ncü mad
belediye, ihtiyar heyeti muhtar ve diğer seçim
denin tayyını istiyoruz, fakat belki İsrar etme
lere mahsus olmak üzere ve yalnız seçmenlerin
yiz, iyi bir şekil verilirse, tatbikatta kötü kul
dâhil olacakları bütün toplantılar için de varit
lanılmasına müsaade etmiyeeek vazıh, sarih bir
tir. Zaten diğer toplantılar hakkındaki hüküm
şekil verilirse belki kabul edilir, ve zannederim
lerden pek farklı değildir. Üç kişilik idare he
muhterem arkadaşımız Nuri özsan ifade buyur
yeti, hariçten kapalı yerlerde yapılacak toplan
muşlardır, kendileri böyle bir teklif hazırlamış
tılar için konmuştur. Niçin bundan endişe edi
bulunuyorlar, Yüksek Heyete arzeder, komis
liyor, kendi binasında yahut kapalı bir yerde bir
yon ve Hükümetin mütalâaları dinlenir, kabul
konferans verdirmek, hatiplerine söz söyletmek
edilir veya edilmez, biz tayyını istiyoruz, tay
* için kiraladığı bir yerde kapalı olarak yaptığı
edilir veya edilmez, bir şekil verilir veya veril
toplantılara da şâmil olacak mı? Olmıyacak mı?
mez, veya olduğu gibi kalır, arzettiğim gibi
Çünkü bu gibi şeylere ihtiyaç görülmüş ve ya
mahzurları mevcuttur, suitatbika müsaittir, bu
pılmıştır.
mahzur ve ihtimallerin bertaraf edilmesinden
başka diyeceğim yoktur.
Şimdi, Nihat Erim arkadaşımızdan çok*rica
ederim, insaflı olsunlar. Dün bir münasebetle
dediler ki,
îlim Heyeti bu kaytlere belki de,
şuradan, buradan otobüslerle adam getirtilmekte olduğu için lüzum görmüştür. Ben îlim He
yetinin bu düşünce ile bu hükmü koyduğunu hiç
zannetmiyorum. Esasen gerekçelerinde de böy
le bir noktaya temas edilmemektedir. Fakat
o gibi hallerde ne gibi mahzur görüyor bilmiyo
rum. Biz bir demokrasi hayatı yaşıyoruz, halk
da alışmaktadır. Toplu veya münferit vatan
daşlarımız kendi ihtiyarlariyle Konya'dan İz
mir'e giderlerse bunda ne mahzur var, bundan
şimdiye kadar halka ne kötülük tevellüt etmiş
tir, ki bunu ileri sürdüler. Çok rica ederim;
bu gibi mülâhazaları
varit görmesinler.
Bundan ne çıkar? Vatandaş bir. toplantıya
başka yerden de gelir ve arada da bulunabilir.
İntihap toplantısı için falan değil. Dedikleri şe
kilde şimdiye kadar böyle ibir intihap toplantı
sı yapılmamıştır. Şimdiye t a d a r yapılan top
lantılar dertleşmek için, konuşmak gibi mem- j

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bir nok
tayı tasrih etmek isterim.
Sayın Demirelli buyurdular ki, otomobiller
le, kamyonlarla bir vilâyetten diğer valâyete
kontenjan taşıma işini, düşünmüş 'olacak ki,
İlim Heyetinin bu maddeyi sevke'tmiştir, dedi
ğimi beyan buyurdular.
Hafızalarda tazedir, ben dün akşam saat 7,5
ta konuştum ve bu noktayı îlim Heyetine atfet
medim. Ben bunu kendi mütalâam olarak arzettim, îlim Heyeti için «Zaruret görmüş olacak
ki, bunları sevketmiştir» diye ilâve ettim.
Şimdi ben de kendilerinin insaflarına mü
racaat edeceğim. Bir vilâyetin seçimlerine ait
propaganda toplantısına diğer vilâyetlerden
bindirilmiş propagandacı kıtaları getirmeye ne
lüzum vardır? (Sağdan ne mahzur var sesleri).
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ge
lirlerse ne. olur?
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BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmek mem
nudur.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Devamla) — Şimdi
Sayın Demirelli'yi dikkatle dinledim. Madde
nin kendisine itirazda bulunmadılar. İtiraz için
es'babı mucibe zikrederken, cezanın ağır oldu
ğundan 'bahis buyurdular. Cezaları, ceza mad
delerinde görüşürüz. Böyle 'bir toplantının ter
tibinin şu şekilde ıbir nizam altına alınması faideli midir, değil midir? Bunu konuşuyoruz.
Bunun hakkında konmuş -olan cezalar ağır
mıdır, değjl midir; ceza maddeleri geldiği
zaman, (bunun tartışmasını karşılıklı yaparız.
Bu madde yanlış anlaşılırsa maddenin tayyı mı
icabeder? Madde ne şekilde yanlış anlaşılıyor,
lütfetsinler, izah etsinler, düzeltmeye çalışa
lım. Fakat söylemediler, yalnız cezanın ağırlı
ğından bahsettiler.
OSMAN NURİ KÖNI (istanbul) — Söz is
terim.
BAŞKAN — Bu bahsi bitireyim. Müsaade bu
yurun. Müsterih olunuz zabıt hakkında söz ve
receğim.
Fuad Hulusi Demircili buyurun söz sizindir.
FUAD HULUSİ DEMÎRELLİ (İstanbul) —
Efendim, muhterem Nihat Erim Bey arkadaşı
mız lütuf buyursunlar, söyledikleri şu idi; ilim
heyeti bunu düşünmüş olmalıdır ki, böyle mad
deler kaleme almış falan gibi bir şey söylemiş
lerdi, bunu ben bu şekilde anladım, yanlışsa af
buyursunlar.
Şimdi mesele orada değil. Diyarlar k i ; bura
da tasavvur ettikleri mahzurları sölesinler.
Bunu bendeniz tasarının heyeti umumiyesi hak
kında konuşurken arzetmiştim ve demiştim k i :
Bizde bu çok güç olur toplantı yerine giren
bir vatandaş seçmen vasfını haiz mi, değil mi?
yaşma bakmak lâzım, yaşma bakmak için de
nüfus tezkeresi lâzım. Bir zabıta memuru sen
22 yaşma gelmemişsin diyecek, idare heyeti 22
yaşma gelmemiş çıkarın gibi ihtilâflar ve teşev
vüşler olacak, onun için mahzurlu olduğunu arzettim.
Buyurdular ki, kamyonlarla,
otobüslerle,
başka yerlerlen gelecek.. Şimdiye kadar böyle
seçim toplantısı yapılmamıştır .ki, kamyonlarla,
otobüslerle başka yerden vatandaş gelmiş olsun.
Şimdiye kadar böyle adayları dinlemek üzere
seçim toplantısı yapılmış değildir. Arzettiğim

0:1

gibi, yapılan toplantılar siyasi mahiyette, dert
leşme mahiyetinde parti toplantıları, millî top
lantılardır.
Maddenin tayymı istedik. Çünkü bir kere
yeri bu tasarı değil, yeri içtimaatı Umumiye
Kanunudur. Hiç bir Seçim Kanununda yer bulmıyan bir madde, bizim milletvekili
seçimine
marsus olan bu tasarıda yer buluyor. Efendim,
içtimaatı Umumiye Kanunu elde; orada ayrıca
bir hüküm vaz'ma lüzum varsa koysunlar. Fa
kat ayrıca hüküm vaz'ma lüzum yoktur. Biz, o
itibarla tayymı işedik. Maamafik arkadaşım
Nuri Özsan ayrıca bir şekil teklif edecektir;
mahzurlarını arzettim.
Yarın seçmen midir, değil midir? Oyerin
seçmeni midir, değil midir? Gibi birtakım ihti
lâflar, zabıta ile karşı karşıya gelmeler, idare
heyetinin mesuliyeti altında toplantının cere
yanını ihlâl edecek birtakım karışıklıklar husu
le gelebilir. Onun için madde vazıh ve sarih ol
malı. Kabiliyeti tatbikiyesi olmalıdır. Kabiliyeti
tatbikiyesi olmak için de o yerin seçmeni mi
dir değil mdr? gibi çok derin ve çok güç olan
bir kayıtla mukayyet olmamalıdır. Tertib heyeti
bunu idare etsin. Elbette matlup olan rey ve
recek olan seçmenleri ikna etmek ve o adayın
lehine imale etmektir. Bir tertip heyeti elbette
bunu böyle düşünmüştür ve böyle düşünür. Fa
kat nasılsa seçmen olamıyan, yahut başka yer
den olan birisi gelmiştir. Şimdi ne buyuracaklar.
İzmir'de böyle bir toplantı oluyor. Bir milletve
kili adayı için, orada seçmen olmıyan İstan
bul gazetelerinden birinin muhabiri girse, ter
tip heyeti efendim işte bu şeye göre sem bura
nın seçmeni değilsin onun için İstanbul 'daki toplatılarda bulunursun İzmir'de bulunamazzm;
hiç böyle denir mi? Ve üç kişilik idare heyeti
bunu yapmadı diye mesul edilir mi? Şayanı te
emmüldür. Kabiliyeti tatbikiyesi olan pratik ka
yıtlar konsun, ona bir diyeceğimiz olmaz.
BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim, kapalı
yer toplantıları ne şü parti, ne de bu parti için
mevzuubahis değildir. Her parti bundan isti
fade edecektir, her bağımsız aday bu nevi
toplantılardan faydalanabilecektir.
OL aide, kapalı yer toplantılarını daha ko
laylıkla temin edilebilir bir şeklemi koyma
lıdır, yoksa İçtimaatı Umumiye Kanunu hü-
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kümlerine tâbi mi tutmalıdır? Bu ciheti mü
saade buyurursanız Îçtimaatı Umumiye Kanunu
ile buradaki metni karşılaştırarak kısaca bir tah
lil yapalım.
1325 tarihli îçtimaatı Umumiye Kanununa
göre içtimalardan evvel bir beyanname vermek
şarttır.
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) —
Hangi içtimalarda?
SAİT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) —
Alelûmum toplantılarda.
REFİK KORALTAN (içel) — Nereden çı
karıyorsun ?
SAİT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) —
Rica ederim, kanun sarihtir. İsterseniz metni
aynen okurum.
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin.
SAİT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) —
Sayın Dinçer, sizi sükûnla ben her zaman din
lerim. Fakat bugünkü yaptığınız gibi sözünüzü
kesecek hiçbir harekette bulunmadım. Hareke
tinizin mânasını kendi kendinize vasıflandırın
Başka diyeceğim yoktur.
BAŞKAN — Rica ederim vasfa lüzum yok
tur. (Gülüşmeler).
SAİT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) —İka
metgâh sahibi olan iki kişi tarafından beyanname
nin imza edilmesi şarttır. Bu beyannamenin va
li ve mutasarrıflara verilmesi şarttır. Muka
bilinde ilmühaber alınması şarttır. Bu beyan
namenin toplantıdan lâakal 48 saat evvel veril
miş olması şarttır. Ne maksatla içtima yapıla
cağım beyannamede tasrih edilmesi şarttır.
Üç kişilik heyetin kurulması şarttır. Hükümet
orada mülki veya adlî hazır memur bulundur
mak hakkını haizdir. . Bu memur, tensip ve inti
hap edeceği mahalli mahsusunda • oturması ve
icabında içtimai fehetmesi hakkını haizdir.
Bugünkü îçtimaatı Umumiye Kanununun ih
tiva ettiği hükümler bunlardır.
Münakaşasını yaptığımız maddenin ihtiva
ettiği hüküm de şudur : Kapalı yer toplantıla
rında, toplantıdan evvel tertipeiler üç kişilik
bir heyet kurar, en yakın zabıta âmir ve me
murlarına haber verir. Haber şifahen dahi
olur.
Köylerde kime haber verilecek diye- soruldu.
zabıtta vazifesini görecek köy bekçisine ve köy
muhtarına haber verilecek. Burada izah edildi.
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Toplantı teshil edilmiş, güçleştirilmiş değildir.
Bunu takdirinize terkediyorum. Arkadaşlarımız
meseleyi mevzuundan tamamen ^karıyorlar. Ta
sarının 132 nci ve 133 ncü maddeleri cezai hü
kümleri ihtiva etmektedir. Maddeleri tetkik etti
ğimiz zaman görürüz ki 132 nci maddedeki suç
lar şunlardır: 44 ncü maddede yazılı heyeti kur
mamak ve haber vermemek. Bunun suçlusu, top
lantıyı. tertip eden tertipçisidir. İkinci suç 44-nc-ü maddedeki görevleri yapmamak, bunun suç
lusu heyettir, toplantıyı idare edecek olan heye
tin görevleri de şunlardır: (Toplantmrn intiza
mını sağlamak, kanunlara karşı hareketleri ka
nun düzenine ve edep törelerine aykırı veya suç
işlemeyi kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz ve ha
reket ve nutuklar^ menetmek., burada gerek tertipçiye, gerek top^ntıyı idare edecek olan he
yete seçmen olnyyan birisinin bu toplantıya gir
mesini önlemedin diye bir ceza vermek mevzuubahis değildir. O çevrenin seçmeni değil de gir
miş ise sen bunu menedememişsin diye ceza ver
mek bahis mevzuu değildir. Bu maddeler bunu
istihdaf etmiş değildir. Şu halde bu noktaya
matuf mütalâa yerinde değildir. İyi tetkik edil
memesinden doğmaktadır bu hal. Yine tasarının
135 nci maddesinde : 133 ve 134 nrü maddeler
dışındaki ( . . . . . . . ) diye başlıyan fıkranın şü
mulüne girer.
Bu fıkrada o çevre seçmeni olmadığı halde
oraya giren, 22 yaşma bitirmemiş olduğu halde
giden, yani oraya girmesi caiz olmadığı haMe
bu toplantılara girenler hakkında 526 nci madde
tatbik edilecektir. 50 lira para cezası bir haf
taya kadar hafif hapis... Girmesin, girdiğinden
dolay,ı ne toplantıda bulunanlar, ne toplantıyı
idare edenlere bir mesuliyet teveccüh etmez.
Şuhalde endişe mevzuu olarak ne kalıyor?
Cezalar hakkında 132, 133 ncü maddelei* gel
diği zaman o zaman üzerinde dururuz hafifle
tilsin ya şiddetlendirilsin para cezası, artırılsın
hapis 15 güne indirilsin diye konuşur hallederiz.
Bir de şu nokta vardır. Bu toplantıların se
lâmetle kolaylıkla cereyanını temin etmek için
133 ncü maddeye şu hükmü koymuşuzdur.
Her hangi vasıta ile bir seçim propagandası top
lantısına mâni olmak, her hangi vasıta ile bir
seçim propagandası toplantısının devamına im
kân vermiyecek tertiplerle onu ihlâl etmek suç
sayılmıştır ve bu suçu irtikâp edenler bir aydan
altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.»
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denmiştir. Şu halde toplantının hem serbestçe
yapılabilmesine, hem de devamına imkân sağ
lanmıştır. Buna mâni olanları da altı aya ka
dar hapis cezasiyle cezalandırmak suretiyle ka
nun teminat alıtna almıştır. Bunun haricinde
daha ne yapılabilirse lütfen ifade etsinler ve
tekliflerinin hüsnüniyetle telâkki edileceğinden
emin olsunlar. Müzakeremizi buna göre devam
ettirelim.
BAŞKAN — Hükümet ve sözcü konuştu.
Son söz milletvekilinin 'olmasına binaen altı ta
ne söz istemiş olan arkadaştan ilk söz almış
olan Nuri özsan'a söz vereceğim, ondan sonra
yeterlik önergesini reye vaz'edeceğim.
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, dun
de arzetmiştim. Propagandasız seçim olmaz.
Mecliste bile yapılan bâzı seçimlerde propagan
da cereyan etmektedir, bilirsiniz.
41 nci madde, nasıl, açık ve umumi toplan
tıları yasak etmişse veyahut yasak denecek de
recede işlemez hale getirmişse 43 ve 44 ncü
madde de kapalı toplantıları aynı şekilde işle
mez hale getirmiştir. Sayın Hükümetin ve bil
hassa Nihat Erim arkadaşımızın beni ikna et
mesini, tatmin etmesini isterdim. Bunu bekle
dim, kendilerini dikkatle dinledim. Bana 1881
doğumlu 69 yaşında Fransa'dan ihtiyar bir şafhit getirdiler.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Halen
mer'idir.
NURÎ ÖZSAN (Devamla) — Bu kanunun
mer'i olduğunu 'kendilerinden işitiyorum. Bil
miyorum, fakat bizde de hukukan mer'i, fiilen
tatbikattan sakıt olmuş çok kanunlarımız var
dır. Bu kadar ihtiyar Ibir şahit yerine, ondan
sonra yapılmış daha ileri seçim kanunlarından
bana misal vermiş olsalardı tatmin edilecektim.
Fakat yapamadılar, getiremediler, ve kendile
rinin tertiplediği pembe kitapta mevcut seçim
kanunlarına girmiş bu şekilde bir takyit yok
tur. Yakın olmak üzere ingiltere'den îbir misal
getirdiler. Bu misal de bu gibi toplantılara bir
başkan seçilmesinden ibarettir. Diğer takyitler
hakkında bir kayıt bulunduğuna dair bir misal
veremediler.
Yine mucip sebeplerden birisi olarak İlim
Heyetinin 'bunu getirmiş 'olduğunu, Hükümetin
bidayette düşünmediğini ifade ettiler. Hükü
met, ilim Heyetine teklif etmemiş olduğuna gö-
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re, demek ki, bu toplantıları bu şekilde kayıt
altına alınmasında kati Ibir zaruret olmadığını
da kabul etmiş demektir. Hükümet olarak bü
yük bir mahzur, başta gelen bir mahzur telâk
ki edilmiş olsaydı evvel emirde kendisinin ter
tip etmesi lâzımgelirdi. ilim Heyeti, mazbatala
rın yüksek bir mahkemede tetkik ve kesin ka
rara bağlanmasını da lüzumlu görmüştü. Elbet
te bu da bir zaruretin ifadesi idi. Hükümet bu
zarurete ne için iltifat etmedi1?
Bu kanunun eski mevzuata göre kolaylık
getirdiğini kabul edebilmek için Fuad Sirmen
arkadaşımız kadar nikbin olmak lâzım. Efen
dim, bu gibi kolaylık sağlamayı dostlarıma te
menni etmem,
Mahzurlarını sordular, Başbakan Yardımcı
sı. Erim arkadaşım, bir defa zabıtanın hod behod müdahalesini önlemek için bunun faydalı
olduğunu ifade ettiler.
Arkadaşlar; bizim kanaatimize göre bu hü
küm; zabıtanın hod behod müdahalesini men'i
için değil; zabıtanın müdahalesini temin etmek
için hazırlanmış tedvin edilmiş bir hükümdür.
E\velce Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunun
18 nci maddesi de hüsniyetle yapılmıştı ve fa
kat tatbikatta ne kadar suiistimal edildiğini, ne
kadaı baskı ve tehdit vasıtası olarak kullanıldığı
nı gördük. Bunun bir misalini yakında bu kür
süyü gelecek bir kaymakamın af kararında gö
receğiz. O zamanlar biliyoruz, bu kanuna müs
teniden, zabıtanın müdahalesi hiç eksik olmadı;
seyrüseferi menettiler, otomobilleri durdurdu
lar, vatandaşları aldılar götürdüler, tevkif ettileî.
Bu madde bunu temin edebilir mi? Hüsnü
niyet esastır. Fakat acaba herkes hüsnüniyet
sahibi midir? Bunu bir vasıta yapmak istiyen
lere, o şekilde -istismar etmek istiyenlere fırsat
vo imkân verir. Bu madde polis vezife ve salâ
hiyet kanununun 18. maddesinin hartlamasıdır.
Bunu nereden çıkarıyorsunuz diye soracak
sınız. Arzedeyim; sözlü propaganda yapılacak
kapalı yerler deniyor. Buraya o şekilde bir ke
lime konmuş ki mutlak o'arak kapalı yerler de
niliyor. Kapalı yer denilince, benim evim de
kapalı yer olur. Çünkü umuma açık kapalı yer
denilmemiştir. Bu hükmün mehazı bulunan
Fransa Kanununda olduğu gibi umuma açık
kapalı yerler diye alınmamıştır, burada mutlak
olarak kapalı yerler denilmiştir.

— 292 —

B : 42

9 . 2 .1950

Yarin ben parti binasında bir toplantı ya
parken bu toplantı kapalı yer toplantısı dene
cek, kanun hükümleri dâhilinde yapı ip yapıl
madığım tetkik etmek için, kanunun vaz'ettiği
hükümlere uygun hareket edilip edilmediğini
anlamak için her zaman zabıta müdahalesi ola
caktır. Zabıta içeri girecek oradakilerin yaşı
na bakacak meselâ, ben senin yaşını küçük gö
rüyorum, hüviyetini göster diyecek, sen seçmen
değilsin, senin hakkında tahkikat yapacağım
senin hüviyetini tesbit edeceğim, sen bu çevre
den değilsin, seçmen hakkını haiz misin, top
lantıyı idare edecek üç kişilik heyet seçtiniz mi
vo sairo gibi zabıtanın hodbehot müdahalesini
mucip olacaktır. Falan köye gidilecek zabıtaya
haber vermek lâzımdır, dün sayın Adalet Baka
nı burada bekçinin de zabıta makamında oldu
ğunu söyledi. Fakat bu bekçiyi köyde bulabi
lirseniz bulun. Bir köye gittik ne muhtarını
bulabildik ve ne de bekçiyi. îşe yarıyacakları
zaman onlar da gaip olurlar, sonra milletvekil
leri adaylarının bulunabilmesi yetkisi tanınmış
tır. Ama milletvekilliği adaylığı seçimlerden
ancak, 10-15 gün evvel belli olur. Çünki 20 gün
evvel adaylık konacak. İtiraz safhaları askı
safhaları var. Bunlar bittikten sonra ben ada
yım diyecek. Demek oluyor ki bir adayı 10-15
günlük bir propaganda hakkı tanınmış oluyor.
Bütün bu kayıtların, bütün bu takyidatm sebe
bi ne? Çoluk çocuk doluyormuş, bir yerden bir
yere kamyonlarla adam götürülüyormuş. Bun
dan ibaret.
O seçim çevresinde ölmıyan kimsenin orada
ne işi var, deniyor? Artık vatandaşların çoğu
şu veya bu partiye kayıtlıdır, bu, onun hakkı
dır; her partili kendi partisinin vaziyetini öğ
renecektir, bitaraf olan. kimseler de partilerin
programını dinleyip kendisine en uygun gelen
partiyi seçecektir.
O çevrenin seçmeni olmıyanlar hiçbir parti
nin programını dinlemiyecek, bundan mahrum
olacak. Ne hakla?
Dinerse ne olur? Kan gövdeyi mi götürür?
Neden korkuyorsunuz?
Bir köye gideceksiniz, halkla konuşmak
üzere orada ilk defa üç kişilik bir heyet yapacak
sınız, içinizden biri başkan olacak, burada bir
suç işlenirse bu başkan ve azalar bir aydan altı
aya kadar hapsolunacak, buyurun heyet teşkil
edin ben konuşayım, diyeceksiniz. Kim kabul eder
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efendim? Böyle sonunda hiç kabahati yokken.
cezada niyabet olmaz, ona bir istisna teşkil eder.
Mesul olacak bir 'adam külfet alır da falan bey
falan efendi konuşacak. Bunun açık mânası se
çimlerde kimseyi konuşturmamak, propaganda
yaptırmamaktır.
Bunlar için, heyet için tehlike yok dediler.
Tehlike yardır efendim, tşte 44 ncü maddenin
sonunda «Heyet mensupları yukarıki fıkraya
muhalif bir hal hudusunda sorumludurlar» Ora
da hüviyet varakasına bakmamış, nüfus cüzda
nına bakmış, seçmenlik yaşını doldurmamış bir
adam, iki adam, üç adam bulundu diye yukarıki
madde hükmüne muhalif bir fiil hadis olmuştur.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yukarıki fıkra
deyince bir evvelki fıkraya geçmez. Nazarı dikka
tinizi celbederim.
NURİ ÖZSAN (Devamla) — Arkadaşlar,
eğer maksat birse, matlup birse, yani böyle bir
toplantıda çoluk çocuğun bulunmasını istemiyor
sak, orada derli toplu aklı başında kimseler bu
lunsun, söylenilen sözlerin mahiyetini idrâk et
sin, böyle bir toplulukta herkes çıkıp da alabil
diğine söğüp saymasın, alabildiğine konuşulma
sın, hüviyeti, mahiyeti belli olmıyan kimseler
konuşup bir partiyi kötülemesin, gizli emelleri
nin neticesini saf kimseler üzerinde almaya kalk
masın. Böyle bir müeyyideye lüzum vardır, diyo
düşünüyorsanız, buna biz de iltihak ederiz. Fa
kat böyle bir müeyyidenin maddesi bu değildir.
Propagandayı bu derece kayıt altına alan bunu
imkânsız kılan 43 ve 44 ncü maddelerin tayyedilmesinde samimî olarak fayda olduğuna kaniiz.
Fakat görüyoruz ki, gerek Hükümet ve gerek söz
cü bâzı müeyyideler bulunması hususunda ısrar
etmektedirler. Bu ısrarları nazarı itibara alarak
kendilerinin tehlikeli tasvir ettikleri şekilde va
ziyetleri önlemek için şöyle bir madde korsak
maksat tamamen temin edilmiş olur. Komisyon
da uzun münakaşalardan sonra şu neticeye var
mıştık. Bulunacak kimseleri değil, bulunmıyacak
kimseleri tesbit edelim ve bunun dışında da ulu
orta konuşmaları önlemek için söz söyliyecek kim
seleri tesbit edelim denildi, Prensipi konulmuştu.
Radaksiyon heyetinden gelen maddenin görüşül
mesinde bulunmadık, madde değiştirilmiştir.
Benim arzedeceğim madde şudur:
«Toplu olarak sözlü propaganda yapılacak
kapalı yerlerde çocuklarla, askerler katılamazlar.»
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Çocukların girmesini istemiyoruz. Keza askerler
de siyasetle uğraşamazlar. Bu itibarla bunların ı
burada bulunmaları mahzurunu önler.
Bu toplantılarda parti mümessilleri, o çev
renin milletvekili adayları veya mümessili veya
alelûmum milletvekilleri söz söyliyebilirler. Bu
hüküm de söz söyliyecekleri inzibat altına alır.
îşte bütün endişeleri bertaraf edecek bir mad
de. Bunu Yüksek Meclisin hakemliğine arzediyorum. Belki Hükümetin de kabul edeceğini
tahmin ederim. Yani insafla mütalâa edilecek
olursa düşünülen bütün endişeleri bertaraf ede
cek mahiyettedir. Bunun kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Devlet Bakanı
Yardımcısı Nihat Erim.

ve

Başbakan

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERÎM (Kocaeli) — Sayın
Nuri özsan arkadaşımız bu maddeden ne gibi
yanlış anlamalar doğabileceğini izah ettiler.
Bendenizin ilk maruzatım isabetli olmuş. En
dişe ettikleri yanlış anlamaları tavzih edecek
her tedbire Hükümet, memnuniyetle iltihak
eder. Ancak evvelâ şunu ilâve edeyim ki 1881
tarihli Fransız kanunu 1946 senesinde takviye
edilmiştir. 1881 deki hüküm muhafaza edilmiş
1946 Anayasası Konsey dela republik seçimle
rinde de bu hükümler tatbik edilir diye bir hü
küm ilâve edilmiştir. Fransa'nın siyasi hayatı
her memleket için dikkatle takip edilecek ders
lerle doludur. Onun geçirdiği tecrübeler, acı
tatlı, çoktur. Ayni tecrübeleri geçirmeden on
lardan faydalanmak istemeye, arkadaşlarımız
da bize iltihak ederek, kabul etsinler. Memle
ketimiz için çok hayırlı bir iş yapmış oluruz.
Şimdi vazıh olarak arzediyorum; biz bu
maddeden şu mânayı anlamamaktayız: kapunun önüne bir kontrol memuru koyarak sen seç
men misin değil misin? Bunu kontrol edelim.
Bu denmeyecektir. Bu toplantıya o bölgenin seç
meni olmadığı, o bölgeden bulunmadığı halde
bilhassa çağırılır ve içeriye alınır. Bunu tabiatiyle yapamıyacaklar. îşte bu maddeyi bu sa
rahatle anlamak lâzımıdır. Ama cezalar kaldırıl
sın, hafifletilsin veya ağırlaştırılsm isteniyorsa,
ceza maddeleri geldiği zaman bunu pekâlâ ko
nuşuruz. Fakat bu madde kaldırılsın, tayyedil
sin bunu anlamıyoruz.
Şimdi gayet vazıh olarak bir noktayı daha
Hükümet adına arzetmek isterim; Tasarının
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bu maddesi ilim Heyeti tarafından tespit edil
miştir ve Hükümet bunu aynen getirmiştir.
Arkadaşlar; itiraf edeyim, yerli yersiz Hü
kümete okadar çok tariz yapılmaktadır ki, Hü
kümetin her iyi tedbiri dahi muhalefet tarafın
dan kötü bir tedbir olarak gösterilmiştir. Mev
cut kanunlarda, nizamlarda Hükümet, velev
nizamı biraz daha takviye edici mahiyette de ol
sa, böyle hükümler sevketmekten çekinmiştir.
Sayın Komisyon, îlim Heyetinin tesbit ettiği
bu noktalarda isabet görmüş ve tasarıyı ona
göre tanzim etmiştir. Şimdi Hükümetiniz Bü
yük Meclis, memlekete tarih karşısındaki büyük
mesuliyetini idrak etmekte ve bu faslı îlim
Heyetinin tanzim ettiği şekilde tasvibinizden
geçmesini rica etmektedir. Tekmil mesuliyeti
takabül etmektedir.
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — îlim Heyeti başka
şeyler de kabul etmişti.
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum :
Yüce Başkanlığa
43 ncü maddenin konuşulması yeterliği hak
kındaki önergemizin oya konulmasını arz ve tekr
lif eyleriz.
Elâzığ Milletvekili
Mardin Milletvekili
Mustafa Arpacı
Yusuf Mardin
Yüksek Başkanlığa
Tekrar gözden geçirilmek üzere maddenin
Komisyona iadesini teklif ederim.
Niğde Milletvekili
Hüseyin Ulusoy
(Reye, reye sesleri).
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 43 ncü
maddenin çıkarılmasını teklif ederim.
Kayseri Milletvekili
Kâmil Gündeş
Başkanlığa
43 ncü maddenin sonundaki «katılabilirler»
kelimesinin «konuşabilirler» şekline sokulma
sını ve :
«Bu toplantılara reşit olmıyanlar giremez.»
fıkrasının ilâvesini teklif eylerim.
Afyon Karahisar
Hasan Dinçer
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 43
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ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederim.
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Toplu olarak
sözlü propaganda yapılacak umuma açık kapalı
yerlere çocuklarla askerler katılamaz. Bu top
lantılarda parti mümessilleri o çevre milletvekili
adayları veya onların mümessili ve alelûmum
milletvekilleri söz söyliyebilirler.
Muğla Milletvekili
Nuri özsan
(Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN, — Maddenin tayyını teklif edi
yorlar. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar...
Nazarı itibara alınmamıştır.
(Niğde. Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddenin Komisyona iadesini
teklif ediyorlar. Nazarı dikkate alanlar... Almı
yanlar... Nazarı dikkâte alınmamıştır.
Şimdi iki önerge var. Birisi mevcut mad
dede değişiklik teklif ediyor, ki bunu sonra
okutacağım. Nuri özsan mevcut maddenin ye
rine başka bir madde ikamesini teklif ediyor;
onu okutuyorum.
• (Nuri özsan'm önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... alınmamıştır.
Şimdi Hasan Dincer'in mevcut maddede de
ğişiklik yapılması hakkındaki önergesini oku
tacağın.
(Hasan Dincer'in önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... alınmamıştır. (Alındı sesleri,
karıştı tekrar oya sesleri).
Arkadaşlar; hakikat meydanda olduğuna
göre bunun üzerinde durmak doğru değildir.
Riyaset makamı, vaziyeti daha iyi görecek du
rumdadır.
Başka önerge yoktur.
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ PEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir kelime deği
şikliği yapacağız.
İkinci satırdaki (ancak) kelimesinden sonra
«milletvekilleri ve» kelimesi ilâve edilecek.
En son satırdan da «ve milletvekilleri» tâbiri
kalkacak.
BAŞKAN — 43 ncü maddeyi tadil edilmiş
şekliyle okutuyorum.
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Kapalı yer toplantıları

