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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda ya
pılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

17 .5 .1979 Perşembe günü saat 15.00*te toplan
mak üzere Birleşime saat 15.40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvökili Bingöl 

Cengizhan Yorulmaz. Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere j bnkanlık tezkeresi. (3/1657) (Anayasa ve Adalet Ko-
1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdullah misyonuna) 

Emre îleri'nin yasama dokunulmazlığı hakkında Baş-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Sateîıi : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvelkûîi Ceug.zhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 66 ncı Birleşimi açı- yorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklatma yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu nun, mazot 
yokluğu sebebiyle Çukurova çiftçisinin karşılaştığı 
güçlüklere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı konuşma 
istekleri vardır. Sırasıyla bugün üç sayın üyeye söz 
vereceğim. 

Sayın Âdemoğlu, mazot yokluğu hakkında görüş
me talep etmişşsiniz. 

Buyurun efendim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
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Konuşmamı, fazla vaktinizi almaması için ya
zılı olarak yapıyorum. 

Mart başında Senatonun ara tatilinden yararlana-
ralk, seçim bölgem Çukurova'nın il ve ılçeicı'inde köy
lü ve çiftçinin tra'ktörünü çalıştıracak mazot bulama
masından büyük endişe duyduğunu, dönüşümü Yüce 
Senatonun büyük kürsüsünden yüksek huzurlarınızda 
ifade elmiş ve Hükümeti uyarmıştım. 

O konuşmamda, mazot yokluğundan köylünün 
gerek yaklaşan pamuk akimim yapamayacağından ve 
ilki ay sonra kemâle gelecek olan ve bugün kemale 
gelmiş bulunan hububatını hasat edemcyec^inc'.^n 
büyük endişe duyduğunu ifade etmiştim. O konuşmam
da, Hükümeti birçok lüzumsuz döviz savurganlığından-
(çok önemli dış geziler hariç) turistik hükümet ve 
parlamenter gezilerinden vazgeçmesini ve döviz ta
sarrufuna azami önem göstermesini tavsiye ekmiş
tim. Devletin bütün imkânlarını kullanarak elde edile
cek dövizle ekim ve hasat zamanı gelecek mıntı
kalara sırası geldikçe mazot temininin en önemli va

zifelerinden olduğunu beyan ve ifade etmiş Jim. Ara
dan iki aydan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağ
men, Hükümetin hâlâ o günkü uykusundan uyanma
mış olduğunu seçim mıntıkamdan edindiğim irtişa
larla anlamış bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Hükümetin uykuda olduğunu, memleketin ve çift

çinin durumuyla ilgilenmekten uzak bulunduğunu, 
şimdi sizlere Hükümetin tarım sektörüyle en yakın
dan alakası bulunan Tarım Bakanının sözleriyle ispat 
etmeye çalışacağım. Bundan iki, üç gün evvel Tarım 
Bakanı, bir basın mensubuna şunları söylüyor : 

«*Bu sene bazı sıkıntılardan dolayı tarım ürünlerin
de bir düşüklük olacaktır. Memlekette mazot sıkıntısı 
vardır. Bu durum, Hükümette görüşülecektir, görü
şülmektedir.» 

Buyurunuz sayın senatörler; biz, iki ay evvel ma
zot sıkıntısını bu kürsüye getirip Hükümeti uyarıyo
ruz, «Bu darlık, hatta bu yokluk mahsulde büyük 
düşüklük yapacaktır.» dediğimiz zaman, Hükümet 
niçin bu önemli mevzua eğilmez, hal çaresini aramaz 
da bugün görüşmeye başlar? Bunu, bizim Hükümet 
olma ve Hükümette hizmet etme anlayışımızla bağ
daştırmak mümkün değildir. 

Şimdi Hükümetten, yeri gelmişken bir hususu 
da öğrenmek istiyorum. Halk Partisi Hükümeti ku
rulduktan ve çalışmaya başladıktan sonraki günler
de, bu Hükümetin Enerji Bakanı, Akdenizde gezen 
korsan tankerleri çevirip peşin parayla ve yüksek fi-

j yatla mazotu limanlara boşalttırmış ve büyük bir 
beceriymiş gibi bu hali radyo ve televizyonla da Bü-

î yük Türk Milletine ilan etmişti. Ne oldu bu genç Ba
kan, şimdi nerelerde, nasıl kayboldu da büyük üzün
tü ve sıkıntı içinde kıvranan Türk köylü ve çiftçisinin 
mazot ihtiyacını karşılamak için eski «Don Kişot» 
luğunu göstermiyor? 

Tekrar ediyorum ve Hükümete duyurulmasını, 
Hükümetin uyarılmasını alakalılardan, Hükümetin 
partili üyelerinden istirham ediyorum, Türk çiftçisi
nin temsilcisi olarak istirham ediyorum. Zira, on gü
ne kadar pamuk ekimi ve hububat haşatı yapılacak 
olan Çukurova'ya ihtiyacı kadar mazot temin edil
mezse, büyük borç yükü altında ezilen köylü perişan 
olacağı gibi, Türk Milleti de aç kalacaktır, aç. 

Hububat için durum böyle iken, ekilemeyen pa
muk tohumu, boş kalan pamuk tarlaları da Türki
ye'nin en başta gelen döviz menbaını da kurutmuş 
olacaktır. Sakın, bu yüzden eksilecek olan döviz ge
lirini de lütfen bu Hükümet kendinden evvelki Hü
kümete yüklemek alışkanlığını sürdürmesin. 

Sayın senatörler; 
Gündem dışı olan bu konuşmamı Hükümeti ten

kit etmek için yapmıyorum. Gayet halisane olarak 
Hükümetin, büyük ıstırap içinde kıvranan Türk çift
çisinin imdadına yetişmesi için yapmıyorum. Eğer, 
gündem dışı konuşmaları İçtüzükler ve kanunlar 
bünyelerine almışlarsa, işte bu mazot mevzuu gibi, 
en âcil ihtiyaçlar ve Hükümetin süratle üzerine eğil
mesini istedikleri hususlar için almışlardır, ki, bugün 

i Türk köylüsünün, hatta dolayısıyla Türk Milletinin 
i en âcil ihtiyacı mazot sıkıntısı ve mazotun yokluğu

dur. 

İşte, bu yokluğu Hükümete bir kere daha anlat
mak ve Hükümeti harekete geçirmek için yüksek hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Eğer bu Hükü-
met hâlâ harekete geçmez, olağanüstü bir gayret gös
terip, peşin para ile mazot temin edip bu ihtiyacı 
karşılamazsa, o zaman onları büyük, vicdani ve si
yasi mesuliyetleriyle baş başa bırakmaktan başka 
elimizde yapacak bir müeyyidenin bulunmadığını 
Yüce Senatonun bu kürsüsünden ifade etmeye mec
burum. 

Radyo, televizyon ve basın aracılığıyla Çukurova' 
ya 150 biçerdöverin gönderildiği millete duyurulu-
yorsa da, bu araçlar trenle gönderilmekte ve istas
yonlarda beklemektedir. İstasyondan tarlaya kadar 
gitmek için mazot bulamamaktadırlar. Biçerdöverleri 
trenle Çukurova'ya, istasyonlara göndermek bir çare 
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gibi görünüyorsa da, mazot gönderilmezse bunun 
hiç bir faydası olmayacağını ifade etmek benim için 
bir vazifedir. 

Tarım Bakanının, radyoda, «Çukurova'ya kâfi 
miktar biçerdöver gönderildi» dediğini duyduk. 

Arkadaşlarım; 
Biraz evvel ifade ettiğim gibi, biçerdöveri trenle 

Adana istasyonlarına, Çukurova istasyonlarına gön
dermek belki bir çaredir: ama çarenin başlangıcıdır. 
Bunları, bu istasyonlardan çiftçinin tarlasına götü
rüp, tarlasında hububatını hasat ettirmesini Hükü
metten bekliyoruz ve bunu televizyonlardan göster
mesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Döviz, döviz diye çırpınıyoruz. Halbuki, Arap 

ülkeleri Türkiye'den saman istemektedirler ve bu sa
man karşılığı döviz gelecektir. Hükümet, «Saman, 
yemdir» diyerekten buna müsaade etmemektedir. 
Halbuki, burada Çukurova'lı millet temsilcisi de var
dır. Çukurova'da, hububat saplan yakılır arkadaşla
rım, saman olarak hayvana yedirilmez. Zaten Çu
kurova, bir hayvan yetiştirme bölgesi değildir. 

Bu itibarla, buradaki saplan saman haline getirip, 
balyalar halinde dışarıya ihraç etmek ve karşılığında 
döviz getirmek bir çare değil midir? Mazotu peşin 
para ile almak için bir çare değil midir? Acaba Hü
kümet niçin bu çareyi ihmal etmektedir, niçin buna 
müsaade etmemektedir? Buna da akıl erdirmek müm
kün değildir. 

Tekrar ediyorum, Hükümet bir hafta on gün içe
risinde Çukurova'ya her şeyden önce âcil olarak kâ
fi miktar mazot göndermediği takdirde, bir taraftan 
borç içinde olan Çukurova çiftçisi perişan olacak, 
öbür taraftan da hububat hasadı yapılamayacağı 
için memleketin, milletin yiyeceğinin bir kısmı heba 
olacaktır. 

Onun için huzurunuza çıkmış bulunuyorum, beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyo
rum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ademoğlu. 
Sayın İskender Cenap Ege? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

ben söz sıramı Sayın Metin Toker'e devrediyorum; 
başka zaman konuşacağım. 