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Toplu olarak
sözlü propaganda yapılacak kapalı yerlere an
cak milletvekilleri ve o seçim çevresi seçmenleri
ve milletvekili adayları ile bunların vekâletna
mesini haiz temsilcileri katılabilirler.
BAŞKAN — Bu tadillerle maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Toplantı heyeti
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Kapalı yer
toplantılarını tertip edenler, toplantıdan evvel üç
kişilik bir heyet kurarlar ve en yakın zabıta
âmir veya memurlarına haber verirler.
Bu heyetin görevleri toplantının intizamını
sağlamak, kanunlara karşı harektleri önlemek,
kamu düzenine ve edep törelerine aykırı veya
suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz, nu
tuk ve hareketleri menetmektir.
Heyet mensupları yukarıki fıkraya muhalif
bir hal hüdusunda sorumludurlar.
Heyet kurulmıyan toplantıların yapılması
yasaktır.
BAŞKAN — Maddenin görüşülmesine baş
lamadan evvel Osman Nuri Koni tamamen za
bıt hakkında söz söyliyeceğini tasrih etmek üzere
söz istemiştir, bunun için kendisine söz veriyo
rum, bu madde ile ilgili olmıyarak.
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Sayın
arkadaşlar, birkaç dakikanızı işgal edeceğim. Çok
üzüntü içindeyim, çünkü hayati meseleler karşı
sındayız. Mevzuubahis etmek istemezdim, fakat
beni mazur göreceksiniz. Şu kadar ki, zabıt he
yetinden tamamiyle memnunuz, minnettarız, şa
yanı şükran, şayanı itimattırlar, muhakkak.
Mümkün olduğu kadar sahih olarak, doğru ola
rak, açık olarak ifadelerimizi zaptediyorlar. An
cak, dün bu zaptı okurken gayet çirkin bir ke
lime gördüm. Bendeniz ordu ve zabıta hakkında,
ordu ve zabit mensuplarının seçimde reylerini
istimal etmeleri tezini müdafaa ederken ve bu
nun üzerinde dururken bâzı gürültüler oldu,
memnun olmıyanlar bulundu; olur, siyasi hayat
tır bu, kimi memnun olur, kimisi memnun olmaz.
Sonra imalı sözler de olur, iğneli nezahetli sözler
de sarf edilir, kapaklar vurulur, kalkar, iner;
bunlara alıştık. Sonra yine birbirimizin dışarıda,
avukatlar gibi, elimizi sıkar, kardeş gibi konuşu-
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ruz; nitekim de öyle oluyor.
Ancak biri benim için, eski ordu mensubu ol
duğunu unutarak, ekmek yediği müesseseyi unu
tarak; Malatya Milletvekili Atıf Esenbel, (Çamur
herif) demiş. Zabta geçmiş. Doğrudur. Böyle
birşeyin geçmediğini kabul edersek zabıt tutan bu
arkadaşlara itimatsızlık olur. Hâşa.
Ben bu adama haber gönderdim, bana tarziy?
versin dedim, söylediği anlaşılıyor, eğer bunu
Meclis huzurunda tamir etmezse ağır mukabele
ederim diye halkçı arkadaşlarla haber gönder
dim, hâttâ erkânı ile.
Evet kendisi koridorda bana geldi katiyen
böyle birşey söylemediğini bildirdi, yanımda Fe
ridun Fikri Bey dostumuz da vardı. Bu, koridor
da oluyor iki defa af diledi. Hakikati söylüyo
rum, ancak ayrıldıktan sonra diğer bir arkadaş
geldi, İstanbul gazetelerinin birinde (Çamur) ke
limesi var okudunuz mu?. Dedi. O gazeteyi oku
mamıştım. Gazeteyi okudum. Gazetenin birisine
geçmiş efkârı umumiyeye mal olmuş.. Binaen
aleyh bu adama gelir bu kürsüden bu işi tamir
ederse febiha, etmezse ağır muamelede buluna
cağımı bildiririm. Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Arkadaşımızın beyan ettiği şe
kilde dün keyfiyete mattali olunca Atıf Esenbel
arkadaşıma meseleyi sordum, heyecanla böyle bir
söz söylemediğini, kimseye tarizde bulunmadığı
nı, yalnız (Kirli çamaşırları açmıyalım) kelime
sini söylediğini, yoksa Köni'nin şahsına kar 31
hürmetkar olduğunu beyan etti. 'Kendisiyle de
müsafaha ettiler. Binaenaleyh olsa olsa bunun
bir sehivden neşet ettiği anlaşılmaktadır. Arka
daşımın bu sözlerini kâfi görerek mevzuun hal
ledildiğine kaniim.
OSMAN NUKÎ KÖNI (İstanbul) — Hâdise
Mecliste olduğu için Mecliste halledilsin, dedim.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Vekâletname
niz var mı?. Seçim Kanununda bile vekâletname
istiyorsunuz.
BAŞKAN — Riyaset o vekâleti haizdir. Siz
bir vekâletnameyi mi haizsiniz Osman Nuri Ko
ni Bey namına konuşuyorsunuz?.
Osman Nuri Bey razi oluyor? Size ne olu
yor?
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) - ^ Bu gibi
hayata alıştık. Bu gibi tarizler oluyor. Allah
sürcü lisandan muhafaza etsin. Fakat bunda bir
kasıt mevcuttur. Onun için Mecliste halledilme
sini istemiştim.
|
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BAŞKAN — Osman Nuri Bey, sizin zekânızı takdir ederim. O gibi bir heyecan anında söy
lenen sözler kasti olamaz.
Bu mesele kapanmıştır. Mevzua avdet edi
yoruz efendim.
Kemal özçoban.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Efendim, 44 ncü madde kapalı yerde toplana
cakların birtakım kayıtlar altında toplanabile
ceğine dair hükümleri ihtiva etmektedir. Bu
maddeyi iyice tetikk ederseniz, toplantı yapa
cakların tam bir emniyet içinde bulunmayacak
larını, korku içinde olacaklarını görürsünüz.
Bir defa üç kişilik bir heyet teşkil edilir,
bu üç kişilik heyet toplantının nizamını sağlar,
kanunlara karşı hareketi önler, kamu düzenine
ve edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kış
kırtıcı mahiyet taşıyan söz nutuk ve hareketleri
meneder deniliyor. Sonra heyet yukariki fıkraya
göre mesul oluyor ve deniyor ki, toplantılar tam
bir emniyet içerisinde yapılmalıdır. Bence bu
hüküm zaittir. Zira İçtimaatı Umumiye Kanu
nu var. Bu memlekette İçtimaatı Umumiye
Kanunu gibi bir Kanun varken hâlâ yeni hü
kümler ilâve edilmesindeki hikmeti bir türlü
tâyin ve tefrik
edemiyorum. Bu itibarla bu
madde zaittir. Mademki bu memlekette İçti
maatı Umumiye Kanunu halen mer'idir, niçin
böyle bir kanun varken yeni hükümlere başvu
rulmuştur? Anlaşılamıyan bir sebep.
Ayrıca ceza kısmında da maddeleri görüşü
leceği zaman fikrimizi açıklıyacağız, bu korku»
tucu ve ürkütücü bir maddedir, daha ziyade
zannediyorum ki, böyle toplantıların önünü al
mak için yapılmış bir maddedir.
Burada üç kişilik heyetten ve edep törele
rinden bahsediliyor. Zannederim ki, bu tâbir
« umumi âdap » mukabili olsa gerektir. Bunların
şümulü geniştir. En küçük bir hareket dahi
edep töresine aykırı addedilebilir ve üç kişilik
heyet lüzumsuz yere karakollara celbedilebilir.
Üç kişilik heyeti karakollara cetbetmek ise o yer
de partinin ileri gelenlerinin karakollara gitmesi
demektir ki, bu da bir nevi tazyiktir. Biz Pplis
Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun 18 nei mad
desini kaldırdık. Nerede kaldı ki; bu madde
baskı bakımından ondan daha ileri giden bir
madde oluyor.
Arkadaşla^ polis, filân

hareketi yaptı sen
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Önlemedin gel bakalım karakola deyip üç kişilik
heyeti yaka paça karakola götürebilecektir.
Yahut da bir sürü sorgu ve suale muhatap
tutacaktır.
Onun için rica ediyorum, îçtimaatı Umu
miye Kanunu halen-mer'i iken buna ihtiyaç
yoktur. Bu bakımdan tayymı teklif ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Sözlü olarak bildirdiğim gibi 44 ncü madde
nin tayymı teklif ederim.
Afyon Karahisar Milletvekili
Kemal özçoban
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGlL
(Zonguldak) — Efendim; iki noktaya işaret
etmek istiyorum.
Biri, Nihat Erim arkadaşımın hirkaç defa
tekrar ettiği 'bir noktayı hen de tekrar edece
ğim. Çünkü 'bu mesele hizim için ehemmiyetli
dir: Bu fasıldaki 'bütün maddeleri, o meyanda
»bu maddeyi îlim Heyeti tesibit etmiştir, ilim
Heyeti îçtimaatı Umumiye Kanununu hilen hu
kuk adamlarından mürekkeptir. Ve bunların
memlekette iyi Ibir seçim yapılmasını arzu et
tiklerine şüphe «dilemez, Zeytinoğlu arkadaşı
mızın söyledikleri gibi hu zatların intihapta as
la hir toplantı yapılması, diye Ibir fikir besliyeceklerini zannetmiyorum, onun için bu arkadaş
larımızı bu noktadan tenzih ederim.
ikincisi; hizim yaptığımız hu kanun seçim
emniyetini tesis etmek içindir. Seçimde emniyet
sizlik, hâzı arkadaşlara göre yalnız Hükümet
memurlarının, idare âmirlerinin müdahalesiyle
•olabilir. Halbuki seçimde emniyetsizlik; her
hangi bir zümrenin organize olarak vatandaş
ları rey hakkından mahrum etmekle de olabi
lir. Vatandaşı rey hakkından mahrum etmeye
kalkmak, seçimde emniyetsizliği, halkı kanuna
karşı kışkırtmak, ortalığı seçim yapılamıyacak
şekilde olabilir. Bunların hepsi emniyetsizlik
doğurabilir. Onun için şu noktayı arzedeyim ki,
•bütün hu kanunun istihdaf ettiği hedef müm
kün mertehe halk topluluklarını söz sahihi kı
larak ve onların hasında iki üç kişilik heyet ku
rarak kendi kendilerini organize etmeye çalış
malarıdır ve zabıtanın müdahale ve mesuliye
tini mümkün mertehe azaltmaktır.
Sinan Tekelioğlu ar'kadaşım; oturduğu yer
den îlim Heyetinin sözleri Kuran değildir de
diler. Hiç şüphe yok ki, Hükümet ilim Heyeti-
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nin tasarısını Kuran telâkki etmiş değildir.
Yalnız ilim Heyeti ne olursa olsun, kimlerden
mürekkep hulunursa bulunsun; onların, bu he
yetin emin 'bir seçim yapmayı istemiyorlardı ve
îçtimaatı Umumiye Kanununu hilmiyorlardı,
diğer memleketlerin kanunlarını da katiyen
hilmiyen adamlardan mürekkepti gibi fikirleri
hatıra .getiren mütalâaları demeye hakkımız
yoktur. Yalnız hu noktayı arz için söz aldım.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Saym
arkdaaşlar, hu kanun üzerinde hiç söz almaya
caktım fakat artık ıztırar karşısında kaldığımı
hissettim. Arkadaşlar. îlim Heyetinin getirmiş
olduğu maddeler üzerinde daima duruluyor, fa
kat ilim Heyetinin getirmiş olduğu maddelerin
tanımamı kabul etmiş değiliz. îlim Heyeti olsun,
Hükümet olsun kim olursa olsun Büyük Millet
Meclisine kanun teklif etmek hakkını haiz olan
Hükümet, 'buraya o kanunu getirdiği zaman hunu Büyük Millet Meclisi aynen kahul etmek ıztırarmda değildir. Büyük Millet Meclisi, Türk
Milletinin yegâne ve hakiki mümessili olduğu
için Hükümetin getirmiş olduğu kanunu, mil
letin bünyesine uygun görmezse onu tadil eder,
tashih eder, ıslah eder ondan'sonra kanun ha
line kor ve Hükümete emir verir, böyle yapa
caksın der. Hükümet, bu kanunu hiz yaptık,
buna Hükümet müsaade etmez falan diyor. Böy
le şey olmaz.
Sonra arkadaşlar; demokrasi sisteminde bil
hassa bizim B. M. Meclisi işlerinde ne zaman
ki, hiz Hükümetin emrinden çıkacağız o zaman
en uygun kanunları yapacağız.
Arkadaşlar, îçtimaatı Umumiye Kanunu eli
mizde iken hugün huraya koyduğumuz, Seçim
Kanununa koyduğumuz maddelerle îçtimaatı
Umumiye Kanununa aykırı hükümler va^z 'edi
yoruz. Meselâ köylerde.. Koyduğumuz bu mad
delerin icabını tatbik edehilecek miyiz?... Köy
lerde hu gibi işleri yapabilmek için imkânlar
hulahilinecek midir? Bilhassa Halk Partisi im
kân bulahilecek midir acaba? Her köyde kara
kol yoktur. Bir köyde toplantı yapacaklar kal
kıp oradan 12 saat ötedeki nahiye merkezine
gidecek, 'ben böyle hir toplantı yapmak istiyo
rum, konuşmak istiyorsunuz, nasıl yapacaksı
nız? En yakın karakola gideceksiniz jandarma
neferinin okuması yazması kıt olan bir insanın
eline böyle bir salâhiyet verilir mi? Polis Va-
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zife ve Salâhiyet Kanununun kalkması lâzımgelmediği halde kaldıran Büyük Millet Meclisi bu
defa nasıl oluyor da köylerde okuma yazma bilmiyen bir jandarma neferine bu kadar büyük
salâhiyet veriyor? İçişleri Bakanına söylediğim
söz budur. Kur'anı Kerim midir ilim Heyetinin
yaptığı tasarı? Ohalde İlim Heyetinin hiçbir
maddesini değiştirmeden aynen kabul etmek lâzımgeliyordu. Demek ki, bâzı maddelerini de
ğiştirdik.
Arkadaşlar; çok rica ederim, bugün ikti
darda olan bir parti yarın iktidardan düşebilir.
İktidar Partisi olarak devam ederken yarın ik
tidardan düşersek bizim de vaziyetimiz bu hale
gelir. , Kanunlar partiler için yapılmaz, kanun
lar Türk Milleti için yapılır. Türk Milletinin,
bünyesine uygun olmıyan bir kanun yaşıyamaz.
İşte bir misal söyliyeyim, Men'i israf at Kanunu
bu türlü kanunlardan biridir.
Haniya Men'i israf at Kanunu vardı her gece
birçok düğünlerde yapılan israfatı görmüyor
muyuz? Hükümet niye müdahale etmiyor?
Ama bu kanun gibi toplantı hakkında yapılan
kanunda memlekette iyi bir tesir yapmıyacaktır. Ben Halk Partisinden olduğum halde mil
letin içini gayet "yakından tetkik ettiğim için
söylüyorum.
Arkadaşlar; şuna emin olunuz ki, hiçbir
kimse Hükümetin emrinden dışarı çıkmıyacaktır. Buna hepimizin emin olması lâzımdır. Türk
Milleti olgun ve pişkin bir millettir. O Hükü
metin emirlerine daima mutidir. İşte Türk
Milleti namına bu hakikatları açıkladıktan
sonra sayın Komisyondan çok rica ederim, bil
hassa bu maddeyi kaldırsın. Çünkü bu madde
köylere de şâmildir. Köylerde jandarma nefe
rinin eline bu kadar büyük salâhiyet verecek
olursak memlekette birçok kötü işler meydana
gelir.
HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) —
Efendim, bu kapalı yer propagandalarına mah
sus olan maddelerin, bu nevi toplantıların ya
pılmasını önliyici bir mahiyet taşıdığını dünkü
konuşmalarımda izah etmiştim, bugün bunları
tekrar ederek sizleri taciz edecek değilim. Şim
di okuduğumuz ve müzakeresini yaptığımız
maddede, bu toplantıları güçleştirecek ve gayrimümkün kılacak bir fıkra ilâve edilmiştir.
Zabıta âmirlerine haber vermek fıkrası. Zabı-

O :1

ta âmirlerinin ve hattâ idare âmirlerinin, Içtimaatı Umumiye Kanununa göre verilen beyan
nameleri almamak için makamlarından kasten
uzaklaştıklarını ve günlerce gelmediklerini bili
yoruz. Böyle misalleri yaşamış olan insanlar sıfatiyle bu maddenin tatbikatta hakikaten bir
çok müşküller doğuracağını zabıta memurları
nın, iktidarın tazyiki ile bu müracaatları kabul
etmemek için makamlarından kaybolacaklarını
şimdiden tahmin edebiliriz.
Hükümet bu maddeleri müdafaa ederken
daima bunu ilim Heyetinin getirdiğini ve üze
rinde kalem oynatılmadığını, ilim Heyetinin
noktai nazarı olduğunu ifade etmek suretiyle
müdafaa etmektedirler. Bu maddenin iyi işle
mesine mâni olacak müracaat usulü ilim Heye
tinin teklifinde yoktur. Yapılacak olan kapalı
toplantıları haber vermek mecburiyetine ait hiç
bir kayıt koymamıştır, serbest bırakmıştır. Hü
kümet böyle bir mecburiyete tâbi tutmak sure
tiyle bu müesseseyi işlemez hale
sokacaktır.
Çünkü kapalı yer toplantılarını yapmak için za
bıtaya haber vermek mecburiyeti vardır, zabı
ta kendisine haber verilmiş vaziyetine getirme
mek için de, bundan evvelki seçimlerde misal
lerini gördük, birçok idare âmirlerinin müraracaat sahiplerine görünmemek için birçok şey
ler ihtiyar ettiğini maalesef gördük, onun için
bu toplantıları yapmak imkânı yoktur. 1946 se
çimlerine tekaddüm eden günlerde Afyon Vilâ
yet merkezinde yapacağımız bir toplantıya ait
beyannameyi vermek için saatlerce idare âmir
lerini makamında, evinde aradık, bulamadık.
Onun için endişemizde haklıyız. Kapalı yer top
lantısı hakkındaki haklı taleplerimiz is'af edil
medi, Yüksek Meclis, Hükümetin noktai nazarı
na temayül etti, bunun bu şekilde tedvini bir
çok mahzurlar tevlit edecektir. Hiç olmazsa bu
kapalı yer toplantılarına ait hükmü az çok işler
bir hale sokalım, yoksa arzettiğim gibi, bu top
lantılar yapıl amıyacak demektir, başka hiçbir
hüküm ifade etmez.
İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERÎŞlLĞlL
(Zonguldak) — Zabıtaya haber vermek meselesi
komisyonda kararlaştırıldı. Hükümet tekabbül
etti. Tekrar ederim; hiçbir kelimesini değiştir
memek şartiyle Hükümet takabbül etmiştir.
Çünki milletin menafiine mutabık görmüştür.
Bu metin, ilim Heyetinin kabul ettiği metindir..
Komisyonun teklifi meselesini; komisyon âzası
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arkadaşlar izah ederler. Takdir Yüksek Heye
tindir.
Yalnız şu noktaya arzedeyim ki; bizim takabbül ettiğimiz bu faslın heyeti umumiyesidir.
ilim Heyetinin teklifini Yüksek Heyete aynen
teklif etmeyi muvafık gördük. Onu müdafaa
ettik.
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız maddenin büsbütün' tayyını
teklif ettiler. Bir evvelki maddeyi kabul ettik
ten sonra bu maddenin tayyımn imkânsızlığını
kendileri de kabul ederler, çünkü başıboş bir
madde olmaz, görevin tâyini lâzımdır, onun için
maddenin tayyı mümkün değildir.
Hasan Dinçer arkadaşımız zabıtaya haber
verme kaydının hiç olmazsa kaldnr-lmasını tek
lif ettiler.
Zabıtaya haber verme komisyonumuzca ilâ
ve edilmiş bir fıkradır. Komisyonun bundaki
maksadı şudur: Toplantı yapdan bir yerde ter
tip heyetinin menedemediği, önüne geçemediği
bir hâdise olursa zabıtanın nerede bulunacağını
bilmesi ve muhtemel bir hâdiseyi önlemek için
ne tarzda hareket edeceğini önceden bilmesi ve
zabıta da ona göre hazırlıklı bulunur mülâhazasiyle konmuş bir şeydir. Bir mahzur görüyor
sanız, ısrar etmemizi de doğru bulmam. Yük
sek Meclis Hasan Dinçer'in tasavvur
ettiği
mahzurları dinledi. Komisyon da ne maksatla
bu fıkranın konduğunu bendeniz de izah ettim.
Şimdi de açıklamış bulunuyorum. Hakem Yük
sek Meclistir.
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Köyler
de ne yapacaksınız?
SAlT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) —
Bekçiye ve muhtara haber verir. (Bulunmazsa
sesleri). Olmazsa köyün bağlı olduğu kasaba
daki jandarma zabitine çavuşuna, onbaşısına
haber verir. Bucağa uğradığı zaman karakol
komutanına haberverir veya köyde bekçiye ha
ber verebilir. Bu kadar tolerans veriliyor, buna
rağmen bekçinin kaçacağı vehmedilip durulu
yor
BAŞKAN — Kâfi.
' SAlT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) —
Sinan Tekelioğlu'nun dediği gibi, sen de top
lantı yapacaksın, ben de toplantı yapacağım,
aynı şeydir.
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İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, her
şeyden evvel bir Devlet hayatında âmme niza
mını temin ve tesis etmek mecburiyeti Hüküme
tin en ön safta gelen vazifesidir. Hal böyle
olunca, maddede «Bu heyetin görevleri toplan
tının intizamını sağlamak, kanunlara karşı ha
reketleri önlemek, kamu düzenine ve edep tö
relerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı
mahiyet taşıyan söz, nutuk ve hareketleri men
etmektir».
Yani heyeti umumiyesi aşağı yukarı bir em
niyet ve asayiş temin ve tesisine matuf gibi
geliyor. Böyle olunca bunda ne mahzur olabi
lir? Binaenaleyh hüsnü niyetle mütalâa edersek
intizamı âmmenin tesisi bakımından yerindelir.
Zaten en güzel kanunlar kötü ellerde zedelenir,
incinir. Muhakkak surette Hükümet bu kanunu
millî hâkimiyetin en iyi şekilde tezahür edebil
mesi için en geniş mânada tatbikatçıları da has
sasiyetle vazife görmeye çağıracaktır. Bu bakım
dan ben bilhassa arkadaşlarımın gösterdiği endi
şeyi o kadar yerinde bulmuyorum. Çünkü o za
man buyurdukları cihetler de varit olursa, vazi
fesini yapmamış, hüsnü niyetten ayrılmış, göre
vini kötüye kullanmış, iyi niyetten uzaklaşmıştır.
Elbette bunun da karşılık bir müeyyidesi ola
caktır. Muhtarın kaçması, bekçinin bulunmaması,
zabıta memurunun vazifesini yapmaması halinde
ceza müeyyideleri konmıyacak mıdır, bunları af
mı edeceğiz? Çünkü metnin son kısmında ağır
ceza müeyyideleri vardır. Mesai saati içinde
başka bir göreve gittiğini kasten ileri sürdüğü
bir zabıt varakası ile tesbit ederlerse ve Seçim
Kanununun verdiği bu görevi ifa etmediğini tes
bit ederlerse ve alâkadarlara savcıya, yetkili ma
kama tevdi ederse, bu vazifeleri yapan adam ya
kasını o kanuni müeyyidelerden kurtarabilir mi?
Bunun karşısında o âmire, o memur, onlar kim
se, yetkili makam sahibi, elbette adalet huzurun
da bunun hesabını verecektir.
Arkadaşlar, şunu bir defa da ben söyliyeyim
ki, mazide şu veya bu olmuştur, diye gerek ida
reye, gerek zabıtaya şu müesseseye veya bu mü
esseseye muhtelif şekil ve suretlerde yapılan yerli
yersiz savletler yüzünden milletin âmme vicda
nında bir boşluk, yerinde veya yerinde olmıyan hareketlerle bir boşluk husule gelmiştir.
Arkadaşlar, bir ve beraber olarak bu kötü
havayı kaldıralım ve artık idare âmirine, zabıta
âmirine, şuna veya buna yerli yersiz ve onların
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hüsnü niyetle yapmış oldukları iyi hizmetleri da
ima kötümser olarak millet huzurunda göstermiyelim. Bu kanunu en iyi niyet ve duygularla
çıkarırsak muhakkakki, Türk milletine ve Büyük
Meclisin şerefine lâyık bir Seçim Kanunu yapmış
oluruz. Bu suretle Millî hâkimiyeti bihakkın
tecelli ettirerek buraya gelecek milletvekillerinin
hakikî bir surette yapacakları hizmetlerin, şerefli
ve çok şerefli olacağına inanıyorum.
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum.
(Afyon Karahisar Kemal özçoban'm önergesi
tekrar okundu)
Başkanlığa
44 ncü maddede yazılı zabıtaya haber verme
mecburiyetinin tayyını teklif ederim.
Afyon Karahisar
Hasan Dinçer
BAŞKAN — Tay teklifini kabul edenler... Etmiyenler... Maddenin tayyma ait teklif kabul edil
memiştir.
Şimdi Hasan Dinçer arkadauımızm önerge
sini oya koyuyorum
önergeyi dikkata alanlar... Almıyanlar.. öner
ge dikkata alınmamıştır.
Madde hakkında başka söz istiyen yoktur.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir.
Radyo ile propaganda
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Radyolarda
propaganda, her siyasi parti için günde beş da
kikayı aşamaz
En az beş seçim çevresinde aday göstermemiş
olan siyasi partiler, yukarıki fıkra hükmünden
faydalanamazlar.
Yirmiden fazla seçim çevresinde aday göster
miş olan siyasi partiler, birinci fıkrada yazılı
yetkiden günde iki defa istifade edebilirler.
BAŞKAN — Hasan Dinçer.
HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) —
Efendim, bu madde ile siyasi partilere radyo
dan istifade etme şekli tesbit edilmiş oluyor.
Diğer mütaaddit maddeler de kül halinde tetkik
edildiği zaman görülüyor ki, siyasi partiler an
cak yedi gün radyodan istifade edecektir. Oy
atmadan on gün evvel başlanacak, oy atmaya
üç gün kala nihayet bulacaktır. Bu suretle yedi
gün propaganda yapmak suretiyle fayda 1 anabileceklerdir. Her biri beşer dakika konuşacak-
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larma göre yedi günde 35 dakika siyasi parti
lere konuşma imkânını veren bir hüküm düşü
nülüyor. Arkadaşlar, günde beş dakikalık bir
zaman içinde bir mevzuun izah edilmesine, pro
paganda yapılmasına hülâsa bir partinin pro
paganda namı a'-tmda söylenmesi icap eden söz
lerin söylenmesine imkân yoktur. Beş dakikada
çok zaman şu kürsüde mevzuun içine bile gire
miyoruz. Binaenaleyh, eğer bundan maksadımız
siyasi partilere radyoda konuşma hakkı verildi,
müsavat zihniyetiyle bir kanun yapıldı şeklinde
bir hava yaratmak değilse, hakikaten siyasi
partilerimizin programlarını izah edebilmeleri
seçim nutuklarını verebilmeleri hulâsa memle
kete kendi hüviyetlerini duyurabilmelerine im
kân hazırlıyan bir propagandayı kendilerine bir
hak olarak tanıyorsak bunu müddet bakımın
dan hakikaten yapabilir bir hale sokmak zaru
ridir. Hiç olmazsa 15 dakikalık bir müddet ko
nuşmalıdır. Bir partinin bir mevzuu, ne kadar
basit te olsa, ihatalı bir şekilde izahı yine 15-20
dakikadan aşağı düşmez. 7 gün için bir hak
tanıdığına göre günde 15 dakikalık müddet
büyük bir zaman işgal etmez. Siyasi partilerin
radyodan istifadesi hakkını hiç olmazsa bu
müddet içinde kabul etmek zaruridir. İktidar
partisi bundan müstağnidir. Ama kanunda bu
nu belirtmeye imkân yoktur. Haklar kanunda
müsavidir, iktidar partisi bundan müstağnidirden kastım iktidar elinde olduğu için radyodan
her zaman istifade etmesi, Hükümetten bahset
miyorum, onun üzerinde de konuşulabilir, her
zaman mümkün olmaktadır. Bu parti ileri ge
lenlerinin konuştukları her zaman radyoda
tekrar ettirilmek suretiyle bunu sağladığını gö
rüyoruz. Binaenaleyh siyasi partileri ancak
kanunun bahşettiği bu hakkı hakikaten istimal
edilir mâkul bir şekle sokmak zaruretindeyiz.
Ben bu beş dakikanın 15 dakika olarak kabul
edilmesi hususunda bir teklif arzediyorum, ka
bulünü istirham ederim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NlIIAT ERÎM (Kocaeli) — Bu ve
sile ile arkadaşlarıma tekrar bir noktayı arzedeyim: Hükümet bu noktayı ilim Heyeti tara
fından böylece tespit edilmiş buldu, ilim He
yeti tasarısında mümkün olduğu kadar az de
ğişiklik yapmak istediğimiz için buna dokun
madık. Hükümet zaviyesinden, arkadaşımızın
teklifini kabul etmekte hiçbir mahzur yoktur.
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Yalnız bir noktayı arzedeyim: Çok defa bir
radyoda 15 dakika nutuk söylemek o radyoyu
dinleyicilerin kapamasını icabettirir. On dakika
dan fazla olan sözler çok defa dinlenmez. Bu se
beple 10 dakika kâfidir.
Bir noktayı daha arzedeyim, bu tasarıda yok
t u r : Mecliste temsil edilen siyasi partiler baş
kanlarının verdiği nutukları, radyoda muayyen
saatte tekrar ettirmek hususunu bir idari tedbir
olarak 1950 yılı başından itibaren düşündük.
Ocak ayından beri, parti başkanlarının nutuk
larını radyo ile yaymaktayız.
Çünkü nihayet 1950 yılı seçiminin ne zaman
yapılacağı belli olmamakla beraber, seçimin her
gün yaklaştığı bir yıldır. Siyasi partiler baş
kanlarının konuşmaları daha ziyade seçim pro
pagandası mahiyetini almış bulunmaktadır.
Radyo programları bunların yazılmasına imkân
vermektedir. Saat bir buçukta öğle gazetesi ser
visi vardır. O serviste parti başkanlarının ver
dikleri ve verecekleri nutuklar, kanuni bir mec
buriyet olmadığı halde daha ziyade bir idari
tedbir olarak, yayınlanmaktadır. Bundan son
ra da buna devam edilecektir.
Arkadaşımız 10 dakika şeklinde teklifini
tashih ederlerse, ben de kabulünü rica edeceğim.
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) —
Bu hususta gösterilen iyi niyete teşekkür ede
rim. Ben de 10 dakika olarak teklif ediyorum.
BAŞKAN — Komisyon da muvafakat edi
yor mu?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ediyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum, öner
gedeki 15 dakika, 10 dakika şeklinde tashihen okunacaktır.
Yüksek Başkanlığa
45 nci maddenin birinci fıkrasındaki «Beş
dakika» yerine «10 dakika» ibaresinin ilâvesini
teklif ederim.
Afyon Milletvekili
Hasan Dinçer
BAŞKAN — Komisyon da muvafakat edi
yor. önergeyi nazarı dikkate v alanlar.... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır.
Maddede ki 5 dakikayı, kabul edilen öner
ge gereğince, 10 dakika şeklinde tashih ederek,
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler....
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
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KIRK ALTINCI MADDE — Siyasi partiler
genel merkezleri radyolarda propaganda yap
mak istediklerim oy verme gününden önceki 21
nci gün sabahına kadar Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildir
melidirler.
BAŞKAN — Maddenin sonundaki (bildir
melidirler) kelimesinin «bildirilir» şeklinde
düzeltilmesine mahzur var mıdır?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muvafık.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.
Yok, Maddeyi bu tashihle kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
Yayın devresi
KIRK YEDİNCİ MADDE — Radyolarda
propaganda, oy verme gününden önceki onuncu
gün sabahından üçüncü gün sabahına kadar de
vam eder.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Yayım zamanının tesbiti
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Basın - Ya
yım ve Turizm Oenel Müdürlüğü, radyolard.a
propaganda için müracaat eden siyasi partiler
arasında, partilerin birer temsilcisi "huzuru ile
kur'a çekerek konuşma sıra ve zamanlarmı tâyiu
eder. Kur'anın oy verme gününden en az on beş
gün önce çekilmiş olması lâzımdır.
Kur'aya itiraz etmek istiyen siyasi parti, 24
saat içinde il seçim kurulu başkanına müracaat
edebilir.
İl seçim kurulu başkanı, itirazı kesin olarak
halleder.
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —
Efendim, radyo iki tane olduğuna göre burada,
hangi radyoda konuşacağı meselesinin de halle
dilmesine zaruret vardır.
BAŞBAKAN YARDIMCISI NlHAT ERİM
(Kocaeli) — (Radyolar) deniyor, cemidir.
HASAN DİNÇER (Devamla) — İkisi birden
mi yayacak?.
BAŞBAKAN YARDIMCISI NlHAT ERİM
(Kocaeli) — Ayrı ayrı.
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HASAN DİNÇER (Devamla) — Parti mer
kezleri Ankara'da olduğuna göre tabiatiyle siya
si partiler Ankara Radyosunu iltizam edecekler
dir. Çünkü konuşacak adamları, elemanları ekse
riyetle buradadırlar. Bu itibarla her hangi bir
partiyi İstanbul'da konuşmaya mecbur tutabilir,
yeri tâyin edilmiş olmazsa o külfet tahmil edile
bilir. Onun için İstanbul ve Ankara radyoların
dan hangi saatler ayrılacaksa kur'a ile bu yer
daha evvel tâyin edilirse her hangi bir süitcfel,
hum- ve, bu mevzuda müşkülât çıkarılıyor zihni
yeti önlenmiş olur. Onun için müsaade ederseniz
madde, «Kur'a çekerek konuşma yeri, saati, za
.inanlarım tâyin eder» şekline sokulsun ve bir
«yer» kelimesi ilâvesi ile her hangi bir yanlışlık
önlenmiş olsun.
DEVLET
BAKANI
VE
BAŞBAKAN
YARDIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) —
Hasan Dinçer arkadaşımızın dedikleri yapı
laeak olursa bu hak tahdit edilmiş olur;
Çünkü iki radyo vardır biri Ankara, diğeri İs
tanbul. Bir parti İstanbul'da on dakika konu
şursa 10 dakika da Ankara Radyosunda konuş
mak imkânı vardır. Onun için burada cemi eda
tı konulmuştur, istanbul'da konuşmuş, Ankara'
da konuşmıyacak diye tahdit imkânı verecek bir
hüküm koymıyalım.
HASAN DİNÇER
O halde mesele yok.

(Afyon Karamsarı —

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — İstanbul Rad
yosunda yapılacak kur 'a vardır, kur 'ayı ora baş
kanı yapacaktır. Saatini, zamanını orası tâyin
edecektir. Burası ile ilgisi yoktur.
BAŞKAN — Mesele anlaşıldı. 48 nci madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hoparlörle yayın
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Hopar
lörle propaganda, halkın huzur ve rahatını boz
mamak ve 43 ncü maddeye uymak şartiyle ser
besttir.
Şehir ve kasabalarda belediye başkanlarının,
köylerde muhtarların teklifi üzerine il seçim ku
rulları başkanları yukarıki fıkraya göre yapıla
cak propagandanın yasak edilmesine karar vere
bilirler.
SAİT KOKSAL (İsparta) — 43 ncü madde-
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ye göre kaydını komisyon, lütfen izah eder mi?.
BAŞKAN — 43 ncü maddede tatbikata ait
bir hüküm yoktur.
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir
rakam sehvi olacak efendim. Madde numarası
yanlış olmuştur. 42 nci maddeye atıf olacak.
BAŞKAN — Mesele tavazzuh etti, 42 olacak.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Duvar ilânları
ELLİNCİ MADDE — Oy verme gününde»
önceki üç gün içerisinde propaganda için duvar
ilânı asmak veya yapıştırmak yasaktır,
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen va"
mı?.
SAİT KOKSAL (İsparta) — Temsili resim
ve işaretler de dâhil midir?.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ PEYZİOĞLU (Kayseri) — Dâhildir efen.
dim.
BAŞKAN — Yani buradaki duvar ilânı a.-*mak ve yapıştırmanın içinde temsili resimler ve
işaretler de dâhildir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — Zaten menediyor, asdacak şeylerin neler olabileceğini 51 nci
madde tasrih etmiştir. Asılamayacaklar menedilmiştir, aşılabilecek olsa dahi bu müddetten sonra
asılacaktır.
ESAT ALT AN (Balıkesir) — Karikatürler
dahil mi?.
BAŞKAN ruyorlar.

Karikatürler dâhil mi diye so

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞlRGİL
(Zonguldak) — Zaten karikatür aşılamaz.
BAŞKAN — 51 nci madde tasrih edilmiştir.
İçişleri Bakanı da aşılamaz diyor.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Yasaklar
ELLİ BİRİNCİ MADDE -~ Propaganda için
duvar ilânları üzerinde Türk Bayrağı, dinî iba
reler, a rap harfleri ve her «türlü resim bulun
durulması yasaktır.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
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Matbua dağıtımı

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Seçim zamanınELLİ İKİNCİ MADDE — Propaganda için |
duvar ilânları seçim zamanına mahsus olmak üze | da propaganda için dağıtılacak el ilânı mahiyere her türlü resimden muaftır.
| tindeki matbualar 51 nei maddede yazılı yasakI
lan ihtiva edemezler.
BAŞKAN — Resimden maksat nediri Bu
Bunları dağıtacak olan kimselerin seçmen yekelime iki mânaya geliyor. Burada hare ve resim ]
j terliğini haiz olmaları şarttır.
diyelim.
Memurlar ilân dağıtamazlar.
ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (Rize İ
ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bu el ilân— Resim kâfidir, harç başkadır. Resim kâfi ve i
I lan hariç ve resimlere tâbi midir?
vazıhtır.
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) —
BAŞKAN — 51 nei maddede resim kelimesi |
geçiyor 52 nei maddede de geçiyor, biri tasvir, i Değildir.
diğeri vergi mahiyetindedir. Bu tavzihle madde |
ALİ RIZA TÜREL (Konya) — 52 nei mad
yi oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Etmidedeki duvar
ilânlarının resimden muafiyeti
yenler.. Madde bu tavzihle kabul edilmiştir.
| hükmünün bu faslın sonuna konması şümul bâj kınımdan daha yerinde olur.
İlân yerleri
}
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) —.
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Propaganda \ Efendim, bunu ancak ikinci görüşmede yapabiiçin duvar ilânları seçim zamanında ancak şehir , liriz, çünkü madde müzakere ve kabul edilmiştir.
ve kasabalarda belediyelerce, köylerde köy ihti !
SAİT KOKSAL (Isprata) — Memur kelimeyar heyetlerince, tâyin olunacak yerlerde asıla ; si mefhumuna müstahdemler de dâhil midir?
bilirler.
|
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) —
Bu yerlerde her siyasi partiye ve her ba i Devletten maaş veya ücret alan memur ve müsğımsız adaya aynı ölçüde saha verilir. Ve ken : tahdemler dâhildir.
dilerine verilen yerler, yekdiğerinden kalan
j
BAŞKAN — O halde « hizmetliler •» diyelim.
boyalı çizgilerle veya çıtalarla ayrılır.
j Komisyon da kabul ediyor, öyle yaptık.
Sahaların tahsisinde esas, belediye veya köy S
Bir de < bunları dağıtacak olan kimseleri seçihtiyar heyetine müracaat sırasıdır. Müracaat, \ men yeterliği •» diyor. Bu « seçmen yeterliği: *
oy verme gününden önceki sekizinci gün ak
ini olacaktır?
şamına kadar yapılmış olmalıdır. Aynı zaman
;
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZda yapılan müracaatların
sırasını tâyin için
j Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yukardan beri
kur'a çekilir.
! kabul ettiğimiz « seçmen » 1er, « seçme > olaKendisine ayrılan ilân yerini boş bırakan si
] çaktır, yani « N » harfi kalkacak.
yasi parti veya aday, belediyeye veya köye yer
|"
ÖMER ASIM AKSOY (Gaziaıı.teb) — Birinayrılması için yapmış olduğu masrafları öde
j
ci
fıkrada
« 5 1 nei maddede yazılı yasaklan ihtimekle mükelleftir.
j va edemezler » ibaresi gayet tuhaf bir ibaredir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ! Türkçeye uymuyor, âdeta yasak hüküm burada
var mı? Toktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. i tatbik edilmez gibi bir mâna çıkıyor. Halbuki ö
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. ; yasak hükümlere tâbidir, şeklinde olacaktır.
i İlân mahiyetindeki matbualar 51 nei maddede
Sair yerlere asma yasağı
| yazılı yasak hükümlere tâbidir. Çünkü « 51 nei
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDDE — Yukariki I maddede yazılı yasakları ihtiva edemez » dediğimaddede gösterilen yerlerden ayrı her hangi bir : ne göre ve 51 nei maddede « Türk bayrağı, dinî
yerde ilân asılması, yapıştırılması veya temhiri ; ibareler, Arap harfleri ve her türlü resim bulunyasaktır.
| durulması yasaktır » dediğine göre, burada dinî
BAŞKAN —: Madde hakkında söz istiyenf i ibareler ve saire bulunur mânası çıkar.
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul |
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZedenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
i Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 5 1 nei maddenin
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menettiği Arap harfleri, resim gibi şeyleri el
ilânları ihtiva edemez demektir.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, maksat böy
le olduğuna göre, yani aynı hükümler bu el ilân
larına da şâmildir, demektir.
DEVLET »AKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERlM (Kocaeli) — Efendim,
maksat, el ilânlarının da duvar ilânlarının tâbi
olduğu yasak hükümlere tâbi olduğunu ifade
etmektir. Binaenaleyh, « Seçim zamanında
propaganda için dağıtılacak el ilânı mahiyetin
deki matbualar da 51 nci madde hükümlerine
tâbidir » dersek mesele kalmaz. (Güzel sesleri).
BAŞKAN — Oldu mu efendim? Komisyon
muvafakat ediyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SAİT AZMİ
FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet,
muvafakat
ediyoruz.
BAŞKAN — 55 nci maddeyi muaddel şekli
ile okutuyorum:
Matbua dağıtımı
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Seiçm zamanın
da propaganda için dağıtılacak el ilânı mahiye
tindeki matbualar da 51 nci madde hükümle
rine tâbidir.
Bunları dağıtacak olan kimselerin seçme ye
terliğini haiz olmaları şarttır. Memurlar ve hiz
metliler ilân dağıtamazlar.
ESAT AL'TAN (Balıkesir) — Bir sual, Dev
let İktisadi müesseselerinde çalışan memur ve
'hizmetliler dâhil midir?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — İktisadi DevletTeşekkülleri memur ve müstahdemleri memur
değildir. Başka ıbir münasebetle kürsüden izah
etmiştim.
BAŞKAN — Yani komisyon, onlara şâmil
değil diyor.
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenİşr... Etmiyenler... Madde kabul olundu.
!

Yasak hükmü

, ELLİ ALTINCI MADDE - Oy verme gü
nünden iki gün öncesinden itibaren ilân, beyan
name, tamim, açık mektup gilbi her çeşit matIbuanın dağıtılması Ve yapıştırılması yasaktır.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —
Efendim, burada (Tamim, beyanname, açık

-
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mektup) tâbirleri vardır. (Tamim) kelimesi,
siyasi partilerin kendi teşkilâtına tamim yap
malarının men edildiğini ifade eder bir mâna
taşıyabilir. Halbuki bu tamimin açık olarak ya
pılmasının gazetelere verilmesinin yasak oldu
ğu mânasına da gelebilir. Beyanname yasağı
karşısında siyasi partilerden birisinin kurnazlık
yaparak bu ıgibi hüviyetler altında bu maksatla
verilebilmesini men etmek için (Mektup) un ba
şına (Açık) kelimesi konulduğu gibi, bu (Ta
mim) in başına da (Açık) kelimesinin konul
ması veya (Tamimin matbualarla neşri yasak
tır) suretiyle düzeltilmesi yoluna gidilebilir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tamim halka
karşı tamimdir, Partiler kendi işlerine ait ta
mimlerini pek âlâ yapabilirler.
BAŞKAN — Yani o nevi tamimlere şâmil
değildir.
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Maddede (Da
ğıtılması) kelimesi var.
BAŞKAN — Maksat hâsıldır.
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —
Zapta geçsin kâfi.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Dördüncü Kısım
Seçim işleri
Bölüm : 1
Seçim hazırlıkları
1.

Seçim işlerini yürütmekle görevli teşkilât
Seçim kurulları

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Seçim işleri,
seçim kurullarınca yürütülür.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi'
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Çeşitleri
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Ankara'da
bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde
bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilce seçim ku
rulu ve seçim bölgelerinde yerleştirilecek her
sandık başında bir sandık kurulu bulunur.
Kendisine doğrudan doğruya bağlı bucak
veya köy veya mahalle bulunan il merkezlerin
de, bu yerler için ayrıca bir ilce seçim kurulu
bulunur.
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BAŞItAN—• Madde hakkında söz istiyen var
-mı?
SAÎT KOKSAL (İsparta) — En sonundaki
(ilçe) nin başına bir (merkez) kelimesinin kon
ması lâzımdır. İdarede onun adı merkez ilçe
sidir.
BAŞKAN — Komisyon ne diyor 1
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Merkez ilçesi di
ye lıukuki bir vaziyet yoktur. İl merkezinde,
'diye (yukarda tasrih ediliyor. Merkez ilçesinin
diğer ilçelerden salâhiyet farkı yoktur, o da
ilçedir, o da ilce.
SAİT KOKSAL (İsparta) — İdare taksima
tında terim, merkez ilçesidir.
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞÎRGİL
(Zonguldak) İdare taksimatında merkez ilçesi
vardır, fakat hukukan merkez ilce, teşekkül
etmiş birşey değildir. Buradaki kasıt, vilâyet
merkezindeki teamülen mevcut olan merkez il
çesidir.
BAŞKAN — Maksat anlaşılıyor.
Madde hakkında başka söz istiyen yok, mad
deyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edümiştir.
Yargıç nezaret ve kontrolü
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bu kurul
lar, tekmil işlerinin görülmesinde yargıç neza
ret ve kontrolüne tabidirler.
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar; —
Efendini, bu madde yargıç nezaret ve kontro
lünden bahsediyor. Kanunun mütaakıp madde
leri kurulların vazife ve salâhiyetlerini etraf
lıca mütalâa edilmektedir. Yargıcın seçim ku
rullarında nezaret ve kontrollerini gösteren
katî bir hüküm yoktur. Yargıç kurulların baş
kanıdır, kurullar ekseriyetle kararlarını verir,
yargıçların bu kararları tashih, iptal, tebdil gi
bi, kontrol ve nezaret kelimelerinin ifade ettik*
leri mânada, bir salâhiyetleri mevcut değildir.
Her toplulukta, her kurul ve komisyona ol
duğu gibi başkana bâzı1 idari yetkiler tanınmıştır.
Fakat bu yetkiler o kurulu kendi nezaret ve
kontrolü altında bulundurmak değildir. Karar
ları icra mevkiine koymaktan ibaret olan yetki
leridir. Binaenaleyh yargıç, kurullarda baş
kanlık eden bir zat; bir üye mevkiinde olun
ca bu maddede kurullar yargıcın kontrol ve ne
zareti altındadır demek bu kanunda önceden
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derpiş etmediğimiz salâhiyetlerle kabili telif
değildir. Hâkimin kendisinde mevcut olmıyan
rbir kontrol salâhiyetini burada mevzuubâhsetmek doğru değildir. Ya bu maddeyi kabul eder,
diğer maddeleri ona-göre ayarlarız; olmadığı
takdirde, yani diğer maddelerin prensipini değıştireniiyeceksek bu maddeyi de çıkarırız.
BAŞKAN — Komisyon birşey ilâve etmek
istiyor mü?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — B u mad
deyi, İlim Heyeti böyle yapmıştır. Biz de değiş
tirmeden bü şekilde getirdik. Şu şekilde anla
maktayız.
Altta gelecek diğer hükümlerin prensipini
bu, madde ilef konmuştur. Alttaki diğer hüküm
leri ona göre tanzim edilmiştir. Bu maddenin bu
:şekilde kalması faydalıdır.
'•• HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —
.Efendim; ilme hürmet şüphesiz hepimizin vazi
fesidir. Fakat bu maddeyi ilim heyeti böyle
arzu etmiştir, binaenaleyh bunda da isabet var
dır gibi bir zihniyet içinde mütalâa etmek de
şüphesiz doğru bir şey değildir. İlim Heyeti ge
tirmiş olabilir, Hükümet getirmiş olabilir. Bu
maddede nezaret ve kontrolden bahsediliyor. Bu
bir tek şahsa tanılıyor, o da kurulları üzerinde
nezaret ediyor. Güzel. Bu prensipe samimî kal
bimle taraftarım. Fakat kurulların vazifeleri,
yargıcın diğer vazifeleri bu koymuş olduğunuz
prensipin ışığı altında taayyün etmeli. O zaman
bunu kabul ederim. Vazıh olmasını Hükümetten
rica ediyorum. Bu madde kabul edildiği zaman
.bu maddenin ışığı ve ifade ettiği mâna ve med
lulü altında diğer hükümlerin de tanzimine ta
raftarlar mıdır? Eğer taraftar değillerse böyle
bir abesle iştigal etmeyi Büyük Meclisin kabul
etmiyecegini zannederim.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ FEYZÎ
OĞLU (Kayseri) — Bu madde de, tasarının bi
rinci maldesi gibi bir prensip maddesidir. Tasa
rının birinci maddesi seçimin prensiplerini vaz'ediyor Meselâ genel demiştir, bundan ne mânaanladığımızı, kimin oya katılabileceğini, kim
lerin memnu olduğunu diğer maddelerde ifade
ederiz. Burada da seçimin yargıcın nezaret ve
murakabesi hangi şartlar altında ve nereye ka
dar devam edecekse mütaakıp maddelerde va
zife ve yetkileri tâyin edilir. Adlî nezaret ve
murakabe lâfzi değildir, birçok yerlerde karar
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vermek yetkisini haizdir, kesin karar verecek
tir. Bunların hepsi adlî ve kazai kontroldür. Bu
maddelerin mâna ve şümulünün ne olduğu da
diğer maddelerde izah edilecektir.
HASAN DtNÇER (Afyon Karahisar) —
Kesin karar salâhiyetini, diyor. Bunu hâkim mi
tanıyacağız? Nezaret ve kontrol ifade edecek bir
kesin salâhiyet tanımış mıdır?
SAÎT AZMÎ FEYZÎOGLU (Kayseri)" —
Yüksek Seçim Kurulu yüksek dereceli hâkim
lerden müteşekkildir. Kesin kararlar verecek
lerdir.
HASAN DINÇER (Afyon Karahisar) —
Efendim; mesele gayet vazıhtır. îşin iyi anlaşıl
ması için, müsaadenizle maddeyi okuyayım. «Bu
kurular», yani yukardaki maddede tasrih edi
len dört kurul «tekmil işlerin görülmesinde
yargıç nezaret ve kontrolüne tabidirler». Yani
sandık kurulunun tekmil işlerinin görülmesi
yargıcın nezaret ve kontrolüne bağlıdır, il ku
rullarının tekmil işlerinin görülmesi yargıcın
nezaret ve kontrolüne tâbidir, ilce k u r u l l a r ı m
tekmil işlerinin yapılması yargıcın nezaret ve
kontrolüne tâbi olacaktır, Yüksek Seçim Kurulu
da böyle bir nezarete tâbi olacaktır. Yani bu
maddenin ifade ettiği mâna budur. Bunun baş
ka bir mânası varsa lütfetsinler, izah buyursonlar ben de fikrimi tashih edeyim. Fakat bundan
başka türlü bir mâna çıkarmaya imkân göreme
mekteyim. Böyle olduğuna göre, tasarıda bu
mânayi ifade edecek hükümlerin de mevcut ol
ması lâîvmdır. Halbuki tasarıda bu mânayı ifade
eden hükümler yoktur.
Bu tasarıda hâkimin nezaret ve kontrolü ta
nımak değil, sadece başkan için tek rey kabul
edilmiştir. Binaenaleyh burada hâkimin nezaret
ve k o n t r o l bahis mevzuu değildir, başkanlığa
getirilen hâkimin, hâkimlik hüviyetini dahi kay
bederek, sâdece bir kurula başkan olarak geti
rilen ve tek reye malik olan bir vatandaştan far
kı yoktur.
Vaziyet böyle olunca; bu maddeye, tekmil
kurullar hâkimin kontrol ve murakabesine tâ
bidir gibi-'bir hüküm koymaya ihtiyaç yoktu.
Böyle bir hükmü kabul etmek, sadece efkârı
umumiyede; kurulların, hâkimlerin nezareti kon
trolü altında bulunduğunu değil, seçimlerin hâ
kimlerin nezaret ve kontrolü altında cereyan
edeceği gibi bir politika havası yaratmaktan
başka bir hüküm vermeyi ifade etmez. Bu mad-
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de üzerinde sarih olalım. Hakikaten bu madde
nin ifade ettiği mânaların bu tasarıda münde
miç olup, olmadığı hakkında hassas olalım.
BAŞKAN — Abdürrahman Konuk.
KOMİSYON ADINA
ABDÜRRAHMAN
KONUK (Bursa) —^ Efendim bu politik mâna
taşıyan bir madde değildir. Bu kanunun prensipini ihtiva eden bir maddedir. Arkadaşımın
dokunduğu noktada belki (Kontrol) kelimesi ye
rine (murakabe) kelimesini koymakla vaziyeti
aydınlatmış olurum. Yargıç üst merci olaratk
alt mercide yapılmış olan muameleleri tetkik
eder. Tasarıda 103 ncü ve şimdi elimizde bulu
nan komisyondan gelen tasarıda da 111 nci
madde seçim günü, oy verme günü sandıklar
da cereyan edecek bütün muamelelerin tetkiki
ni doğrudan doğruya yargıca vermekte ve ya
pılan itirazın yargıç tarafından 'tetkiki netice
sinde, verilen kararın derhal sandık kurulu baş
kanlığına ıbildirilmesi ve kurulun da, yargıcın
verdiği bu karara derhal uyması mecburiyetini
koymaktadır.
Şimdi, mevzuları birbiriyle karıştırmak doğ
ru değildir. Seçim günü seçimin cereyan tarzı
bakımından ve kanuna uygun yapılıp yapılma
dığı bakımından sandık kurullarının muamele
lerine karşı ilce başkanına yani hâkime yapı
lan itirazları hâkim derhal inceleyip kararını
derhal sandık başkanına bildirmek ve kurulun
da o karara uymak mecburiyetini bu madde
ka'bul ediyor. Bunun ötesinde yapılan itirazla
rın, seçim kurulunca tetkiki bir murakabe mâ
nasını taşır, !bu, bir üst merci olarak derhal tet
kiki sağlıyan sistemdir.
Şimdi kazai karar vermek 'başka, onlara ya
pılan bir muamelenin murakabesini temin ede
rek yürümek hnşka. Bu itibarla' bu madde bir
prensip maddesi olacağı için, kanunun aşağıda
gelecek olan hükümleriyle tezad şeklinde değil
dir, onun esasım teşkil eden bir maddedir. Yal
nız (Kontrol) kelimesini, belki daha iyi anlaşı
lır diye (Murakabe) kelimesine tahvil etmek
suretiyle maddenin kabulü doğru olur.
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize)
- - Efendim, arkadaşlarımın söylediklerine faz
la ilâve edecek bir noktam yoktur. Hasan Dinçer'i tatmin için arzedeyim ki, nezaret ve mu
rakabe icra vazifesini yapmak demek değildir.
Biz arkadaşların dediği gibi bu maddede, se
çim mekanizmasının emniyeti (bakımından yar-
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GEÇlCÎ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAHgıca bu kanunun mütaaddit maddelerinde ta I
MAN KONUK (Bursa) — Efendim birinci- şe
nıdığı yetkileri bir prensip olarak yargıcın
kilde anlıyoruz. Yani en yüksek kademedeki
umumi nezaret ve murakabesini kabul ettiği
idare âmirleri olarak. Bunlar da vali, kayma
mizi ifade ettik.. Takdir 'buyurursunuz ki, ne
zaret hakkını haiz olan bir adam mücerret o
kam ve bucak müdürleridir.
hakka dayanarak doğrudan doğruya işlem yap
SAİT KOKSAL (İsparta) — Vali muavin
mak yetkisini haiz değildir, Faraza Adalet Ba
leri de dâhil mi?
kanı yargıçlar üzerinde nezaret hakkını haiz
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize)
dir ama kanun o nezareti nasıl vasıflandırmış
— Valiye vekâlet ediyorsa dâhildir.
ise yani nezaret hakkı tabiriyle ne gibi yetki
BAŞKAN — Yani bu tâbirden maksat, vali,
ler tanımış ise ancak o hakkı haizdir.
kaymakam ve bucak müdürleridir.
Kanunun bâzı maddelerinde yargıcın şahsan
Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza
ve seçim kurulu 'başkanı sıfatiyle bâzı hakları
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madvardır ki, bu haklar itibariyle şimdi müzakere
do kabul olunmuştur.
mevzu olan madde ile yargıca bu bakımdan ne
zaret ve murakabe hakkı tanıdığını ifade et
Toplantı yeri ve zamanı
miştir. Bunu lüzumsuz telâkki ediyorsanz o baş
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — İl ve ilce
ka iştir. Fakat böyle bir prensip maddesinin
kurulları genel ve ara seçimlerin başlangıcın
yargıçların reis bulunduğu heyete ve yargıçla
dan önceki on gün ve yenilenme ve meclis kara şahsan bâzı haklar tanımış olması itibariyle
rariyle yapılan seçimlerde bu kararların Hükü
kanunun içinde yer alması da şüphesiz ki fay
metçe ilânından itibaren yedi gün içinde Ada
dadan hali değildir.
let dairelerinde ve müsait değilse belediye ve
BAŞKAN — Buradaki (kontrol) kelimesinin
okul gibi münasip yerlerde vazifeye başlarlar.
aynen mi kalması yoksa (murakabe) olarak de
Kurul asli ve yedek üyelerine başkan tara
ğiştirilmesi mi lâzımdır?
fından, ilk toplantıda en az iki gün önce ve
GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAHgünü ve saati belirtilerek birlikte davetiye gön
MAN KONUK (Bursa) — Murakabe yapalım
derilir.
efendim.
Gelmiyen asli üyelerin yerine yedekleri alı
BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen yok
nır. Bu suretle de nisap bulunmazsa mevcutlar
tur. Maddeyi (kontrol) kelimesini (murakabe)
la iktifa edilir. Kararlar çoğunlukla verilir.
şeklinde tashih etmek suretiyle oyunuza sunu
BAŞKAN — Sondan ikinci satırdaki (nisap)
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
kelimesi (yetersayı) ve son satırdaki (çoğun
miştir.
luk), (çokluk) olacaktır, tüzüğe göre düzelti
Kurullarda vazife alamıyacak olanlar
yorum.
SAİT KOKSAL (İsparta) — Yedeklerin
alınması bir defa için mi, yoksa her toplantı
için midir?
BAŞKAN — Yedeklerin alınması bir defa
için mi ? Yoksa asıl gelirse ?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Gelemiyecek.
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Bir soru.
BAŞKAN — Komisyonun verdiği cevaba
BAŞKAN — Buyurun.
! göre, asilin yerine yedek geçince artık asil
ESAT ALTAN (Devamla) •— îdare âmirle
gelemeyecektir. O yedek asıl üye olacaktır, öy
rinden maksat, yalnız vali ve kaymakam gibi
lemi dir?
birinci derecede idare âmirleri midir? Yoksa
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
şube idare âmirleri de bu kayıt içinde dâhil mi
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet.
dir?
SAİT KOKSAL (İsparta) — öyle olmaBAŞKAN — Komisyon.
| ması lâzımdır. Efendim, madde şöyledir : (KuALTMIŞINCI MADDE — îdare âmirleri,
zabıta âmir ve memurları, Askerî Ceza Kanunu
nun 3 ncü maddesinde yazılı askerî şahıslar, mil
letvekilleri kurullarda ve milletvekilliği aday
ları, aday bulundukları seçim çevresindeki ku
rullarda vazife alamazlar.
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rul asli ve yedek üyelerine başkan tarafından,
ilk toplantıda en az iki gün önce ve günü ve
saati belirtilerek birlikte • davetiye gönderilir
gelmiyen aslî üyelerin yerine yedekleri alımr.)
îlk toplantıya gelmiyen aslî üye yerine yedek
çağırıldıktan sonra artık o yedek asıl mı olacak
tır? Komisyon cevabını verdî. Halbuki böyle
olmaması lâzımdır. Çünkü seyyaliyet ister. Se
çim kurullarının mutlaka büyük çoğunlukla
toplanması lâzımdır.
Asılları bir yandan ekarte ettik ve.yedeksiz
kaldık mı yedeklerin de bir kısmının mazeret
leri sebebiyle gelmemeleri halinde daima, son
cümleye ittibaen, dokuz kişilik kurul yerine 3 4 kişilik kurulla, karşılaşmak mukadderdir.
Bu itibarla, her gelmiyen asıl üyenin yine üye
sıfatı zail olmamalı, yedek çağırılmalı ve bu su
retle kurulun nisabı olan 9 rakamı kolay kolay
düşmemelidir. Bunun bir mahzuru da şudur:
Bu suretle de nisap bulunmazsa mevcutla ikti
fa edilir, diyor madde. Şimdi filhakika böyle bir
şeyin akla gelmemesi lâzımdır fakat politik bir
icra vasıtası olan seçim kurulunda başkanın
veya muayyen üyelerin diğerlerini ekarta etmek
için muayyen maksatlarla hareket edebilir ve
daima diğerleri gelmemiştir mevcutla toplantı
yapılacak diye 3 kişiyle muameleleri yürütebi
lir, seçim muamelesini idare edebilir. Onun için
toplantılara üyelerden gelmiyenler, gelemeyiş
sebeplerini mutlaka karar altına almalıdır, bu
nu temin için de maddeye bir fıkra eklenmeli
dir. (... mevcutla iktifa edilir ve iktifa edilme
sebepleri bir kararla belirtilir) gibi bir fıkra ek
lenmelidir, ki 9 kişilik yere daima 3 veya 4 kişi
gelip toplantılar mümkün olsun.
BAŞKAN — önerge veriyor musunuz 1
SAİT KOKSAL (îsparta) — Komisyon mu
tabakatını bildirsin, ondan sonra önergemi tak
dim ederim.
GL SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar)
— Efendim bu üyeleri seçim kurulunun başkanı
davet edecek. Davet edilen gün bir de bakarsınız
ki, bu asıl üyelerden birkaçı birden gelmez. Şimdi
onların yerine bu defa yedekleri çağırmak isterse
vakit geçer, bu defa onlara davetiye yazılacak,
onlar gelecek.. Şu halde yedeğini de, asılını da
beraber çağırsın..
BAŞKAN — Sayın ganeral, madde zaten öy
ledir.

O:1

GL SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar)
— O halde tamam, mesele yok.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ FEYZtOÖLU (Kayseri) — Efendim, sayın Sadık Al-doğan'm da işaret buyurdukları gibi, Başkan da
vetiyeyi gün saat ve yer göstermek suretiyle iki
gün evvel asıl ve yedekleri birlikte çağırır. Asıl
gelmemişse yedeğini alacaktır, asıl gelmezse on
dan sonra yedeğine haber göndereyim vaziyeti
yoktur. Asıllar bulunursa onlarla toplanılacaktır, olmazsa yedek alınacaktır. Bugün yedek gel
di, ertesi gün asıl gelirse yedeğe, yarın seni al
ın tyacağız diyecek olursak o halde ben de gelmiyeceğim diyecek ve iş karışacaktır. Asıl zaten
gelmemiş, niçin gelmediğini de başkanlığa bildir
memiş, yedek de asil gelsin diye gelmiyor kuru
lun teşekkülüne de imkân olmıyacaktır. Onun
için asılın yerine aldığımız yedek, asıl üye olarak
komisyonun vazifeli âzasıdır. Onun huzuru ile
komisyon çalışmasına devam eder. Kurul teşekkül
etti ve ekseriyet hâsıl oldu. Yarım saat sonra ka
pının aralığından asıl üye başını gösterdi. Efen
dim, asıl geldi sana da artık lüzum kalmadı mı
diyeceğiz! Onun için bu hükmü koyduk.
BAŞKAN — Sait Azmi Bey, maddede «il ve
ilce seçim kurulları genel ve ara seçimlerin baş
landığından önceki on gün ve yenilenme ve Mec
lis karariyle yapılan seçimlerde bu kararların
Hükümetçe ilânından itibaren yedi gün içinde
Adalet dairelerinde ve müsait değilse belediye ve
okul gibi münasip yerlerde vazifeye başlarlar*
deniyor. Bu kısmı izah buyurur musunuz!
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ FEYZİOĞLII (Kayseri) — Efendim, ara seçimlere
ertesi yılın 23 Temmuzunda başlanarak Eylülün
üçüncü Pazar günü oy verme muamelesi ya
pılacaktır. Fakat bâzı ahvalde bir sene sonra
ara seçiminin yapılmasının beklenmesi doğru
olmıyabilir ve Meclis o tarihten evvel ara seçi
mi yapılmasına karar verebilir. Binaenaleyh
Meclis böyle bir karar verdiği takdirde intizar
etmeksizin seçime başlanması için konmuş bir
hükümdür.
BAŞKAN — Maddedeki bu kayıt, 6 ncı mad
denin birinci fıkrasında bulunan «Ara se
çimleri de, Türkiye Büyük Millet Meclisi aksi
ne karar vermedikçe...» hükmüne matuf. O hal
de yenileme kararından maksat, Büyük Millet
Meclisinin yenilenme kararıdır.
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GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMl FEYZİOĞLU (Devamla) — Heyeti umumiyesini yeni
lemektir. Burada Büyük Millet Meclisi aksine
karar vermesi demektir beş, on, on beş münhal
milletvekilliği için Meclisin gelecek senenin 23
Temmuz gününü beklemeden seçimin yapılması
hususunda karar verirse seçim derhal yapıla
caktır. Bunun için konmuştur.
SAİT KOKSAL (İsparta) — Müsaade edermMniz efendim?
BAŞKAN — Bir dakika şu işi halledelim.
Şimdi Büyük Millet Meclisince verilecek ye
nileme kararı, altıncı maddeye • tevfikan verile
cek karara matuf olduğuna göre, bu (Yenile
me) kelimesi pek açıkta kalıyor, komisyon bu
nu nazarı mütalâaya alsın.
SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayse
ri) — Efendim, o kısmı şu suretle düzeltiyoruz:
«îl ve ilce seçim kurulları genel ve ara se
çimlerin başlangıcından önceki on gün ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince verilecek yenile
me ve ara seçim karariyle yapılan...». (Muva
fık sesleri)
SAİT KOKSAL (İsparta) —Muhterem ar
kadaşlar, buradaki incelik şudur, onun için
Yüksek Meclisi rahatsız etmek mecburiyetinde
kaldım. Seçim kurulunu teşkil eden üyeler öl
çülüdür, partilerden şu kadar, Uumumi Mec
listen şu kadar, belediyed&n şu kadar ve aşağı
daki maddelerde de yedekleri ayrı ayrı tesbit
edilmiştir.
Şimdi durum; Sayın Sözcü arkadaşımızın da
ifade ettikleri gibi, bilfarz C. H. Partisinin iki
üyesinden birisi gelmedi; yedeği alındı. Yede
ğinden birisinin bir işi çıktı, o da gelmedi. Ora
da C. H. Partisi iki sandalyesinden birini kay
betti demektir. Diğer partiler için de aynı du
rum vardır. Belediye üyesinden biri gelmediı
yedeği alındı; bir yedeği daha yoktur. Onun
mazereti çıktığı takdirde temsil salâhiyeti kal
madı demektir.
Asıl, kapıdan başını uzatırsa; o zat o içti
maa iştirak etmez. Fakat ertesi günü geldiği
vakit sandalyesini alır.
Eğer asıllar ve yedekler de partilere göre
aded ve nispet farkları olmasaydı umumi hü
kümlere göre sözcünün yerden göğe kadar hak
kı olurdu. Bu bakımdan bu maddenin, şu arzettiğim-kısmına bir hususiyet verilmesini rica
ediyorum.

I

I
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BAŞKAN —• Buyurun Adalet Bakanı.
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize)
— Efendim, bir bakımdan Sait. Koksal arkada
şımızın hakkı vardır. Bu kurulların terekküp
tarzına dikkat edilirse gerek partiler, gerek
partiler mensubu olmıyan üyeler vardır. Bunla
rın hepsinin bulunması kanunun maksadını el
de etmek bakımından t lâzımdır. Ama bunların
içinden biri mazereti olup da kendisine (haber
verildiği halde gelmediği zaman kurulun me
saisini sektedar etmemek için yedek alınacak
tır. Fakat fou yedeğin bilâhara bir mazereti çı
kabilir ve o zaman asilin de mazereti zail ola
bilir, böyle bir vaziyette asili almamak için mâ
kul bir sebep ileri isürülemez.
Bendenizce Yüksek Heyet kabul buyurursa
şu şekilde bir tavzih ve tanzim yapılabilir.
Kurul başkanı seçim muamelesinin başladığı
tarihte, kanunun emrettiği müddet içinde asil
I ve yedeklerin hepsini ha'berdar eder, hepsi ge
lir ise asillerle heyet kurulur, asiller gelmemiş
se heyet yedeklerden terekküp edecektir. He
yet azaları mesailerine devam ederler. Bütün
seçimin mütekaddirh ve muahhar muamelelerini
yapmak bakımından bu heyet uzun zaman ça
lışacaktır. îlk günü heyete iştirak etmiş olan
yedek âza bilâhara mazereti çıkabileceği gibi
mazeretinden dolayı ilk günü gelemiyen asil
âza da ertesi günü gelebilir. Asil bir kere gel
memekle heyete bir daha giremez demek doğru
değildir. Yedek âza da gelmezse heyeti noksan
adedle çalıştırmak doğru değildir. Kanun, bu
noksan adedle çalışmayı, ne yedek ne asil gel
mediği zaman mesai durmasın devam etsin di
ye koymuştur. Binaenaleyh ^bendeniz Hükümet
adına Yüksek Heyetten ve komisyondan şunu
riea ediyorum. Asil, ilk gelmediği gün yedek
vazifeye devam etsin, yedek vazifesinin başın
dayken asil geldi diye o zatı oradan alıp öbü
rünü yerine koymıyalım. Fakat yedek de her
hangi bîr mazeretle kurulun mesâisine iştirak
edemediği zaman fi tarihinde gelmemiştir diye
artık asili almamak yoluna da ğitmiyelim. Ve
mahdut âzalı bir heyetle çalışılması giıbi bir du
ruma meydan vermiyelim.
Bti: noktai nazara komisyon- iştirak ederse,
bunu- tesbit için maddeyi alır, müzakere bir
yandan dev«m ederken, diğer taraftan da mad
deyi tesbit eder, ve ondan isSönra huzurunuza
gelir.
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BAŞKAN — Bunu böyle yapacağımıza mad- I den korkmaya lüzum yoktur. Seçimde vatan
daşlar, siyasi partiler birbirinin söz hürriyeti
deyi şimdi kabul edip ikinci görüşme için bir
ne, seçim hürriyetine, siyasi kanaatine hürmet
metin hazırlasak daha uygun olmaz mı? Şimdi
edecektir. Binaenaleyh belki vatandaşlar ara
birinci müzakerenin selâmetle intacı bakımın
sında böyle birbirinin siyasi kanaatine hürmet
dan bunu öyle yapalım. (Muvafık sesleri).
etmiyenler olur ve birbirlerine husumet besler
Maddeyi yapılan tadillerle okutuyorum:
lerse ben bunu vatanseverlikle kabili telif gör
Toplantı yeri ve zamanı
mem. Onun için ben şuna inanıyorum: önü
ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — t i ve ilçe
müzde medeni milletlerin bâzılarının da seçim
seçim kurulları genel ve ara seçimlerin başlan
leri vardır. Biz bunlar arasında en sakin ve
gıcından önceki on gün ve Türkiye Büyük Mil
tam hürriyet içinde ve birbirimizin siyasi kana
let Meclisine verilecek yenileme ve ara seçim
atlerine hürmet ederek seçimimizi yapacağımıza
karariyle yapılan seçimlerde bu kararların Hü
ve bu suretle temayüz edeceğimize inanıyorum.
Bu itibarla bu «kimseden korkmıyarak» tâbiri
kümetçe ilânından itibaren yedi gün içinde
ni
fuzuli addediyorum ve tayyı için bir önerge
Adalet dairelerinde ve müsait değilse belediye
veriyorum.
ve okul gibi münasip yerlerde vazifeye başlar
lar.
SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) —
Kurul asli ve yedek üyelerine başkan tara
Sayın General Kocagüney « hiç kimseden kork
fından, ilk toplantıdan en az iki gün önce ve
mıyarak » tâbirini zait buldular. Fakat bu, mah
günü ve saati belirtilerek birlikte davetiye gön
kemede şahitlere verilen yeminlerde, vardır.
derilir.
Bu tâbir fazla birşey değildir, kalması lüzumlu
Gelmiyen asli üyelerin yerine yedekleri alı
olur.
nır. Bu suretle de yeter sayı bulunmazsa mev
Müsaade buyurulursa aynen kalsın.
cutlarla iktifa edilir. Kararlar çoklukla verilir.
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Seçim kurullarında çalışanlara bir vehim ilka
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
etmiş olmıyahm.
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize)
Andiçme
— Vehim değil, bilâkis takviye etmiş olacağız,
ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — î l ve ilce se
çünkü Ceza usulünde de bu aynen vardır, şa
çim kurulları başkan, üye ve yedekleri görev
hitlere aynen yemin ettiriliyor.
lerine başlamadan önce, kurul huzurunda birer
BAŞKAN — Adalet Bakanı bu yemin şekli
birer şöyle andiçerler:
nin Ceza usulümüzde olduğunu söylüyor.
(Hiçbir tesir altında kalmıyarak, hiç kim
SAÎT KOKSAL (îsparta) — Maddenin son
seden korkmıyarak vazifemi kanuna göre dos
fıkrası haşiv gibi geliyor, bendenize. Acaba ne
doğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve tek
maksatla tedvin edilmiştir?
mil mukaddesatım üzerine yemin ederim.)
SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) —
Sandık kurulları başkan ve üyeleri oy ver
Sandık kurullarına görevliler gelmediği takdir
me günü vazifeye başlamazdan önce sandık
de sandık başkanı o yer seçmenlerinden sandık
başlarında hazır bulunanlar önünde yukarıki
kurulunu tamamlıyacak. öyle bir tamamlama
fıkrada yazılı şekilde andiçerler.
vukua geldiği takdirde, bu yeminsiz kalmasın
Bu kanun hükümleri dairesinde kurul üye
diye konmuştur. O vazifeye başlamadan evvel
leri tamamlandığı takdirde, çağrılan, üyeler de
yemin ettirilsin diye.
göreve başlarken yukarıki şekilde andiçerler.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bu, ye
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
min değildir. (Yemin ederim) diyor. Yemin et
Sayın arkadaşlar, burada yeminde bir de «hiç
miyor ki. Bu, âtiye muzaftır.
kimseden korkmıyarak» vardır. Ben bunu lü
BAŞKAN — Yemin ediyorum desin.
zumsuz addediyorum. Bu seçim kurullarına gi
SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) —
recek arkadaşların korkusu şu olacaktır: Yal
Aynen kelimeleri tekrar ediyorum. (Namusum
nız kanunu pürüzsüz tatbik etmek meselesi; tat
la sizi temin ederim) dediği zaman bu yemin de
bik edemezse ondan korkacaktır, Başka kimse- | ğil midir?
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Yemin
etmiyor, yemin ederim diyor. Başkan Komis
yon ne diyor?
SAÎT AZMÎ FE.ÜZÎOĞLU (Kayseri) —
Bütün kanunlarımızda metin böyledir.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Evet
Evet amma şimdi yeni bir kanun yapıyoruz, hiç
olmazsa bunu düzgün yapalım.
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ.
Mî FEYZÎOĞLU (Devamla) — Eğer bu ka
nunda yemin şekli değiştirilirse, diğer kanun
lardaki hükümler aynen kald^ldıktan sonra,
demek ki o kanunlara göre yemin edilmiyormuş
gibi bir zaaf meydana getirir. Bu, alışılmış bir
terimdir, değiştirmeye mahal yoktur.
SIRRI DAY (Trabzon) — Burada «doğru»
kelimesiyle iktifa edilmeyip de «dosdoğru» de
nilmesinin sebebi nedir Bir de: «namusum ve
vicdanım üzerine» dendikten sonra bunu kâfi
görmeyip, «bütün mukaddesatımla» diyerek tak
viye etmenin sebebi nedir? Bunu söylemek, na
mus ve vicdanı kâfi görmemek gibi bir eda ve
riyor. Ekseri yerlerdeki yemin, namus ve vic
dan üzerinedir, bunu bütün mukaddesatımla, di
yerek teyit etmek neden icabetmiştir?
SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) —
Dosdoğru yapacağım diyor, dosdoğruda bir de
tekit mânası vardır. Mukaddesatım kelimesinde,
şimdi zikretmediğimiz (iman ve Allah) da var
dır. Bu sebeple mukaddesatım diyoruz. Bu da
yemini teyit ve tekit ediyor.
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, mahke
melerde bir insanın idamına müntehi olan ye
minlerde namusum ve vicdanım diye yemin edil
dikten sonra, burada yeminin şeklini bozmanın
doğru olmıyacağı kanaatindeyim.
BAŞKAN — Metin şöyledir (Hiç bir tesir
altında kalmıyarak, hiç kimseden korkmıyarak
vazifemi kanuna göre dosdoğru yaparağıma, na
musum, vicdanım ve tekmil mukaddesatım üze
rine yeminederim).
SIRRI DAY (Trabzon) — Namus ve vicdan
üzerine yemin edilerek mahkemelerde bir ada
mın asılmasına kadar gidiHyor. Burada asıl ye
min şeklimizi bozarak, tekiden de olsa (mukad
desatım) kelimelerinin konmasını ben mahzurlu
görürüm.
TAHSÎN BEKÎR BALTA (Rize) — Umu
miyetle kanunlarımızda kabul edilen bir yemin
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formülünü tevsi etmemek, aynen muhafaza et
mek yerinde olur.
SÖZCÜ SAİT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devam
la) — Efendim, maksadı arzettim, hüküm Yük
sek Meclisinizindir.
ZÎYA ARKANT (Yozgad) — Efendim, sa
yın sözcü «Hiç kimseden korkmıyarak» tâbiri
nin milletvekili yemininde de olmadığını bil
mektedirler, artık burada şerefli bir adama
korkaklık isnat etmekte mâna yoktur. Bu tâbi
ri buradan kaldırmak lâzımdır.
SÖZCÜ SAÎT AZMÎ YEYZÎOĞLU (Kayse
ri) — Biz komisyon olarak «Hiç kimseden kork
mıyarak» tâbirinin, yemin eden şahsa bir kor
kaklık izafe edeceğine kaani değiliz, bu suret
le yeminin bünyesinde bir zaıf da husule gelmiyecektir. Kaldırılmasına taraftar değiliz.
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) —
Efendim; «Ederim» istikbale de matuftur. Ma
lûmu âliniz eskiden bir muzari sigası vardı,
muzari sigası istikbale de taallûk eder. Bura
daki maksat, hale muzaftır, «Ediyorum» demek
lâzımdır.
Bunun düzeltilmesinde bir mahzur görürler
mi?
KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY
ZÎOĞLU (Devamla) — Muzari sigası hale de
muzaf olur ve burada da hale muzaftır.
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum :
Sayın Başkanlığa
Şifahen arzettiğim gibi «Yemin ediyorum»
diye maddenin tashihini teklif ederim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
Yüksek Başkanlığa
62 nci maddedeki yemin suretindeki «Hiç ;.•..
kimseden korkmıyarak» cümlesinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederim.
Erzurum Milletvekili,. .
Gl. Vehbi Kocagüney
BAŞKAN — &K Vehbi Kocagüney, hiç kira- •
seden korkmıyarak kelimelerinin kaldırılmasını
teklif ediyorlar. Bu teklifi nazarı itibara' alan
lar.... Almıyanlar... Alınmamıştır.
(Sinan Tekelioğlu (Seyhan) in önergesi tek
rar okundu).
- - •'
BAŞKAN — önergede (Ederim) yerine
(Ediyorum) u teklif ediyorlar. Nazarı dikkate
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alanlar... Alnuyanlar... Nazara dikkate atomainiştir.