BAŞKAN — Başka zaman, teşekkür ederiz. Ya
ni, şu haliyle Sayın Toker ikinci sıraya girmiş oldu
lar. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Metin Toker'bı, 
Türkiye üzerinde U-2 uçaklarının uçuruhnasına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Toker, «17 Mayıs 1979 günkü 
toplantıda, Türkiye üzerinde U-2 uçaklarının uçu-
rulması» konusunda gündem dışı konuşma istemiş
siniz; buyurun. 

METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Türkiye'nin başına şu sırada, hiç beklenmedik, bir 
dış iiişkiler sorunu çıkmıştır. Bu, Türkiye'nin 'ittifak
ları vs bunların vecibeleri ile ilgili değildir. Türkiye, 
kendisine sorun olan konunun tarafı da bulunmamak
tadır. Bu, Türkiye'nin jeopolitik konumunun bir aciz
liği olarak doğmuştur. 

Amerika ile Sovyetler Birliği uzun yıllardan beri 
görüşmesini yaptıkları ve SALT II diye bilinen 
Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşmasının 
metni üzerinde nihayet mutabık kalmışlardır. Bunu 
Haziran ortasında yapılacak Cafter - Brejnev zirve 
toplantısını imzalayacaklardır. Amerika, Sovyetler 
BirJiğirii bu Anlaşmaya riayet edip etmediğinin kont
rolü İçin casus uçağı diye bilinen ve başından macera 
geçmiş, hatta macerası filmlere konu olmuş U-2 
uçaklarının Türkiye semalarından yenliden uçması ve 
Sovyetler Birliği topraklarını gözetlemesi müsaadesi
ni istemektedir. 

O günden bu yana, durumda bir değişiklik oldu
ğu muhakkaktır. SALT, hem Amerika, hem Sovyet
ler Birliği, hem NATO, hem Varşova Paktı tarafın
dan bir barış vesikası olarak değerlendirilmektedir. 
Hükümetimiz de bu görüşü paylaştığını açıklamıştır; 
fakat bu, Amerika ile Sovyetler Binliğinin dışında 
hiç kimseye bir vecibe yüklememektedir, Türkiye ha
riç. Türkiye'den, Amerika'nın SALT - H'nin kontro
lüne yardımcı olması, Amerika tarafından istenilmek-
t f d î i . 

Gerçi karşılıklı kontrolün taraflarca güçleştiril-
meyeceği, hatta kolaylaştırılacağı Anlaşmada öngö
rülmüştür. O kadar ki, Rusların deneme füzeleri ne
redeyse İngilizce konuşacaklardır; ama Sovyerler Bir-
îiği topraklarının Türkiye üzerinden U-2 uçakları ile 
gözetlenmesi konusunda Anlaşma metninde bir hu
sus yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anlaşmanın kontrolü, Amerika için son derece 

önemlidir. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, 
Senatoda 2/3 çoğunlukla onaylanması lâzımdır. Se
natoda Anlaşmanın lehinde ve aleyhinde beliri sa
yıda senatörler vardır. Bir de prensipte aleyhte ol
mamalarına rağmen. Sovyetlere güvenemeyenler ve 
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kontrol hakkında yönetimden son derece kesin, inan-
dırcı delil isteyenler bulunmaktadır. Bunlar, bu te
minat verilmediği takdirde oylarını Anlaşmanın tas
diki için kullanmayacaklarını açıklamışlardır. 

İran'ın, kaybından sonra bu kontrol, Amerika ta
rafından uydular aracılığı ile Türkiye'deki Amerikan 
üslerinden ve Türkiye üzerinden geçip Karadenizde 
uçacak U-2 uçaklarıyla sağlanabilmektedir. Uydular 
daha birçok yıl için bu işin yeterlisi olmayacaklar
dır. Türkiye'deki üslerin yüksekliği de, tam bir kont
rollü mümkün kılmamaktadır. Çünkü, bu iş için de
rinlemesine bakış gerekmektedir. Ancak U-2 uçak
ları, Senatonun mütereddit üyelerini tatmin edebile
cektir. Amerikan yöndtimıinin ısrarı bu yüzdendir. 
Başkan Catfter, Anlaşmanın tasdiklini kendi sorunu 
yapmıştır ve bunun reddini, Başkan Mlson'un im
zaladığı Versay Anlaşmasının Kongrece reddi île eş
leşti ren yorumlarda bulunmaktadır. 

Değerli Senatörler; 
Bu, Amerika'ya, Türkiye'yi barışçı bir konuda da 

olsa, bir emrivaki ile karşı karşıya bırakmak hakkını 
veremez. Amerika SALT - IFnin kontrolünün öne
mlim biliyordu. Uzun müzakere yılları içinde U-2'letf 
aracılığı ile kontrolü yasalaştırabilıirdi. Belki İran'ın 
kaybolacağını düşünmüyor, hesaplarım ona göre yap
mıyordu. Washington'un kısa görüşlülüşü Türkiye'yi 
ilgilendiren bir husus değildir. Washington'un, «Ben 
naisıl olsa Türkiye'ye kabul ettJiririm» inancından ar
tık vazgeçmesi lâzımdır. 

Kısa bir süre önce bir senatör arkadaşımla bir
likte, Hükümetin talebi üzerine Amerika'ya giderek, 
bilhassa Kongre çevrelerinde Dışişleri ve Mlilli Sa
vunma bakanlıkları ileri gelenleriyle basın mensup
ları ve kamuoyu oluşturucularıyla temaslar yaptık. 
Ben, raporumu Dışlişleri Bakanlığına verdim. İzleni
mimiz odur ki, Amerika ile Türkiye arasındaki iliş
kiler, iki sağlam müttefiiğin ilişkileri olmaktan uzak
tır. Bu ilişkiler halen, «Ne verirsem, ne alırım» ve
ya «Ne alırsam, ne veririm» ilişıkisidir. Amerika 
için de öyle, Türkliyte için de öyle. Amerika, Türki
ye'ye üsleneceği toprak, Türkiye Amerika'ya yardım 
kaynağı olarak bakmaktadır. Bu sağlıksız ve son de
rece tehlikeli bir durumdur. Çünkü, tabiatı itiba
rıyla şantaja, blöfe veyahut baskıya elverişsizdir. 
SALT H'nin kontrolünün önemi, bu ilişkileri: sağlıklı 
hale getirmenin yolu olarak kullanılırsa, dünya ve 
bölge barışına gerçek yarar sağlayacaktır. 

Orta Doğu'nun istikrarsız ve endişe verici duru
mu, Amerika'nın ciddi ve uzun vadeli, kararlı, iyi 

düşünülmüş bir politikası olmaması sonucudur. Böy
le bir müttefike verilecek ve bugün için zararsız sa
yılabilecek imkânlar, yarın bu müttefiktin oynaklığı 
dolayısıyla Türkiye'nin başına sıkıntılar getirebilir. 
Sovyetler Biriliğinin, Amerika'dan daha az oynak ol
madığını söylemek de mümkün değildir. 

Amerika'nın mükellefiyetleri Amerikan Kongre
sinden geçmek zorunluğunda iken, Türkiye'nin mü
kellefiyetlerinin Türkiye Büyük Millet MıecMne ne-. 
den sunulmadığını anlamak imkânı yoktur. İktidar
daki CHP'ye, CHP'nin Kore Savaşına katılmamıza 
prensipte muhalif olmadığını; fakat böyle bir kararın 
Türkiye Büyük Millet Meclislinden geçirilmeksizin 
verilmesinin karşısına dikildiğini hatırlatmak iste
rim. 

vŞu anda Türkiye ile Amerika arasında bir savun
ma işbirliği anlaşmasının görüşmeleri sürdürülmek
tedir. Amerikan üslerinin statüsünün ve karşılığında 
Amerika'nın Türkiye savurumaîsına katkısının esasları 
bu Anlaşmada belirlenecektir. Bilindiği gibi, dört 
Amerikan üssü, Amerikan silah ambargosunun kal
dırılması üzerine bugünkü Hükümet tarafından Ekim 
ayına kadar yenliden işler hale getirilmiştir. Bu hu
sus, Parlamentodan geçirilmemiştir; fakat üsler am
bargo konulunca kapatıldığından, ambargo kalkınca 
açiimaları doğal sayılabilir. Ancak, artık Amerika 
ile Türkiye arasındaki askeri anlaşmaların, üslerin, 
yardımın, U-2'lerin, ciddi ve Amerikan Kongresi gi
bi, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de geçmiş uzun 
vadeli anlaşmalarla düzenlenmesi zamanı gelmiştir. 
Hiç bir Türk Hükümetli, SALT II Anlaşmasına açık
ça konmamış bir kontrol için, Amferika Hükümetine 
tek yanlı, yani Sovyetler Birliğinin açık mutabakatı 
bulunmayan ve Parlamentoya sunulmamış, oradan 
geçirilmemiş bir müsaade veremez. Bütün bunlar sağ
landığı zaman bile, bunların sağlandığının delilleri 
verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayının 
alınması mecburiyeti vardır. 

Hükümetler, tabiatları itibariyle gelip geçücidlirler. 
Türk - Amerikan askeri ilişkileri bir zamanlar bu 
düzeyde bile değil, genelkurmay başkanından ge
nelkurmay başkanına, generalden generale, albaydan 
albaya mutabakatlarla düzenlenmeye kallkışılmjşitır ve 
bugünkü son derece sağlıksız durum böyle doğmuş
tur. Duruma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mü
dahalesi aşamasına gelinmiştir. Bu, ilişkileri sağlığa 
kavuşturmanın da yoludur. 

Günün aktüel konusu, U-2 uçuşlarının Türk - A-
merikan Savunma İşbirliği Anlaşmasının genel çer-
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çevesi dışında düşünülmesi, karlara ulaştırılması ke-
sinlkle olasılık dışıdır ve bu anlaşma tıpkı Amerikan 
Kongresi gibi, Türkiye Büyük Millet Med'isiıide onay
landıktan sonra yürürlüğe girecektir. 