SIRRI DAY (Trabzon) — (Tekmil mukad
desatım üzerine) tâbirinin kaldırılması hususun
daki teklifimi komisyon kabul ediyor mu? Edi
yorlarsa maddeyi o şekilde teklif buyursunlar.
BAŞKAN — önergeniz yoktur. İkinci, gö
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rüşmede teklif edersiniz. Maddeyi oya sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Saat bîr olmuştur, öğleden sonra saat 15 te
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati: 13

ı>&<*

ÎKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,10
BASILAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Hilmi öztarhan (Manisa)

BAŞKAN—i Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
İl seçim kurulu
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İl seçim ku
rulu, il merkezindeki en yüksek dereceli yargıcın
başkanlığı altında on üyeden meydana gelir.
İl merkezinde aynı derecede birkaç yargıç
bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de-eşit
lik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık
eder.
il veya 67 nci maddeye göre ilce seçim kurulu
başkanlığını yapacak olan yargıç her hangi
bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu gö
revi yapabilecek başka bir yargıç da bulunmazsa
o yerin bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesinin
yargıcı çevresi içinde bulunan ve mensup olduğu
Adalet Komisyonunca ayrılmasında mahzur görülmiyen bir yargıç Adalet Bakanlığınca seçim
işlerini idare etmek yetkisi o yere gönderilir.
Ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan biri
nin gönderilmesine imkân bulunmıyan hallerde
bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahke
mesinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri
yukarki usule tevfikan Adalet Bakanlığınca yetki
verilerek gönderilir.
Bü suretle kendisine yetki verilen yargıcın ge
lip görevine başlamasına kadar seçim kurulu baş
kanlığını, kurulun fcendi ornsm^^âi
şyia, seçe
ceği bir üye, yapar.

Bu madde gereğince kendilerine yetki verile
cek yargıçlara 2544 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde maaş tertibindeki kadro tasarrufatından
gönderildikleri yargıçlığa muhassas kadro aylığı
tutarının yarısı nispetinde yetki ödeneği verilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul olunmuştur.
ti seçim kurulu üyelikleri
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İl seçim
kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur:
İl seçim kurulu başkanı, kendi tüzüklerine
göre ilk genel Mantılarını yapmış olup, o yer se
cim çevresiyle birlikte en az yirmi seçim çevre
sinde alt v aydan beri teşkilât kurulmuş bulunan
tekmil siyasi partiler arasında bir kur'a çeker ve
kur'ada isimleri çıkan yedi partiye birer üye
ismi bildirmelerini tebliğ eder. Bu isimleri siyasi
partiler beş gün içinde bildirmeye mecburdurlar.
Bu üyelerden kur'a ile beşi il seçim kurulu aslî
üyesi, diğer ikisi yedek üyelerdir.
Bundan başka, keza kur'a sırasiyle belediye
meclislerinden beş ve il genel meclislerinden üç
kişi ayrılır. Belediye meclislerinden ayrılanlar
dan, kur'a sırasına göre üç asli diğer ikisi yedek,
il genel meclislerinden ayrılanlardan ise ilk ikisi
asli, diğer biri yfedek üyedir.
İkinci fıkra gereğince kendilerinden il seçim
kuruluna üye istenecek siyasi partilerin sayısı
üç ise her birinden ikişer asli ve birer yedek\ iki
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ise üçer asli ve birer yedek üye ismi istenir. Si
yasi partiler keza beş gün içinde bu isimleri bil
dirmeye mecburdurlar. Bundan başka kur'a ile
belediye ve il genel meclislerinden ikişer asli ve
birer yedek üye ayrılır.
Kur'ların çekileceği gün, saat ve yer gazeteler,
olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilân edilir ve
kur'alar aleni olarak kurul başkanı tarafından
• çekilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
SÖZCÜ SAÎT AZMÎ FEYZlOĞLU (Kay
seri) — Efendim, beşinci fıkra olarak müşterek
aday listesi veren siyasi partilerin o seçim çevre
sinde bir parti sayılması hakkında maddeye bir
fıkra ilâvesini istiyoruz.
SAÎT KOKSAL (İsparta) — Ben de öyle
bir teklifte bulunacağım. Efendim; bu maddede
tereddüdü mucip bir kaç nokta gördüm. Evvelâ
o hususları Komisyondan rica edeceğim.
Umumi meclis ve belediyelere ait kur'alan
kim çekecekî. Umumi Meclisten gelecek azalarla,
belediye meclislerinden gelecek azaların kur'ala
rmı kim çekecek?. Maddenin dördüncü fıkrasın
da şu vardır; «İkinci fıkra gereğince kendilerin
den il seçim kuruluna üye istenecek siyasi par
tilerin sayısı üç ise her birinden ikişer asli ve bi
rer yedek; iki ise üçer asli ve birer yedek üye is
mi istenir. Siyasi partiler keza beş gün içinde
bu isimleri bildirmeye mecburdurlar. Bundan
başka kur'a ile belediye ve il genel meclislerin
den ikişer asli ve birer yedek üye ayrılır» diyor.
Buna göre gelecek; üç kişinin aslisi yedeği se
çim kuruluna mı ayrılacak, yoksa partiler asıl
ve yedek isimlerini, şunlar aslidir, bu yedektir*
diye ayrı ayrı kendisi mi gösterecektir. Ayrıca
umumi meclisten ve belediyeden ayni şekilde ge
lecek azalar için asil ve yedek tefrikini kim ya
pacaktır?.
Sonra ikinci fıkranın sonunda şu var : Bu
isimleri siyasi partiler beş gün içinde bildirmeye
mecburdurlar.
Bu isimleri siyasi partilerin hangi teşkilâtı
bildirecektir, il merkezleri mi?, ilce merkezleri
mi?. Bunun hakkında da maddede bir sarahat
mevcut değildir.
•*
Sonra komisyonun da iştirak ettiği bir beşin
ci fıkrayla lüzum vardır. Siyasi partüör müştereK
liste ile seçime girdikleri takdirde iştirak eden
partiler-ayrı ayn mı temsil edilmelidirler tek
parti olarak mı nazara alınmalıdır.?.
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Benim teklifim şudur : Müşterek Üste ile se
çime giren partileri bir parti olarak nazara alın
ması ve bir parti gibi asil ve yedek âza ismi istenilmesidir.
Bunun içinde bir takrir takdim ediyorum,
komisyon da iştirak ediyor, kabulünü rica ederim.
BAŞKAN —Takriri okutalım ondan soara
söz veririm.
Yüksek Başkanlığa
64 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini
arz ve teklif eylerim.
«Müşterek aday listesi veren siyasi partiler
o seçim çevresinde bir parti sayılırlar. Bir parti
olarak buraya girer ve üye ismi verirler. Bu hü
küm ilce ve sandık kurullarında da uygulanıra
İsparta Milletvekili
Sait Koksal
BAŞKAN — Hasan Dinçer buyurun.
HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar —
Bu madde il seçim kurullarının ne şekilde ve
kimlerden teşekkül edeceğini gösteren mühim
bir maddedir. Bu maddedeki mem balara göre
il seçim kurulu başkanı hâriç 10 kişiden te
rekküp eder. Bunlardan altısı siyasi partiler
mensubu üyeler olacaktır. İkisi belediye meclisi
üyesi olacaktır, ikisi de il genel meclisinden
olacaktır. Başkaniyle beraber 11 kişiden teşek
kül edecek olan il seçim kurulunun teşekkül tar
zına ve üye adedine bakacak olursak, Halk Par
tili üye adedi iki partinin mücadele ettiği yer
de 11 e karşı 7, üç partinin mücaclele ettiği yer
de 11 e karşı altı olacaktır. Yani her iki hâl
de de Halk Partili üyeler kurulda ekseriyeti
teşkil edeceklerdir, iki partinin karşılaştığı yer
de partili'üyeler ikişer tane olacaktır, bu su
retle iki partili üye, partili üye namı altında,
Halk Partisinden gelecektir. Belediyeden; - be
lediye üyesi malûm - seçimlerde belediyeler aşa
ğı yukarı Halk Partisinin elinde ve belediye
üyesi seçilenler particilik gayesi galip gelen
kimseler olduğuna göre bu belediye üyelerinin
Halk Partisi üyesi vasfında olduğuna zaruret
vardır. Umumi meclicten gelen üyekr. -de böy- ledir. Şimdi bugün memlekette belediyelerin
ve umumi meclîslerin teşekkül tarzlarına göre
düşünecek olursak demek ki -altı veya şrecÛ üye
Halk Partili olarak, hem de Jsoyu pe^tiU •ol»'rak seçim kurulunca yer alacaktır.
Yeni yapılacak belediye, il genel meclisleri
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seçimlerini şu veya bu partinin kazanması mu
vacehesinde aynı mütalâa yine değişmiyecektir.
Yani il seçim kurulları daima bu maddede par
ticilik vasfı galip insanların ekseriyetinden te
şekkül eden bir kurul hüviyetinde görünecektir
efkârı umumiyede.
Bunun mahzurları; bir defa insanların
bilerek bilmiyerek partilerine, karşı temayül
göstererek kusur işlemeleri veya onlar lehine bir
hizmette bulunmaları daima mümkündür. Bina
enaleyh kanun bu nevi kapıları kapıyacak ma
hiyette olmalıdır.
İkincisi; vatandaşlar yani şu kurulda vazi
fe almış insanlar, ne kadar dürst olurlarsa ol
sunlar ekseriyetin şu veya bu partililerden,
mürekkep olmasından neşet eden bir endişe
efkârı umumiyede yer edecektir. Binaenaleyh
gerek ekseriyete dayanılarak yapılacak keyfî
ve hissî muameleler, gerek bunlar bahis mev
zuu olmasa dahi, ekseriyetle böyle muame
le yapılabilir şeklinde bir endişenin va
tandaş kalbinde yer almış bulunması, kurulla
rın bu şekilde teşekkülünü mahzurlu göstermek
tedir. Kurullarda partili üyelerin bulunması
kontrol bakımından, partililerin orada olup
bitenleri yakinen takip edebilmeleri bakımından
zaruridir. Onun haricinde ekseriyet, yani siklet merkezini tarafsız insanlardan tesis etmek
de bu arzettiğim mahzurları önleme bakımından
zaruridir.
Komisyondaki müzakerelerde, seçimle gelen
belediye ve seçimle gelen Meclisi Umumî üyele
rinin halk mümessilleri olması ve âmme hizmeti
içinde bulunmaları gibi bir tecrübeden istifade
etmek suretiyle, ekseriyetin, yani başka bir tâ
birle, merkezi sikletin bunlardan kurulmasına lü
zum ve zaruretin bulunduğu fikri ileri sürüldü.
Fakat; memleketteki realiteyi göz önünde
bulunduracak olursak bu mütalâada isabet ol
madığı, kendiliğinden tezahür eder. Memleketta seçim emniyetsizliği havasa mevcuttur. Bu
emniyetsizliğin her neye mal olursa olsun, ön
lenmesi hepimizin vatanperverliğin icabındandu*. Binaenaleyh, başka memleketlerde nasıl
olursa olsun, bizim memleketin, içinde bulundnğn havanın zaruri bir icabı olarak, biz bu se
çim kurullarını tarafsız insanlardan vücuda ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Bunun nasıl işliyeceğini, nasıl tatbik edileceğini düşünmek mecbu-
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riyetindeyiz. Bu tarafsız insanlar üzerinde vü
cuda getirilmesi prensipi kabul edilirse bunun
nasıl işleneceğini, nasıl tatbik edileceğini dü
şünmek daima mümkündür. Meselâ ben şöyle
bir usul arzedebilirim; Belediye Meclisinden
ve Genel Meclisten gelecek üyeler yerine, hâki
me, tarafsız insanlar listesi yapmak suretiyle
kura ile seçmek salâhiyetini tanıyalım. Hâki
min memlekete yeni gelmiş bir vatandaş olarak
o memleketin tarafsız insanlarını bilemez dene
cek olursa, bu takdirde hiçbir partiye kayıtlı
olmıyan vatandaş isimlerinden mürekkep bir
liste vermek mecburiyetini siyasi partilere tah
mil edebileceğimiz gibi, belediyeler de böyle
bir listeyi tanzim ederek verirler, il genel
meclisleri de verirler. Bu suretle partilerin, be
lediyelerin ve il genel meclislerinin verdikleri
listelerdeki isimleri hâkim tetkik ettikten son
ra kur'a ile bunların içinden ayırır, diyelim. îl
seçim kuruluna, belediyeden ve meclisi umumi
den gelecek üyeler yerine bunları üye olarak
kabul edelim. Partilerin, belediyelerin ve il se
çim kurullarının bildirecekleri isimlerin seçmen
olmasını, hiçbir partiye mensup olmamasını ve
okur yazar bu işi çevirebi ecek evsafta, mânevi
kıymette olması gibi şartlar konabilir. Aranırsa
daha başka usuller de bulunabilir. Fakat pren
sip olarak seçim kurullarında partici olmıyan
bitaraf insanlardan bir merkezi siklet teşkil
edilmesi prensipi yeter ki kabul edilmiş olsun.
Arkadaşlar, memleketimizdeki vaziyeti göz
önünde tutacak olursak görürüz ki vatandaş
ların partiye kayıtlı olanlarla olmayanları ade
di daima partilere kaytlı olmıyanlar lehinedir.
Gerek aded itibariyle gerek keyfiyet itiba
riyle partiye kayıtlı olmıyan pek çok vatandaş
lar vardır ve ihtiyacımızı karşüıyacak durum
dadır. Arzettiğim gibi böyle bitarafların merkezi
sıkleti teşkil edecek bir sistem kabul etmezsek
göreceğiz ki bir gün Halk Partisi, bir gün De
mokrat Parti bir gün Millet Partisinin ekseri
yet teşkil ettiği kurullardan seçiminin netice
sine müessir sunuçlar almış olduğunuzu görece
ğiz. Binaenaleyh bu endişeyi memlekette de
vam ettirmiyecek bir ^fekil vermek icap eder.
Bu da bu tasarının amudu fıkarisini teşkil eden
bu madde üzerinde hassasiyetle durmakla müra*
kün olacaktır. Hiçbir partiye bir ekseriyet te
min etmiyecek ve kâmil bir seçim kurulu vücu
da getirmek mecburiyetindeyiz.
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FAHRİ KABARAYA (Elâzığ) — Arkadaş
lar; Benim bildiğime göre bu seçim kurulları
nın teşekkül tarzı şu iki maksada müstenittir:
1. Vatandaş zihinlerinde seçim emiyetinin
daha iyi yerleşmesi esası,
2. Bu seçim kurullarına, bu maddede ya
zıldığı gibi, muhtelif partilerden birkaç üye
alınması suretiyle ve fakat aslında bu seçim kurul
larına alınacak partilerin de diğerleri gibi as
lında bir memur gibi vazifeli olması esasına da
yanıyor.
Zaten aşağıda yemin maddelerinde görece
ğiniz. gibi, bitaraflıktan ayrılmıyacağma, hiç
bir tesir altında kalmıyacağma dair bu kurul
da bulunanların hepsine yemin de yaptırılıyor.
Bir partili nasıl olur da partisinin mefkuresine
sadık kalmıyacak, onun tesiri altında kalacak
gibi mülâhazalarla komisyonda arkadaşlar ta
rafından ileri sürülmüştür. Fakat neticede şu
kanaate varılmıştır ki, meşru bir seçim emniyeti
ni esaslı bir şekilde vatandaşların zihinlerinde
yerleştirmek için bundan başka çare yoktur.
Arkadaşım, Hasan Dinçer buyuruyor ki,
kür'a ile bitaraflardan seçilir. Bitaraf denilen
kimdir? Her insanın, memlekette bu gün se
çim hakkının ne olduğunu bilen her vatanda
şın bilhassa okur, yazar olan adamın, daha doğ
rusu az çok siyasi bir kanaati vardır. Şu par
tiye veya bu partiye temayülü olabilir. Fakat
bir taraftan bunları memur gibi vazifeli kılmak
diğer taraftan bunların başlarına bitaraf ol
duklarını ittifakla kabul ettiğimiz hakemleri
getirmek diğer taraftan da bu kurullara, yük
sek derecedeki kurullara itiraz etmek hakkını
tanıyor, bu kurulların vermiş olduğu yolsuz
kararlara İçtüzük mucibince Yüksek Meclise
kadar itiraz yollan vardır. Vaziyet böyle olun
ca nasıl bir heyet seçelim. Biraz tuhaf kaçıyor
ama memlekette bitaraf olan imamlar var,
imamları getirelim. Onların da menfaatleri iktizasıdır,
bütün
vatandaşları
tatmin et
mek. Bilmiyorum, imamları mı getireceğiz, ne
yapacağız? Kanunlara, Seçim Kanunu ahkâmı
na şu veya buna ait mevzulara aykırı karar ver
mek; böyle bir esas tutulursa hiç olmazsa ku
rullarda muhtelif partilerden, karşılıklı, üyeler
bulunduğuna göre kötü niyete matuf hareket
leri bir üst kurula bildirmek için fırsat verilmiş
eluyor.
Bu düşünce komisyonda ileri sürüldü, Hasan
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Dinçer arkadaşımız haklı görülebilir, ne yapalım
bundan başka çare bulunmadı.
Bugün belediye ve genel meclis âzalarının
ekserisi belki C. H. Partisine bağlıdır, bun
lardan bir kısmı başka partilere bağlıdır, ne ya
palım, başka bir çare bulamadık. Fakat esas
gaye; hâkimlerin nezaret ve murakabesi altın
da bulundurmaktır.
2. Orada mümessilleri bulunduğu gibi, üye
lerin bulunması kötü hareketlerin önüne geçil
mesini temin edecektir.
3. Esasen kurulların verecekleri kararlar
ekseriya kesin olmadığına ve itiraz yolları bu
lunduğuna göre, bundan başka kurulun teşek
kül tarzı hakkında Komisyon başka bir netice
ye varamadığı kanaatımca en iyi şekil, komis
yonun tesbit ettiği şekildir.
TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Sayın
Hasan Dinçer arkadaşımın mütalâası üzerine
söz aldım. Yüksek manzurunuz olduğu üzere,
benim de bu madde hakkında muhalefet şerhim
vardır.
Hakikaten, bu maddeye bakıldığı zaman, mad
denin terkip ettiği, kurul, bitaraf bir kurul de
ğildir. Siyasi partnerin üyelerinden mürekkep,
siyasi partilere mensup meclisi umumi ve bele
diye meclislerinden teşekkül etmiştir. Bir nevi
koaliasyon kuruludur, böyle bir heyet, haddizatinde bitaraf bir heyet telâkki edilemez, yani
hiçbir siyasi partiye mensup olmıyan insanlar
dan mürekkep te^kki edilemez. Bu bakımdan
Hasan Dinçer arkadaşımın üzerinde durulmaya
değer bir mütalâası vardır.
Ben temenni ederim ki, Millet Partisi - vak
tiyle bu mütalâa 1 arını İlim Heyetine verdi m i bilmiyorum, fakat vaktiyle bunu İlim Heyetine
vermiş olsaydı onlar da bunu inceliyerek bir hü
küm hazırlar ve bugün biz daha tatmin edici
bir şekille karşı karşıya gelirdik. Bugün bu ya
pılmamış bulunuluyor.
Arkadaşlar, hakikaten biz bu heyetten ne
bekliyoruz? Bu heyetin bitaraf olmasını mı
Bitaraf olmasını şu mânada anlıyoruz, vazifesi
ni; siyasi parti mülâhazasiyle değil, kendisine
tevdi edilen işin icabına olgun olarak yapmasını
beklemektir.
Bu vazifeyi bu şekilde yapabilme ve üyeleri
nin bir siyasi partiye mensup olması mâni de
ğildir, insan bir siyasi p a r t i ^ mensup olur, v<e
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onun üzerine aldığı- âmme vazifesini yaparken 1 dirmişse o asil, kimi yedek bildirmişse o da yedek
kalacaktır.
bitaraf olarak hareket eden böyle etmesi zaru
ridir ve sayam arzudur. Aksi halde bir vazife
Beş gün içinde bildirecektir, bu bildirimi ne
reye yapacaktır ve kim bildirecektir diye bir sual
nin suiistimali vardır. Fakat siyasi partilere
sordular.
mensup olan kimseler kararlarına, takdirlerine
o partinin emellerine ve temayüllerine tevfikan
îlde partinin il teşkilâtı, ilçede partinin ilce
teşkilâtı, il, ilce seçim kurulu başkanlarına beş
hareket ettiği endişesi bir kısım yurttaşlar mev
gün içinde isimleri bildirecektir.
cut olduğu için kurullardan kuruluşundaki bu
Müşterek aday listesi çıkaran partiler hak
endişeyi bertaraf etmek istemiyor. Fakat mad
kında yapılan teklife Komisyon da taraftardır.
denin bugünkü şekli buna tamamen uzak
Okundu, dinledik.
tır. Bunu bir hakikat olarak tesbit etmek lâ
Şimdi Hasan Dinçer'in mütalâalarına cevap
zımdır.
vermek isterim. Dinçer arkadaşımız bâzı mülâ
Ne olacaktır? Suiistimal olup olmadığı ba
haza ve mütalâalar serdettikten sonra seçim ku
kımından, mevzuubahis heytte muhtelif kimse
rullarında teşkil için imkânlar olabileceğini be
ler bulunması dolayısiyle bunlar birbirlerini
yan ve izah buyurdular ve dediler ki, siyasi
kontrol edeceklerdir; Bunun bugünkü şekil te
partilerden,
hiçbir partiye mensp olmıyan in
min eder. Fakat menfi cephedir. Halbuki he
sanlardan şu kadar isimlik bir liste verin diye
yetin ahenkle çalışması esastır. Yalnız menfi
seçim kurulu başkanı ister. Belediyeden de iscephe değil asıl bu müspet cephe esastır. Hal
tiye bilir ve gelen listeler de yazılı isimler ara
buki kurulan muhtelif siyasi partilerden seçil
sında
bir kura çeker. Hangi siyasi parti kendi
miş üyelerden içine alması buna engel olacak
üyelerinden
başka diğer partide faal vazife
tır. Beni tereddüde sevkeden cihet burasıdır.
almış
olanları
bilir. Listelerde kimlerin hangi
Bu bakımdan arkadaşımızın temennisi benim de
çok arzu ettiğim bir istikametti, yani tarafsız partiye mensup olduğunu nasıl tes'bit edebilir?
Millet Partisi, Demokrat Partinin Afyon İlinde
lardan mürekkep bîr heyet istihdam eder. Fa
veya ilçesinde kimlerin o partiye mensup oldu
kat müzakerenin bu safhasında bu teklifin bu
ğunu
gösterir bir deftere malik midir? Yahut
rada tanzim ve tatbikini güç birşey telâkki edi
Halk
Partisinin
böyle bir defterine malik mi
yorum. Çünkü kanun projesini değiştirmiyedir? Halk Partisi, Millet Partisinin ve Demok
tir. Bu hususta Yüksek Komisyonun ne diye
rat Partinin kimler olduğunu bilir mi? Yahut
ceğini bilmiyorum. Endişe ettiğim ikinci cihet İri
diğer patilerin defteri Halk Partisi elinde var
siyasi partilerden bir veya bir kaçının kendi ara
mıdır. Tabiî yoktur. Yargıçta var mıdır? El
larında o bölgede teşriki mesai etmesinden do
bette yargıçta da bu kayıtları gösterecek bir
ğabilecek mahzurdur bunu sayın Komisyonun
kayıt mevcut değildir. Kimin ismini yazıp ve
kabul ettiği tadil teklifle bertaraf etmiş oluyor.
rirse hâkim o adamları ka'bul edecektir. Veya
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ- mukabil parti, bunlar bitaraf insanlardır, den
M-î FEYZÎOĞLU (Kayseri)— Muhterem arka miş ama falan partiye mensuptur, diyecektir.
daşlar; Koksal arkadaşımızın suallerine cevap
ve Hakikatte de her parti bitaraf insanlar, di
vermekle söze bağlıyacağım.
ye 'bu nam altında en çok itimat ettiği kendi
Meclisi umumi, belediyelerden alınacak üyele partisine mensup veya hiç olmazsa kendi par
rin kur'asını kim çekecektir • diye bir sual irat tisine mütemayil insanların isimlerini verecek
buyurdular.
tir. Bu bakımdan amelî ve pratik bir fayda
sağlıyabileceğini
tahmin etmiyorum. Maddemi
Maddenin son fıkrası vazıhtır. Bütün kura
zin
bu
yoldaki
tedvininde,
ilim Heyetinin ge
ları, il seçim kurulu başkanı olan yargıç çeke
rekçesinde de izah edildiği üzere seçim bir halk
cektir. Partiler asıl ve yedek üyeleri bildirecek
işi, siyasi parti işi ve nihayet koyun işidir. Böy
lerdir, asil, asil yedek yedek olarak mı kalacak
yoksa bildirdikleri adlar arasında hâkim kura le olunca seçim kurullarının teşkilinde iş kime
ait bir iş ise onlara yer vermek lâzımdır. Pren
çekerek ayıracak mıdır diye bir sual sordular.
sip
budur, ilim Heyeti bu prensipi esas ittihaz
Partiler üyeleri bildirirken asilleri asil, yedeHe& y&tek jolasak bildirecektir, Kimi asil bil- I ettiği isin, teklif ettiği maddelerle parti üye-
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lerine, belediye ve meclisi umumi üyelerine yer
vermiştir. îlim Heyetinin yalnız geçici bir mad
desi vardı. Bu maddede umumi seçim yapıl
mazdan evvel belediye muhtar ve genel meclis
seçimleri yapılmazsa kurulların başka bir şekil
de kurulmasını derpiş etmiştir. Prensip doğru
ise, prensipin esası sağlam ise, bunun için istis
nai bir hüküm koymayı icabettiren her hangi
bir ciddî sebep olmadığını küçük bir mülâhaza
ve ufak bir tefekkürle teslim etmek mecburiye
tinde kalırız.
Sayın Hasan Dinçer arkadaşımız, belediye ve
meclisi umumilerden kurullara üye almanın doğru
olmadığını ifade buyurdular, bunu bitaraf say
madılar. Bu kurullara itimat etmemenin sebebi
•nedir, ve ne olabilir?
Bir memlekette muhitin, halkın sevgisine
mazhar olmuş, il genel meclisine, belediyeye se
çilmiş bir insan şayanı itimat değil de, her han
gi bir partinin işine ve politikasına uygun ola
rak verilecek bir 1' v tedeki şahıslar daha ziyade
şayanı itimat mıdır? Ben, bunu maalesef kabul
edemiyorum. îl seçim kurullarına üye olarak ve
rilmiş olan zevatta aranılacak vasıf, bitaraflık
olabilir. Fakat nasıl bir bitaraflık, parti tema
yülleri bakımından mı?. Yoksa ifa edeceği vazi
fe bakımından mı?. Bitaraf olması lâzımdır. Bu
ikisini ayırt etmek lâzımdır. Mesele, o şahsın si
yasi temayülü değil iş başında, vazife başında
vazifesini bitaraf olarak ifa etmesi hususudur.
Bugün, yargıçlardan başlıyalım yargıçlarımızın,
memurlarımızın, Devlet idaresinde bulunan ve
politikaya karışması memnu bulunan insanların
tasavvur edebilirmiyjz ki, şu veya bu partiye kar
şı bir temayülü, sempatisi bulunmasın. Her şah
sın siyasi bir temayülü mevcuttur. Muayyen si
yasi bir temayülü vardır diye, vazifesini temayü
lüne göre yapar, bitaraflığı ihlâl eder diye düşü
nebilir miyiz?. Bu komisyonda, vazifeli olacak
üyelere vazifelerini bitarafane yapacaklarına da
ir yemin ettiriyoruz. Tasarının 157 nci ve mütaakıp maddeleriyle vazifelerini kötüye kullanma
ları bitaraflıktan ayrılmaları halinde şu şu cezalara
mâruz kalacaktır diye hükümler koymuşuzdur.
Bir kurul içinde diğer partiler mensupları ve di
ğer üyeler bulunmaktadır. Her biri diğerinin bi
taraf hareket edip etmediğini tamamen kontrol
Mecek durumdadırlar. O halde vazifelerini bita
rafane yapabileceklerinden şüphe etmeye sebep
görmüyorum. Gerçekten böyle bir şüphe de va
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rit olamaz. Aksi halde Meclisi Umumi ve beledi
yede vazife ifa edenlerin memleket hizmeti ye
rine partileri lehinde hareket ettikleri gibi bir
neticeye varmak lâzımgelir ki, bu takdirde ne
meclisi umumiye, ne başka bir heyete itimat et
memek lâzımgelir. Nitekim bir kısmına sayın ar
kadaşım kendileri cevap verdiler : Bugün Halk
Partisi İktidardadır, yarın bir başka parti ola
bilir; tabiatiyle o zaman belediye ve meclisi umu
mi seçimlerinde onlar kazanacaktır. Ekseriyeti
onlar almış olacaklardır. Ekseriyeti kazanmış ol
makla bir belediye meclisinde veya vilâyet genel
meclisinde bulunmuş bir kimsenin muhakkak bi
taraflıktan inhiraf edeceğini kabul etmek hiçbir
müessese ve hiçbir ferde itimat etmemektir. Ni
hayet seçim işini ya Devlet teşkilâtı yapacaktır
veya belediye veya vilâyet meclislerinden gelen
ler yapacaktır, o da olmazsa halktan olanlar ya
pacaktır. Halk da şu veya bu partiye mensuptur
diye onları da istisna edersek vazifeyi kime vere
ceğiz?.
Halk işini halka, siyasi partilere, mahallî hal'î
teşekküllerine vermekten başka çare ve imkân
yoktur. Ve en tabiî yolda tabiatiyle budur. Bu
nun dışına çıkmak ihtimali de mevcut değildir.
Seçim kurullarında siyasi partilerin üyeleri var
dır. Başlarında da, bitaraf olmak üzere, getirdi
ğimiz bir hâkim mevcuttur. Kurulların vazife
lerini ifa ettiği sırada her siyasi partinin mü
şahidi onların muamelelerini yakından takip
edebilecek ve kontrol edebilecektir. Bu kontrolde
arzu edilen emniyeti tamamen sağlıyacak bir ma
hiyettedir. Kurulan bu mekanizmada, komisyon,
bitaraflıktan inhirafı icabettiren. bir sebep olma
dığı kanaatindedir. Fazla bir şey yapılamaz.
ötesi vahime olur.
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) —
Efendim; Balta arkadaşım fikirlerine iştirak et
mekle beraber bunun bugün için kabili tatbik
olmadığını söylüyor. Eğer îlim Heyetine bu şe
kilde bir temenni, bir mütalâa izhar edilmiş ol
saydı belki bunun bu şekilde Meclise gelmesinin
imkân dâhilinde olacağını zannederim dediler.
Kendilerine çok hürmet ederim, fakat müsaade
etsinler bu düşüncelerinde isabet olmadığını ifade
edeyim. Çünkü burada yerinde fikirlerin kabul
edilerek maddenin o şekle sokulmasına imkân
yok ise bütün bu müzakereleri boşuna yapıyoruz
demektir. O zaman Meclisin mevcudiyetini ve
maddeyi dilediği şekilde çıkarmak hakkını tanı-
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mamak gibi bir neticeye gider ki, sayın Balta
arkadaşım böyle bir maksatla bu sözü söylememiş
olacaklardır. Binaenaleyh, bu fikirde isabet var~
sa memleket menfaati için tatbik edilmesine im
kân varsa gecikilmiş bir vaziyet yoktur, tam za
manıdır. Kaldı ki, ben fikrimi Komisyon huzu
runda açık olarak ifade etmiştim. Bu kanunun
ikinci konuşulmasında dahi bu fikirler bu ifade
leri, isabetli ise kabul edilebilir. Müzakerelerin
iki esas üzerinden yapılmasının sebebi hikmeti de
budur.
Sayın Sözcü arkadaşımızdan prensip üzerinde
tatminkâr cevap alamadım. Benim teklifimin
mahzurları üzerinde durdular ve tatbikatta kim
lerin hangi partiye mensup olduklarının bilinme
sine imkân olmadığını; bitaraf olan hangi tema
yüle sahip olduklarını kati olarak bilmeye imkân
olmadığını söylediler.
Arkadaşlar; siyasi partilerin kalburüstü in
sanların hangi partiye mütemayil olduklarını,
memlekette seçim kurullarında vazife alacak olan
kifayette, kalburüstü insanların hangi partiye
mensup olduklarım, hangi partiye yakın düşün
celere sahip olduklarını bilirler, esasen particilik
de bunu takip etmek demektir. Halen birçok
mmtakada bunu bilmemeye imkân yoktur. Ba
na, bir misal göster dediler. Afyon Vilâyetin
de, seçim kurullarında vazife alacak insanların
hangi partiye mensup olduğunu, bir partiye
mensup olmasa bile, hangi partiye mütemayil
olduğunu Afyonlılar gözü kapalı, ezbere bile
bilirler. Seçim kurullarında vazife alacak, mü
nevver, kalburüstü kimseleri o muhitin bilmeme
sine imkân yoktur.
Teklifimin kabili tatbik olmadığı hakkında
ki noktai nazarlarını ben yerinde
görmedim.
Mesele, prensip
meselesidir arkadaşlar. Biz,
prensip meseleleri üzerinde münakaşalar yapma
lıyız ve bunların hangisinin memlekete faydalı ol
duğu hakkında görüşlerimizi bildirmeliyiz. Em
sal şeklinde konuşmak daima mümkündür. Ye
ter ki, meselenin prensipi halledilmiş olsun. Ben,
hiçbir aman misallerimle mukayyet olunsun id
diasında değilim. Ben bu prensipin şayanı ka
bul olduğunu ispat etmek için bu misali söyle
miş oldum. Elbette bizi daha isabetli neticelere
götürecek usuller bulunabilir. Onun için ben
deniz verdiğim takrirde maddenin şu şekle
sokulmasını değil maddede bitaraflık prensipiîıin kabulünü ve bu prensipin ışığı altında

0:2

maddenin yazılması için komisyona iadesini is
tedim.
Arkadaşlar, sıkışınca İlim Heyetinden bah
sediyoruz. İlim Heyeti böyle teklif etmiş, İlim
Heyeti etraflı ve 'esaslı tetkikleri sonunda
memleket menfaatlerine göre bu işin böyle ol
masını istemiş, bu madde İlim Heyetinin teklif
ettiği maddenin aynıdır, ve saire gibi sözler
tekrarlanmaktaki 1 .
Bu mevzuda İlim Heyetinin bir teklifi daha
var, niçin Hükümet v>e komisyon onu da ala
rak getirmiyorlar. İlim Heyeti diyor k i : Bu
gün memleketteki belediye seçimlerinin ve
meclisi umumi seçimlerinin vaziyetine göre
bu yerlerde yeniden seçim yapılıncaya kadar bura
lardan alınacak üyelerin partilerden ikmali su
retiyle tamamlanması lâzımdır.
İlim Heyeti bunu da tavsiye ediyor. İlim
Heyetinin tavsiyelerinden işe gelen almıyor, işe
gelmiyen ihmal ediliyor. Ben işin prensipi üzerindeyim. Bugün de yarın da öbürgün de se
çim kurullarına hiçbir parti ekseriyet
olması
imkânı hâsıl olmasın. Ve vatandaşlarda hâsıl ola
cak «ndişe ve huzursuzluk kökünden silinmiş
olsun.
Günaltay Hükümeti programında vatanda
şın yüreğinde hiçbir endişeye yer vermiyecek
bir Seçim Kanunu getireceğim va'dinde bulun
muştu. Benoe endişe tevlit edecek hükümlerin
başında bu madde gelmektedir; bu, vatandaş
yüreğinde daima seçimlerin âkibeti üzerinde bir
endişe olarak yaşıyacaktır. Bu, Hükümetin va'dine sadakati bakımından onun bir borcu ol
duğu gibi, Millete iyi bir kanun çıkarmak va
zifesiyle mükellef olan Yüksek Meclis için de
bir borçtur.
Teklifimin kabulünü tekrar istirham ediyo
rum.
TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen
dim, ben, bu Mecliste düzeltilemez veya Meclis
Ibu hususta karar vermez demedim. Meclis ta
bii ki bu işin karar yeridir. Ameli bakımdan
arzettim. Ben Hasan Dinçer arkadaşımın fikri
nin esasını yerinde bulmaktayım, hattâ buna
mütenazır bir hükmü sandık kurulu başkanları
hakkında teklif ettiğim halde komisyon bunu
kabul etmedi.
,
Bu işde ilk defa bir ihtisas heyeti, bundan
sonra bir ilim heyeti teşekkül etmiş ve o ilim
heyetine siyasi partilerden bir kısmı mütalâa-
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lar vermişlerdir. Eğer Sayın Dinçer'in bu mü
talâaları ilim heyetine verilmiş olsa idi belki
ilim heyeti daha kolaylıkla bu fikri ortaya ko
yardı. Ben şahsan Hasan Dinçer arkadaşımızın
fikir ve mütalâalarının esasına, yani kurulla
rın tamamen partiler dışında tarafsızlardan te
şekküllerine taraftarım. Fakat bu fikrin, müza
kerenin bu safhasında ekseriyete iktiran edece
ğine şüphe ediyorum. Çünkü bu heyetin bu
günkü şekilde bir mücadele heyeti olması im
kânı mevcuttur. Böyle bitaraf kimselerden bir
liste yapılırsa çok faydalı olur. Müzakeremizin
bu safhasında Meclis ekseriyeti kabul ederse
mesele kalmaz. Eğer dediğim şekilde sistem
değişikliğine gidilirse ben de şahsan memnun
olurum.
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim,
bu 64 ncü maddede arkadaşların söylediklerin
den başka ben de bir vuzuhsuzluk görüyorum.
Maddenin brinci kısmı seçim kurulları, yani
parti adedi yediden fazla olursa şu şekilde tâ
yin edilecektir; aralarında kur'a çekilecek,
beş partiden birer arkadaş alınacaktır, beledi
yeden üç âza ve genel meclisten de iki âza
olmak üzere on kişiden teşkil edilecektir de
niliyor.
Maddenin ikinci kısmında parti adedi beşden aşağı olursa, yani üç olduğu takdirde bele
diyelerden iki, genel meclisten iki, esasını ka
bul ediyor. Biraz evvel arzettiğim gibi parti
adedi beş olursa partilerden beşer kişi, diğer
teşekküllerden yani belediye ve genel meclisden de beş kişi giriyor.
Maddenin ikinci kısmında ise, partilerden
altı kişi giriyor. Meclisi umumi ve belediyeler
den dört kişi giriyor. Birinci şık budur. Birin
ci şıkta, partilerden birer kişi olup, teşekküller
arasında müsavat vardır, ikinci şıkta ise bu
, müsavat yoktur. Parti adedi yediden fazla ise
partilerden birer üye almak suretiyle tevazün
yapılmıştır. Partiler adedi iki ise yine nispet
bulunmuştur. Parti adedi dört ise bir nispet
yoktur.
Kanunlar nihayet devamlı olarak yapılır.
Belki bugün de Türkiye 'de dört tane parti var
dır.
ÎBRAHlM ARVAS (Van) — Dörtten faz
ladır.
A R l F HİKMET ONAT (Devamla) — Parti
adedi dört olduğu takdirde burada bir nispet
b
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tesis edilmemiş, bu itibarla bu maddede bi vu
zuhsuzluk vardır zannediyorum. Takdir sizin
dir. Benîm kanaatimce bu madde Komisyona
verilerek tekrar gözden geçirilmelidir.
BAŞKAN — Abdürrahman Konuk.
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH
MAN KONUK (Bursa) — il seçim kurulları
nın tarzı teşekkülü kanunda bir prensip mese
lesi olarak görülemez, öyle hususlar vardır ki,
aşağı yukarı bütün kanunlarda aynen kabul
edilmiştir. Gizli oy prensipi gibi, tasnifin açık
yapılması gibi, bunların sağlanması aynı şekil
de olur. il- seçim kurulunun nasıl teşekkül ede
ceğine dair ıbir nassı kati yoktur. Muhtelif
memleketler çeşitli şartlar aramışlar ve çare
ler bulmuşlardır. Her birinin lehinde ve aley
hinde çok şey söylenebilir. Meselâ isviçre'de.
Kanton kanunlarında bizim sisteme yakın bir
sistem kabul edilmiştir. Hem de başkanı, yar
gıç yoktur. Belediye başkam, başkan, belediye
üyesi de üye olarak alınır, siyasi partilerden de
mümessiller bulunur. Bunun yanında meselâ
Fransa'da başkan yargıçtır. Üyelerden ikisi de
yargıçlardan alınmıştır. Ama diğerleri valinin
il idare kurulundan ve il şube 'başkanlarından
seçtiği kimselerden teşekkül etmiştir, öbür
yandan diğer bir kanunda başkanı da üyesi de
yargıçlardan alınmış. Beri yanda da, Dinçer ar
kadaşımın söylediği gibi, yargıç başkanlık ya
par, Belçika'da zannediyorum, üyelerini de yar
gıcın kendisi dilediği şahıslardan seçer. Binaen
aleyh, bu manzaraya göre bu sistemlerin her
biri çeşitli kanunlarda yer almış bulunuyor.
Bir de il seçim kurulunun hakiki vazifesine bak
mak lâzımdır, il seçim kurulları daima aynı öl
çüde büyük vazifeler almış değillerdir. Bun
lar, bâzı yerlerde sadece cem ameliyesi yapı
yorlar, ilçelerden gelen tutanakları toplamakla
vazifelidirler.
Bâzı yerde de 'bir parça daha fazla vazifeler
verilmiştir, kontrol işi gifoi. Tasarıda ise mahal
lî idarelerden; genel meclisten, belediyeden se
çilmiş üye alınması, parti üyelerinin müsavi
adedde bulunması, başkanın yargıç olması usu
lü mevcuttur. Diğer bâzı memleketlerde de böy
ledir ; bunu terkedelim yargıç kendiliğinden
seçsin.. Bu da bir sistemdir. Ama buraya gele
cek üyelerin siyasi kanaatini yargıç pek bilemiyecektir. Biz bunu- komisyonda uzun uzun
düşündük. Bâzı memleketlerde, isviçre'de ol-
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duğu gibi, başkanları yargıç olmıyanlar vardır.
bu sistemde bilmem, bitaraflık yoktur, yapı
lan muameleler batıldır, inandır;1 cı değildir gigbi
mütalâalara mahal de yoktur. Emsali de mev
cuttur. Başka bir usul de bulamadık, bu muay
yen sisteme bağlı olanı tercih ettik. Daha iyisi
ni bulsak yapacaktık. Kanaatimce bu madde üze
rinde fazla durmaya mahal yoktur, kabulünü ri
ca ediyorum.
BAŞKAN — Bir de Arif Hikmet Onat'm
bir suali vardır. Sözcü o hususa munhasrr ol
mak üzere izahat verecek mi?
SÖZCÜ SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kay
seri) — Sayın Başkan bir suale cevap vermemi
söylediler. Fakat müsaade ederseniz tek bir
cümle ile Hasan Dinçer arkadaşıma da cevap
vereyim.
Maddenin prensipi şudur: Seçim işi siyasi
parti ve komün işidir, biz de bu şekilde ele al
dık ve seçim kurullarını ona göre teşkilâtlandır
dık.
Arif Hikmet Bey a r k a d a ş ı m ı n sualine ce
vabı 65 nci madde vermektedir. Yedi olursa
kur'a çekilecek, her partiden üye seçilecek. Ye
diden fazla o1 ursa ne suretle ikmal edileceğini
65 nci madde göstermektedir. Arada bir boşluk
yoktur.
SAÎT AZMÎ (Devamla) — Kendilerinden
rica ediyorum, 65 nci maddeyi okusunlar, zanne
diyorum.
ARÎF HÎKMET ONAT — Yani üç esas ola
cak.
SAÎT AZMÎ (Devamla) — Tatmin edilmiş
olacaktı?.
A R Î F H Î K M E T ONAT (Ordu) — Dört ta
ne olursa?
SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) —
64 ncü madde gereğince hareket edilecektir.
Dört veya beş olursa, bulunamazsa veya kendi
lerine tebliğ tarihinden itibaren 5 gün için '
cevap vermezlerse eksik kalan yerlere mevcut
partilerden, üye sayısı eşitliği üzere ve bu müm
kün olmuyorsa kur'a ile tamamlanır.
Dört olursa bir yer eksik kalıyor. Bu yere,
müsavi olarak diğer partilerden üye almak im
kânı olmadığı için, dört partinin arasından tek
rar kur'a çekilerek hangisine isabet ediyorsa
onlardan alınacaktır.
BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum.
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Başkanlığa
îl Seçim Kurullarının belediye ve il genel
meclisi üyelerinden kur'a ile alınacak üyeleri
yerine tarafsız vatandaşlardan üye alınması
prensipine göre maddenin hazırlanması için
komisyona iadesini teklif eylerim.
Afyon Karahisar
Hasan Dinçer
BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesini
istiyen bu önergeyi nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır.
(İsparta Sait Köksal'm önergesi tekrar
okundu).
BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor
mu?.
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
MÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Evet.
BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor.
önergeyi nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar..
Nazarı dikkate alınmıştır.
Maddenin neresine koyacağız?.
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
MÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Maddenin so
nundaki «Kur'alarm çekileceği gün» diye başlıyan fıkradan evvel konacak.
BAŞKAN — Maddeyi bu fıkranın ilâvesiyle
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Siyasi partiler üyelikleri
ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — 64 ncü mad
de gereğince yargıcın alenen çekeceği kur'a için
doldurulması gereken üyelik sayısı kadar siyası
parti bulunmazsa veya kendilerine tebliğ tarihin
den itibaren beş gün içinde cevap vermezlerse
eksik kalan yerler mevcut partilerden üye sayı
sı eşitlik üzere ve bu mümkün olamıyorsa kur'a
yoliyle tamamlanmak suretiyle ve hiçbir parti
mevcut değilse kurul başkanı tarafından, okur
yazar olan ve o yer seçmenlerinden bulunan
kimselerden doldurulur.
Bu madde hükmü ilce seçim kurulları ile san
dık kurulları teşkilinde de uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul olunmuştur.
Görev ve yetkiler
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — il seçim
kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır .
1. il seçim çevresi içinde seçimin intizamla
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cereyanını temin için gereken tedbirleri almak I
tice seçim kurulu üyelikleri
ve seçim işlerini kontrol etmek;
ALTMIŞ SEKlZlNCl MADDE — ilce se
2. ilce seçim kurullarına oy sandıklarını ve
çim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur :
bu kanunda yazılı diğer seçim araçlarını gönder
ilce merkezindeki kurul başkanı, kendi tüzük
mek;
l e r i n e göre ilk genel toplantılarını yapmış olup, '
3. ilce seçim kurullarının teşekkülüne, iş
o yer seçim çevresi ile birlikte en az yirmi seçim
lemlerine ve kararlarına karşı vâki itirazları inçevresinde altı aydan .beri teşkilât kurmuş bulu
eeliyerek kesin karara bağlamak;
nan tekmil siyasi partiler arasında aleni bir
4. ilce seçim kurulları başkanlıklarınca se
kur'a çeker ve kur'ada isimleri çıkan altı siyasi
çim işlerinin yürütülmesi • hakkında sorulacak
partiye birer üye ismi bildirmelerini tebliğ eder.
hususları derhal cevaplandırmak;
Bu isimleri partiler beş gün içinde bildirmeye
5. Aday beyannamelerini almak ve ilân et
mecburdurlar.
mek, bunlar hakkında vâki olabilecek itirazları
Bu üyelerden, kur 'a sırasiyle, dördü ilce se
incelemek ve bu beyannamelerden kanunen mu
çim kurulu asli üyesi, diğer ikisi yedek üyedir
teber olmıyanlar hakkında karar vermek, geçici
ler.
ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve
Bundan başka, ikisi belediye ve ikisi il genel
ilân etmek;
meclisinden
olmak üzere keza kur'a ile dört kişi
6. Seçim kurulları nezdinde partiler ve ba
seçer.
Bunlardan
kur'a sırası ile ilki asli diğeri
ğımsız adaylar adına bulundurulması istenecek
yedek üyedir. O ilce genel meclis üyesi il seçim
temsilciler ve müşahitlere bu sıfatlarını gösterir
kuruluna
ayrılmış veya esasen kâfi gelmemekte
vesika vermek;
bulunmuş
ise mevcut olan genel meclis üyesi kur '•
7. ile bağlı ilce seçim kurullarından gelen
asız
asli
üyeliğe
alınır ve yedek üye ve hiç mev
tutanakları birleştirerek il seçim çevresi içinde,
cut
değilse
asli
ve
yedek üye kur'a ile belediye
kimlerin kaç oy aldıklarını belirten ve bu suretle
meclisinden
ayrılır.
oy kazananların öz adlarını, soyadlarını ve kaza aKur'anın çekileceği gün, saat ve yer gazete
dıkları oy sayısını gösteren bir tutanak tanzim
lerle, olmıyan yerlerde mûtad vasıtalarla ilân
etmek;
edilir ve kur'a âlemi olarak kurul başkanı tara
8. Milletvekili. seçildikleri anlaşılanlara tu
fından çekilir.
tanaklarını vermek veya göndermek ve ikişer
nüshasını Başbakanlığa göndermek;
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
9. Bu kanunla kendisine verilen sair görev
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
leri yapmak.
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul olunmuştur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
Görev ve yetkileri
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — ilce se
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi..
çim kurullarının başlıca görev ve yetkileri şun
ilce seçim kufulu
lardır :
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — ilce seçim
1. Ilee dâhilinde seçimin intizamla cereya
kurulu ilçedeki en yüksek dereceli yargıcın baş
nını temin için gereken tedbirleri almak ve se
kanlığı altında altı üyeden meydana gelir.
çim işlerini kontrol etmek;
İlçede ayni derecede birkaç yargıç bulunduğu
2. ilçedeki sandık kurullarına oy sandık
takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik halin
larını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç
de en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder.
larını göndermek;
3. Sandık kurulları teşekkülüne, işlemle
il merkezlerinde kurulacak ilce seçim kurul
rine ve kararlarına karşı vâki itirazları incelilarına, il seçim kurullarına başkanlık edecek yar
yerek kesin karara bağlamak;
gıçtan sonra gelen £n yüksek dereceli yargıç,
4. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim
kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok I işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hu
susları derhal cevaplandırmak;
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
I
5. Şandık kurulları nezdinde partiler ve
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul olunmuştur.
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bağımsız adaylar adına bulundurulması istene
cek müşahitlere bu sıfatlarını gösterir vesika
vermek;
6. İlce dahilindeki sandık kurullarından
gelen tutanakları birleştirerek adayların kaçar
oy aldıklarını belirten ayrı bir tutanak tanzim
etmek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer ev»rak ile birlikte il seçim kuruluna göndermek,;
7. Bu kanunla kendisine verilen sair görev
leri yapmak.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. * Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur.
Sandık kurulu
YETMİŞİNCİ MADDE — Sandık kurulu
bir başkan ve dört üyeden meydana gelir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edildi.
Başkan
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — İlce seçim
kurulu toplanarak seçim bölgesindeki veya dı
şındaki seçmenler arasından iyi şöhret sahibi
olmakla tanınmış okur yazar kimselerden ku
rula bağlı seçim bölgelerinin her biri için ikişer
kişiden mürekkep bir liste tertip eder.
Kurul bunlardan birini aleni kur'a ile san
dık başkanlığına seçer.
Sandık kurulu başkanının vazifesi başına
gelmemesi halinde yerine kurul üyelerinden en
yaşlısı başkanlık eder.
HAZİM BOZCA (Afyon Karahisar) — Seç
menlerle en yakın ve sıkı teması olan muhak
kak ki, sandık başındaki kurulun, başkan ve
üyeleridir. Bilhassa başkan, gerek şahsan ve
gerekse kurulla müştereken faaliyetleri sırasın
da mühim yetkilere sahip olduğu için, bnun ta
rafsız insanlar meyanmdan seçilmesinde seçimin
âkibeti bakımından katı zaruret vardır.
İlmî Heyet, Hükümet tasarısı üzerinde noktai nazarını belirtirken, bunların da yargıçlar
tarafından seçilmesi esasını derpiş etmiştir.
Komisyon ise meseleyi maddede görüldüğü veç
hile kabul etmiştir. Elimize aldığımız Seçim Ka
nununun ana prensipi seçimin hâkimin nezaret
ve murakabesi altında cereyanı olmasına ve san
dık başlarında vazife tâkabbül edecek miktarda
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yargıcımız bulunmamasına göre burada da ta
rafsız bir makam olan ve cümlece bu veçhile
tanınan hâkimlerin kurul başına getirilecek in
sanları okuyup yazma bilen, iyi şöhret sahibi
insanlar meyanmdan bizzat seçmesi vatandaşın
seçimin âkibetine itimadı bakımından hayırlı
olacağı için bu cihetin kabulüne mütedair ola
rak bir takrir takdim ediyorum, kabulünü is
tirham ederim.
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — İlce seçim kurulu toplanıyor, sandık
bölgeleri için iyi tanınmış insanlardan ikişer ki
şi tesbit ediyor. Sonra bunlar k u r ' a ile seçili
yor bu seçilen adamlardan birisi başkan oluyor,
başkan hasta olursa veya bir mazereti çıkar da
gelmezse onun yerine sandık kurulunun en yaş
lısı başkanlık yapıyor. Bence buna şöyle bir şe
kil verilirse sandık muamelesi daha emniyetle
işler. Şimdi mademki her sandık için iki kişi
başkanlığa kur'a çekilerek seçiliyor. Biri baş
kan diğeri de yedek başkan oluyor. Şayet baş
kan hasta olursa, her hangi bir sebepten dolayı
gelmediyse o yedek başkan başkanlık yapar. O
da her lıangi bir sebepten dolayı gelmezse o za
man kuruldaki üyelerden en yaşlısı başkanlık
yapar. Bu şekilde madde formüle edilirse da
ha emniyetle işler. Sandık muamelesi seçim işinin
selülleri, hücreleri, en faal yerleridir. Onun için
başkanı daima işin başında bulundurmak icabeder. Eğer sayın sözcü görüşümü kabul ederse
formüle etmek gayet kolaydır.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
FAHRİ K ARAKAYA (Elâzığ) — Efendim,
bu kanunda hâkimlere vazife verdik, ama, her
vakit arzettiğjmiz gibi, hâkimleri yıpratmamak
esasını en bellibaşlı bir vazife olarak kabul et
miş bulunuyoruz.
Hâkimler sandık kurulu başkanını seçecek
ler, güzel; itirazlar şikâyetler, hâkim filân par
tiye meyyal şu adamı seçti, bu adamı seçti. Hâ
kimleri yıpratma esasına dayanan birçok itiaz
ve şikâyetler.
Sonra, sayın arkadaşlarım, Tarakçıoğlu bu
yuruyorlar ki, buna bir fıkra ilâve edelim, ya
hut formüle edelim de, kur'ada çekilen, sandık
başkanı hasta olur bunun yerine de bir ikincisi
buraya konsun, ikinci bir arkadaş seçilsin.
Sayın arkadaşlar, yüksek malûmunuzdur;
zaten sandık kurulunun bellibaşlı vazifesi 48
saat evvel başlıyor, her türlü evrakı ve sairesi
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gitmiş oluyor ve seçim de bir güne, birkaç sa
atlik zamana münhasırdır. O zaman yalnız ise
sandık kurulu başkanı her hangi başka bir yer
den, ilin her hangi bir yerinden vatandaşları
mürihal olan sandık başkanlığına göndermeye
maddeten zaten imkân yoktur. Onun için bir
taraftan da muayyen saatte her ne olursa
olsun o seçimin yapılması ve saat 17 ye kadar
bitmesi lâzımdır.
Binaenaleyh, bu maddenin aynen kabulünü
rica ediyorum.
BAŞKAN — Komisyon ne diyor?
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Fahri Karakaya arkadaşımız Komisyonun noktai nazarını söy
lemiş oldular, buna ilâve edecek bir şeyimiz yok
tur. Aynı zamanda Tarakçıoğlu arkadaşımıza
da cevap vermiş oldular.
Yalnız biz bu maddenin üçüncü satırında bir
tashih rica ediyoruz.. Maddenin üçüncü satı
rında (Bölgelerinin
her biri için) yazılıdır.
« Bölgelerindeki sandıklardan her biri için »
olacaktır.
BAŞKAN — O suretle tashih ediyoruz. Efen
dim.
Buyurun, Hasan Dinçer!
HASAN
DlNCER (Afyon Karahisar) —
Efendim, en mühim bir madde üzerinde konu
şuyoruz." Arkadaşımız Hazim Bozca'nın izhar
ettiği endişeleri karşılıyacak şekilde ne komis
yondan ve ne de Hükümetten bir cevap alma
mış bulunuyoruz.
BAŞKAN. — Komisyon adına Karakaya ce
vaplandırdı.
HASAN DlNCER (Devamla) — Bu madde
yi îlim Heyeti başka türlü hazırlamış, Hükümet
başka türlü almıştır. îlim Heyetinin hazırladı
ğına göre sandık kurulu başkanı mahallin en
yüksek dereceli hukuk hâkimi tarafından seçi
lecektir. Bu tasarıya göre sandık kurulu baş
kanı, ilce kurulunca ayrılan iki namzet arasın
dan kura ile seçilecektir. Bu ikisinin arasında
maksada vusul bakımından çok büyük farklar
vardır.
Hükümet sandık kurulu başkanlarının ta
rafsız adamlarından seçilmesine rıza gösterme
miş bunu ilce seçim kurullarına bırakmıştır.
Gerek il seçim kurulu ve gerekse ilce seçim
kurulunda ekseriyet partisi çoğunluk temin
edecektir. Onun için bunu ilce seçim kurulla-
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rina bırakmak ve oradaki ekseriyetine dayana
rak sandık başlarında başkan olarak istedikleri
kimseleri koymak maksadını istihdaf ediyor.
Hem sandık başında başkanı kendi partisinin
adamı olarak elde bulundurmak, hem de san
dık kurulunda da Halk Partisine ekseriyeti te
min etmek gifci iki taraflı bir düşünce vardır.
Hâkim tarafından gönderilirse sandık kurulu
nun ekseriyeti Halk Partisinin elinde olmıyacaktıı*. Başkan gönderecek olursa ekseriyet ola
caktır. î'ki maksatla bu madde tedvin edilmiş
bulunuyor. Şimdi bu kanunda izah edilmiş olan
kurulların içerisinde en çok suiniyet hâkim ol
duğu zaman pınarın başı onun elindedir. Bina
enaleyh sandık kurullarının tam bir emniyet
havası içinde kurulması başkanından üyelerine
kadar bitaraf olan ve vatandaşların yüreğine
emniyet telkin edecek bir sandık kurulu kurul
ması zarureti vardır. Sandık kurulunun kurulu
şuna ait diğer esaslar üzerinde de söylenecek
sözler var fakat il seçim kurulu hakkındaki
söylediklerimiz kabul edilmedikten sonra ilce ve
sandık kurulları hakkında söylenecek sözlerin
kıymeti kalmıyor. Çünkü prensip kabul edilme
di. Fakat hiç olmazsa başkanlık üzerindeki ri
calarımız kabul edilsin. Başkan, ilce seçim ku
rulu tarafından değil, doğrudan doğruya hâ
kim tarafından seçilsin ve bitaraf olması temin
edilsin. Bu, başka bakımdan da zaruridir. Ne
den? Çünkü bu kanun, kurul başkanlıklarına
hâkim getirmek gibi bir maksat istihdaf etmiş,
bir prensip koymuştur, il ve ilce seçim kurulu
başkanları hâkimdir. Sandık kurulu başkanının
dr. hâkim olması lâzımdır. Ama o kadar çok
sandık kuruyoruz ki her sandığa bir hâkim
yetiştirmeye imkân yoktur. Bu imkânsızlık karşısmdadır ki sandık kurulu başına hâkim koy
mak prensipi yerine bunun kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı için vekil koyuyoruz. Binaenaleyh
bir formül koyarken olsun prensipi muhafaza
etmek mecburiyetindeyiz. Sandık kurulu başka
nını da yargıcın seçmesi bu prensipin muhafa
zası bakımından faydalıdır. Mademki kurul
başkanlığını hâkime vermekteyiz, emniyet ba
kımından sandık kurulu başkanlarının da hâ
kim tarafından. seçilmesi lüzumludur. Ve bunu
böyle &abul etmekte zaruret de vardır.
F>.HRl KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim;
hâkim, görmekte olduğu kudsi vazifesi dolayısiyle esasen kendi meşguliyetine bağlıdır, mu-
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hitiyle o derece alâkası yoktur ve ekseriya, yeni
geldiği için muhiti tanımaz. Bir istisna olarak
halkla temas etse ve iyi şöhretleri tamsa bile
nihayet adaylık meselesinde hâkim ufak bir
alâka tesis eder etmez çekilmek mecburiyetin
dedir. Yerine Adalet Bakanlığı yeni bir hâkim
gönderecektir.
Nihayet Komisyonda bu iş müzakere edilir
ken muhalefetten birtakım teklifler gelmişti,
buna karşı bizim arkadaşlarımız da birtakım
tekliflerde bulunmuşlardı. Nihayet • bitaraf ve
şöhretli adamları köy muhtarları bildirsinler,
onlar içinden seçilsin dendi. Buna karşı da yi
ne muhalefetten itirazlar oldu, heyeti ihtiyariyeler de belediye ve ticaret odaları azaları gibi
parti mensubudur, iktidar partisine hizmet ede
cektir dediler. Binaenaleyh biz kendilerine ne
reden, adam bulup da yaratacağız? Kaldı ki,
sandık kurulunda muhtelif partilerden üyeler de
vardır. Sandık kurulunda vazife gören başkan
ve üyeler vazifelerini kötüye kullandıkları tak
dirde ağır cezaya çarptırılacaklarını aşağıdaki
maddelerde kabul ediyoruz. Onun için bunun
kabulünden başka çare yoktur.
B A Ş K A N — önergeleri okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
71 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif eylerim.
Afyon Karahisar Milletvekili
Hazim Bozca
Sandık kuruluna, sandığın bulunduğu ye
rin bağlı olduğu ilce merkezindeki en kıdemli
yargıcın o yerde oturan iyi şöhret sahibi olmak
la tanınmış, okur yazar kimselerden seçeceği
bir seçmen başkanlık eder.
Sandık kurulu başkanının vazifesi başına
gelmemesi halinde yerine kurul üyelerinden en
yaşlısı başkanlık ^eder.
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU ((Kayseri) — Hazim Bozca
ve Hasan Dinçer arkadaşlarım, benim gibi
avukatlık yapmış, hâkimlik yapmış, meslek
ten gelme arkadaşlardır. Gayet yakından bilir
ler ki, menafii umumiye için istimlâklerde ha
kem geçilecekse, hâkim genel meclisler tarafın
dan kendisine verilen liste içerisinden seçer.
Eğer iş, başka bir iş ise bilirkişiyi ya belediye
ya ticaret odasından veya muhtardan bir tez
kere ile sorar, ondan alacağı isimler arasından
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seçer, bir dâva için seçilecek bilirkişi üçtür
üç kişiyi seçmek için hâkim belediyenin, tica
ret odasının, muhtarın bilgisine müracaat mec
buriyetinde kalırken bir ilçede belki, üç yüz
sandığın başına konacak adamları hâkimin tak
dirine bırakmak, o seçer demek kendi kendi
mizi aldatmak demektir. Hâkim nihayet inan
dığı bir merciden soracak ve bunu yaptım di
yecek Bu suretle de dünyanın dedikodusu çı
kacak. Bir hâkim için dedi kodu yaratacak
şeylerin başında bilirkişi seçme keyfiyeti gelir.
Falan kişiyi hâkim bilirkişi seçti diye hâkime
hücum vesilesi olur. Onun için arkadaşlar ku
rul okur yazar vatandaşlardan iki kişi seçecek
bunların içinden biri k u r ' a ile başkan olacak
tır. Bilmiyorum bunun endişe edecek neresi
vardır. Takdir Yüksek Heyetindir.
BAŞKAN — önergeyi anladınız, önergeyi
dikkate alanlar... Almıyanlar... Alınmamıştır.
Maddeyi komisyonun tashihi veçhile oyunu
za sunuyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... Madde bu tashihle kabul edildi.
Sandık kurulu üyelikleri
YETMİŞ iKlNCt MADDE — Sandık kuru
lu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur :
Bundan önceki maddede gösterien yargıç;
kendi tüzüklerine göre ilk genel toplantılarını
yapmış olup, o yer seçim çevresiyle birlikte en
az yirmi seçim çevresinde altı aydan beri teşki
lât kurmuş bulunan tekmil siyasi partiler ara
sında aleni bir kur'a çeker ve bur'ada isimleri
çıkan beş partiye birer üye ismi bildirmelerini
tebliğ eder. Bu isimleri siyasi partiler beş gün
içinde bildirmeye mecburdurlar.
Bu üyelerden kur'a sırasiyle üçü sandık
kurulu asli üyesi, diğer ikisi de yedek üyedir
ler.
Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve
mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin seçmenlik sı
fatını haiz olanları arasından, keza kur'a ile
iki kişi seçer. Bunlardan, kur'a sırasına göre
ilki asli, diğeri yedek üyedir.
Kur'anın «çekileceği gün, saat ve yer gaze
telerle, ol'mıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilân
edilir ve o saatte kur'a aleni olarak çekilir.
Kur'anın çekileceği günün ilân edildiği Ve
kur'anın aleni olarak çekildiği, bir tutanakla
tesbit olunur.
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BAŞKAN — Komisyon, burada «Bundan
önceki maddede gösterilen yargıç> deniliyor.
Halbuki bundan evvelki 71 nci maddede (yar
gıç) kelimesi geçmiyor.
ABDÜREAHMAN KONUK (Bursa) — İl
ce seçim kurulundaki yargıçtır.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — «67 nci maddede göste
rilen yargıç» diye düzeltilecek.
BAŞKAN — Maddeyi komisyonun tashihi
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler..*. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

Bağımsız adaylarla müşahitleri ve siyasi par
ti adayları ile müşahitleri sandık başı muame
lelerini takip edebilecek durumda bütün mua
melelerde hazır bulunabilirler.
Hazır bulunan bağımsız aday müşahitleri
üçten fazla olursa, bunların arasında kur'a çe
kilir. İlk ismi çıkan üç müşahit sandık başında
bırakılır, diğerleri sandık yerinde kalabilirler
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur.

Görev süresi

Çoğunluğun sağlanması

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sandık ku
rulları oy verme gününden 48 saat önce göre
ve başlarlar. Ve seçim işleri bitinceye kadar ça
lışmaya devam ederler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur.

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Sandık ba
şında oy verme başlamazdan önce veya oy ver
me sırasında siyasi parti üyelerinden biri veya
birkaçı vazifesini yapmazsa ceza, hükümleri
mahfuz kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek
üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün ol
maz ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse bu
cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o sandık ala
nında seçme yeterliğini haiz, başkanın seçeceği
kimselerden doldurulur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur.

Görev ve yetkiler
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandık
kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlar
dır :
1. Sandık alanı içinde seçimin intizamla ce
reyanını temin için gereken tedbirleri almak ve
oy vermek işlerini idare ve kontrol etmek;
2. Sandık alanında sandığın konulacağı
yeri tâyin ve sokak başlarında bu yeri göze çar
pacak surette gösterecek işaretleri koymak veya
mûtat vasıtalar ile duyurmak;
3. Bu kanundaki esaslar dairesinde sandık
alanına ait oyları saymak ve bu hususu tutanağa
geçirmek;
4. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek
itirazları tetkik etmek ve bir karara bağlamak;
5. Bu kararlardan itiraza uğrıyanları ilce
seçim kuruluna göndermek.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur.
Adaylar ve müşahitler
YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Sandık
başı, muamelelerini takip etmek üzere siyasi
parti ve bağımsız adaylar birer müşahit gönde
rebilirler.

İntizamın sağlanması ve sandık yeri
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Sandık ye
rinde intizamın sağlanması sandık kurulu baş
kanına aittir.
Bu kanuna göre sandık yeri; sandığın, ka
palı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yer
leştiği mahallin 100 metre mesafesi içinde ka
lan çevre parçasıdır.
SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim, bu
sandık yerinin mevcut kanunda büyük bir
hususiyeti vardır. Bu, maddede tarif edilirken
deniliyor ki; «Sandık yeri; sandığın, kapalı oy
verme yerinin ve sandık kurulunun yerleşti
ği mahallin 100 metre mesafesi içinde kalan par
çadır».
Şimdi bu mahal, 100 metre çapında dairevi
bir saha mıdır f Yoksa sandık kurulunun otur
duğu kapalı oy verme yerinin bulunduğu nokta
mebde ittihaz edilerek, sağında, solunda, önün
de, arkasında kalan 100 metrelik bir mesafe
midir?
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Bunu Sayın komisyon açıklarsa ilerde bir
çok ihtilâflara yol açması muhtemel bulunan
bir halin önüne geçmiş olurlar.
GEÇÎCÎ K. ADINA ABDÜRRAHMAN KO
NUK (Bursa) — Efendim, sandığın başından
itibaren nısıf kutru 100 metre olarak çizilecek
bir dairenin içinde kalacak olan parçadır.
BAŞKAN — Tamam.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sarahat yok.
BAŞKAN — Tabiî bu kanunun bir de tali
matnamesi olacaktır, orada maksat ifade edile
cektir.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler,,, Kabul edilmiştir.
Başkana ait yetkiler
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sandık
yerinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle
ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kuru
lunun görevini yapmasına engel olmaya kalkı
şanlara, yahut ta oy verme işinin yolunda git
mesini aksatanlarla sandık başı muamelelerinin
intizamını bozmaya yeltenenlere başkan ihtar
da bulunur, thtarı dinlemiyenleri sandık yerin
den dışarı çıkarabilir. Bu kimse üye ise ancak
kurul karariyle çıkarılabilir.
Bu işlerde zabıta kuvvetleri münhasıran baş
kanın emrine göre hareketle mükelleftir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edender... Kabul Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Suç imlenmesi
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Sandık
yerinde bir suç işlenmesi halinde, sandik kurulu
keyfiyeti tutanağa geçirir ve sanığı zabıtaya
teslim eder.
SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim, bu
madde hakkındaki mâruzâtım şudur: Sandık
yerinde birsuç işlenmesi halinde, sandık kurulu
keyfiyeti zabıtaya bildirir. Bundan sonraki
maddenin ikinci fıkrasında sanığın zabıtaya
teslimi yetkisi yalnız başkana aittir. Gerek ku
rul ve gerek başkanlık bu vazifeyi yapmadığı
ahvalde oeza kısmında gayet hafif bir hüküm
var, buna göre görevi savsamak veya kötüye
kullanmak suçlariyle karşılanır. Şimdi acaba ko
misyon şu hâdisenin yapılması halini o ceza
ile yeter görmüş müdür? Bir suç işliyen, sanık
olarak orada bulunmaktadır, zabıta da içeriye
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girememektedir, sandık başkanı da sanığı zabı
taya teslim etmez. Müeyyidesi: Vazifeyi ihmal
den 230 veya kötüye kullanmadan 240 ncı madde
ler.
Komisyon bunu nasıl teemmül buyurmuştur?
İzah buyursun.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Konuşmakta ol
duğumuz maddeye göre, bir tutanak tanzim ede
rek sanığı zabıtaya teslim eder. Suç delilini tu
tanak teşkil edecektir. Sahteliği ispat edilince
ye kadar muteberdir. Sanık da en yakın zabıta
ya teslim edilmek suretiyle muamele ifa edile
cektir. Onu takıp eden maddede durum bu de
ğildir. Aşağıdaki maddedeki durum sandık baş
kanının lüzum gördüğü ahvalde bir zabıta âmir
veya memurunu davet edip sandık alanında bulun
durabilmeği keyfiyetidir. Suç işlenmesi, nizam
ve sükûnun bozulması ihtimalini sandık başkanı
görür ve takdir ederse o takdirine göre daha ön
ceden mâni tedbirler almak için zabıtayı çağıra
cağını ifade eder. İki maddedeki hüküm birbi
rinin aynı değildir. Birisi suç işlendikten sonradir. Birisi de suç işlenmesine mâni tedbrleri da
ha önceden almak için derpiş edilmiş bir hü
kümdür. Sandık başkanı vazifesini ifa etmez ve
orada bir suç işlenirse; burada komisyonun te
lâkkisi şudur:
Seçim yerinde iki seçmen arasında birbirine ha
kareti mutazammm sözler söylenebilir. Tabiî
burada zabıta kendiliğinden müdahale etmesin
ve etmiyecektir. Ama, sandık başkanı davet
etmemiş olsa dahi, orada bakıyor bir adamı yaka
lamışlar dövüyorlar veya bir adamı yarala
mışlar, bir kargaşalık çıkmış ve genişlemek is
tidadını gösteriyor, bu vaziyette zabıta, başkan
beni davet etmedi, diye müdahale etmiyecek mi?
Tabiidir ki, edecek, orada zabıtai mania ve zabıtai adliye vadifesini yapacak. Orada buna müda^
hale eder ve vazifesini görür.
I