SALT II Anlaşmasının, Amerikan Kongresince 
onaylanmasının uzun aylar, belki yıil atacağı düşü
nülürse, konuda zamanı zorlayıcı bir etkenlik de yok
tur. Türkiye'nin güvencesinin, devaimlı dış ilişkileri
min, ittiif aklarının Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
sorulduğunu içeride ve dışarıda herkes bilmelidir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker. 
3. — Tokat Üyesi Cevdet Ayhan'ın, TÜSİAD'ın 

gazetelerde yayınlanan bildirisine dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, TÜSİAD'ın gazete
lerde yayınlanan bildirisi üzerine gündem dışı konuş
ma istemişsiniz. 

Buyurun efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli senatör arkadaşlarım; 

Hepimizin bildiği üzere, son günlerde Türkiye Sa
nayi ve İşadamları Derneği tarafından yayınlanan 
bir tebliğ, kamuda tartışma konusu olmuştur ve bu konu 
Senatoya getirilmiş, bir arkadaşım bu konudaki gö
rüşlerini ifade etmiştir. Ben de bu konuda, bir sena
tör olarak bazı düşüncelerimi ve tepkilerimi ifade et
meyi bir görev olarak kabul ediyorum. 

Mesajda ifade edildiği üzere, «Mesaj, izlenmesi, 
incelenmesi, tartışılması amacıyla yayınlanmaktadır.» 
Mesajı, üslûbu, amacı yönünden ve metot olarak 
beğendiğimi, takdir ettiğimi ifade ederim. Üslûbunu 
beğendim. 

Sayın Başbakanın, bu mesaja tepkisini duygusal 
ve haksız buldum. 

Türk siyasi hayatında hükümetle ilgili ya da ik
tidarla ilgili düşüncelerin açıklığa kavuşturulması, 
açıktan ifade edilmesi bir gelenek olarak yerleşmelii-
dir. İktidarla ilgili düşüncelerin kapalı kapılar ar
dımda ifade edilmesi ya da o yönde birtakım girişim
lerin etkili olması dönemi kapanmalıdır. 

Mesajda birtakım tespitler vardır. Bu tespitlerin 
tümünü tekrarlamayacağım. Hepinizin bildiği bu tes-
piltlere, şahsen katılıyorum. Söz gelimli yılda % 60'ı 
aşan korkunç enflasyondan söz edilmektedir. SosyaH 
ve ekonomik bünyemizi kem'irmeye devam ettiği ifade 
edilmektedir. İşsiz sayısının geçen yıl 2 milyon 240 
bilin kişi olduğu belirtilmekte, işsizlik oranının % 14'e 
ulaştığı, nüfus artışının büyük boyutlara ulaştığı be-
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lirtiilmektedir. Bu tespitlere katılıyorum ve eminim 
ki, bu tespitler, Türk kamuoyunda çoğunun katıldığı 
ve belirttiği tespitlerdir. 

Tebliğ, bazı sorunları ortaya koyuyor. Türkiye 
nereye gidiyor?.. Bir ülkede ekonomik bunalım ne
den doğar?.. Sorumluluk kimlerdedir?.. Buna benzer 
soruları da, ciddi, üzerinde düşünülmesi gereken so
rular olarak kabul ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Gerçekçi çıkış yolu olarak hu tebliğlin öngördüğü 

çarelerin bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katıl
mıyorum. Aslında amacım, bu tebliğin muhtevası
nı tartışmak değildir; fakat tebliği savunmak amacıy
la çıkmadığımı belirtmek içlin bu konuda bazı düşün
celerimi ifade edeceğim. Sözgelimi mesajın «Artık 
ensflasyon hızı yavaşlatılmalıdır» başlığındaki birin
di çareye katılırım; fakat bir başka görüşüne, «Buna
lımın asıl sebebimi pazar ekonomisi kurallarının Tür
kiye'de geçerli olmayışı ya da bunun engellenmesine 
bağlı olduğu» görüşüne katılmam. Bu tebliğ, bu
nalımın asıl sebebini mevzuat ağı ve devletin aşın 
müdahaleciliğine bağlamıştır. Devletlin ekonomik 
hayata müdahalesine değin değişlik iki görüşün varlı
ğı hepimizin bildiği bir konudur. Hükümetlerin, 
bürokratik emperyalizmin ülkede kalkınmayı engel
lediği sık sik söylenen bir görüştür; ama çağdaş top
lumlarda engel yalnız hükümetler değil, bazı büyük 
kuruluşlardır. Özgürlüklere ve kişinin yaratıcılık gü
cüne, serbest çalışmasına engel koyan yalnız hükü
metler değildir; sendikalardır, büyük uluslararası eko
nomik kuruluşlardır, büyük şirketlerdir. 

Bir başka görüş, yine bir toplümdia kalkınmanın 
sağlânamamasında, bunalımın oluşmasındaki nedenle 
ilgili bir başka görüş de salı günü bir senatör arka
daşımın burada ifade ettiği üzere, haklim ekonomik 
güçlerin, ülkedeki deyimiyle sömürüyü uygulamala
rıdır. Bu görüşe göre, sömürü, kişideki çalışma şevki
ni elgellemekte ve bu nedenle de üretim düşmektedir. 

Geniş çapta baktığımız zaman her iki varsayımı 
kanıtlayacak, doğrulayacak ya da cerh edecek misal
leri görebiliriz. Hindistan, Çin iki değişlik ekonomik 
sistemdir. Hangisinin daha başarılı olduğu tartışıla
bilir. Güney Amerika ve benzeri diğer ülkelere baktı
ğımız zaman uyguladıkları ekonomik sistemin kalkın
ma içlin, ülkede huzuru ve refahı sağlamak içlin yeter
li olmadığını görürüz. Değişik örnekler vardır. 

Ben Türkiye'deki bunalımın asıl nedenini, temel 
neden ini, Türkiye'deki sanayi odaları ile sanayici ağır
lıklı Ticaret ve Sanayi Odalarının başkan ve yönetli-
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cileıüriin yayınladığı tebliğde öngördükleri, ülke yö
neliminin bir buhran içinde olması gerçeğine bağla
rım ve ülkede önyargıdan arınmış yapıcı, olumlu ve 
gerçekçli bir zihniiyetlin hâkim olmamasına bağlarım. 

Şüphesiz şu tartışılabilir : Ülkede pazar ekonomü-
sli haklim olursa, bu pazar ekonomisinin şekli ne ola
caktır?.. Bu pazar ekonomisi dünya çapında uygulan
dığımda, gelişmiş ya da az geliişmüş ülkelerden hangi
sine daha çok yarar sağlayacaktır? Ülke içinde hangi 
tarzda uygulanırsa, ülkedeki zayıf gruplara, korun
ması gereken gruplara yarar ve gelişme imkânı sağla
yacaktır?.. 

Yine ülkemize baktığımız zaman başarılı kamu 
kuruluşları vardır. Benlim bildiklerim Şeker Şirketi, 
Paşabahçe Şişe ve Cam Sanayii ve buna benzer bir
takım kuruluşlar başarılı kamu kuruluşlarıdır. 

Yine ülkemizde başarılı özel teşebbüsler vardır. 
Her ikisinin de kötü örnekleri vardır. 

Bunları ifadeden kastım ,bu te t iğ i tartışmak de
ğil, metot olarak bu tebliği beğendiğimi ifade etmek 
ve bu metodun ülkemizde yerleşmesini arzu etmeni
dir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hangi meto
dun?... 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Bu metodun 
efendim, insanların düşüncelerini... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Türkiye'yi 19 
milyar dolar borca sokmuştur o metot. 

BAŞKAN — Sayın Özltürk, lüzum yok efendim. 
Konuşuyorlar efendim, dinleyin, lüzum yok efendim. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, sizin 
ifade ettikleriniz 19 ncu yüzyılın görüşleri, benlim 
ifade ettiğim 1978'in. Sözgelimi bu görüşler; Prof. 
Gae'brdit'in savunduğu görüşlerdir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Savunduğunuz 
yöntem Türkiye'yi batırmış, o yöntemi savunuyor
sunuz, 

BAŞKAN — Efendim, siz gelir başka zaman ce
vap verirsiniz, lütfen Sayın Öatürk, usul değil bu 
eferodiirn, konuşacak hatip efendim. Buyurun efen
dim, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O halde, boş 
yere konuşup da zamanımızı almasın. Pırasa gibi al
tın satıyorlar dükkânlarda, defter tutmaya gelince 
yok... 

BAŞKAN — Beyefendi ne faydası var şu hareke
tinizin?.. Yapmayın, konuşacaklar efendim. 

Buyurun efendim 

CEVDET AYKAN — Değerli Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu tebliği, üslubu ve taşıdığı amaç yönümden be
ğendiğimi tekrarlamak isterim. İfade eî'iıiğ'm üzsre 
mecaj'Ja ifade edvien bazı görüşlerin tartışılabilece
ğini (Diğer görüşler de tartışılabilir) ve şahsen ka
tılmadığımı ifade elt'tim. 

Aslında ben ve benim mensup olduğum parli 
karma ekonomiyi savunur. Bu karma ekonomi içe
risinde, özei teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içeri
sinde çalışmasını ister. Yine benim mensup oldu
ğum parti (onun bir üyesi olarak ben) kamu yararına 
olan özel teşebbüsün desteklenmesini ülke yararına 
görürüz, 

Bu tebliğ vesilesiyle Sayın Başbakanın tepkkini 
haksız ve duygusal bulduğumu ifade eJmelk için as
lında buraya gelmiştim. Sayın Başbakan, gazetelerde 
çıikan haberlere göre şöyle buyurmuşlar: «Savcılığa., ve
receğim, onları insan içine çıkamaz hale getirece
ğim.» 