BAŞKN — Başka söz istiyen yoktur.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
İnzibat tedbirleri
SEKSENİNCİ MADDE — Sandık yerlerin
de kurul üyelerinden ve bu kanunla kendilerine
yetki verilmiş olanlardan ve seçmenlerden gayrı
hiç kimse bulunamaz.
Sandık yerinde ancak sandık kurulu başkanı-
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Sandığın konulacağı yer
nın lüzumunda davet edeceği silâhlı kuvvetler bu I
lunabilir. Kurul başkanının istiyebileceği inzi
SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Sandığın
bati tedbirler seçmenlerin seçim işlerini takip
konulacağı umumi mahalli ve oy verme işinin
etmelerine mâni olacak mahiyette olamaz.
vaktinde sona ermesi için gerekli tedbirleri
Yukarki fıkrada yazılı silâhlı kuvvetler dışın
sandık kurulu tesbit eder. Sandığın konulacağı
da kalan zabıta âmir ve memurları ile bilûmum
yerin belirtilmesinde seçmenin en az külfet ve
resmî üniforma giymiş kimseler ve her hangi bir
zahmetle oyunu serbestçe ve gizli şekilde vere
suretle silâh taşıyanlar sandık yerine giremezler.
bilmesi düşünülür.
Zabıta makam ve mensuplarının icabında ala
Sandık, okul; avlı veya salonları, mabetle
cakları tedbirler, seçmenin sandık yerine serbestçe
rin münasip kısımları gibi geniş umumi yerlere
girmesine mâni veya güçleştirici olamaz ve seçme
konur. Açık yerlerde saçağı, sahanlığı, sun
nin sandık yerine serbestçe girmesine mâni olucu
durması bulunan yerler tercih edilir. Hükümet
veya güçleştirici her türlü hareketleri önlerler.
| konaklarına ve parti binalarına sandık konu*
SAİT KOKSAL (İsparta) — Burada son | lamaz.
Aynı yerde dörtten fazla sandık bulunduru
fıkramın ikinci satırındaki (ve) kelimesinin
lamaz.
ancak olması lâzımdır.
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Buraya konula
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
cak (ancak) kelimesiyle ne kastediliyor? Bunu
miştir.
ariliyalım.
Seçmen listesinin asılması
SAİT KOKSAL (İsparta) — İzah edeyim.
SEKSEN İKİNCİ MADDE —. Sandık ku
Efendim mevcut son fıkradaki (ve) kelimesi
rulu
oy verme işine başlamazdan önce kendi 'san
mânayf düşürüyor. Müsaade buyurunuz, oku
dığında
oy kullancak seçmenlere ait ve 84 îıeü
yayım: «Zabıta makam ve mensuplarının ica
madde
mucibince
ilce seçim kurulları tarafından
bında alacakları tedbirler, seçmenin sandık ye
kendilerine
gönderilen
iki listeden bir tanesini
rine serbestçe girmesine mâni veya güçleştiri
sandık başında seçmenlerin yığılmasına mâni «lav
ci olamaz».
cak münasip ve kolaylıkla grülüp tetkik edilir
Yine başlıyor: «ve seçmenin sandık yerine
bir yere asar. Bu liste oy verme sona erinciye
serbestçe girmesine mâni olucu veya güçleştiri
kadar asılı kalır.
'
ci her türlü hareketleri önlerler».
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Gayet
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
güzel.
2. Sadık alanlarının tesbiti
SAİT KOKSAL (İsparta) — Nasıl gayet
güzel? (Ve) nin bir defa yeri yoktur. Sandık
Sandık alanı
yerine serbestçe girmesine mâni veya güçleşti
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmen sa
rici olamaz. Zabıta tarafından alınacak tedbir
yısı
800 ü geçmiyen bir seçim bölgesi bir sandık
ler cümlesi tekrar başlıyor, bir atıf yapıyor ve
seçmenin sandık yerine serbestçe girmesine mâ alanıdır.
300 den yukarı seçmeni ihtiva eden seçim böl
ni veya güçleştirici her türlü hareketleri önler
geleri,
her biri 500 deh yukarı seçmeni ihtiva etler. takdiri Yüksek Heyetinize bırakıyorum.
miyecek şekilde gereği kadar sandık alanlarına'
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ bölünür.
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Daha vazıh ol
İlce seçim kurulları kendilerine bağlı seçim
sun. Arzu buyurulursa (ve) kelimesini kaldı
bölgelerinin ihtiva edecekleri sandık alanının mik
rır, yerine nokta koruz.
tarını tesbit ederler.
İlce seçim kurulları bir seçim bölgesinin san
BAŞKAN — (Ve) kelimesini koldırıyor
dık
alanlarını köy veya mahallelerin sokakları
yerine nokta koyuyoruz. Bu tashihle maddeyi
nın, durumuna göre tesbit ederler, f Bu yerler
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenoy verme gününden en az bir hafta önceden ba§ler... Madde bu tashihle kabul edilmiştir.
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lamak üzere mahallî gazetelerle, gazete olmıyan
yerlerde mûtat vasıtalarla ilân edilir.
Bu suretle tesbit edilen sandık alanlarında
dört sene müddetle değişiklik yapılamaz. Bu
müddetten sonra değişiklik yapılması hakkmdaki istekler kurulca incelenerek gerektirdiği tak
dirde yukarıki esaslar dairesinde değişiklik ya
pılarak ilân, olunur.
BAŞKAN — Bu « istek » talep karşılığıdır
değil mi efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet.
BAŞKAN — Tüzükte (talep) in karşılığı
(istem) olarak kabul edilmiştir. O halde bura
da geçen bütün (istek) kelimelerini (istem) di
ye karşılıyacağız.
REŞİT
TARAKÇIOĞLU (Trabzon) —
Efendim, üçüncü madde ile bu madde arasında
irtibat var, arzetmiştim, dört kilometreden faz
la mesafesi olan köylerde nasıl yapılacak? Bunu
Sayın Sözcü izah buyuracaklardı.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Seçim bölgesini
dört kilometre dışında bulunan meskûn mahal
ler olursa ne olacak diye sual olunuyor. Komis
yon, bu gibi yerlerin ayrı bir seçim bölgesi ve bir
sandık alanı olması lâzımgeldiği grüşündedir.
Böyle olması lâzımgelir. Maddede sarahat olsun
diye, bir arzunuz ve bir teklifiniz varsa, madde
ye vuzuh vermekte bir mahzur olmadığı için, biz
de buna katılırız. Yok, bu beyanatımız kâfi gö
rülürse madde bu şekilde geçer.
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — 3 neü maddeye «mesafesi 4 kilometre
den fazla olan yerlerde nüfusu 300 den az ve
800 den yukarı olmamak şartiyle bir seçim böl
gesi addolunur» diye bir kayit koysak...
BAŞKAN — O ha1 de 3 ncü madde geçmiş
tir, ikinci görüşülmesinde teklif edersiniz, üze
rinde konuşulur.
MUHSİN ÂDİL BİNAL (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Başkanın müdahalesiy
le, maddedeki (talep) karşılığında (istem) keli
mesinin konulması yoluna gidilmektedir. Haki
katen İç Tüzük'te (talep) karşılığı, (istem) ola
rak alınmıştır. Fakat takdir buyurursunuz ki
(istek) kelimesi esasen (taleb) in karşılığı ola
rak kullanılmaktadır. Ve burada bahis konusu
olan şey maksadı ifadedir, her hangi bir istila-
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h\ bir maddenin muayyen yerine kondurmak
değildir. Bu itibarla herkesin bildiği ve nmumun istinat ettiği «istek» kelimesinin olduğu
gibi kalmasını rica ediyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bir noktayı arzedeyim. Bütün ıstılahatımızı istinadettirdiğimiz İç Tüzüğ'ümüzde talep karşılığı
«istem» geçmektedir, «istek», arzu karşılığıdır.
74 ncü maddede de (talep) karşılığı olarak
«istem» kullanılmıştır. Sizin maksadmız «talep»
ismi, «arzuyu» mu ifade etmektir?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Takdir Yüksek Heyetin

j

ve Yüksek Başkanlığındır. Yalnız bu maddenin
içinde ihtiva gibi bir takım kelimeler vardır.
Halkın anlaması için «istem» yerine «istek»
tâbirini kullanmıştık.
MUHSİN ADİL BİNAL (Devamla) — Şu
noktayı arzedeyim : Her hangi bir Arapça met
ni Türkçeye çevirmiyoruz. Türk milletinin an
layabildiği tarzda bir kanun tedvin etmekle mü
kellef bulunuyoruz. Dâva bu olunca bunun da as
lı şudur, veya budur şeklinde üzerinde durmak
fazladır. Takdir Yüksek Heyetinizindir.
BAŞKAN — Tüzükte mevcut olanı, riyaset
muhafazaya çalışmaktadır. Heyet takdir ederse
«İstem» yerine «İstek» kalabilir. Mesele şudur .
Buradaki arzu değil, taleptir..
GEÇİCİ KO. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — «İstek» in «İstem» yapıl
ması olur. Fıkranın başında «Bu müddetten*
sonra, deniyor. İçtüzüğümüz «Müddet» i «Süre»
kabul eder. Onun için bu nevi kelimeler üzerin
de fazla durmuyoruz.
BAŞKAN — Biz, «Müddet» i «Süre» yapı
yoruz. Komisyon, buraca «Talep» yerine «İstek'»
kalmasını istiyorsa diyeceğim yoktur.
GEÇİCİ KO. BAŞKANI Dr. BEHÇET UZ
(Denizli) — «İstek» kalmasını rica ediyoruz.
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Bir sual: Efendim, yaylalar var, halk
Yaz günleri yaylalara çıkar, binlerce insan hay
vanları ile yaylalarda bulunur. Bunların sandık
vaziyeti nasıl olacak?.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, biz bu
hususta şöyle düşünmüş idik, hakikaten yayla va
ziyeti vardır, seçim, yaylalara halkın taşındığı
devreye isabet edebilir. Bizim hatırımıza gelen
i formül şudur; bir köy tamamen yaylaya gitmiş
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ise sandık köye değil, köylünün taşındığı yayla I rullan başkanlıklarına gönderir.
il seçim kurulu başkanları oy verme günün
ya konulur. Bir köyün bir kısım halkı, ki, 150
den en az on gün evvel ilce seçim kurulları baş
den eksik olmamak üzere, yaylaya gider ve b r
kanlıklarına ve bunlar da oy verme gününden
kısmı da köyde kalırsa iki sandık alanı olsun, yay
en az iki gün önce aşağıda yazılı şeyleri san
lada bir sandık, köyde de bir sandık konulsun.
dık kurullarına teslimini sağlamış olmalıdırlar:
Bâzı yaylalar vardır ki, oraya - kendi muhitim
böyledir, - ilin, ilçenin, hâttâ başka illerin mün
1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı
ferit insanları gelirler, kalabalık yaparlar. Bun
mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir
lar hakkında da bir hüküm koymak imkânını dü mühür (Hangi sandığa hangi numaralı müh
şünemedik. Ama, komisyon toplamak imkânını
rün verildiği tutanağa geçirilir.);
bulamadığımız ve bu yayla mevzuunu da iki ar
2. Sandıklar ile her birinde bulunacak ka
kadaş arasında halledilecek bir konu olarak gör
palı oy verme yerleri sayısı mecmuuna müsavi
mediğimiz için muayyen bir teklif getiremedik,
miktarda çevre adaylarının tasdikli listesi ile
arkadaşlarla görüşerek ikinci müzakerede doldu
92 nci maddede yazılı levha;
ralım diye düşünmüştük,' arkadaşlara teşekkür
3. ilce seçim kurulu mührü ile mühürlen
ederim, ikazlarını bizden esirgemesinler, münasip
miş ve oy puslalarrımn konulmasına mahsus
şekli ikinci müzakeresinde getirelim, müsaade
zarfları hâvi bir paket;
ederseniz/
4. Oy sandık"arı;
5. Sandık sayısınca ıstampa;
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
6.
Sandık sayısınca kanuna bağlı örneğideyi aynen kabul edenler.. Etmiyenler.. 'Kabul
no
uygun
tutanak defteri;
edilmiştir.
7. Kanuna bağlı örneğine uygun matbu
Listelerin sandık alanlarına gönderilmesi
sayım cetvelleri;
8. Kanuna bağlı örneğine uygun matbu tu
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir setanak
kâğıtları;
çim bölgesi mütaaddit sandık alanlarına ayrıldı
3. Sandık sayısınca boş torba;
ğı takdirde ilce seçim kurulları kendilerine 23
10. Münasip miktarda kopya kalemi;
ncü maddeye göre nüfus müdür ve memurları
11. Gerekli miktarda kapalı oy verme ye
tarafından verilecek seçim bölgesinin seçim kü
ri inşası için malzeme;
tüğünden, o bölgenin ayrıldığı sandık alanların
12. Kapalı oy yerme yerine konulmak ve
da kayıtlı bulunan seçmenlerin kayıtlarını çıka
oy puslası olarak kuşanılmak üzere beyaz boş
rarak, her sandık için ayrı ayrı ikişer liste tan
kâğıt paketi ve gerekli sair eşya.
zim eder. Bu listelerin kütüğe mutabakatını ku
BAŞKAN — Burada «sağlamış olmalıdır»
rul mührü ile tasdik ederek ilgili sairdik kurulu
diyor, bunu (sağlarlar)'diye düzeltelim.
başkanına gönderir.
Sonra; 6 ncı fıkrada «kanuna bağlı» tâbiri
Bu listelerin tanzimi için gerekli matbu kâğıt i
var, halbuki kanuna bağlı bir örnek yoktur. Bu
lar sandık alanları miktarına göre vali ve kay
nu
da «örneğine uygun» şekilde düzeltiyoruz.
makamlar tarafından ilce seçim kurulu başkan
Yedinci
satırdaki (şeyleri) kelimesini de «eş
larına yollanır.
yayı» şeklinde tashih ediyoruz.
BAŞKAN <— Madde hakkında söz istiyen
Maddeyi bu tashihlerle oyunuza sunuyorum.
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde kabul edilmiştir.
Tutanak defteri
3. Oy verme araçları
SEKSEN ALTINCI MADDE — Kurullarda
Teslimi gerekli eşya
sahifeleri numaralı ve mahallin en yüksek de
receli yargıcı tarafından tasdikli bir tutanak
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Adalet Ba
defteri bulunur, işlemler ve kararlar bu def
kanlığı; il, ilce ve sandık seçim kurulları mü
tere
yazılır ve başkan ve üyeler tarafından im
hürlerini ve seçim işleri için maha lerinde te
za
olunur
,
mini mümkün olmıyan lüzumlu her türlü kır
tasiye ve levazımı zamanında il ve ilce seçim kuBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
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Etmiyenler... I

Araçların" sağlanması
SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Seçim için
gerekli tekmil maddi ve malî vasıtaları seçim ku
rulu başkanları zamanında ve muntazam bir su
rette sağlamak ve yerlerine göndermekle mükel
leftir.
Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri
üzerine zabıta âmir ve memurları, belediyeler ve
muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunmıya
mecburdurlar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu.
Oy puslası
SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Oy pus
lası renkli olamaz. Sandık kurullarında kapalı
oy verme yerine konulmak üzere boş ve beyaz kâ
ğıtlar bulundurulur.
Siyasi partilerle bağımsız adayların seçmen
lere dağıtacakları matbu oy puslalarında siyah
renkli basılmış özel işaret bulundurmaları müm
kündür. Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kullanılması lâzımdır.
Siyasi partilerle bağımsız adayların kapalı oy
verme yerlerine konulmasını istiyecekleri matbu
oy puslaları oy verme gününden bir gün. önce
sandık kurulları başkanlarına teslim olunmalıdır.
BAŞKAN — Burada «olmalıdır» kelimesi
«olunur» diye tashih edilecektir.
Komisyon maddeye bâzı fıkralar ilâvesini
teklif ediyor okutuyorum :
«Siyasi partinin tüzüğü gereğince kabul edi
len özel işaretleri ve benzerleri diğer siyasi par
tiler ve bağımsız adaylar tarafjndan kullanıla
maz. Partiler ve bağımsız adayların özel işaret
leri aday gösterme müddetinin bitmesinden en
geç üç gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bil
dirmeleri de lâzımdır. Bu müddet içinde bildirmiyenler özel işaret kullanamazlar.
özel işaretler biıbirine benzerlerse önce bildi
rilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki gün
içinde ilgili siyasi parti veya adaya bildirilir.
Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya
verdikleri özel işaret yine kendisinden evvel ve
rilmiş diğer Bir özel işarete benzerse artık o par
ti veya bağımsız aday işaret kullanamaz».
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GEÇÎCt KOMİSYON ADINA ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Efendim, bu ilâveden
başka bir de maddenin başında mevcut bulunan
ve «oy puslalarmın renkli olamıyacağı» kaydının
lüzumu kalmamıştır. Komisyonca tashih etmeyi
istediğimizi arzediyorum.
BAŞKAN — 88 nci maddenin ilk cümlesi
olan (oy puslası renkli olamaz) kaydının kaldı
rılmasını Komisyon teklif ediyor.
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Saym
arkadaşlar; Komisyon burada tamamen mevcut
değildir. Sait Azmi Bey veyahut yanındaki ar
kadaşla beraber bu teklifi yapıyorlar, bunu
Komisyon yapmış gibi kabul edecek miyiz? Sonra
kanunun ruhunu ortadan kaldırmış olacağız.
SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Oy puslaların
da kullanılacak işaretler 'hakkında Yüksek MecI lise arzettiğimiz hususu komisyon karar altına
j almıştı. Tabı sırasında tasarıda biz zuhül etmi^
şiz, onu vermemişiz, şimdi o noksanımızı ikmal
ediyoruz. Oy puslalarınm renksiz olamıyacağı
hakkındaki teklif yeni bir tekliftir. Yüksek
Meclisin tasvibine bir teklif olarak arzediyo
rum. Yoksa yazılı olarak verdiğimiz kısım ko
misyonun kararıdır.
BAŞKAN — Hükümet mi teklif ediyor?
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET
BAKANI NİHAT ERİM (Kocaeli) — (Renk
li olamaz) kelimelerinin çıkarılmasını rica edi
yorum, a rze deyini.
Efendim, renkli oy puslası kullanılmaması
işi nispî temsil usulünde faydalı sayılmıştır.
Nispî temsil usulünde ayrı liste yoktur. Bir res
mî liste vardır. Bütün adaylar liste üzerine ya
zılır, seçmen, kimi tercih ediyorsa ona işaret
koyar. Halbuki burada müstakiller için ayrı
pusla kabul ediyoruz. Evden getireceği renkli
de olsa kabul ediyoruz. Bu kaydı da kaldıralım
renkli renksiz kullanılır. Partiler için de kolay
lık olur. Bâzı memleketlerde vardır, birer renk
seçerler. Renkli pusla kahul edersek, okuyup
yazma bilmiyen vatandaş da hangi partiyi ter
cih ediyorsa o renge göre ayırabilir.
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — iki
parti de aynı rengi kullanırsa ne olacaktır, bu
na mâni feir hüküm konacak mıdır?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR.
DIMCISI NlHAT ERÎM (Devamla) — Komis
yonun ilâvesini rica ettiği fıkrada, işaretler

— 330 —

B : 42

9.2 .1950

hakkında kayıtlar vardır, renk de bir işarettir,
o da oraya girebilir. Girmezse ayrıca tavzih,
tasrih edilir, bu da derpişi edilmiş olur. PrenBipi bu suretle kabul edilirse, komisyon madde
yi o şekilde hazırlar.
EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — O tas'hiShin yapılmasını rica ediyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Esas kabul edi
lirse maddeyi yazar veririz.
BAŞKAN — «Oy puslası renkli olamaz» m
çıkarılması hakkında bir önerge var. Okutuyo
rum :
Yüksek Başkanlığa
(Oy puslası renkli olamaz) fıkrasının tayyını teklif ederim.
Kocaeli
Nihat Erim
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmıştır.
Komisyon da muvafakat ediyor. Şu halde
«Oy puslası renkli olamaz» kaydını çıkarıyo
ruz. Madde «Sandık kurullarında kapalı...» diye
başlıyor.
Şimdi Emin Halim Beyin söylediği noktaya
ne diyorsunuz?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim,
oy verilecek mahalde beyaz kâğıt bulundurul
ması Devlet için bir mecburiyettir. Hiçbir par
tinin, hiçbir bağımsız adayın hazırladığı kâğı
da,. listeye iltifat etmiyecek olan bir vatanda
şın, orada emrinde lüzumu kadar beyaz kâğıt
bulabilsin. Bunun lüzumu vardır. Beyaz olması
belki de tefrikte faydalı olur.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Müsaade buyurulursa renk fıkrası kalkmıştır. İşaretler gir
miştir. Redaksiyon işini bize bırakınız. Fevrî
bir şey yapmıyalım.
EKREM ORAN (İzmir) — Renkli pusla ka
bul edilmiyecektir. Her hangi bir işaret olmasın,
reylerde serbestiyi ihlâl etmesin için. Şimdi ka
bul edildi ve kalktı. Güzel. Hükümet beyaz pus
la bulunduracak, bu da güzel. Peki o halde hiç
olmazsa Hükümetin koyacağı beyaz kâğıtlarla bir
iltibas olmaması için hiçbir parti ve müstakil
aday beyaz rengi alamaz diye bir kayıt koyalım
ki, Hükümetin orada bulundurduğu beyaz kâğıdı
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alıp, falan veya filâna maletmesin. (Anlaşılmadı
sesleri).
Efendini, maksadım şudur: Şimdi burada C.
H. Partisi sarı rengi Demokrat Parti de ne bile*
yim yeşil veya kırmızı rengi kabul ediyor. Falan
parti de filân rengi kabul ediyor. Bir de Hükü
metin. bıraktığı beyad kâğıt var. Seçmen geldi,
kırmızıyı aldı attı. Bu filân partinindir. Ö kâ
ğıt ele alınır alınmaz onun adaylarna birer işa
ret konur. Fakat Hükümetin bıraktığı beyaz kâ
ğıtları (A) partisi kabul etti ve dedi ki, ne ka
dar beyaz kâğıt çıkarsa benimdir.
Bu, acaba bir iltibasa mahal vermez mi? En
dişem budur. (Gülüşmeler1)
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, Komis
yonun Nihad Erim Bey arkadaşımızın teklifini
kabul etmesinin sebebi şu olmuştur. 109 ncu mad
dede muteber sayılmıyacak oyların hangi oylar
olduğu birer birer tadat edilmiştir. Burada oy
puslası renkli olamaz deniyor. Onu takip eden
maddede seçmen renksiz kâğıt üzerine dilediği
adayları yazacaktır, hükmü vardır. Muteber
olmıyan oylar arasında renkli kâğıt üzerine yazı
lan oylar kabul edilemez diye bir hüküm koyma
dık. Buradaki oy puslası renksiz olacaktır di
ye lüzumsuz bir takyit olmuş oluyor. Bunun için,
bu sebeple kaldırılmıştır. Bu suretle renkli renk
siz kâıt asıldır.
EKREM ORAN (İzmir) — İltibasa mahal
vermez mi?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — İltibas olmıyacak. Çünkü, puslanın rengine göre oylar belli
olacak değil, içindeki isimlere göre belli olacak.'
Biz, renge oy vermiyoruz, içindeki yazılı isme oy
veriyoruz.
SAHİR KURUTLU OĞLU (Kırşehir) — Bu
loy puslalannm renklerinin partilerce daha ev
velden bildirilmesi lâzımgelecek mi? gelmiyecek
mi? Yoksa her yer ayrı renkler kullanabilecek
ler mi?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan
dan prensip kabul olunduktan sonra maddenin
Komisyona verilmesini rica edişimin sebebi bu
dur. Kâğıt renkleri de diğer işaretler gibi Yüksek
Seçim Kuruluna tescil ettirilmeli, ;mi, ettirilme
meli mi? Bu hususu ayrıca konuşacağız. Şimdi-
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den prensip kararı alırsanız biz de maddeyi ona
göre hazırlarız.
BAŞKAN — Dikkate alman önergeyle bera
ber maddeyi Komisyona veriyoruz.

bestliğini ve gizliliğini sağlıyacak lüzumu kadar
kapalı oy verme yeri hazırlar.

Pusla doldurma serbestisi

Vasıfları

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Seç
men," renksiz kâğıt üzerine dilediği adayları ya
zarak oy puslası doldurmakta serbest olduğu gi
bi matbu oy puslasında yazılı isimlerden, diledi
ğini silebilir ve yerlerine başka adayların isim
lerini yazabilir.

DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE — Kapalı oy
verme yeri, seçim bölgesinin icaplarına göre sabit
•olsun, takma olsun içerisi dışardan gözetlenemiyecek ve oy puslasını seçmenin dilediği gibi ha
zırlayıp zarflıyabileceği şekil ve vasıfta olacak
tır. Aday listesiyle bu kanunun oy verme ser
bestliğine ve gizliliğine dair
olan hükümlerin
levha halinde basılmış metni kapalı oy verme
yerinde asılı durur.
Kapalı oy verme yerinde masa ve hücre ci
darı üzerine yerden bir metre yüksekliğe tesbit
edilmiş ve ayakta yazı yazmıya elverişli bir sabit
rahle ve kalem bulunması mecburidir.

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Buradaki (renk
siz kâğıt üzerine) tâbiri kaldırılmalıdır, efendim.
Çünkü, bir tahta parçası üzerine yazıp da zarfın
içerisine koyacağı akla gelmez.
BAŞKAN — (Renksiz kâğıt üzerine) diye ka
yıtlı üç kelimeyi kaldırıyoruz. Maddeyi bu şekil
de kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir.

BAŞKAN — 3 ncü satırda (şekil ve vasıfta
olacaktır) denmiştir. Bu, (şekil ve vasıfta olur)
şeklinde düzeltilecektir. Maddeyi bu şekilde
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.

Zarf
DOKSANINCI MADDE — Seçmenin içeri
sinde oy puslası koyup kapatacağı zarflar tek
"biçim ve renge ve içindeki oy puslası fark edilmiyecek surette Hükümetçe hazırlatılır.
Her seçim çevresine, çevredeki seçmen sayı
sının onda biri fazlası miktarında zarf gönderi
lir. Bunlar, üzerinde içindeki zarf sayısı işaretli
mühürlü paketler halinde seçim bölgeleriyle san
dık kurullarına aynı nispete göre dağıtılır.
Zarf paketleri kurul huzurunda açılır, sayılır
ve netice tutanağa geçirilir.

Bölüm: 2
Sandıkbaşı işleri
1. Oy verme gününe mahsus tedbirler
îçki yasağı

Kapalı oy verme yeri

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - ^ Oy verme
günü, oy verme süresince umumi içkili yerler
le umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki
verilmesi, satılması ve içilmesi ve her hangi bir
suretle ispirtolu içki satılması yasaktır.
Oy verme günü, oy verme süresince, tekmil
umumi eğlence yerleri kapalı kalır. Eğlence
yeri vasfını haiz lokantalarda bu süre içinde
yalnız yemek verilebilir.
Oy verme günü, oy verme süresince ordu
ve zabıta mensuplarından başka hiç kimse T.
C. Kanunu menetmemiş olsa bile köy, kasaba
ve şehirlerde silâh taşıyamaz.

DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — Oy puslasınm kapalı oy verme yerinde zarfa konulup
kapatılması mecburidir. Bu maksatla
sandık
kurulu, seçmenin matbu bir oy puslasında dile
diği adayları tesbit ederek veya yeni bir oy pus
lası yazarak zarflaması, yahutta önceden hazırlıyacağı oy puslasın] zarfa koyması için oy ser

Dr. SADÎ İRMAK (Konya) —Umumi eğ
lence yerleri içerisinde dâhil olmaması icabeden
bir mefhum var: Stadyumlar. Bunlar çalşma
zamanlarında 30 - 40 bin nüfusu ihtiva eder.
Buraları kapalımı kalacak, eğlence yerlerinin
ayrı ayrı tasrihinde faide görmezler mi? (Eğ
lence yeri ve stadyumlar) diyelim.

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 2 nci satırda
(tek biçim ve renge) deniyor, bu, tek biçim ve
(renkte) olacaktır.
BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
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FAHRÎ KAEAKAYA (Elâzığ) — Son satır
da bir (T. C.) var. Kâtip arkadaşımız dahi
bunu «Türkiye Cumhuriyeti» diye okudu. Türk
Ceza Kanunu olarak aynen yazılması lâzım.
BAŞKAN — Doğrudur, bu şekilde düzeLiyoruz.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, stadyumlar da
eğlence yerleri meyamna dâhildir ve kapalı
kalacaktır. Tadadî bir yola gidersek içinde unut
tuğumuz şeyler de olabilir. Eğlence yeri vas
fını haiz deyince; at yarışları da bir nevi eğ
lence vasfını haizdir. Stadyum da bir nevi eğ
lence vasfını haizdir.
BAŞKAN — Komisyon, bu tavzihatı yapıyor.
Stadyumların ve hipodromların da kapalı ola
cağını beyan ediyor.
Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Mutabıkım.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.

O :2

I kapalı oy verme yeri varsa, hangi kapalı oy
verme yerinde oy vereceğini söyler ve oy puslaI smı zarfa koyup güzelce kapamadan çıkmaması
nı tenbih eder.
i
Zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme
yerine gider ve oyunu kullanmadan başka yere
gidemez. Kapalı oy verme yerine giremiyen veya
zarfı alıp oy vermiyen seçmenden zarf geri
alınır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Kapalı oy verme yerinde kalma
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bir seçmen
I kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç
kimse oraya giremez. Şukadar ki, oy verme puslasını hazırlayıp zarflamak için gerekli normal
müddetten fazla kapalı oy verme yerinde ka
lan seçmen, başkan tarafından uyarılır; çık
mamakta devam ederse çıkarılır.
' BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... madde kabul edil
miştir.

2. Oy verme
Oy verme müddeti
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy ver
me günü, saat 8 den 17 ye kadar geçecek za
man oy verme müddetidir. Saat 17 ye geldiği
halde sandık başında oylarını vermek üzere
bekliyen seçmenler de oylarını kullanırlar.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Oy vermede sıra
DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Oy verme
günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık
kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer
birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve sakatlar
bekletilemezler. Yaşlılar ' önce alınabilirler.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Oy vermeden önceki işler
DOKSAN ALTINCI MADPE — Sandık ku
rulu Önüne alman kimse seçmen kartını başkana
verir. Başkan seçmenin kütük listesinde adını
bulur ve masa üzerinde duran zarflardan
bir tane vererek, sandık yerinde birden ziyade

Zarfın atılması ve imza
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Kapalı
oy verme yerinde dilediği oy puslasmı zarfa
koyup kapadıktan sonra, seçmen burasını terkeder ve zarfını sandığa bizzat atar.
Körler, mefluçlar veya bu gibi bedenî ma
luliyetleri açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi
seçmeni olan arkadaşlarından birinin ve arkadaşı
yoksa diğer her hangi bir seçmenin yardımı ile
oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden
fazla malûle refakat edemez.
Kurul başkanı oyunu sandığa atan seçmene
ait olup, zarf alabilmek için kendisine bırakıl
mış olan seçmen kartının mahsus yerini mühür
ler ve kütük listesindeki ismi hizasına imzasını
attıktan sonra kartı kendisine geri verir.
İmza atmasını bilmiyen veya arıza sebebiyle
imza edecek durumda bulunmıyan seçmen, sol
elinin baş parmağını basar. Bu parmağı olmıyan- seçmenin hangi parmağını basmış olduğu
yanma yazılır. Hiç parmağı olmıyan seçmenin
durumu, ismi-yerine işaret edilir.
SAHlR'KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — im
zadan imtina edenler olursa ne olacak f
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GEÇlCÎK. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FBYZÎ- | yin eder ve bu kısım etrafında ip germek gibi
OĞLU (Kayseri) — Reyini kullanıp sonra im
hazır bulunanlar 1 n sayımı takip etmelerine en
zadan imtina «derse, imzadan imtina etmiş diye
gel olrnıyaeak tedbirler alabilir.
meşruhat vermekten başka ne yapılır. Reyini
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
atıyor, ondan sonra imza •etmiyor. Başka bilmi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
yorum ne yapılır î
miştir.
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Mad
Oy verenler sayısının kontrolü
dede bir kayıt yoktur da onun için sordum.
YÜZ İKİNCİ MADDE — Oy verme işi bi
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
tince
kurul başkanı bunu yüksek sesle ilân eder.
deyi kabul •edenler... Etmiyenler... Madde kabul
Masa üzerinde sandıktan gayri ne varsa kaldı
edilmiştir*
rılır. Oy vermenin bittiği saat tutanağa geçi
Sandık başını terk
nin,
Bundan sonra kütük listesinde yazılı olup
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Hiçbir
da oy vermiş olanların sayısı, isimleri hizasın
seçmene sandık başında müdahale, telkin veya
daki imza veya parmak izleri sayılarak tutanağa
tavsiyede bulunulamaz ve hiçbir seçmen oyunu
geçirilir. Ve netice yüksek sesle ilân edilir.
kullandıktan sonra sandık başında kalamaz.
BAŞKAN — SÖ2 istiyen yoktur. Maddeyi
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
miştir.
Kurul mensuplarının oy vermesi
YÜZÜNCÜ MADDE — Sandık kurulu baş
kan ve üyeleri, hangi seçim bölgesi veya sandık
listesinde kayıtlı olurlarsa olsunlar vazife gör
dükleri sandıkta oy verirler O seçim çevresinde
oy vermeye yetkili olan ve seçmen kartını gös
teren adaylar ve müşahitler de
bulundukları
sandıkta oy verebilirler.
Bunun için sandık başında oy vermek üzere
bekliyen seçmenlerin arkası alınmış olması lâ
zımdır.
Sandık kurulu başkan ve üyeleriyle aday ve
müşahitlerinin o sandıkta oy verdikleri tutanağa
geçirilir.
Bunlar isim ve hüviyetlerini o sandık seç
men listesine kayıt ederek isimleri hizasına
imzalarlar.

Kullan 1 lmıy an zarflat
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Oy zaflarından
kullanılmıyan^r sayılır ve oylarını veren seç
men sayısına eklenerek kurula teslim edilen zarf
yekûnuna uygun olup olmadığı tutanağa geçiri
lir. KuUanılmıyan zarflar bir paket halinde mü
hürlenir ve üzerine sayısı kayıd edilerek keza
tutanağa geçirilir.
Daha sonra okunup kaydedilecek oy puslalarımn konmasına mahsus torbanın boş olduğu tesbit edilerek keyfiyet tutanağa geçirilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sandığın açılması ve zarfların sayımı

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukarıki
maddede yazılı muame'eden sonra sandık, oyverilen yerde ve hazır bulunanların gözü önün
BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
de açılır, teindeki zarflar, açılmadan sayılır ve
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
oylarını kullanmış olan seçmen sayısına uygun
miştir.
olup olmadığı tutanağa geçirilir.
Faz 1 a zarf çıktığı takdirde, tekmil zarflar
3. Oyların sayımı
yeniden sandığa konur. Kurul başkanı sandıktan
Sayım tedbirleri
fazla sayıya tekabül eden miktarda zarfı gelişi
YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Sayım alenidir.
güzel alır. Bunlar açılmadan yakılır ve keyfiyet
Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayımı takip tutanağa geçirilir."
edebilirler. Kurul faaliyetinin selâmet ve inti
Bundan sonra sandıktaki zarflar tekrar sayı
zamı bakımından sayım masası etrafında boş j lır ve oy verenler sayısına tekabül ettiği görü
kalması gereken kısmı, kurul, bir karar ile tâ- | lürse ara verilmeksizin sayıma başlanır.
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BAŞKAN *— Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Sayımın sürekliliği
YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE —. Sayım işi ara
lıksız devam eder.
BAŞKAN'-»— Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Zarfların açılması
YÜZ ALTINCI MADDE — Sayıma başla
mazdan önce kurul başkanı ayrı, ayrı siyasi par
tilere mensup iki üyeyi cetvel kayıtçısı olarak
w siyasi parti mensubu üyelerden birini san
dıktan zarfları çıkarıp kendisine vermek; diğe
rini de işlenecek oy puslalannı torbaya koymakla
görevlendiril'. Sayım cetvellerinin boş ve yazı
sız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.
Vazifeli üye sandıktan oy zarfını teker te
ker ve ancak bir tanesinin başkan tarafından
okunması bittikten sonra bir yenisini çıkarmak
suretiyle alarak başkana verir. Başkan, zarfın
üzerinde onu atan seçmeni belli edecek imza,
mühür veya işaret bulunup bulunmadığına
baktıktan sonra zarfı açar ve oy puslasmda
yazılı adayların isimlerini sırasiyle aynen ve
ağır ağır okur. O okudukça cetvel kayıtçısı iki
üyeden her biri, önlerindeki cetvelde ismi oku
nan adayın hizasına aldığı oy sayısını kaydeder.
Böylece okunan ve sayım "cetveline kaydedilen
puslaları başkan kurul mühürü ile damgalar
ve diğer vazifeli üyeye verir. O da bunu tor
baya atar.
Oy puslaiarmı isterlerse, kurulun diğer
üyelari, adaylar ve müşahitler de görebilirler.
Adaylara ve müşahitlere kurul karariyle sayım
masası babanda yer verileceği gibi sayım işle
rini yakından takip edebilecekleri bir yerde
ayırabilir.
Dr, SADLlRMAR- (Konya) .— Efendim;aday listelerinin renkli olması prensip itibariyle
kabuledilip de redaksiyon için sevkedildiğine gör^
bunları tasnif için basitleştirmek kabil değil m ü
Birer birer çekip okuyacağımız yerde renklere
göre gruplara ayırmak suretiyle ayni renkleri
taşıyanları, çizilmiş olanlar ayrılmak suretiyle,
ayrı ayrı tasnif yapmak mümkün değil midirt
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ FEY
ZlOĞLU (Kayseri) — Efendim; siyasi partile
rin, bağımsız adayların listelerine işaret konul
ması kabul edilmişti, renkli oy pusulalarının kul
lanılacağı da kabul edildi, Yüksek Seçim Kurulu
na malûmat vermek, işaretleri tescil ettirmek
esaslarına göre maddede bâzı değişiklikler yapı
labilir ama şimdi arkadaşımız Sadi Irmak'm tek
lifinin mümkün olup olmadığı hakkında birşey
söylenemez, tensip ederseniz 88 nci madde komis
yona verilmiştir, bu maddede tevdi buyurulursa,
tetkik eder yeni bir formülü Yüksek Meclise arzederiz.
BAŞKAN — Bu isteğiniz, tasarının birinci
görüşülmesine mâni olur. Komisyon muvafık bu
lursa bu hususu ikinci müzakerede bir değiştirge
vermek suretiyle hallederiz.
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — •
Muhterem arkadaşlar; renk esası üzerinde yapı
lacak- tasnif katiyet ifade eden bir tasnif olma
yacaktır. Psikolojik bir takım vaziyetler hâsıl
edebilir. Muayyen renklerin bir partiye aidiyeti
düşüncesiyle tadatta bir takım aksaklıklar olur.
isimler teker teker kontrol edilmelidir. Renk üze
rine tasnif, partilerin aleyhine bir durum yara
tabilir. Renk üzerine tasnif bâzı isim kaçamak
larına meydan verebilir.
. ';••
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT. AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Bendeniz, ne
Sadi Irmak arkadaşımızın teklifine ne evet, ne
de Kurutluoğlu arkadaşımızın mütalâalarına
hayır diyebilirim. Bunları ancak, bu mütalâaları
tarttıktan, imkânlarla ölçtükten sonra cevaplıya*
bilirim. Biz bunu yarma da getirebiliriz, ister
lerse ikinci müzakeresi sırasında da teklif etme
leri mümkündür.
BAŞKAN — Geri alıyor musunuz?. Yoksa
maddeyi oya koyaylmda tashihat sonra mı ya
pılsın?.
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎÖĞLU (Kayseri) — Geri alıyoruz.
BAŞKAN —-O halde maddeyi komisyona ve
riyoruz.
Oy puslaları.ile açılan zarflar sayısının kontrolü
YÜZ YEDİNCİ MADDE '— Oy sayımı bi,
tince, torbaya atılmış olan oy püslalarınm san
dıktan çıkan zarf sayısına uygunluğu kontrol
edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
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kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Oy puslasma yazılacak isim
YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Oy puslasına adayın öz ve soyadının yazılması mecburidir.
Şukadar ki, sadece öz veya soyadından adayın
kim olduğu tereddütsüz anlaşılmakta ise; kendi
sine verilen oy muteber olur.
SAÎT KOKSAL (îsparta) — Efendim, bu
maddede tedvin bakımından bir hata görür gibi
oldum, onu arzetmek istiyorum.
Maddede diyor ki, «Oy puslasma adayın öz
ve soyadının yazılması mecburidir» Yani bir
mecburiyet ifade ediyor.
İkinci cümlede «Şu kadar ki» diye başlıyor
«Sadece öz veya soyadından adayın kim oldu
ğunu tereddütsüz anlaşılmakta ise kendisine
verilen oy muteber olur» diyor. Arzım şudur
ki : (Mecburidir) kaydını yukardan kaldıralım
ve aşağıdaki istisnaya imkân vermiyelim. Mec
buriyet ifade eden bir hüküm istisna kabul et
mez. Bu itibarla komisyondan istirhamım;
(Mecburidir) kelimesini (Lâzımdır, zaruridir)
gibi bir şekilde hafifletsin.
SÖZCÜ SAİT AZMÎ FEYZlOĞLU (Keyseri) — Lâzımla mecburi arasında fark görmü
yorum, fakat arkadaşımızın bir tereddüdü ol
duğu anlaşılıyor, (Mecburidir) yerine (Lâzım
dır) yazalım. Komisyon muvafakat ediyor.
BAŞKAN — Bu tadille maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Madde bu tadille kabul edilmiştir.
Muteber olmıyan oy puslaları
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda ya
zılı oy puslaları muteber değildir :
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve
renkte bir zarftan gayra bir zarfa konulmuş bu
lunan puslalar;
2. imzalı veya mühürlü veya seçmenin kim
olduğunu belirten her hangp. bir işaret taşıyan
puşlalar;
8. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli
Olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan
zarftan çıkacak oy puslaları;
4. İhtiva ettikleri isimlerden hiçbir sandık
kurulunca okunamıyan oy puslaları.
Bir zarftan, muhtelif isimleri muhtevi ve
(birden fazla oy puslaları çıktığı takdirde bu
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puslalardan hiçbiri muteber olmaz. Aynı isim
leri muhtevi pusladan birkaç tane çıkması ha
linde bunlar tek pusla sayılır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hesaba katılan ve katılmıyan oy puslaları
YÜZ. ONUNCU MADDE — Belli aday sayı
sından daha az sayıda isim ihtiva eden oy pus
laları olduğu gibi kabul edilir.
Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamı
yan isimler hesaba katılmaz.
Aynı isim birkaç defa yazılmışsa tek oy sa
yılır.
Puslada, seçilecek aday sayısından fazla
isim bulunduğu takdirde, sondan başlanarak
fazla adlar hesaba katılmaz.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul olunmuştur.
4. Sandıkbaşı işlerine itiraz
İtirazın incelenmesi ve sonucu
YÜZ ON BÎEÎNCİ MADDE — Sandık başı
işlerinden dolayı sandık kurullarına ilgili seç
men veya siyasi parti tarafından yapılacak iti
raz ve şikâyetler üzerine, sandık kurulu der
hal itiraz ve şikâyeti tetkik ve bir karara bağ
lıyarak ilgiliye seçim yerinde tefhim eder. Ay
nı zamanda, bu karara karşı itirazı olup olma
dığını sorar. İtirazı varsa kararla beraber bu
nu da tutanağa geçirir.
İlgili seçmen veya siyasi partiler, tutanağa
geçirilen bu karara karşı yapacakları itiraz için
ilce seçim kurulu başkanına müracaat edebilir
ler. Başkanın kararı, vaziyeti tashih ve sandık
kurulu kararını iptal eder mahiyette ise derhal
sandık kuruluna bildirilir. Kurul bu karara
uyar.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Şikâyet ve itirazların şekil, müddet ve tesiri
YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Şikâyet ve
itirazlarda ad, soyad ve adresin açıkça bildiril
mesi şarttır. Böyle olmıyan şikâyet ve itirazlar
tetkik edilmez.
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Sandık kurullarına eli geç tutanağın tan* zim edilmesine kadar şikâyet olunabilir.
Sandık kurullarının kararları ve tutanakla
rın tanzim işlemleri aleyhine ilce seçim kurul
larına yapılacak itirazlar sandık tutanağının
tanzimine kadar sözle veya yazı ile sandık ku
rulları vasıtasiyle veya oy verme gününün er
tesi günü saat 17 ye kadar doğrudan doğruya
ilce seçim kurullarına yazı ile yapılabilir. îlce
seçim kurulları, oy verme gününü, takip eden
ikinci gün saat 17 ye kadar kararlarını verir
ler.
îlce seçim kurullarının işlem ve kararlarına
karşı şikâyetler bu kurulların tutanaklarını
tanzim etmelerine kadar ve bu kurulların ka
rarları ve tutanaklarının tanzim işlemleri aley
hine il seçim kurullarına yapılacak itirazlar il
ce tutanaklarının tanzimine kadar bu kurullar
vasıtasiyle veya ilce tutanaklarının tanzimi gü
nünün ertesi günü saat 17 ye kadar doğrudan
doğruya il seçim kurullarına yazı ile yapıla/bilir.
îl seçim kurulları tutanaklarını tanzim gü
nünü takip eden üçüncü gün saat 17 ye kadar
şikâyet ve itirazlar hakkında kararlarını verir
ler.
îlce ve il seçim kurullarına şikâyet ve iti»
razda bulunanlar hazır iseler karar kendileri
ne tefhim edilir. Hazır değillerse şikâyet ve iti
razlarında seçim kurulunun bulunduğu kasaba
veya şehirde muayyen bir yer gösterilmiş ol
ması halinde karar bu yere tebliğ olunur.
Kurul kararlarına karşı yapılacak şikâyet
ve itirazlar oy vermeye ve her türlü seçim işle
rinin devamına engel olmaz.
SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Bir
sualim yar.
Bu maddenin ilk-fıkrasında, «şikâyet ve iti
razlarda ad, soyad v« adresin açıkça bildiril
mesi şarttır» deniliyor
Burada şikâyet edilenler mi, yoksa eden mi
kastediliyor. Bu anlaşılmıyor. Binaenaleyh bu
tereddüdü izale etmek lâzımdır.
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — «şikâyet edenin».
SA*HÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Bu
nun ilâvesi faydalı olur.
Şuhalde şimdi «şikâyet ve itirazlarda şi
kâyet ve itiraz edenin adı soyadı ve adresinin
açıkça bildirilmesi şarttır» şeklinde oluyor.
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BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor
mu?
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Evet.
BAŞKAN — Karakaya.
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim,
bu bölümün vazmdan maksat, seçimlerin neti
cesinin bir an evvel alınmasıdır. Bunu kabul
ediyorum. Yalnız üçüncü fıkrasında :
«Sandık kurullarının kararları ve tutanakla
rın tanzim işlemleri aleyhine ilce seçim kurulla
rına yapılacak itirazlar sandık tutanağının tan
zimine kadar sözle veya yazı ile sandık kurul
ları vasıtasiyle veya oy verme gününün ertesi
günü saat 17 ye kadar doğrudan doğruya ilce
seçim kurullarına yazı ile yapılabilir. îlce se
çim kurulları, oy verme gününü takip eden
ikinci gün saat 17 ye kadar kararlarını verirler»
diyor
Kabul edelim ki, bir ilce seçim kuruluna
bağlı köylerde, kasabada, mahallelerde 20 bin
tane seçmen vardır, bu iş için 200 tane de san
dık vardır. 200 sandığın yüzlerce işine itiraz
lar oldu. Bunun şu kadar kısa zamanda seçim
kurulları nasıl karara bağlıyacaktır? Çünkü
müddet çok kısadır, buna maddeten imkân yok
tur. Bunun kabiliyeti tatbikiyesinin nasıl ola
cağını Komisyon lütfen tavzih buyursun.
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, bütün
itirazların aynı güne teksif edileceği kabul j&dilirse, belki müddet az görülebilir. Fakat 48
saat evvel teşkil edilecek sandık kurullarının oy
verme müddeti hitamına kadar 72 saat yapar.
Bu müddet zarfında bir sürü itirazları halletmiş
bulunacaktır. Bunlar içinde halledilmemiş kı
sım olursa onları da halletmek için bu iki gün
den istifade edecektir.
Bu müddetin kâfi geleceğini ümit ediyoruz.
Esasen çok kere itirazlar, gayet basit şeyler ola
caktır.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ya
pılan tashihle maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm : 3
Oy verme neticeleri
1. Sayım neticelerinin toplanması
Sayımın ilânı ve neticelerinin tutanağa kaydı
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Oyların sa-
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yımı ve sayım cetvellerine neticelerin geçiril
mesi biter bitmez sandık kurulu başkanı bu ne
ticeleri yüksek sesle ilân eder. Bundan sonra :
1. Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün;
2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve
seçim yerinde hazır bulunanlar huzurunda
alenen açıldığı saat ve dakika; şayet sandık
saat 17 den sonra açılmışsa, bunun sebebi;
3. Seçim alanındaki seçmen listesinde yazılı
olan seçmenlerin sayısı;
4. Oy kullanan seçmenlerin sayısı;
5. Sandıktan çıkan zarf sayısı; bunların
oy vermiş olan seçmen sayısını belirten tutanak
larla karşılaştırılmasının sonucu ve fazla çık
mışsa, bu fazlanın kaç tane olduğu ve yakıldığı;
6. Makbul ve muteber tutulan oy puslalarının sayısı;
7. Oy puslalarmdan kaç tanesinin hangi se
bepten ötürü muteber tutulmamış olduğu;
8. îtiraz edilmiş ve ihtilaflı görülmüş fa
kat muteber addolunmuş oy puslalaı mm sayısı;
9. Soyadı alfabe sırasına göre adayların
kaçar oy aldıkları (Rakamla ve yazı ile);
10. Sayım neticesinin başkan tarafından
orada hazır bulunanlara ilân edildiği;
11. Oy vermede kanuna aykırılık bulun
duğu haber verilmiş veya şikâyette bulunulmuş
sa bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca
hab«r veya şikâyet üzerine verilen kararların
neden ibaret bulunduğu;
Matbu tutanak kâğıdına kayıt edilir ve altı
başkan ve üyelerce imzalanır.
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lan oy puslaları, sandık kurulunca düzenlenen
tutanaklar, tasnifte kullanılıp altı kurulca imza
edilen sayım cetvelleri, hesaba katılmıyan veya
itiraza uğrıyan oy puslaları, tutanak defterine
kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler ha
linde kurulun mühürü ile mühürlenmiş ve başkan
ve üyeler tarafından imzalanmış bir torbaya ko
nularak kurulan bağlı olduğu ilce seçim kuruluna
sandık kurulu başkanı ve istiyen kurul üyeleri
tarafından götürülüp teslim olunur.
İlce seçim kurulu bu torbayı sandık kurulu
huzurunda açarak muhteviyatı hakkında müfre
datlı tutanak tanzim eder ve altı her iki kurulun
başkan ve üyeleri tarafından imza edilerek il se
çim kuruluna gönderilecek evraka bağlanır. Bu
nun bir sureti de sandık kurulu başkanına verilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ SEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bu maddede bir
tashih vardır. Son fıkranın birinci satırında
(İlce seçim kurulu bu torbayı sandık kurulu hu
zurunda. diye yazılıdır (Sandığı getiren üyeler
huzurunda) diye tashih edilmesi lâzımdır. Çünkü
her zaman sandık kurula gelmiyecek...
BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Neticelerin birleştirilmesi

YÜZ ON ALTINCI MADDE —4lce seçim
kurulları bu suretle bir taraftan sandık kuru
lundan gelen evrakı peyderpey almakla beraber
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
arasız çalışır ve sandık tutanaklarını birleştir
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
meye devam eder. En son sandık geldikten sonra,
Tutanağın asılması
ilce dahilindeki bütün sandık tutanaklarının birleştirihnesi
ikmal ile bunun neticesini adayların
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Adayla
soyadları
alfabe
sırasına göre tanzim edilmiş umu
rın isimleriyle kazandıkları oy sayısını gösteren
mi bir tutanakla tesbit eder ve adayların
ve bundan önceki maddenin 9 numaralı ben-dinde
aldıkları oylardan itiraz edilmeksizin mâ
gösterilen neticenin sandık kurul başkan ve üye
kul ve muteber tutulan oylarla itiraz edil
lerince imzalı bir cetveli bir hafta müddetle san
miş
iken muteber addolunan oyların sa
dık çevresi dâhilinde asılı kalır.
yısını
ayrı ayrı ve bunları yekûn ederek her bi
Bu cetvellerin tasdikli birer örneği siyasi
rinin
kaçar
oy aldıklarını gösterir, tice Seçim
partiler ve isterlerse bağımsız adaylar müşahit
, kurullarında hazırlanacak bu tutanaklar hemen
lerin* .verilir.
il seçim kuruluna gönderilir,
BAŞKAN -ssr„ Söz istiyen yoktur. Maddeyi
İlce seçim kurullarının yapacakları tasnif iş
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
lemleri sırasında siyasi partiler aday ve müşahit
Sayıma dair evrak ve vesikaların teslimi
leri ve bağımsız aday ve müşahitleri istedikleri
takdirde bulunurlar. Hazır bulunan bağmısız
YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Hesaba katı-
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aday ve müşahitleri beşten fazla olursa kur'a çe
kilerek ilk ismi çıkanlardan beşi bulundurulur.
Bunlara birleştirme işlemlerini yakından takip
edebilecekleri bir yer ayrılabilir ve tasnif bu su
retle aleni olarak yapılır.
Müfredatlı olarak her sandık tutanağında
adayların aldıkları oy miktarını gösteren tuta
nağın birer sureti tasdikli olarak siyasi partiler
ve isterlerse bağımsız adaylar
temsilcilerine
verilir.
Birleştirme neticesini gösteren tutanağın münderecatı, hazır bulunanlara ilân edilir ve bir su
reti ilce seçim kurulu kapısına üç gün müddetle
asılır.
78, 79 ve 80 nci maddeler gereğince sandık
kurulu başkanlarının sandık yerinde haiz olduk
ları yetkileri, ilce seçim kurulu başkanları da tas
nif yerinde haizdirler.
SALÎM ALTUĞ (Erzurum) — Efendim,
tatbikatta, sandıklardan gelen tutanakların bir
leştirilmesinde bâzı tereddütler hâsıl oluyor. Ge
rek 1946 gerek ara seçimlerinde gördük, seçim
kurulu, sandıklardan gelen tutanakların hepsi
geldikten sonra açmaya başlıyor. Halbuki, gelen
tutanakların geldikçe peyderpey açılması ye bit
tikten sonra birleştirilmesidir maksat. Binaen
aleyh bu maddeye : Açılır ve birleştirilir, kay
dının konmasında fayda mülâhaza ediyorum.
Şöyle olacak : «îlce seçim kurulları bu suretle
bir taraftan sandık kurullarından gelen evrakı
peyderpey almakla beraber arasız çalışır ve san
dık tutanakların1 açar ve birleştirmeye devam
eder). «Açar» kelimesi olmadığı için bizim de
bulunduğumuz yerlerde bu gibi hallerde bir ta
kım tereddütler olmuştur, bütün tutanaklar gel
meden açılmamıştır.
GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAHman KONUK (Bursa) — Efendim, birleştirme,
açmadan sonra gelen bir iş olduğu için kurul
açar, açmadan birleştirme olmaz, onun için lü
zum yoktur.
BAŞKAN — Komisyon muvafakat etmiyor.
Zatiâliniz de önerge vermiyorsunuz. Bu gibi
hallerde önergenin hazır bulundurulmasını rica
ederim.
SALÎM ALTUĞ (Erzurum) — Ae/lır denil
diğine ye tavzih edildiğine göre teklifimden vaz
geçiyorum.
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BAŞKAN — Bu açıklama ile maddeyi oya
i sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka! bul edildi.
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2. Milletvekilliği tutanakları
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Milletvekilliği tutanakları
YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE
îl seçim
kurulları merkez ilçesi de dâhil olmak üzere ilce
seçim kurullarından gelen tutanakları yukarıM
maddede belirtilen şekilde birleştirmek suretiy
le oy kazananların adlarmı ve soyadlariyle ka
zandıkları oy sayısını bir tutanakla belli eder.
Adaylardan en çok oy alanların milletvekili se
çildiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder.
En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayı
da oy almış başka bir aday varsa kurul önünde
aralarında kur'a çekilir. Ku'ada adı ç/kana tutanak verilir. Bu tutanağın Büyük Millet Meclisince iptali halinde kur'ada kaybedene tutanak
verilir.
Bütün bu işler yapılırken yukarıki maddede
yazılı olduğu şekilde aday ve müşahitler hazır
bulundurulur ve aleniyet sağlanır.
îl seçim kurulu, milletvekilliğine seçilenleri
gösteren tutanağın bir suretini seçim çevresinde hemen ilân edilmek üzere o yerin en büyük
mülkiye âmirine tevdi eder ve diğer bir suretini de ayrıca üç gün müddetle kurul kapışma
asar. Yukarıki maddenin son fıkrası gereğince
ilce seçim kurulu başkanlığının haiz oldukları
yetkiyi il seçim kurulları başkanları da haizdirler.
Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tara
fından milletvekilliğine seçidiklerine dair birer
tutanak verilir. Bunların ayıvea ikişer sureti
Meclis açılışında Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına verilmek üzere Başbakanlığa gönderilir.
BAŞKAN — Komisyon, burada «Meclis açı
lışında» var. Meclis aç'lışma intizar etmeye ma
hal yoktur. Tensip ederseniz «Meclis açılışında»
tâbirini kaldırıyorum.
KOMİSYON ADINA ABDÜRRAHMAN KO
NUK (Bursa) — Maddenin maksadı şudur: Mec
lis açılışında Başkanlığa gönderilmek üzere,
Başbakanlığa verilir demektir.
BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi daima
açıktır. Bu itibarla «Meclis açılışında» kelime
lerini kaldırıyoruz. Bu tashih ile maddeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler..,
Madde kabul edilmiştir.
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itiraza uğrıyan tutanaklar
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Milletve
killiğine seçilme tutanaklarından itiraza uğrıyanlarm birer sureti il seçim kurulu başkanlı
ğınca dosyası ve evrakiyle birlikte Yüksek Se
çim Kuruluna gönderilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler.,. Madde kabul edil
miştir,
Seçim delillerinin saklanması
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hesaba
katılan ve katılmıyan ve itiraza uğramış olan
oy pusulaları^ sayım cetvelleri ve railletvekilli-
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ğine seçilme tutanakları ile diğer seçim evrakı
bu tutanaklar kabul edilip katiyet kesbedineeye kadar mahallî asliye mahkemelerinde ve
bulunmadığı takdirde sulh mahkemelerinde mu
hafaza edilir ve Yüksek Seçim Kurulunun ve
ya Türkiye Büyük Millet Meclisinin talebi ol
madıkça hiçbir yere gönderilemez.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
15 dakika istirahat etmek üzere oturuma
ara veriyorum.
Kapanma saati: 18

ı>m<*

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma safiJti: 18,30
BALKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel.
KATtPLEE: Oenap Aksu (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli),

BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
Bölüm: 4
Seçimin neticeleri
Yüksek Seçim Kurulu
YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Yüksek Seçim
Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana
gelir.
Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel kurul
larının kendi üyeleri arasından gizli oyla on
bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla
aralarından bir başkan ve bir başkanvekili se
çerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından
kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Baş
kan ve Başkanvekilleri kur'aya girmezler.
BAŞKAN — Buyurun Muammer Alakant.
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar; Miletvekilleri Seçim tasarı
sını, tasarıya damgayı vuracak olan ve adlî mu
rakabeyi teminde en mühim rolü oymyacak
olan maddesine, bölümüne gelmiş bulunuyoruz.
Maruzatıma, evvelâ arzedeyim ki, Demok
rat Parti Meolis Grupu namına yapıyorum. Ve

Demokrat Parti Meclis Grupu bu ağır ve mü
him vazifeyi benim naçiz omuzlarıma yüklet
miş bulunuyor.
Fakat bu vazifeyi takabbül ederken en büyük
cesareti meselenin besatetinde ve en şayanı itimat
otoritelerin rıoktai nazarlarımızı teyit etmesinde
buluma oluyoruz.
Malûmuâliniz, demokrasi ve millî hâkimiyet
milletin iradesini kolaylıkla ve emniyetle tecelli
etmesiyle mümkündür. Bu da seçim hürriyetinin
ve seçim emniyetinin mevcut olmasiyle kaimdir.
Bütün diğer hürriyetler, söz hürriyeti, toplantı
hürriyetleri, partilerin serbestçe propaganda yap
maları, seçim hürriyetini temin etmek içindir.
Bu söz hürriyetinin temini milletçe kıymetlidir.
Biz, seçim emniyetini temin etmek için düşündü
ğümüz formülü İlim Heyetine tevdi ettiğimiz za
man milletvekilleri mazbatalarının tetkikini Yük
sek Seçim Mahkemesinin vazifeleri arasında gör
müş ve bu hususta seçim mahkemesinin verece
ği kararları iki kısma ayırmıştık.
Bir tanesi Büyük Milet Meclisi üyesi olacak
zatın şahsi kifayetsizliği hakkında ihtilâf mevzuubahis olduğu zaman bunu son olarak Büyük Mil-
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let Meclisi hal ve fasletsin. Fakat seçim muame
lelerinden dolayı bir yolsuzluk iddiası vâki olur
sa bu ciheti seçim mahkemesi tetkik etsin ve ve
receği karar katı olsun, Büyük Millet Meclisin
ce de muta olsun.
Malumuâliniz İlim Heyeti bundan daha yu
karı çıktı, bundan daha kuvvetli bir adım attı,
dedi ki milletvekillerinin mazbataları; gerek
onların mazbatalarından dolayı, gerek onların
şahıslarından dolayı ve gerek seçim işlerindeki
yolsuzluklar dolayısiyle itiraz vâki olduğu tak
dirde bunu yüksek mahkeme takdir eder, tahkik
eder ve bir karara varır. Bu karar katidir. Bü
yük Millet Meclisine bunun muta olması lâzımgelir şeklinde ilim heyeti bir neticeye vardı. Fa
kat Hükümet tasarısında gerek Demokrat Parti
nin ilim heyetine vermiş olduğu noktai nazardan
gerek ilim heyetinin kabul etmiş olduğu noktayı
nazardan ayrı bir esas kabul edildi. Takdir bu
yurursunuz ki, bir partinin bir umdesine taallûk
etmiyen hususlarda bir millet işi bir memleket
işi olan hususlarda kanunların çıkmasında par
tilerin parti grupu mensupları ufak konsesyonlar
yaparak o kanunun nihayet milletin ve nihayet
Büyük Millet Meclisinin, mahsulü, bir malı ola
rak çıkartmak mecburiyeti vardır. Seçim Kanu
nunun diğer maddelerinde olduğu gibi, biz, nok
tai nazarlarımızı ileriye sürdük, ikinci derecede
olan kısımları kabul edilmediği takdirde B. M.
Meclisinin vermiş olduğu kararlara hürmet gö.sterdik. Hükümet tasarısında da bizim noktai na
zarımızın hilâfında bir esas kabul edilmiş olduğu
halde yine ayni konsesyonu yapmak lüzum ve
zaruretine kani olarak Cumhuriyet Halk Parti
sine dayanan Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metinin noktai nazarını kabul ettik.
ilim heyetinin vermiş olduğu karar, arzettiğim gibi, daha çok kuvvetliydi. Bizim ilim heye
tine vermiş olduğumuz tasarıda ki noktai nazar
ise ondan biraz daha az kuvvetliydi. Biz, mu
hakkak noktai nazarımızı empoze etmek yoluna
gitmedik. Ve noktai nazarımız kabul edilmediği
için, bu Seçim Kanunu seçimlerde emniyeti, se
çim hürriyetini ve seçim emniyetini temin etmi
yor, etmiyeeektir diye bir iddiada bulunmadık.
Gerek B. M. M. nin muhterem üyeleri tarafın
dan ve gerek aklı selimine hürmet ettiğimiz ve ka
ni olduğumuz Büyük Millet tarafından bir şikânör parti, ihtilâf çıkaran, ihtilât yaratan ve ihtilâtları bahane ederek millî meselelerde pürüzle c
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çıkaran bir parti olarak görünmek istemedik. Hü
kümetin noktai nazarını kayıtsız şartsız kabul
ettik. Fakat komisyonda bulunan muhterem üye
lerin bir kısmı, ki, bu bir kısım bilâhara sayı iti
bariyle ekseriyeti teşkil etmiştir. Hükümetin nok
tai nazarına dahi yanaşmadılar, Hükümetin nok
tai nazarını dahi kabul etmediler. Elbette Hükü
met bu mesele üzerinde uzun uzun durdu. Çün
kü bu meselenin, Seçim Kanununun, seçim emni
yeti, seçim hürriyetinin prensipal noktası oldu
ğunu biliyordu. Son maddeleri de ve tasarılarda
mevcut olan esbabı mucibesinde de gördüğümüz
gibi derin muhakemelerden sonra bir karara var
mış bulunuyor. Seçim Komisyonunun vermiş ol
d u ğ a kararda seçim mahkemesinin salâhiyetlerini
haiz olacak ayni fonksiyonu ifa edecek bir seçim
Yüksek Seçim Kurulu teşkil edildi.
Halbuki, seçim mahkemesinin fonksiyonla
rını bu Seçim Yüksek Kurulu asla ifa ede
bilecek iktidarda değildir. Tasarıdaki mevcut
olan maddeler bu seçim kurulunun sade bir
isim değişikliğini temin etmiyor, aynı zamanda
seçim mahkemesinin haiz olduğu salâhiyetleri
de refetmiş oluyor. Eğer seçim muamelâtında
teşevvüşü, zorlukları mucip olan bir hüküm
olmuş olsaydı elbette mesuliyetini üzerine al
mış olan Hükümet böyle bir Yüksek Seçim
Mahkemesi tesis etmeyi teklif etmezdi ve bu
nun için karar almazdı. Halbuki biz şimdi bu
Yüksek Seçim Mahkemesinin kaldırılması ile
onda bulunan birçok salâhiyetleri refetmek is
tiyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun ihtilâfları
lâyıkıyle aydınlatacak ve bütün şüpheli nokra
ların tahkikma yetecek bir vazife ifa edemiyeceğini görüyoruz. Bu seçim kurulunun bugün
kü haliyle memlekette seçim emniyetini ve se
çimlerden sonra, seçimler hakkındaki şüphele
rin mürtefi olmasının temin edilmiyeeeğine kani
bulunuyoruz. Eğer seçim kurulu ile, Yüksek
Seçim Mahkemesi kabul edilmezse hepimiz bir
milletvekili olarak, hassasiyetle durmamız lâzımgelen seçimlerin yapıldığına, dürüst olarak
yapıldığına, kanun hükümleri dâhilinde tam bir
itminan peyda edilmediğine kani bulunuyoruz.
Hükümet tasarısının gerekçesinde şu ibare
leri kullanmaktadır : Mademki muhalefet, se
çim kurullarında vazife almayı prensip olarak
iddia ediyor ve mademki, ilim Heyeti bunu
tavsiye eylemektedir, Hükümet tasarısını bu
i esasla Büyük Millet Meclisine sunmak raesuü-
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yetini seve seve yüklenmektedir. Şimdi tasarı ı «Yüksek Mahkeme» ye inkılâbeder. Bu, nihada Hükümet niçin bu karara vardığını izah et I yet tasarının ikinci görüşülmesinde dahi bu ci
hetleri tashih edebiliriz.
mek ve bunun mesuliyetini de Yüksek Huzuru
Şimdi bu hususta hazırlamış bulunduğumuz
nuza şevkle yükleneceğini ifade etmektedir. |
takriri
Yüksek Başkanlığa takdim ediyorum.
Şimdi Hükümetten bekleriz ki, bu mesuliyeti
Bu takririmizi bir kere huzurunuzda ben oku
burada yüklendiklerini beyan etsinler. Biz Hü
yayım.
kümetin noktai nazarını kabul ettiğimiz halde
«Milletvekilleri Seçimi Kanun tasarısının
Hükümete itimat etmiş olan ekseriyetin noktai
Komisyonca
teklif edilen 120, 121, 122, 123, 124,
nazarını tasvip etmemek biraz garip olur kanaa
125
ve
126
nci
maddeleri dördüncü kısım dör
tindeyim.
düncü bölüm yerine Hükümet tasarısındaki
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Demokratik
112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 1.18 nci maddeleri
midir bu?
ihtiva eden dördüncü kısım dördüncü bölümün
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — De
müzakeresini teklif ederiz».
mokratik rejimlerde Hükümet, Büyük Millet
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —
Meclisinin ekseriyetine istinat eder. Bu gibi
Muhterem
arkadaşlar; tasarının en mühim bö
mühim meselelerde eğer Hükümetle ekseriyet
lümlerinden,
birisi üzerine gelmiş bulunuyoruz.
arasında büyük bir noktai nazar farkı varsa
Milletvekili
seçilenlerin tutanaklarına karşı
ozaman meselenin mahiyeti değişir.
yapılan itirazların nasıl tetkik edileceğini, han
Arkadaşım Emin Soysal, Cumhuriyet Halk
gi mercilerde nihai karara bağlanacağını göste
Partisine yeni girmiş bulunuyorlar, böyle pole
ren bir bahis üzerindeyiz.
mik yapma yoluna gitmesinler.
Denebilir ki, bütün seçim faaliyetlerinin top
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Zatıâliniz de
lanıp geldiği ve çözülmesi lâzımgelem düğüm
Demokrat Partiye yeni teşrif ettiniz.
teşkil ettiği nokta burasıdır. Ve yine denebilir
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Biz,
ki, seçim mekanizması üzerinde tesis edilmiş olan
mühim bir mesele üzerinde konuşurken işi böyle
muhtelif emniyet maddeleri arasında en mühim
polemiklere dökmesinler.
ini bu maddedir ve vatandaşların vicdanlarında
Hükümetin vermiş olduğu tasarıda dördün
hâsıl olan, hâsıl olacak tereddütleri izale etmek
cü bölüm halinde Yüksek Seçim Mahkemesinin
için konulmuş olan en mühim hükümler bu bö
kurulması esasları vaz'edilmiştir. Bu dördüncü
lümde bulunmak icabeder. Burada ne kadar isa
bölüm 7 maddeyi ihtiva etmektedir. Bu mad
betli karar alırsak, seçim emniyetini o kadar isa
delerin her biri arasında irtibat vardır. Binaenbetli ve kesin olarak tesis etmiş oluruz. Bu mev
ajeyh şimdi müzakere edilmekte olan 120 nci
zuda vatandaşların yüreğinde şüphe bırakacak
maddeyi yalnız basma ele almak ve yalnız 120
yerleri ne kadar izale edersek
seçim emniyeti
nci maddenin tadilini istemek bu bölümün için
üzerinde dedikodular o derece azalır, o derece
de bulunan ahengi ihlâl edebilir.
salim bir yol tutulmuş olur. Bu itibarla üzerin
de hassasiyetle durmaya mecbur olduğumuz bir
Onun için biz Hükümetin uzun tetkikler ne
mevzua gelmiş bulunuyoruz.
ticesinde vâsıl olmuş bulunduğuna kani olduğu
muz bu dördüncü bölümün yerine 121, 122, 123,
Bu mevzuda Millet Partisinin görüşü, bu ta
124, 125 ve 126 nci maddelerin müzakere edil
sarının Komisyonda müzakeresi yapılırken, ge
mesini teklif ve rica ediyoruz. Bundan evvel
rek tümü hakkındaki mâruzâtımız sırasında, ge
geçen bâzı maddelerde «Yüksek Seçim Kurulu»
rekse bu bölüm konuşulurken sepkeden mâru
tâbiri geçmiştir. Bu bölüm taayyün ettikten
zâtımızla gayet açık olarak, samimî bir şekilde
sonra bu tâbir öteki maddelerde de «Yüksek Se
ifade edilmiş bulunmaktadır.
çim Kurulu» şeklinde mi kullanılacaktır, yok
Esas şudur: Milletvekili seçilenlerin tutanak
sa «Yüksek Seçim Mahkemesi» mi olacaktır ken
larına karşı yapılmış olan itirazların nihai hal
diliğinden meydana çıkacağını önce de ifade et
mercii Yüksek Seçim Mahkemesi olmalıdır. Bü
miştik. Hükümetin tasarısı bu "bölüm halinde
yük Meclise bu mevzuda bir karar tanımamalı
kabul edildikten sonra elbette bundan sonra
dır. Bu hal, bizim seçimlerde adlî teminattan
geçmiş olan maddelerdeki «Seçim kurulu» da
anladığımız mânanın içinde mündemiçtir.
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' Biz muhtelif defalar ifade ettiğimiz gibi ad ! kezindedir. Yüksek Heyetiniz bu noktai nazarı
lî teminatı; seçim kütüklerinin hazırlanmasın | kabul ederek, bu görüşe iltifat ederek tutanak
lara karşı yapılan itirazları Yüksek Mahkeme.
dan başlıyarak bütün seçim safhalarını içine
ye tevdii kabul ederse bu, kanunun veeceği te
alan ve nihayet tutanaklara karşı yapılan itira
minatların
en büyüğü olacaktır. Böylece vatan
zın nihai olarak halli işini de ihata eden bir em
daşın
vicdanında,
seçimlerdeki yolsuzlukların
niyet sistemi olarak kabul etmekteyiz.
nihayet en âdil ve en yüksek bir mahkeme hu
Bu mevzuda ileri sürülecek ve konuşulacak
zurunda halledileceği hakkında samimî bir ka
sözler ne kadar çok olursa olsun, bu mevzuun
naat yerleştirecektir. Bundan Yüksek Heyetin
ciddiyeti ve bu mevzuda Büyük Millet Meclisin
fariğ olmıyacağmı ve bu yerinde teklifimizi na
de itirazların tetkik edilmemesi için söylenmesi
zara
alacağını ümit ediyoruz.
lâzımgelen sözlerin ehemmiyetini şu noktada
BAŞKAN — Ali Rıza Türel.
toplıyabiliriz.
ALİ
RİZA TÜREL (Konya) — Muhterem
Bir meclis ki, içinde seçimine itiraz, edilen
arkadaşlar,
gayet ciddî ve hayati bir meselenin
ve neticede tutanağının muallel olması ihtimali
müzakeresi
ile
meşgulüz. Büyük Millet Mecli
olan milletvekillerinden mürekkeptir, bu vazi
sine
hayat
verecek
olan bir karar, şimdiye kadar
yetteki bir meclisin üyelerinden birisinin tuta
olduğu
gibi
Meclis
tarafından mı verilsin, yoksa,
nağına karşı yapılan itirazın tetkik, hal, ve ni
bu kararın verilmesini teshil için hazırlıyacak
hai karara bağlanmasında henüz tutanağın mu
bir adlî heyet mi teşkil edilsin? Bu mesele hak
allel olup olmadığı meçhul olan kimselerin, reye
kında
muhtelif memleketlerde mevcut olan sistem
iştirak etmesi gibi bir fasit daireye bizi götür
ler
hakkında
malûmat vererek vaktinizi almak
mektedir.
istemem.
Zaten
bunlar Yüksek Heyetinizce malûm
1946 seçimlerinin s<onunda bunun hakikaten
dur. Yalnız benim burada ehemmiyetle tebarüz et-,
acı netice ve misallerini gördük. Binaenaleyh
tirmek
istediğim nokta, gerek Hükümet tarafından
millet muvacehesinde milletvekili seçilenlerin
yapılan
teklif ve gerek komisyonda yapılan uzun ,
tutanağına karşı yapılacak itirazların tetkiki
mesai
neticesinde
verilmiş olan karar her hangi
işinin hiçbir siyasi karara, hiçbir siyasi tesire
bir
imtiyaza
sürülmek
endişesinden doğma dar
tâbi olmadan kılı kırk yaran bir zihniyet için
görüşlü bir düşüncenin mahsulü değil, birtakım
de emniyet altında millete tam olarak tetkik
ciddî sebeplerue,- tarihî ve pratik sebeplere daya
edildiği kanaatini yerleştirmeye mecburuz. Bu
nan
neticelerdir. Evvelâ şunu arzedeyim ki, ben,
kanaat ancak tutanakların siyasi karakteri olşahsım
namına konuşuyorum. Komisyon Sözcüsü
mıyan ve tamamiyle müstakil hüviyette olan
veya,
komisyon
adına değil.
fbir heyet tarafından tetkiki ile temin edilebilir.
O heyetin de Yüksek Seçim Mahkemesi oldu
ğunda şüphe edilemez.
Arkadaşlar, seçim, seçenlerle seçilenler ara
sında bir akit olarak mütalâa edilebilir. Bu
akitte taraf olan insanların, akdin sıhhatine kar
şı yapılmış olan itirazları tetkik etmesi, taraf
lardan birisinin hâkimlik yapması gibi bir neti
ce verir. Akdin sıhhati, arzettiğim gibi, tama
miyle tarafsız bir heyet olan Yüksek Mahkeme
nin hal ve nihai karara bağlanması zarureti
vardır.
Bizim bu mevzudaki görüşümüz hulâsa ola
rak her zaman samimiyetle ve açık olarak ve
değişmez bir tarzda ifade edilen ve seçimin bü
tün faliyetlerinin adlî teminat altında .mütalâ
asının zaruri bir netice olarak tutanaklara kar
şı yapılan itirazlarda Yüksek Mahkemede halli
ne imkân verir bir kanunun hazırlanması mer-