Bundan benim anladığım şu: Bu tebliğde Sayın 
Başbakanın takdirine göre suç unsuru vardır, savcıbğın 
bunu cezalandırması lazım. Tabii bo benim takdirim 
dışında. Benlim kanım, bunda suç unsuru omadığıdır; 
ama şu husus çok önemli: «Onları insan içine çıka
maz hale getireceğim...» deniyor. Şayet Sayın Baş
bakanın, Türk özel teşebbüsüyle ve bu tebliği yayın
layan kuruluşla ilgili bu büyüklükte biighi varsa; 
yani onların insan içine çıkamaz büyüklükte suçlan 
ve bununla ilgili bilgisi varsa, Sayın Başbakanın bu
nu açıklaması sorumluluğudur, bunu açıklaması la
zımdır. 

Sayın Başbakan, bildiğimize göre birkaç ay önce 
Türkiye sanayi ve işadamları ile müşterek toplantılar 
yapmıştı. Bunları gayet olumlu kabul etmiştik; ama 
bu toplantıları yaptığı dönemde dahi bu kuruluşla
rın ve bu işadamlarının kamu içine çıkarmayacak ka
dar büyük suçları ve günâhları varsa, bunlarla aynı 
masa etrafında tpolanmaması lazımdı. Ondan sonra 
öğrendiği birtakım bilgileri varsa, Sayın Başbakanın 
bunu açıklaması sorumluluğudur. 

Sayın Başbakanın tepkisini son derece duygusal 
bulduğumu ifade etmiştim. Bu, Sayın Başbakanın 
duygusal tepkilerinin ilki değildir. Benim ölçüme gö
re, samimi inancıma göre, Türkiye'deki bunalımın asıl 
nedeni, Devlet yönetiminde gerçekçi tutumun, bilgili 
tutumun ve faziletli tutumun hâkim kılınmamasıdır. 

Sayın Başbakanın Kabinedeki çalışma arkadaşları
na, basında açık olarak yöneltilmiş birtakım eleştıiıl-
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ler var, isnatlar var. Onlar karşısında, iktidarda kal-
malk için susmak, hiç bir ciddi anlayışla hiç b;r mo
ral tutuma saygıyla bağdaştırılamaz. 

Sayın Başbakanın, Türkiye'de başka gerçeklerin 
ifade edilmesine müsaade etmesi lazımdır. Hürriyete 
inanıyorsak, gerçeği yalnız bizim bildiğimizi kabul 
edemeyiz. Gerçeği başkalarının da ifade etmesi hem 
hakları, hem de görevleridir. Bu, çoğulcu demokrasi
sinin esasıdır. Şayet bir parti başkanı ya. da Sayın 
Başbakan; kim olursa olsun, tüm gerçekleri kendi
sinin bildiğini kabul eder, başkalarının bir şey bilme
ye ve ifade, etmeye hakkı olduğunu kabul ekmezse, 
bu demokrasiye, demokratik düzene inançsızlığın ifa
desidir. 

Ben bu duygularımı ve alıngan bir tutumun Dev
let «iaresinde zararlı olacağı yönündeki inancımı ifa
de etrraeik için bu kürsüye geldim. 

Sayın Başbakanın bu tebliğin muhtevasına cevap 
vermesi lazımdı. Bu tebliği bir art niyetin ifadesi 
olaraık değerlendirmesi haksızdır. Bu tebliğde bir art 
niyet varsa, şüphesiz bunu ben bilemem; fakat bildi
ğim bir şey varsa, tebliğde birtakım fikirler, görüş
ler vardır. Evvela bu görüşler üzerinde Türk kamu
oyunun durması lazımdır. Bunun arkasında birtakım 
art niyet varsa ve bunun varlığı de sağlam bilgiye 
dayanıyorsa, o bağışlanmamah; birtakım belgelerle 
ifade edilmelidir. 

Bunları arz etmek için huzurlarınıza çıktım. He
pinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
Biraz evvel burada bir televiyon çekim işlemine 

şahit olduk. Hangi millete veyahut kuruluşa bağlı 
olduğunu bilmiyorum; fakat herhalde TRT ve sair 
gibi bir kuruluşa ait olmadığı belli oldu. Bir kişinin 
gündem dışı veya sair suretle kürsüde konuşurken 
televizyon çaki'mine alınmasına evet; fakat bunun her
halde Genel Kurulun izcine bağlı olduğunu sanıyo
rum. Aksi takdirde, bu yol açılırsa, herkes her yer
den istediği televizyon veya haber aracını getirir, ken
disinin konuşmasını ve sairesiini tamamen kamuoyuna 
yansıtma olanağını bulur. 

Eğer izin verirseniz bundan sonraki uygulamaların 
Genel Kurulun iznine, tasvibine sunulmasına müsaa
delerini arz ederim. 

BAŞKAN — Açıklayayım Sayın Gündoğan. 
Ben Başkanlık Divanında iken, Genel Sekreteri-

ımiz kanalıyla bana «Televizyon çekim ister, izin ve
rir misiniz?»dediler. Konuşmacının dahi o anda ben 

ben kim olduğunun farkında değilim. Kürsüde bir 
konuşma da oluyordu, beüki de bir başka arkadaştı 
ve ben şimdiye kadar Başkanlık Divanlarının müsaa
desiyle bu tür çekimlere izin verildiği kanısındayım 
ve görgüsüiideyim. Bu iiûbarla müsaade ettim; fakat 
sonradan gittiklerini gördüm. Ne çektiklerini de fark 
etmedim. Bu itibarla bir anlam veremedim. Sizin 
konuşrnailarınız Sayın Gündoğan tutanağa geçti, be
nim şu görüşlerim tutanağa geçti. Daha dikkatli olu
nacağından müsterih olmanızı... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kimdir efendim 
bunlar?.. Yeterli değil. 

BAŞKAN — Bu kadar efendim, işte aynen... Ne 
bilgisi efendim?.. Çekmişler ve gittiler. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Çeken kim?... 
BAŞKAN — Her hailde bir yabancı şiılket teie-

vizyonuymuş.. Oldu efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Nasıl girerler bu

raya?.. Kimden izin almışlar?.. Nasıl giriyorlar bura
ya?.. Kimin satın aldığı televizyon, ne ile girmiş?.. 
Bunu açıklayınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, burada bu çekime ben izin 
verdim; fatkat ne nedenle... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne televizyonu 
olarak verdiniz?. Türkiye televizyonu mu, yabancı 
televizyon mu?.. 

BAŞKAN — Yabancı televizyon olarak dediler 
ve ben izin verdim; yani inzibati bir mahzur konuş
maları.. Sayın Unsal sakin konuşun ve lütfen elinizi 
masaya vurarak Başkana karşı konuşmayın. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Nasıl izin verdi
niz?... 

BAŞKAN — Efendim o kadar. Bunu ben verdim 
diyorum. Burada bunu bağırarak çözemezsiniz ki, 
başka yolu vardır çözeriz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Lütfen, izin ve
rilecek bir konu değil. Böylece geçiştirmeyiniz bunu, 
hafife alınamaz bu. 

BAŞKAN — Oldu efendim, bağırmanız ağırlığa 
mı getirir bunu?.. Ben verdim diyorum, sorumluluğu 
bana aittir diyorum. Bu kadar efendim, bunun için... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) Ne biçim sorumlu
luk efendim?... 

BAŞKAN — Neyse efendim, oldu Beyefendi. Tel 
kik ederiz, bundan sonra daha dikkatli olunur di
yorum; ama niçin daha fazla bağırıyorsunuz? Onu 
çözemiyorum. , 

MEHMET ALİ ARIK AN (Mardin) — Sayın 
Başkan, hepimiz duysun diye bağırıyor. 
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SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan küçük 
bir hata değil. 

BAŞKAN — Karşılıklı arılaşma imkânlarımız var. 
Bağırarak, masaya yumruk vurarak anlaşmıyoruz 
şimdiye kadar ve bunu tescil estirdik. Sorun yok. 
Bundan sonra daha dikkavli olunması gerekir ve bu
nu Divanda da ayrıca konu yaparız. Bu bakımdan 
rnüjLerih olun. 

Teşekkür ederim efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan söz 

İJ:! yorum. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, 3 sayın üyeye söz 

vereceğimi bildirmiştim. 5 sayın üye vardı, üçünü ko
nuşturdum. Gündemde bu hafta içerisinde kanun sü
releri bitecek, konuşulmadığı takdirde kesird.îşjeck 
teklifler vardır. Bu itibarla mecburum gündeme geç
meye, çünkü saat da bir hayli ilerledi. 

Teşekkür ederim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sermayenin sa

tılmışları bunlar. Gelecek birleşimde bunu dile geti
receğim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal bundan sonra daha 
ağır konuşalım. 

4. — 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun teklifinin, Anayasa ve Adalet, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, Tu
rizm ve )Tanıtma komisyonlarından 5'er üye seçilmek 
suretiyle kurulacak geçici komisyonda görüşülmesine 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. (3/1658) 

BAŞKAN — Sayın üyeler gündeme geçiyoruz. 
E'ir sunuş var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Millet Meclisinin 24 Nisan 1979 tarihli 82 nci 

Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen 
618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun teklifinin Millet Mecisince kabul edilen •m&'.ni, 
Cumhuriyet Senalcsu Başkanlığınca 27 Nisan 1979 
tarihinde komisyonumuza havale edilmiş ve komis
yonumuzca da 10 Mayıs 1979 tarihinde Ulaştırma ve 
Adalet bakanlıkları temsilcileri hazır bulundukları 
halde görüşülmesine başlanmış idi. 

2. Sözü edilen ve komisyonumuzun 16 Mayıs 
1979 tarihli toplantısında da görüşülmesine devam 
olunan kanun teklifinin komisyonumuzdan soma Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Komisyonu ile Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda da görüşü 
leceğini ve bu nedenle Cumhuriyet Senatosunda gö 
rüşülmesine başlanmasının gecikebileceğin! gözönün 
de bulunduran komisyonumuz, Cumhuıiyet Scna'U^u 
İçtüzüğünün 17 nci maddecinin «B» bendi uyarınca: 

1. Anayasa ve Adalet, 
2. Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İ*kân, 
3. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonlarının 

her birinden beşer üye seçilmek suretiyle kurulacak 
geçici komisyonda görüşülmesini Cumhuriyet Senato< 
su Genel Kurulunun olurlarına arz etmeyi kararlaş 
tırmıştır. 

3. Öneri: Komisyonumuz tarafından alınan ve 
yukarıda 2 nci maddede açıklanan karara göre işlem 
yapılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 
K omisyonu B aşka n ı 

Zihni BeıLll 
BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz. 

618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifinin şu isimlerini arz ettiğimiz; Anayasa 
ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarının her 
birinden 5'er üye seçilmek suretiyle kurulacak geçici 
komisyonda görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
1/270; C. Senatosu : 1/640) (S. Sayısı : 922) (l) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
21.5.1979 günü süresi bitmek durumunda olan bh 

'kanun teklifi ve 29.5.1979 günü yine süreri bilmek 
durumunda olan ikinci bir kanun tasarısı vardır. An
cak, bunlardan 21.5.1979'da süreci bitecek olan teklif 
180 kadar maddeyi ihtiva eder. Diğeri 29.5.1979'da 

(/) 922 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna eklidir. 
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müddeti bitecek olan ise üç maddeyi ihtiva eder. Bu 
da, 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin De 
ğiştirilmesine İlişkin Kanun tasarısıdır. Değerli arka
daşlarımla görüştüm Başkanlık olarak bu tasarıyı öne 
alıp, bitirdikten sonra diğerine geçmeyi yüksek ı'liîlaı-
nıza arz ederim. 

Sayın Başkanlığa 
922 S. Sayılı 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Mad
delerinin Değişitürilmefsine İlişkin Kanun tasarısı tan 
edilmiş olup, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Önemine ve müstaceliyetine binaen, bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Senatörü 

Milli Savunma 
Komisyonu Başkanı 

İsmail Çatal oğlu 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı?.. Buradalar. 
Hükümet Temsilcisi?.. Buradalar. Yetki Kâğıdı 
mevcut. 

Adı geçen Kanun tasarısının öncelikle görüşül 
meşini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi is-
tenmektedür. Söz isteyen sayın üye?.. Yok. İve
dilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul eden 
sayın üye?.. Yok. Okunmamasını kabul eden sa
yın üye?... Raporun okunmaması kaıbul edilmiştir. 

Tümü üzerine söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve 
Görevleri Haktkında Kanunun Kimi Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 17.7.1972 tarihli ve 1612 sayılı 
Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 2, 4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir. 

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

Başkan ve Üyeler : 
Madde 2. — Yüksek Askeri Sunanın üyeleri; 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma 
Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komuitanıları, 
Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutam ile 
Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve 
oramlirallerdir. 

Şu kadarıki Jandarma Genel Komutanı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve bu Komutanhğın terfi ile 
ilgili konularında Yüksdk Askeri Şûra toplantılarına 
üye olarak katılır. 

Yüksek Askeri Şûranın Başkanı Başbakandır. 
Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı 
Yüksek Askeri Şûraya Başkanlık eder. 

Yüksek Askeri Şûra üyelerinin terfi işlemleri ile 
ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu 
eş değerdedir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplantı Zamanı ve Yeri : 
Madde 4. — Yüksek Askeri Şûra her yılın 

Ağustos ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. 
Yükseik Askeri Şûra Başbakan, Genelkurmay Baş
kanı ya da Milli Savunma Bakanının istemi üzerine 
de ayrıca toplanabilir. 

Yüksek Askeri Şûra toplantısının zamanı, yeri 
ve gündemi. Genelkurmay Başkanının önerisi Baş
bakanın onayı ile belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Genel Sekreterli/k : 
Madde 6. — Genelkurmay İkinci Başkanı aynı 

zamanda Yüksek Askeri Şûranın Genel Sekreteridir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edinmiştir. 

1 nci maddeyi okunan içindefki maddelerle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... M,aidde kalbul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yök. Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

2. — 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 
5 Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçi
mi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi: 2/707; C. Senatosu : 2/148) (S. 
Sayısı: 914) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik ve ivedilik teklifi var, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkımda Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad-
delerlkıin Kaldırılması ve Buna Ek Bir ite 5 Geçici 
Maıdde Eklenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştüriilimıesi 25.5.1961 tarihli 
ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maiddeler'inıin Değiştirilmesi ve Bazı Mtatddeterinan 
Kaldırılması Hakkında Kanun teklifi ile Komisyo
numuz raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mıştır. 

Komisyonumuz ülkemizde uygulana gelen seçim 
kanunlarını günün koşullarınla göre düzenleyen, se-

(1) 914 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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çimlerde eşitliği, güvenliği ve dürüstlüğü daha da 
teminat altına alan teklifin bir an önce yasalaşmasın
da yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına /almıştır. 

914 Sıra Sayısı ile basılan teklifin Gündemdeki 
bütün işlere takdümen, görüşülmeleri bitinceye ka
dar, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Başkanı 
Zihni Betti 

BAŞKAN — 914 Sına Sayılı Kanun teklifinin 
öncelikle görüşülmesi istenmektedlir. 

Hükümet temsilcisi ve Komisyon hazır mı efen
dim?.. Hazır. 

Kanun teklifinin öncelikle görüşülmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmıesıi istenmektedir. İvedilik 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Bu Kanun 
teklifinin ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Raporun okunmasını kabul eden 
sayın üye?... Yok. Raporun okunmaması hususu
nu kabul eden sayın üyeler?... Raporun okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın ülyelerden şim
dilik elimde Adalet Partisi Grubu Adına Sayın Şeref 
Kayalar vardır. Buyurun Sayın Kayalar. 

AP GRUBU ADINA ŞEREF KAYALAR (Bur
sa) — Sayın Başkan, saydığım üyeler; 

Adalet Partisi Grubu adına Komisyon raporunun 
lehinde konuşmak üzere söz almış bulunmajktayım. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanun, 304 sayılı Cum
huriyet Senatosu Üyeleri Seçüimi Kanunu ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanunu üzerinde partiler 
arası özel komisyonun değerli çalışmaterı sonunda 
tam bir görüş birliğine varılarak getirilen bir kanun 
teklifi görüşülmeıkteldir. 

Bu özel komisyonun gerekçeli raporunda da be
lirttiği gibi, parti yöneticileri, dolayısıyla gruplar, 
bu çalışmalardan devamlı olarak haberdar edilmiş 
ve düşüncelerini belirtrnişllerdir. 

Diğer bir şekilde ifade etmek istersek, bu tek
lif bütün siyasi partilere mal olmuş bir tekliftir, dik-
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datli bir çalışmanın başarılı sonucudur. Arkadaş
larımıza yüksek huzurunuzda teşekkür etmeyi yeri
ne getirilmesi borç bir vecibe telakki ediyorum. 

Arkadaşlar; 
Siyasi paırtiler kamuoyunu temsil ederler. Onu 

tahrif etmek değil, şekillendirmek, eğitmek göre
viyle yükümlüdürler. Çok temenni ederiz ki, Ana
yasamızın 'temelimi teşkil eden parlamenter demokra-
tıiık rejimde tam bir birleşme halinde olduklarını 
gerekçede ifade eden siyasi partilerimizin temsilci
leriyle başlayan, hepimizin özlediğine emin olduğu
muz bu diyalog devam etsıin ve aksi sedalar son 
bulsun. 

Bu müşterek çalışma sonunda bilhassa son 1973, 
1977 seçimlerimde, seçmen kütükleriyle ilgili şikâ
yetler, mükerrer kayıtlar, mükerrer seçmen kartı 
dağıtımı, kütüklere yazılmamak suretiyle oydan 
mahrum edilen seçmenler, seçmen sayısında acayip 
ve seçime gölge düşüren artışlar bu teklifte geniş 
ölçüde bertaraf edilmiştir. 

Seçim işlerimin yürütülmesi seçim kurullarıyla 
olur. Bu kurulların getirdiği teşkilata verilen ad 
seçim mekanizmasıdır Seçimlerin dürüst cereyanı 
ve millet iradesinin hakkıyla tecellisinde vasıta ola
bilmesi için, seçim mekanizmasının halkın itimadı
nı ve sevgisini kazanabilecek bir kuruluşta, olması 
gerekir. Zira, halk tarafından sevgi ile karşılan
mayan ve halka güven telkin etmeyen bir seçim me
kanizmasının müspet ve faydalı neticeler vermeye
ceğinden kimsenin şüphesi yoktur. 

Başka bir deyimle, halkın itimadını ve sevgisi
ni kazanacak bir seçim, seçim emniyetini sağlaya
bilecek bir seçim mekanizmasıyla olabliffir? 

Getirilmiş olan teklif, seçim mekanizmasını es
kisine göre daha iyi, daha çok yetkiyle düzenle
mekle beraber, bu mekanizmaya katılan, yardımcı 
olan parti temsilcilerini tespit ve sandık kurulların
da bulunanların görevlerini yapmayan ya da kötü
ye kullanan kişilere, görevlilere tayin edilen cezai 
müeyyidelerle tatminkâr bir durumdadır. 