Hukuki bakımdan mesele; yani milletvekilinin
kanuni şartları haiz, olarak seçilip seçilmedim
tahkik, tesbit ve tâyin etmek ve ona göre karar
vermek meselesi, mahiyeti itibariyle kazaidir.
Binaenaleyh nazari mantık işin, bu gibi mesele
lerde vazifedar kılınması lâzım gelen hâkim ve
mahkemeler tarafından halledilmesini icabettirir.
Bu böyle olduğu halde dünya mevzuatını tetkik
ettiğimiz zaman ve bu işin tarihi devalüasyonuna
göz attığımız zaman, mesele hakkında katî netice
ye varılmamış olduğunu görüyoruz.
Malûm olduğu gibi bu hususta karar vermek
salâhiyeti evvelce kır allara aitti. İngiltere'de
Parlâmento kurulduktan sonra uzun müddet, 17
nci asrın sonlarına kadar, bu salâhiyet kırallarda idi. 17 nci asrm sonlarında İngiliz Avam
Kamarası bu hususta karar vermek yetkisini
kendisine aldı 17 nci asırla 18 nci asrm sonları-
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na kadar vaziyet böyle devam etti. 18 nci asrm
sonlarına doğru kabul edilen bir kanunla avam
kamarası bu imtiyazından vaz geçti. Çünki tez
vir derecesine kadar varan şikâyetler, itirazlar
vâki oluyor ve bir ıstırap yaratıyordu. İngiltere'
de bu kanun çıktığı zaman buna ilk itiraz eden
ler, hâkimler olmuştur. Hâkimler, böyle bir ka
nunla kendilerine verilen vezifenin o zamana ka
dar politika ile hiç meşgul olmamış olan bu ka
za camiasını şüpheler altında bırakacağını ve
onun kararlarının münakaşa edilmesine sebebi
yet vereceğini ileri sürerek o kararı protesto et
mişlerdir. Fakat hâdiseler, bu endişenin İngiliz
ler için yersiz olduğunu gösterdi. İngiliz camiası
için bu böyledir. İngiltere'de sistem muvaffak
oldu ve hâlâ yaşamaktadır. Malûm olduğu gibi
yüksek mahkemeden ayrılmış iki hâkimi bu işe
memur etmişlerdir. Mazbatanın reddine karar verebimek için bu iki hâkimin ittifak etmesi lâzım
dı?. Bunun bir de karşılığı var yine bilindiği
gibi, rakamı ifadede belki bir hata yaparım fa
kat hatırladığıma göre, mazbatalar hakkında şi
kâyet ve itirazda bulunan adamın 1000 İngiliz
lirası depo etmesi lâzımdır. Şayet iddiası tahak
kuk etmezse bu parayı kaybeder.
Yani meselenin ehemmiyetini nazarı itibara
alan İngiliz kanun vazıı bir taraftan bu salâ
hiyeti mahkemeye verirken, diğer taraftan da
bu hâdiselerin çok defa tezvire müsait olduğunu
düşünerek bunu kuvvetli ve sert bir müeyyide
ile karşiamak istemiştir ve tatbikat göstermiş
tir ki, bu müeyyide sayesinde müracaatlar, iti
razlar azalmış ve müracaatlar hakikaten ciddî
meseleler üzerinde olmuştur.
Başka memleketlere göz attığımız zaman gör
düğümüz manzara çok değişiktir. Bâzıları bu
işin tetkiki için ayrı bir mahkeme kurmuşlar ve
nihai karar verme salâhiyetini bu mahkemeye
vermişlerdir. Bâzı memleketler mevcut Anayasa
mahkemesine bu işi vermişlerdir. Mahkemeye bu
işi veren men^eketlerden de bir kısmı idari bir
k;smı da adlî mahkemeye vermişlerdir. Fakat
bugün Devletlerin ekseriyetinde halen cari ve
mer'i olan sistem bizim memleketimizde de tat
bik edilmekte olan, tutanakların millet meclis
leri tarafından tasdik edilmesi sistemidir.
Fransa'da 1791 de ortaya çıkan bu sistem
pek ayrı kalmış tarihten beri müstemir tatbikat
ve kanuni mevzuat daima bu işin millet meclisi
tarafından halledilmesini âmir bulunmuştur. Bu
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mevzuata göz attığımız zaman görüyoruz ki,
1791 Anayasası, sene I I I Anayasa'sı 1877 Ana
yasası ve son 1946. Anayasası bütün bu mevzuat
kendi esasının seçimine ait işlerde karar verme
salâhiyetini Fransız Parlâmentosuna tanıyan bir
maddeyi ihtiva etmektedir.
Bu defa son Anayasa müzakere zabıtlarını
tetkik ettim. Mesele münakaşa olmadan gegçmiştir, maddeler münakaşa mevzuu olmadan geç
miştir ve eski sistem olduğu gibi kabul edilmiştir.
Acaba Fransa'da bütün âlimler mahzurları
ve kuvvetle tebarüz ettirilmelerine rağmen neden
bu ananevi tatbikat sürüp gidiyor? Sebebi; doğ
rudan doğruya temsili rejim, telâkkisinden ileri
gelmektedir.
Yani Millet Meclislerinin istiklâli, hüküm
ranlığı ile alâkalı bir mesele olduğu için bu
hususta karar vermek salâhiyeti bilhassa tef
riki kuva sistemi cari olan memleketlerde millet
meclislerine aittir, fikri galebe çalmış ve bu fi
kirler kendini empoze etmiştir, müesseseyi em
poze etmiştir.
Fakat, son zamanlarda görüyoruz ki, bütün
bu sistemin tatbikatı esnasında görülmüştür ki,
sistemin bâzı mahzurları vardır ve bu mahzurlar
ciddidir.
Sistemin mahzurlarını arzettim; millet mec
lisleri kazai vazife gördükleri zaman, politika
da olduğu gibi, muvaffakiyetli bir netice alama
dıkları sabit olmasıdır. Kazai vazife birtakım
ince hukuk meselelerinin hallini icabettirir. Bu
itibarla tetkiki opjektiviteyi ve derin hukuki
bilgiyi icabettirir ve nihayet vazifeleri itibariyle
tam bitaraflık durumu içinde bulunan adamlar
tarafından görülmesi lâzımgelen bir vazifedir,
denemektedir. Hakikaten bundan dolayıdir ki,
tektük haksızlıklar her memlekette olmuştur,
nitekim son Seçim Kanunundan sonra kurulan
Fransız Meclisinde bunun misallerini gördük.
Buna rağmen neden bunlar hu sistemden vaz
geçmiyorlar1? İşi mahkemelere tevdi
etmenin
amelî mahzurları da olduğundan buna gidemi
yorlar.
Sözlerimin başında arzettiğim gibi millet
meclisleri sade eski tarihlerden beri taşıdıkları
bu salâhiyet ve imtiyazı her şeye rağmen idame
ettirmek gibi keyfî bir maksatla hareket etmi
yorlar. Ciddî birtakım amelî sebepler kendileri
ni bu yolda devama sevkemektedir.
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Nitekim Weimer Anayasası bildiğiniz gibi
işin muhtelit bir mahkeme tarafından
tedviri
usulünü kabul etmiş olduğu halde yeni kurulan
Garp Almanyası Devletinde bu iş tekrer Mec
lise alınmıştır. Yalnız onların Anayasa Mahke
mesi olduğu için zannediyorum ki; bu mahkeme
ye Meclisin vereceği kararın Anayasaya
mu
halif olduğu noktasına itiraz -etmek suretiyle iş
bilvasıta tetkik yoluna gidilebilir. Amerika'da
bizim usulümüz devam ediyor, FYansa bizim
usulümüzü tatbik ediyor daha. başka mütaaddit
memleketlerde durum böyledir. Bu memleket
lerde demokrasi yok mudur? Seçimlere gelen
milletvekillerinden kanuni şartlara göre seçil
diklerini tâyin endişesi onlarda yok mudur, elbet
te ki vardır. Arzettiğim gibi mahkemeleri bu işe
karıştırmamak ve mahkemelerin kararları hak
kında bilhassa efkârı umumiyeyi bilhassa müna
kaşa ve dedikodu yaratmak endişesi kendilerini
bu işi mahkemeye vermekten alıkoymaktır. İl
min tazyikma ve ısrarına rağmen bunu tatbi
kat siyasi ve amelî sebepler dolayısiyle yapıl
maktadır.
Bizim vaziyetimize gelince:
Bu Seçim Kanunu tasarısı bir adlî teminat
manzumesi kurmuştur. Seçimin muamelelerinin
muhtelif safhalarında, muhtelif merhalelerinde
daima bir adlî teminatla, kazai murakabe ile kar
şılaşmış bulunuyoruz. Ve bunu manzume ilim
heyetinin Yüksek Seçim Mahkemesi adını verdiği
ve huzurunuza arzedilen tasarıda da Yüksek Se
çim Kurulu diye isimlendirilen teşekkülün vüc-ıda getirilmesi ile tamamlanmış oluyor.
Şimdi mühim olan nokta, Komisyonda da arzettim, efkarı umumiyeye arzetmek de faydalı
olur, bence şudur :
Şahsan işin bir mahkeme tarafından tetkik
edilmesine taraftarım ve bunda büyük mahzurlar
olduğunu düşünmekle beraber faydalar da müta
lâa etmekteyim.
Niye buraya doğru gitmedik?. Komisyon ne
den bu yola gitmedi?.
Bu hususta yapılan uzun münakaşaları muha
lefeti temsil eden arkadaşlarımız da orada dinle
diler. îleri sürülen fikirler şu oldu :
Dendi ki, haklı olarak, buna mahkeme dersek
nihai karar vermek salâhiyetini tanımak lâzım
dır. Nihai karar vermek salâhiyetini haiz olan
bir mahkemenin B. M. M. azasının seçilme mua
melesi bizzat B. M. M. nin teşekkülü lıakkmda
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karar vermek salâhiyetini haiz bir mahkemeyi
ancak Anayasa ile kurmak mümkündür tezi orta
ya atılmış ve bu tez ekseriyet tarafından kabul
edilmiştir.
Bizzat Başbakan Yardımcısı eğer Anyasaya mu
halif olmasaydı bunda İsrar etmezdim, dediler. Ay
ni fikre bendeniz de sahibim. Binaenaleyh önümüz
de çok büyük bir mâni vardır. Kanun kuvveti ile
aşılmaz bir mâni vardır. Kuracağımız heyete,
adı ne olursa olsun, nihai karar vermek yetkisini
tanıdığımız zaman bizzat işin kazai mahiyette
olmasına, bu heyetin teşekkül tarzına, onu teş
kil edecek şahısların vasıf ve hüviyetlerine, takibedecekleri usule bakıldıktan sonra verdikleri
kararın bir kazai karar olduğuna hiç tereddüt
etmemek lâzımdır. Binaenaleyh böyle bir kararın
B. M. Meclisi tarafından bozulması veya ona
muhalif bir karar verilmesi halinde Anayasanın
bildiğimiz, B. M. Meclisi mahkeme kararlarını
değiştiremez, maddesi ile karşılaşırız. O halde ne
yapmalı?.
Zannediyorum ki, vardığımız netice bu iki
sinin ortasında bir neticedir. Bu heyetin bitaraf
lığından ve bu sayede arzettiği teminattan fayda
lanalım. Fakat Anayasanın bugünkü mânası ve
hüviyeti karşısında nihai karar salâhiyetini onla
ra tanımıyalım. Mazbatalar gelsin, onlar tetkin
etsin, neticeyi bir raporla B. M. Meclisine bildir
sinler. Meclis bunu tetkik ederek lâzımgelen neti
ceyi kendisi çıkarsın.
Arkadaşlar, bu büyük bir merhaledir. Kanaa
timce öyle büyük bir merhaledir ki; hiçbir mebus
arkadaşımız böyle bir heyetin, bir kurulun hukuk
esaslarına, usullerine göre yaptığı tahkik ve tet
kik neticesinde vardığı neticenin aksine bir ne
ticeye varamaz.
Buna evvelâ kendi vatanseverliği, saniyen
kendisinin kanuna hürmet şuuru ve şiarı buna
mânidir. Binaenaleyh Yüksek Seçim Kurulu ka
rarlarında sarih bir zühul, maddî bir hata olur,
B. M. Meclisi kararma mesnet olabilecek kanuna
aykırılık olursa ancak, o takdirde B. M. Meclisi
o karara muhalif bir karar verecektir.
Bu suretle, Anayasanın bizi menettiği bir şeyi
de yapmış olmak durumuna girmemiş olacağız.
Muhterem arkadaşlar; mâruzâtımı hulâsa et
mek istersem, şahsan bu işin bir Anayasa tadili
neticesinde, doğrudan doğruya mahkemeye ve
rilmesine taraftarım, mahzurlarına rağmen. Bun
] da ki, faydayı görüyorum. Fakat bugünkü şart-
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lar karşısında Anayasa bizi bundan menetmekte
dir. Anayasanın umumi hüviyeti, böyle bir işin
tetkiki için, kanunla bir mahkeme kurulmasına
mânidir.
Yüksek Seçim Kuruluna tahkik yamak ve ne
ticesi üzerinde Büyük Millet Meclisinin varacağı
karar üzerinde ciddî surette müessir olacak bir
rapor hazırlamak salâhiyeti tanınınca bunun mu
cip olacağı tezvirleri, fesatları önlemek için bâzı
memleketlerin kabul ettiği bir maddeyi kabul et
mek zarureti de vardır. Bu, aynı zamanda hak
sız şikâyetlerin, tezvirlerin önüne geçmek için
başlıca çare olacaktır. Binaenaleyh Komisyon,
çalışmalarında meseleyi ciddî bir surette tetkik
etmiş işin her taraıiyie uğraşmış, huzuru âlinizde
bulunan şekli arzetmiştir. Eğer bu şekil tatmin
kâr değilse, tam bir mekanizmanın ifadesi değilse
onu, Anayasanın bir zarureti olarak kabul etmek
lâzımdır.
Mâruzâtım şahsım nammadır, bu beyanatımı
komisyonda arzetmiştim. Huzurunuzda da arzediyorum. Netice olarak : Hükümet
tasarısı
ile komisyon tasarısı arasında esas itiba
riyle mevcut olan farklar, orada hâsıl olan muta
bakattan vücuda gelmiştir. Bu kelime farkları,
tahkik yerine delilleri toplama, inceleme ve saire
gibi şeyler, meselenin esasını değiştirir bir mahi
yet arzetmemektedir. Mesele, bize büyük bir mer
hale katettirecek şekilde halledilmiş ve tasvi
binize sunulmuştur. Bugün bu kadarını yaparız
ve bu suretle de bu seçim tasarısının kurmaya
çalıştığı adlî murakabe sisteminin son halkasını da
tamamlamış oluruz, daha ileri gitmek ihtiyacı du
yulursa o, ancak Anayasa vâzıının düşüneceği
bir meseledir. Bu kanaatimizde yanılmış olabili
riz, meselenin Anayasaya muhalif bir ciheti görülmiyebilir, fakat şahsi kanaatim samimîdir. Bil
hassa sayın Muhalefet Lideri arkadaşıma hitap
ederek söylüyorum: Anayasanın hazırlandığı za
mandaki haleti ruhiyenin böyle bir şeye imkân
verecek mahiyette olup olmadığını düşünmelerini
rica ederim. Büyük Millet Meclisi tek kuvvet
halinde memleketi idare etmek üzere kurulmuştu,
tasavvur edebilir miydi'ki, bu Anayasa, kendine
hayat verecek olan nihai bir kararı, kendinden
başka, kendisinin de o kadar müstakil olduğu bir
heyete bırakmıg olsun?.. Eminim ki, bu, Anayasa
vâzılarınm aklından geçmemiştir. Bilhassa bu
sebepledir ki, biz bunu Anayasaya aykırı telâkki
ettik ve Yüksek Seçim Kurulu diye bir heyet ha-
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linde bu kurulu tesbit ederek huzurunuza. ge
tirdik.
FUAD HULUSİ DEMlRELLl (İstanbul) —
Muhterem arkadaşlar, arza hacet göremem
ki, hukuk âlemi, siyasi fikir âlemi tekâmül yo
lundadır. Filhakika bu tekâmül her memle
kette hissedilen ihtiyaç ve zaruretler üzerine te
kevvün etmektedir. Muhterem Ali Rıza Türel
arkadaşımızı dinledim. Kendilerim tebrik ede
rim. Şahsi fikirleri hukuki bir meseleden baş
ka bir şey olmıyan herhangi bir seçimin kanuni
mevzuata uygun olup olmadığı meselesini hal
letmek kazai bir mercie ait olmak lâzımgeldiğini kendileri de kabul ve ifade buyurdular.
Yalnız dediler ki, bu sistemi henüz kabul
etmeye yanaşmayan memleketler var, onların
da istinadettiği ciddî sebepler vardır.
Biz hakikaten şimdiye kadar mazbataların
tetkiki hususunda Büyük Millet Meclisin bu
son tekâmül merhalesi olan çok partili sisteme
giriııciye kadar büyük kolaylıklar arzettiğini
biliyoruz. Fakat çok partili rejime girdikten
sonra
bâzı seçimlere karşı bir milletveki
linin seçimi kanuni hükümlere aykırı yapılma
mış yolunda olmamıştır, yolsuzluk yapılmıştır
şeklinde vâki olan şikâyetler bu büyük heyetin,
Büyük Meclisin komisyonlarında tetkik edilir
ken kazai vazifenin tamamiyle ihmale uğradığıgörüldü.
O zamanlarda şöyle bir tez ileri sürülmüş
tü ki, Anayasamızda mesnedi yoktur. Bu teze
göre komisyonlar yalnız evrak üzerinde tetkikat yapar ve resmî mercilerden malûmat ister,
bunun üzerine mazbata hakkında kararını yük
sek Kamutaya arzeder.
Halbuki, biliyorsunuz ki, Yüksek Meclisin
salâhiyeti hudutsuzdur. Anketparlâmenter de
nilen gayet büyük yetkiyi haizdir. Böyle tah
kiki lâzımgelen ve tahkiki musırran istenen
keyfiyetler tahkiksiz bırakılırsa elbetteki kazai
olan vazife yapılmamış ve yalnız siyasi mülâha
zalarla ekseriyetin fikri hâkim olmuş demektir.
Memleektimizde bu durumun ve bu vaziye
tin, bu ihmalin ne kadar teessür ve ıstırap uyan
dırdığını hep biliyoruz, işitiyoruz; ve bunların.
. neticesidir ki, seçim emniyetini lâyıkiyle sağhyacak bir kanuna ihtiyaç hissedilmiş ve bu ni
hayet Yüksek huzurunuza nihayet getirilebilmiş
tir.
Şimdi bu vaziyet karşısında velevki buyur-
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dukları gibi Meclisin kararma yardım edecek bir
heyet olmak üzere teşkil edilen bir mahkemeye
kazar kanaat hâsıl edebilmek için salâhiyet ver
memek nedendir? Bu da mı Anayasa icabıdır?
Gerçi bâzı mîlletler bu kazai usulü tesis ederken
bunu anayasalarına geçirmişlerdir. Fakat onla
rın anayasaları yenidir, onun, için o yolu ihtiyar
etmişlerdir. Fakat bunu yapamıyanlar da vardır.
Biliyorsunuz Avustralya, Yeni Zelanda, Cenubi
Afrika Anayasaları olan milletlerdir ve fakat se
çim kanunlarında bu seçim mazbatalarının tetki
kini kazai mercie vermişlerdir. Anayasalarının
tadiline lüzum görmedikleri gibi, esasen bunu
bir anayasa meselesi saymamışlardır. Fakat
diyelim ki, ötedenberi Meclisin geleneği başka
türlü îdi. O geleneğe sımsıkı bağlanmak isti
yorlar. Güzel. Meclise yardım etmek üzere bir
mahkeme teşkil ediyorlar. Öyle olsun, benim
şahsi fikrim böyle olmamakla beraber bu fikir
kabul edilmiş bulunsun. Fakat kazai vazifeyi ne
tice itibariyle Yüksek Meclise dahi yapmış olsa
bunu tahkiksiz tetkiksiz yapması lâzımgelir ki,
bu Hükümetin elini kolunu birtakım tahditlerle
bağlıyor. Nedendir? Efendim evrak üzerinde in
celemeler yapmak her ciheti aydınlatmaz Komis
yon yal naz sahtelik iddia edilirse istiktap ve tah
kikat yapılmasını kabul ediyor. Ama bir vakıayı
gözü ile gören bir kimseyi dinlemek lüzum ve ih
tiyacına böyle Yüksek îlmî ve kazai bir merci
lüzum görürse bunu yapamıyacak. Kimleri dinliyecek? Yalnız kurulda bulunan üyeleri, mü
şahitleri adayları ki, bu adayların bâzıları şikâ
yet ecmîş veya bunlar aleyhine şikâyet vâki ol
muştur.
Arkadaşlar; bir usul ya tamamiyle kabul edi
lir ki Meclis şimdiye kadar, arzettiğim gibi,
yalnız inceleme- yapmış, tahkikat yoluna gitme
miş. Ama böyle bir heyeti niçin teşkil ediyor?
öyle olduktan sonra incelemeleri evrak üzerinde
Meclis de pekâlâ yapabilir. Bu heyet de bize istiktapta yardım etsin diyoruz, bunlar Meclîste
tahkik edilmiyor, tetkik olunmuyor. Ekseriye
tin arzusu dâhilinde kararlara bağlanıyor, yo
lunda birtakım hakikaten gür çıkan sesler var
dır, bu şüphe altında Meclis kalmasın, Hükümet
de bunu böyle ifade ediyor. Böyle muhterem bir
kazai heyet Meclise bu hususta yardım etsin ve ka
zai kararın esbabını istikmal etsin. Tekrar arzediyorum, bunu mahkeme de verse Meclis te verse
•nihayet .kanuni, hukuki prensiplere dayanarak
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verecektir. Tahkikata, tetkikata müsteniden
vermesi icabedecektir. Onun için biz Hüküme
tin teklifini ehven bulduk ve ona sarıldık. Hü
kümet de elbette düşünmüştür. Hükümet tah
kik ve tetkik vazifesini geniş olarak bu Heyete
tasarısında tanımıştır. Her zaman ilim Heye
tinin kararlarına, mütalâalarına istinat eden
Hükümet bu îlim Heyetinin mütalâasından daha
geri olan bir ciheti bile şimdi terketmiş bulu
nuyor, niçin? Biz ona tutıınuyoruz, Hükümet
elbette bunda bir mahzur görseydi bu teklifte
bulunmazdı. Demek ki, bunda hakiki bir mah
zur yoktur. Niçin? Şimdi bu niçini arzedeyim :
Böyle yüksek bir heyet biliyorsunuz teşekkü
lünü; Yargıtaydan, Danıştay dan üye alınarak
teşkil olunan bir heyet tezvirata alet olur mu?.
Zaruret hissetmezse, ihtiyaç hissetmezse şunu,
bunu şahit olarak dinler mi, dinlemeye gider
mi? Bu heyete itimadımız olacak, itimat edi
yoruz. Şu halde itimat ettiğimiz bir heyetin
salâhiyetini neden tahdit ediyoruz? Belki iş dağdaalanır bir ayda ikmal edilemez deniyor.
Bir ayda ikmal etmesi lüzumu, zaten tasarı
da yazılıdır. Bunu bir ay zarfında yapacaktır.
Fakat bir hâdisede bitaraf vakıa şahitlerini din
lemek lüzumunu görürse bu heyete hay^r, sen
bu tahkikatı yapamazsın, yalnız şunu bunu din
lersin, buna ait de bir rapor vereceksin diyor
lar. Ne rapor verecek?.. Bir mahkeme esbabını
istikmal etmeden bir hükümle mükellef tutula
bilir mi? Komisyonun teklif ettiği tahditler ka
bul edilirse bir teminat olmaz arkadaşlar.
Mahkemenin raporu etraflı, delile müstenit,
tahkikata müstenit bir rapor olmalıdır. Yoksa
efkârı umumiyeyi, vatandaş vicdanını tatmin
etmiyecektir. Bu vaziyete düşmiyelim. Nihayet
Hükümetin tasarsı bu cihetler düşünülerek
Yüksek Huzurunuza g e l i ş t i r . Komisyon ise
Anayasa meselesi kalmadığı ha1 de birtakrm
mahzurlar tasavvur ederek bu tahkik yolunu ka
pamıştır. Biz işte bunu açmak istiyoruz. Bunu
açmadan kimseye emniyet gelmez, kimse şüphe
den kurtulmaz. Hattâ nihai karar verecek olan
Yüksek Meclis dahi kimseyi karariyle ikna ede
mez bir ha1 e gelir. Rica ederim; pek mütevazı
bir teklif olarak Grup namına muhterem arka
daşımız Yunus Muammer Alakant sizlere müte
vazı bir teklifte bulundu. Bu teklif mâkuldür,
Anayasanın tadiliyle katiyen a r k a l ı değildir.
Yalnız Meclisin zaten tahikk ve tasdika müstenit
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olarak kanaat esbabını istihsal ettikten sonra
vermesi lazımgelen bir karara yardım edecek
yüksek bir heyetin salâhiyetlerinin«tahdit edil
memesini istiyoruz. Bu, büyük bir şey değildir
ve katiyen Anayasa meselesi değildir.
Burada ingiltere'deki usulden bahsedildi ve
denildi ki bu; muhtelit bir usuldür çünkü ora
da iki hâkim, iki yargıtay üyesi bu işi tetkik
eder, raporunu verir, sem sözü yine parlâmento
söyler.
ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Böyle söy
lemedim.
HULÛSÎ DEMlRELLl (Devamla) — Böyle
de kaJbul etsek bu heyet ne yapıyor ? Dikkat bu
yurunuz, bu iki kişilik heyet, bu hususta aleni
celse akdediyorlar, şikâyet edeni, edileni ve
tekmil alâkalıları ve şahitlerini dinliyor, şahit
gelmezse- ihzarına karar veriyor, zorla getirti
yor ve ieabeden tahkikatı yapıyor.. Elbette bu
nun kararı mütetoer olur. Fakat siz yüksek hir
(heyet teşkil ediyorsunuz, kararma itimat edile
cek bir şekilde onu koruyorsunuz, ama vazife
lerini, salâhiyetlerini tahdit ediyorsunuz. Bu yo
la ğitmiyelim arkadaşlar. Eğer bir sisteme gi
diyorsak onu kül olarak, hütün levazım ve icahatiyle kabul edelim. Arzettiğim gibi hiçbir
mahzuru da yoktur. Çünkü böyle bir yüksek
•heyet ne işi sürüncemede bırakmak istiyecektir,
ne de Anayasaya bir tecavüz mevzuubahistir.
Tezvir ve iftiraya karşı tedbir alınsın diyor
lar. Böyle bir tedbir alınacak olursa hiz de kahul ederiz, tezvire ve iftiraya kimse razi değil
dir. Ancak haklı şikâyetler bertaraf edilmemek
için •'biz Yüksek Mahkemenin lüzum göreceği
irer türlü tahkikatı yapılabilmesini lütfen ka
bul etmenizi rica ediyoruz. Başka bir ricamız
yoktur arkadaşlar.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎIIAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; seçim işlerinin son merhalesi
olan tutanaklara vâki itirazların tetkik mercii
işi, şüphe yoktur ki, benden önce söz almış olan
arkadaşların işaret ettikleri gibi, seçim emniye
t i meselesinin en mühim hususlarından biridir.
Bu hususta Hasan Dinçer arkadaşım tuta
nakların nihai olarak Yüksek Seçim Mahkemesi
adı ile kabul edilecek bir merci tarafından ka
rara bağlanması mütalâasında bulundular. Ken
dileri komisyonda da bu mütalâalarını dermeyan etmişlerdi. Bu noktada bendeniz kanunun
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umumi müzakeresine başladığımız anda dahi
arzetmiş bulundum, Hükümet bu fikre iltihak
edememektedir. Çünkü kendisini Anayasa ile
Ibağlı saymaktadır.
Bu hususta fazla mâruzâtta bulunarak muh
terem heyetinizi yormak istemem. Sayın Ali
Rıza Türel arkadaşımızın kıymetli mütalâaları
na tamamen iştirak ederim.
Demokrat Parti adına konuşan Sayın arka
daşlarımız, netice olarak Hükümet tasarısındaki
esasları kabul buyurduklarını ve bunun muha
fazasını arzu ettiklerini beyan ettiler.
Ben bunu ayni zamanda şöyle anlamakta
yım: Komisyonda, mahkeme adının kurula çev
rilmesi noktasındaki şekli değişiğe iltihak et
mişlerdi. Umumi müzakerelere başlandığı za
man Sayın Kâmil Gündeş bu hususu tekrar
beyan eylemiştir.
Sayın Demirelli buyurdular ki; Hükümet,,
tasarısından vazgeçti. Bendeniz, umumi müza
kerelerde mâruzâtta bulunurken, Hükümetin,'
Yüksek Seçim Kurulunun teşekkülü ve yetki
leri hususundaki hükümlerin hiç birisinden en
ufak vazgeçme durumunda bulunmadığını arzetmiştim. Vazgeçme şöyle dursun, gerileme
dahi yapmamıştır.
Yine umumi müzakerelere başlarken arzetmiştim; Hükümet Geçici Komisyon tarafından
gerek 112 nci maddenin ve gerek usule ait mad
delerin yeniden yazılışını, esasa dokunmıyan
şekilde tasarıyı tanzim ve tasrih eder kanaa
tiyle anlamıştı. Binaenaleyh bu noktaya bir
kere daha sarahat vermek için arzetmiş bulu
nuyorum.
Şimdi Demokrat Parti adına, Komisyonun
hazırladığı maddeleri bir tarafa bırakarak Hü
kümet tasarısındaki maddeleri müzakere edelim
buyurdular.
Bendeni?; komisyonun bu dördüncü bölümde
ki maddelerini birer birer Hükümet tasarısında
ki maddelerle karşılaştırdım.
Komisyon tasarısının 120 nci maddesindeki
hükümler Hükümet tasarısındaki 114 ncü, 115
nci maddelerdeki hükümlerden bâzılarının bir
araya getirilmesinden ibarettir. 121 nci madde
deki hüküm Hükümet tasarısındaki hükmün ay
nen tekrarıdır. 122 nci maddedeki hüküm H ü 
kümet tasarısının 115 nci maddesinden 120 nci
maddeyo alınmamış olan bir kısım hükmünün
tekrarıdır. 123 ncü madde 112 nci maddeyi de-
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ğiştirerek ve şekil bakımından daha mükemmel
bir hale koyarak tedvin etmiştir. O hususta ma
ruzatımı arzedeceğim. 124 ncü madde kurula
müracaat usulünü tesbit etmektedir. Bu, Hükü
met tasarısındaki 116 ncı maddedir. 115 nci mad
de Hükümet tasarısındaki 117 nci maddeye te
kabül etmektedir. Burada değişiklik vardır. Bu
husustaki maruzatımı da arzedeceğim. 126 ncı
madde Hükümet tasarısındaki 118 nci madde
dir. Şimdi görülüyor ki, komisyon tasarısı Yük
sek Seçim Kurulunun esas kuruluş vazife yetki
lerine dokunmamıştır. Sayın Demirelli'nin ifa
desinde görmüş olduk ki hulâsa olarak, iş dönüp
dolaşıp şu bir tek noktada düğümlenmektedir.
Tahkikat meselesi.. Filhakika umumi müzakere
yapılırken, Geçici Komisyonda bu hususta geçen
görüşmeleri Kâmil Gündeş arkadaşımızın bir soursuna cevap olarak arzetmiştim. Onun için
tekrar ayni noktaya gelmiyeceğim. Benim (tah
kik) kelimesi için arzun şudur:
Komisyon tasarısındaki maddeler, şekil bakı
mından, vuzuh vermek bakımından Hükümet ta
sarısına nazaran daha mütekâmil bir hale gel
miştir. Tahkikat noktasında, ilk gün olduğu gibi
tekrar edeyim, Hükümet tasarısındaki esası mü
dafaaya devam etmiştir. Bugün de tekrar müda
faaya devam edecektir. Binaenaleyh şimdi 120
nci maddeden itibaren komisyon tasarısının mü
zakeresine geçelim. îş (tahkik) meselesine geldi
ğinde, komisyon formülünü, maddesini hangi
bakımdan eksik veya vuzuhsuz buluyorlarsa be
yan ederler, Hükümet de noktai nazarını arzeder.
Neticede her şeye hâkim olan Yüksek Meclis ken
di kanaatini belirtir. Bu mesele de bu suretle
halledilmiş olur.
BAŞKAN — Refik Koraltan.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hücum hep Ko
misyona Söz istiyoruz.
REFİK KORALTAN (İçel) — Muhterem
arkadaşlar, T. B. M. Meclisinin kuruluşundan be
ri memleket çapında millî, hayati büyük mesele
lerle karşılaşmıştır? Ne zaman, böylece millî, ha
yatî mevzularla karşılaşmışsa temsil ettiği büyük
milletin ruhuna ve yüksek menfaatine uyan esas
lar ne ise onun üzerinde her türlü mülâhazaların
dışına çıkarak birleşmiş ve hakikaten milletin
menfeaatını, hayatını ve istikbalini koruyucu ve
kurtarıcı lieticelere varmıştır. Mâruzâtımı bu
esaslardan başlıyarak arzetmeye çalışacağım.
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Yalnız şimdi Hükümet namına konuşan Sa
yın Nihat Erimin sözlerini de dinledikten sonra
evvelce Meclise arzedilmiş bulunan tasarıda Hü
kümetin müdafaa ettiği, kabul ettiği prensip
lerle şimdiki beyanatı arasmda dahi dikkatle mü
talâaya değer farklar olduğunu belirtmek için
müsaadenizle esas fikrimi, mütalâamı arzetmeden
evvel Hükümet tasarısındaki 112 nci ve 117
nci madeyi okumakta fayda buluyorum.
Hükümet tasarısının 112 nci maddesi :
« Seçim neticelerine müteallik itirazların
incelenmesi
MADDE 112. — Yüksek Seçim Mahkemesi :
1. İl seçim kurulunun teşekkülüne ve mua
melelerine;
2. Tahakkuku halinde bir milletvekilinin
seçilmesini intaç edecek miktarda oy farkı hu
sule getiren vakalara;
3. Bir kimsenin milletvekilliğine seçilme
şartlarını haiz olmadığına dair iddia ve şikâyet
leri tetkik eder. Ancak 2 ve 3 ncü bentlerde
gösterilen hususlardaki şikâyet ve iddiaların tet
kik ve tahkik edilebilmesi için bu iddia ve şikâ
yetlerin 104 ncü madeddeki belli süreler içinde
evvelce o mahaldeki ilgili seçim kurullarına ya
pılmış olması şarttır.
2 ve 3 ncü bentlerdeki şikâyet ve itirazlar
Yüksek Seçim Mahkemesince, en geç bir ay zar
fında tetkik ve tahkik edilerek netice bir rapor
la Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur ».
Şimdi 117 nci maddeyi okuyorum:
İnceleme usulü
MADDE 117. — Yüksek Seçim Mahkemesi
evrak üzerinde inceleme yapar ve gerektiği tak
dirde üyelerinden biri veya uygun göreceği
mahkeme marifetiyle tahkikat yaptırabilir ve
lüzum göreceği mercilerde her türlü malûmat ve
ve vesikaları istiyebilir.
Mahkeme kanunlara ve hukuk esaslarına gö
re hüküm verir.
Yüksek Seçim Mahkemesinin bütün kararları
kesindir >.
Şimdi bu maddeleri tekrar yüksek huzuru
nuzda okuduktan sonra Sayın Nihat Erim'in,
evvelce de işaret ettiğim gibi, prensip olarak
seçim tasarısı ile birlikte ileri sürdüğü noktai
nazarla şimdiki beyanları arasındaki farkm
ehemmiyetini elbette takdir buyurursunuz. Şu
halde arkadaşlar, Yüksek Seçim Mahkemesine da-
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ir olan bu maddeye Partimizce büyük bir ehem
miyet verilmekte olduğunu arzetmek isterim. |
Bu maddenin ehemmiyetinin yalnız Demokrat I
partililerce değil, bütün memleketçe takdir olun
duğuna eminiz. Adlî teminat esasının kabul olun- ı
duğu ileri sürülen bir Seçim Kanununda Yük
sek Seçim Mahkemesine yer verilmemesi büyü iç
bir eksiklik teşkil edecek ve memlekette hüküm
süren siyasi buhranın devam edip gitmesine se
bep olacaktır. Yurdumuzda karşılıklı itimat ha
vasının tam mânasiyle teessüsünü ve önümüzdeki
seçimlerde milletimizin bütün dünya karşısına
açık alınla çıkmasını istihsal etmek için konuşu
lan maddenin alacağı şekle sıkıca bağlı olduğunu
arzetmek isterim. Önümüzdeki seçimlerin ise hür
ve mesut bir Türkiye'nin temellerinin atılmasında ne kadar büyük tesiri olacağı aşikârdır. Halk I
Partisiyle, Demokrat Partinin bu büyük imtiha
nı muvaffakiyetle geçirmekte ve hür bir 'vatao..
yaratmak şerefini paylaşmakta elbirliği yapma
larını arzu etmekteyiz. Yüksek Seçim Mahkeme
sinin kurulmasını önlemek suretiyle bu güzel ne
ticenin istihsalini engelliyecek veya bunu gecik
tirecek mahiyette olan itirazların esassızlığı mey
dandadır. «Yüksek Seçim Mahkemesinin kurul
ması Anayasaya aykırıdır, kuvvetler prensipiyle kabili telif değildir ve nihayet B. M. M. nin
hüvüyetini rencide eder» diyenler eğer bu ka
naatlerinde samimî iseler kendilerine hata ettik
lerini söylemek icabeder. Böyle bir mahkemenin
kurulması bu zaviyelerden de tetkik edilmiştir.
Gerek ilim heyeti gerekse Hükümet şüphe yok ki,
bu mevzuu bu cephelerden de tetkik etmişlerdir.
Neticede bu gibi itirazların varit olamıyacağı ne
ticesine varmışlardır ki, huzurunuza sunulan ta
sarı maddelerini de ona göre hazırlamış bulunu
yorlar. Şayet ilim heyeti ve Hükümet bu itirazla- I
rı varit görseydi huzurunuza elbette bu teklifler
le gelmezdi.

sunduğu projede gerekse ilim heyetinin imzala
dığı raporda Yüksek Seçim Mahkemesinin kurul
ması kabul olunmuş ve bütün seçim muamelâtın
da nihai ve katî karar salâhiyetinin bu mahkeme
de toplanması kabul olunmuştur. Bu sistemi ka
bul eden diğer demokrat memleketlerde de hü
küm. böyledir. Yani nihai karar Yüksek Mahke
menindir. Ve seçim muamelâtına ait olan şikâ
yetleri, itirazları, parlementolara getirmemekte
dir. Nihai karar kararı Millet Meclisine getirme
mesi Meclisin milleti temsil hak ve sıfatiyle re
Anayasanın 4 ncü maddesiyle telif olunamıyaeağı iddialarında çok ısrar olunması üzerine bu id
diaların yersizliğini bilerek partimiz sadece ge
niş bir anlayış zihniyeti ile hareket ederek kendi
görüşünden fedakârlık yapmış, ilim heyetinin ra
porunda tesbit edilen esaslardan, ancak ve an
cak bu maksatla ayrılmış ve Hükümetin teklin
kabul edilmiştir.
Hal böyle iken Hükümetin kendi teklifini en
cümende lâyıkiyle müdafaa edememesi ve Yüksek
Seçim Mahkemesini seçim kurulu haline getiril
mesi, salâhiyetlerini esaslı surette tahdide muva
fakat etmesini teessürle karşıladık.
Teminatlı bir Seçim 'Kanununu Türk milleti
ne bağışlamak için her iki parti saflarında harca
nılan emeklere bakarak bu hususta bir ileri adım
daha atılacağını hâlâ ümit etmekteyiz ve umumi
efkâra büyük bir ferahlık verilmiş olmasından ve
milletimizin bu başarıları tarih boyunca daima
minnetle, hürmetle, sevgi ile bağrına basacağına
inanıyoruz, son karar daima ilk olarak arzettiğim
gibi millî, tarihi, hayati meselelerle karşılaştığı
zaman en ileri kararı almasını ve yüksek tarihine
bu şerefli sahifeleri yazmasını bilen yüksek he
yetinizindir.
BAŞKAN — Arkadaşlar; vakit gecikmiştir.
Yarın saat 10 da toplanmak üzere Birleşime
son veriyorum.
Arkadaşlar; partimizin umumi ilim heyeti ve j
Kapanma saati : 20,00

T. B. M. M. Basımevi