Maddelere geçildiği takdirde iyi bir şekilde ted
vin edildiğini göreceğimiz bu konular hakkında faz
la vaktinizi almadan bazı dileklerimizi ve görüşleri
mizi ifade etmek isteriz. 

Komisyon görüşmeleri sırasında bu teklifi hazır
layan sözcü arkadaşlarımız, seçim sisteminin tespi
tinde, seçmen yaşının tayininde, dış memleketlerde 
bulunan vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları 
hususunda çalışmalarının devam ettiğimi ve edeceğini, 

kısa bir süre sonra bu çalışmaların sonucunu Yasa
ma Organlarına sunabileceklerini beyan ettiler. 

Bu çalışmaların sonucu alındığı zaman, teklif
ler Yasama Organına geldiğinde elbette fikirlerimi -
zi beyan edeceğiz. Bu çalışmaların en önemi ola
nı hiç şüphesiz ki, memleketimizde tatbik edilecek 
seçim sisteminin tayin ve tespitidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokrasinin temeli seçimdir. Vatandaşın ken

disini temsil edecek olanları eşit ve serbestçe seçebil
mesini sağlamak, hürriyet rejimlerimin her zaman 
ve her yerde baş davası olmuştur. Hareket nokta
mız da bu olduğuna göre, ilmin ve tecrübenin öğ
rettiği şekilde adalet ve fayda prensiplerini nefsinde 
toplayan bir seçim kanununun tedvini, bu kanunun 
milli iradeyi daha iyi temsil eden bir hüviyette gö
rünmesi fikrinin hepimizde hâkim bulunması, Ya
sama Organlarımızın başlıca görevinin bu olması 
gerekmektedir. Bu kutsal görevin yerine getirilmesi 
için yıllardan beri bu sahada emek vermiş Batı mil
letlerini örnek olarak kabul etmek, onların gittik
leri yollardan gitmek lazımdır. 

Ancak, bir seçim sosyolojisi bilgisini genişletme
den, seçim coğrafyası, kamuoyu sondaj müesseseleri
ni kurmadan, kısaca, en iyi, bünyemize en uygun 
b'r seçim kanunu yapmanın şartlarını evvelden hazır
lamadan ve hassaten ilim ve tecrübeyi bir tarafa iterek 
bu sahada muavffak olmamız gayrı mümkündür. 

Önemli bir noktayı da unutmamak lazım geldi
ği kanısındayız. 

Memleketimiz bünyesine uygun, halkın reyini en 
iyi aksettirecek seçim sistemi hangisidir? Bunu tes
pite çalışırken, her türlü art düşünce, parti, şahıs ve 
zümre yararlarını bir yana bırakmaya mecburuz. 

Yüz kırk senesini önümüzdeki Kasım ayında dol
duracak olan 1839 Hakk-ı Hümayundan beri tam 
bir hukuk düzenine kavuşamamamızın elbet sebep
leri vardır. Bunların başında, kanun koyuculara mu
sallat olan yukarıda saydığımız alışkanlıklardır. 

Bu noktaya gelince bir hususu izah etmek istiyo
rum. Zamanın iktidarı, hazırladığı seçim kanunu ta
sarısını 1949 yılında Yargıtay Başkanının başkanlı
ğında teşekkül etmiş olan tarafsız ilim heyetinden ge
çirmişti. Merhum Sıddık Sami Onar ve halen yakın 
zamanda şifayab olmasını temenni ettiğim Kübalı da 
bu heyette bir süre bulunmuş ve sonra ayrılmıştı her 
hangi bir sebep bu heyet, kendisine tevdi edilen tasa
rıyı dikkatle inceleyip, bu konuda muhalefet parti
lerinin de yazılı mütalaasını almıştır. Bununla ye-
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tinmeyerek, bu hususta eski Fransız Başbakanların
dan Paul Bouneuor ve tngiliz mütehassısı Lord Nat-
hal ve Belçikalı mütehassısların yine yazılı fikir ve 
tenkitleri elde edilmiş ve tasarı, 17 Aralık 1949'da 
Türkiye Büyük Millet Meclisine tevdi edilmişti. Bu
nunla da yetinilmeyerek, İçişleri ve Adalet Bakanlık
larından seçilmiş olan teknik elemanlar tarafından 
dünya seçim mevzuatından yapılmış tercümeler, bu 
ilim heyetinin tetkikine sunulmuştu. Aynı yıl, «Pem
be Kitap» adı ile bastırılan bir eser de halen bu ko
nuda başvurulacak değerdedir. 

1949 senesinde ilim heyetinin vardığı netice ha
kikaten şayanı dikkattir : «Türkiye, kalkınmakta 
olan bir ülkedir. Kültür seviyesi tekâmüle doğru yol 
almıştır. Planlı kalkınma zorunda olan bir memle
kettir; bütün bu sebeplerden dolayı da müstakar hü
kümetlere muhtaçtır. Bu gerçekler nazara alınarak 
tatbik edilecek seçim sistemi böyle hükümetlere im
kân veren majoriter sistemdir». Komisyonun var
dığı netice bu. 

İkna edici delillere dayanarak tanzim edilmiş olan 
bu rapordan mülhem, tasarının komisyonda savun
masını yapan, zamanın İçişleri Bakanı Şükrü Sök
men Süer'in, «Nispi temsil sisteminin nazari saha
da inandırıcı olduğunu; fakat memleketimizin bün
yesine uygun olmadığını» beyan etmesi üzerine, ta
sarı komisyonca kabul edilmiş ve sonunda da kanun
laşmıştır. 

Görülüyor ki, ilim yoluna başvurulunca gerçek
ler meydana çıkmaktadır. 1961 yılında seçim kanu
nunu hazırlayan komisyonun yegâne Amme Hukuku 
Profesörü Necip Bilge'nin de aynı neticeye varması 
şayanı dikkattir. 

O günden bu yana, memleketimizde olagelen olay
lar da, bu gerçeklerin reddini mümkün kılan karşı 
deliller olmaktan uzaktır. 

Şunu da önemle belirtmeliyiz ki, seçim hukuku 
ile meşhur olan dünya ilim adamlarının, ezcümle 
Esmein ve Duverger'in hatta nispi temsil taraftarı 
olanlar da dahil, birleştikleri bir nokta vardır; Hü
kümet fonksiyonunu en iyi işleten sistem, çoğunluk 
sistemidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu hususu, dikkatle görev ifa eden komisyonun 

dikkatine arz ettikten sonra, bir iki noktayı da arz 
etmek istiyorum : 

Seçimin zamanını bu komisyon iyi tespit etmeli
dir. Siyasi Partiler Kanununda önseçim sisteminin 
tadilatını da bu Komisyon ele almalıdır, Önseçim 
sisteminin yapmış olduğu tahribata artık meydan ve-

j rilmeyecek bir hale getiren teklifi önümüze getirme
lidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Grubum adına, tekrar huzurunuzda bu teklifi 

i bize bu kadar mükemmel şekilde getiren Komisyo-
j na teşekkürlerimi arz eder, hepinizi saygılarla selam

larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler : Sayın Ah

met Tahtakılıç, Sayın Niyazi Unsal, Sayın İsmail İi-
han. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç, buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş-
I kan, sayın üyeler; 

Seçimlerle ilgili yasalar üzerinde yüzlerce mad-
I deyi değiştiren bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. 

Ben, Adalet Partisi Grubu adına konuşan sayın ar-
kadaşı dikkatle dinledim. Kısa bir tarihçe yaparak, 
hatta Paul Bouneuor'dan mütalaa alınan, o zamana 
kadar seçim güvenliğini sağlamayan bir kanunu da-
hi, Türkiye için bilimsel ve geçerli saymakta, ken
dileriyle beraber değilim. İkinci beraber olmadığım 
nokta : Bu tasarı mükemmel değildir. Temel eksik-

j likleri vardır. 

I Seçimlerin temel hükümlerinin 96 maddesini ele 
alan, ayrıca Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu 

i üyelerinin seçimleriyle ilgili olan bir kanunu. Öyle 
bir özel komisyon kuruluyor ki, komisyonun kurul-

I masını, ben memleketin, sürerse, devam ederse gele
ceği için âdeta iyi bir başlangıç sayarım. Çünkü, 
tüzüklere uygun bir komisyon değil; ama Mecliste 
tek milletvekiliyle temsil edilen partinin temsilcisini 
dahi içine alan, konunun önemini kapsayan bir zih
niyetle işe girişmesi lazım gelen bir komisyon, böy-

I 'ece yüzlerce maddelik bir kanun getiriyor. Evvela 
tekniğine dokunacağım. 

Arkacuşlar; 
100 maddelik değiştirge demek, kanunun tümü

nü değiştirmek demektir. Eğer, Türkiye'de yasala-
1 rın büyükannelerimizin yamalı bohçası haline gel

mesinin nedenlerini arıyorsanız, bu bir girişimde 
kionunun tetnelvyte ele alınimamaisından ileri gelmok-
fedir. Esen rjüzgâra göra, bhıtalkım dteğişMkler yapa
rak binilörce saiyıtia kanun möyldana gelmişiilr v^ Tür-
'ki'yeM's mler'i kanunları araiyıp, buknalk âdetoa sorun 
haline gel'mişitfr. Hele bu kanunların değişi'ikl'ik'Jsrüyla 
eîe alınıp da Kr sonuca varılması son derecede kor-

S ikuniçifcur. 
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O halde, kınk yılda bir partiler memleketçi bir dü
şünceyle, «Şu seçim yasalarımızı toptan ele alalım 
da, bunların bütün eiksliklilklerini tamamlayahim» diye 
bir araya gelmjjşler; falkaıt yalnız teknük sorunları ele 
almışlar. Bu Kanunun memleikdün gerçdkieriyle ilgili 
olan sosyal yanları vardır. Bu Kanunun memleiketln 
gerçeiklerii olarak ele alınacak Anayasal yanları vardır. 

Onun için, kanunun Senato Adalet Komisyonu, 
Anayasa Kcimıisyoınunda görüşülmesi sırasında, belki 
gözünüzle ilıisjmlişftSr; dört ndktada eksikliğini saplamak 
suretûyle", karşı oy işaretfümi, yazımı yazmış bulunuyo
rum. Müsaade ederseniz, bunları kendi kanaatime 
göre önernlililkleri sırasıyla yülksdk huzurunuza arz et
meyi görev biliyorum. 

Arik'adaşlar; 
Partiler bir araya gelmiş. Hangi partiler?.. Seç

men Yasasının değişm/eai lazım geldiğine dair, kamu
oyunda geniş propagandalara girişmiş, hal'k huzurun
da «Seçmen yaşım 18'e indireceğiz» diye kamuoyuna 
söz veren partiler bir araya gelmiş. E.. 5 nci maddeyi 
değiştiriyor, sıeçlmen yaşı 6 ncı maddede, 6 ncı mad
deyi geçiyor. Niye?.. «Anlaşmaya varaımadık efen
dim» Küm anlaşmaya varamayanlar?.. Partileri yö-
neteniîer.. 

Arkadaşlarım; 
Burası Senaltödur. Özel komisyonun teşkilini, 

emeğini takdirle karşılarım birleşmişler; fakat 18 
yaş problemini, seçmen yaşının 18'e indirilmesi gere
ğini kamuoyuna ayrı ayrı söz vermiş parkler bu 
•maddeye gelince atlıyorlar. Niye bir araya gelemedi
ler?... 

Onlar bir araya gelmeyebilirler arkadaşlar. Bura
sı Cumhuriyet Senatosu. Müsaade ederseniz, seçmen 
yaşı hakkındaki kanaat/mi bütün sosyal ve ekonomik 
yönleriyle huzur un uzda arz edeceğim. 

Örneğin; bilıirnseliilk açısından acaba dünyada va
ziyet nedir derseniz, bana verilen bilgilere gör'e, geniş 
ölçüde kültür hağianitımız olan, halta ittifak man-
zumti:.,' içe* isinde bulünduğumuız Avrupa memleke,':-
lerinde seçımen yaşmı 18e inidirmerniş memicikci: he
men hemen kalmamış. Nitekim, Nioe profesörlerinden 
birinin bir mütalaasını kütüphanede buldum. 1971 yı
lında yazılmış bir kitapta «Artık 20, nci yüzyılın sos
yal dinamizmi içerisinde seçim yaşının 18'e indiı il
mesi gerelkllidir» diye bilimsel mütalaa cereyan etmiş, 
Fransa istafcisıtiiklerini almış, 18 yaşında Fransa'da 2 
m!ilyon yCjOl bin in&an var olduğunu saptamış, bunla
rın 1,5 milyonu çalışan aktif nüfusun içinde. Türki
ye'ye dönelim, acaba durum nedir? Sizlere görüşle) i-
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mi açıklamakta fayda olur diye Türkiye'nin istatistik 
rakamlarına şöyle bir baktım. 

S ayin arkadaşlar; 
18 yaşında 838 bin insan bulunduğu en az hata 

payıyla değişik istatistiklerde ortaya konmuş. 19 ya
şımda 571 bin kişi olduğu yine bu isitaitistüklerle sap
tanmış. 20 yaşındaiküer 1 milyon 25 bin ol'arallc yuvar
lak rakamlarla s apt animi ş. Bunlar 1975 yılının ista
tistik! rakamları. Bunların ydkûnu 2 milyon 435 bin 
!klşüdlr. Nedir bu 18, 19, 20 yaş çağındaki gençler?.. 
Siyaset.. Evvelâ par tilerin hepsi 18 yaşındaki insan
ları yakalar, «Gençlik kolları» adıyla bunların dina
mizminden, hatta seçim sahnelerinde istifade etmek 
için koşar. Kırsal kesime gülCiiğtniz zaman bu 18 ya
şındakiler 15 yaşından itibaren yaşamın için dedir. Bu 18 
yaşındakiler 1961 Anayasasının klüit'üıiü içinde yetişmiş, 
en dinamik kuşaktır. Bu 18 yaşındakiler, Türikiye'de-
ki işsizlik, diğer sebeplerle sosyal meselelerin bütün 
ağırlığını kendi hayatları içerisinde sermişlerdir. Ço
ğu çırak, kalfadır, çoğu iş kapılarında böklernekte-
dir; hayatım içindedir. 

Koyda olanları 1926'dan beri seçimi mekanizma
sının içindedir. Köy Kanunu, köye seçimi 1925'da 
getirmiştir. O halde, genel seçim de 1946'dan beri ya
pılmaktadır. 18 yaşına gelince, bir gerçek kabul edi
niz ki, memleketin siyasi partileri, liderleri ve parla
menterleriyle, gençlerin karşısına gidip seçim yaşının 
18'e inmesi lazımdır diyecek; bu derecede geniş bir 
seçim tasarısı, değişikliği üzerinde birleşecek, seçim 
yaşına geldiği zaman mesele geçsin. 

Bununla da bitmiyor arkadaşlar. 20'nci yüzyılın 
sosyal dinamizmi o şekilde iierlemiekıtedir ki, eğer 18 
yaşında, 19 yaşında, 2Q yaşmdaiki gençleri memleketin 
kaderi içerisinde yetki ve sorumluluk içerisinde mSiia-
laa etmezseniz biç bir zaman Türkiye'nin sosyal huzuru 
sağlanamaz. Nitekim, üniversitelere gittiğimiz zaman 
>ben, kendi mensup olduğum Parti adına söylüyorum, 
yönetime katılma mevzuunu 20 yıldır müdafaa edi
yoruz. Yönetime katılmada kendisini kişilik sahibi 
olarak görüyoruz da, oy vermede hiçin kişilik sahibi 
clara'k görmüyoruz? 

'Arkadaşlar; 
Köy gerçeğine, kırsal gerçeğe girdiğimiz zaman, 

18 yaş âdeta çalışa, çalışa omuzların bir tarafa eğil
diği; tarlada, sokakta, toprakla uğraşa uğraşa bütün 
gerçeklerin altında ezildiği yaştır Türkiye nü
fusunun. Hele kadınlara gelince; evlenmeleri 13 yaşın
da başlar, 14 yaşında ana olur, 18 yaşında ihiiyarlığa 
yönelir. 
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O halde, bu sosyal garçdkleri ele almayacaiksınız, 
Ibütlüın pantiiler birieşetddksünüz, özel komisyon kura-
caikjsınız, sırasına göre Millöt Meclisli Başikanı buna 
Başlkanlılk ddecidk, yüzlerce ma'dldeliık değişiklik yapa
caksınız; fakat tdknük, konuları halldd'eicaksiriiz. Seç
men yaşına geldiğiniz zaman, Tüijküye'nün sosyal var
lığını ele alıp da, bu dirtamlük yaşın ökuryazarlıikta en 
lilerü düzeyi taşıdığını düşünürfsdk, niiltdkim, 18 yaşın 
olkuryazadıik deırecösü, 19 yaşın dkuriyazarlrk derece:i, 
oridan evvelki yaşlara göre ilki kat aıiMktır; o halde, 
seçim'en ararlken, seçimfân yaşı tespit ederken, yaş pnöb-
lamüni e!!e almadan yüz küsur maîdldelJk bir tadil tek
lifi ile Senatoyu karşı karşıya gatirm'dk muitlaika bir 
eikuilky.Ik'Jlr. 

Arkadaşlar; 
Buna karşı şöyie bir şey var; ara seçimleri dola

yısıyla, Senatonun kısmı seçürriieüi dolayısıyla bir ace-
'lelOk, falklGörü gdtiirillmiş'jir. Bir saniye için şöyle kabul 
edeljm. Ben, böyle bir özel Kömiiisyonunun bu Parla
mentoda bir daha kurulup da ciddi meseleleri ele ala
cağına kani değLüım. Nilteküm, diıklkat ederseniz hep 
Ueıknilk mjüs&î'eler çözlülmlentrnli'şltiir. Önün içlin miüsaade-
mi'zlis şunu rica edeceğOm, Senatonun ortak vicdanı
na ontalk şuuruna şunu arz eüyorum. 

Bu, önümüzdeki ekim ayında yapılacak seçimler 
dolayısıyla bu teknik meseleleri çıkarmak zorunlulu
ğunu kabul etseniz bile, bu kanunun bilhassa seçmen 
yaşı bakımından Türkiye'de insan haklarının temeli
ni teşkil eden idareye katılmak hakkını, yönetime ka
tılmak hakkını, bunu 18 yaşltan âibaren başlatmadı
nız mı, Türkiye'nin sosyal dinamizmini, sosyal ger
çeklerin:, ekonomik gerçeklerini, yaşam gerçeklerini 
bîr tarafa itmiş oluruz. Onun için sizlerden istirha
mım, bu kanun çıktığı günden itibaren Seçim Yasa
sının yeniden düzenlenmesinde, bilhassa seçmen yaşı
nın ayrıca ele alınması mevzuunu hepin'izden istir
ham ediyorum. 

Eğer, bu Komisyon, benim kanaatimin haricinde 
tesadüfen bir araya, yeniden bir araya gelecekse, on
ların bu meseleyi çözmelerini rica edeceğim. 

İkinci konu : 
Müsaade ederseniz, kanaatlerimi biraz daha huzu

runuzda belirgin hale getirmek için evvelki günkü 
Milliyet Gazetesinde Macit Yalman Yargıtay ve Yük
sek Seçim Kurulu Üyesi olan sayın bir hâkim bir ya
zı yazmıştır. Bunun bir paragrafını okuyorum : 

«Seçim yasalarının öteden beri eleştirilen ve de
ğiştirilmeleri konusunda kamuoyu oluşturulan bir 
bölüm öneriler siyasal partiler arasında görüş birliğine 
varılmamış olmalı ki, seçim yasalarında yapılan de-

j ğişiklik tasarısında yer almamaktadır. Özellikle seç
men yaşının 18'e indirilmesini, Siyasi Partiler Kanu
nunun aday yoklamalarına ilişkin, çok şikâyet edilen 
hükümlerinin değiştirilmesini ve yurt dışındaki işçi
lerin seçimlere katılma sorununun çözümlenmemiş ol
ması eksikliktir.» diye yazısına başlıyor. Bu yazı, 
işin içinde bulunan yüksek bir yargıcın şu arz ektiğim 
görüşlerime katkıda bulunan bir yazısıdır. Huzuru
nuzda arz ediyorum. 

Şimdi, yüksek hâkimin yazısındaki sıraya uyarak 
şu önseçim mekanizmasını bir temelli olarak arz et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar; 
Eğer, parlamento parlamenter dinamizme sahip 

değilse, parlamenterlerin içerisinde âdeta bir gölge, 
bir baskı varsa, kanaatime göre şu önseçim sistemin
den gelmektedir. 

Sene 1969, raslantı olarak milletvekiliyim. Seçime 
girmemeye karar verdiğim halde, seçim yenilenmesine 
girildiği zaman şu konuşmayı yaptım, zabıttan sizlere 
okuyorum : 

«Seçim dolayısıyla tadil istiyor İktidar Paritisi 
sözcüsü. Kendisini çok takdir ettiğim, sevdiğim Sa
bit Osman Avcı arkadaşım Seçim Kanunlarının sela-
mstli bir seç?mi yürütmeye kâfi olup olmadığı nok
tası üzerinde hiç durmadı. Halbuki, bir memlekette 
sicime g:derken iktidar ve muhalefet olarak asıl 
üzerinde durulacak şey, 1946'dan beri derece derece 
tekamül geçiren veya düşüşler kaydeden Seçim Kanu
nu, vatandaşın reyini selametle verebilmesi, seçim
lerden sonra meydana gelen neticelerin iyice anlaşıl
ması ve memlekete hayır getirmesi baikımından kifa
yetsizdir.» Bu konuda iktidar partisinden olan arka
daşlarımızın bir çoğu da benimle beraber düşünmek
tedir. 

Arkadaşlar; 
Arkadaşı arkadaşa düşman yapan, rekabeti siyasi 

nezaketin icabeti irdiği seviyeden aşağı düşüren bir sis
temin İçindeyiz. Bütün gücümle iştirak ederim Adalet 
Partisi Sözcüsünün «Büyük hakem millettir», «Bü
yük meseleler trfduğu zaman seçilme gitmek hakika
ten bir nevi referandumdur» Bunların hepsini kabul 
ederim; fakat, mevcut seçim süsterrii bu sonucu ver
mez. 

Arkadaşlar; 
Birisi vatandaşta tercih hakkını bırakmayan bir 

sistemdir. Bu yüzden siyasi seleksvyon meydana gel
memektedir. Yine, mevcut sistem, arkadaşı arkadaşa, 
iki parti arkadaşını birbirinin yüzüne bakamayacak 
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hale getirdiği için sistem olarak müdafaa edilemez 
O halde, bir memleket tasavvur ediniz ki, seçim sis
teminin böyle bir çıban başı var, berbat bir çıban 
başı; Seçim Kanunları üzerinde bu kadar geniş bir 
araştırma yapıyorsunuz, Partiler Kanununu da ele 
alıp bu herkesin şikâyetçi olduğu nokta üzerinde 
durmuyorsunuz. 

Arkadaşlar; 
Hatırınıza bir şey gelebilir. Ben, bu 1969*daki se

çimlerden sonra seçime girmedim. 1973'de yoklama
ya girmemek için seçime girmedim. Huzurunuzda 
müsaade ederseniz, söyleyeyim (Sözlerimin samimi
yetine inanın) 1975'te de bir tek delegeye selam ver
memek şarkıyla adaylığı kabul ettim. Onun için bu 
yarayı tedavi etmezseniz... Bu yaranın bir katı daha 
var... Heptiniz şikâyet ediyorsunuz; «Milletvekillerinin 
siyasi serbestliği birtakım mekanizmalarla önleniyor». 
İşte bu mekanizmanın başı : Bir, delege; ikincisi, par
ti otoritesi. Binaenaleyh, bu iki otoriteden parlamen
teri kurtarmazsanız ne kadar gayret ederseniz ediniz 
Parlamentonun manevi varlığını, Parlamentonun hal
kı temsil etmek gücünü ayağa kaldıramazsınız. Bu 
konuyu da böylece belirttikten sonra iki konuya da 
kısaca değinip son mütalaamı söyleyeceğim. 

Arkadaşlar; 
Seçim Kanununda, seçimlere iştirak edebilmek 

koşulu ele alınmış. Bu, Türk Anayasasında siyasi par
ti kurmak hakkı vatandaşın temel haklan içerisinde 
ele alınmıştır; «15 'ilde, 15 liTin bütün ilçelerinde teşki
lat kuran bir parti, genel kongresini de yapmış olmak 
şartıyla ancak seçime katılabilir.» 

Arkadaşlar; 
Türk siyasi hayatının demokrasi bakımından 35 

yıldır çilesini çekenlerden birisi olarak size ifade ede
yim ki, bu, meşhur Yunus Emre'nin «Kıldan ince 
köprü yapmak» usulüdür. 

Ben siyasi maceraya taraftar değilim; fakat soru
yorum size, kırsal kesimin sorunlarını gereği gibi or
taya koymak üzere şimdiye kadar Parlamentoya, 
nüfusun 22 milyonunu teşkil eden köyden temsilci 
getirebildik mi? Getirmedik. O halde, kurulmuş ve 
kurulacak partilere, insan haklarına göre; herkesin 
fikrini temsil etmek hakkına göre de bu derecede 
güçlük çıkarmanın da hata olduğu kanaatindeyim. 

Tasavvur ediniz ki, bir tek milletvekilliği ile tem
sil edilirseniz bugünkü yaşayan Parlamentoda, teşki
latınız olsun, olmasın seçime katılabileceksiniz; fa
kat dışarıda bir parti iseniz veya yeniden parti kur
mak istiyorsanız, 15 il, 15 ilin bütün ilçelerinde teş
kilatınız olacak... Bu da nedir? İdarenin kontrolü 

altında bir muameledir; yani vali, kaymakam falan, 
teşkilatınızın var olduğunu tespit edecek. Halbuki, 
Türkiye seçim sisteminde, adaletin denetimi temel 
fikir olarak gerçekleştirilmek şartıyla Türkiye'de se
çim hilesi fikri yıkılmıştır. Onun için, dışarıdaki par
tilere ve yeni kurulacak partilere, seçimlere iştirak et
me hakkını, gerek siyasi partiler kurmanın hak oldu
ğu noktasından hareket ederek, gerekse siyasi parti
lerin rejimin vazgeçilmez kuruluşları olduğu ilkesin
den hareket ederek, daha elverişli katılma koşulla
rını kabul etmek, Türkiye'nin geleceği ile de alakalı 
bir önemli meseledir. 

Son konu; dışarıdaki işçiler : 

Arkadaşlar; 
Ben dışarıdaki işçilere hitap etmek imkânını bu

lamadım. Gittiğim zaman da, hata saydığım için 
(Öyle üç günde, beş günde anlaşılacak bir mesele 
değil.) hiç bir işçiyle siyasi bir mesele konuşmadım; 
fakat kim gittiyse, «Siz, memleketin idaresine katıl
malıdır» diye evvela dövizlerine kartal gibi üşüş
tük, sonra da, «Sizin oy hakkınız olmalıdır» diye 
hepimiz siyasi nutuk attık. Ee, kaç sene oldu? 10 se
neyi geçti. Hani işçilerin oy hakkı? Arkadaşlar; güç
lük var. Halletmek isterseniz, bu güçlüğün halli ko
lay. Evvela bunlar, pasaport dolayısıyla, konsolos
luk kaydı dolayısıyla ve karşılıklı anlaşmayla gitti
ği için, muntazam kütükleri olan seçmenlerdir. Son
ra diyoruz ki, «Yurt içine geldikleri zaman, icabın
da onların edindikleri yeni teknikten, kültürden fay
dalanacağız...» Fakat seçime geldiği zaman, «Efen
dim, güçlükler var..» Parlamento bu güçlükleri hal
letmek isterse, hele böyle bir ortak komisyonda, bir 
günde halleder. Çünkü, kapalı zarf usulüyle yazılı. 
Yüksek Seçim Kurulunda bir merkez kurulup, bu 
merkezde, gelen zarfların illere göre tasnif edilmesi 
mevzuu dahi halledilebilir. Fakat, siyasi niyetimiz 
tamam, gerçek niyetimiz askıda. Onun için, bu ko
nunun da ele alınmamış olması, bu seçim yasasının, 
yüz küsur maddelik değişiklik tasarısının savunul
ması imkânını ortadan kaldırmaktadır. Teknik arka
daşlar... 

Arkadaşlar diyorlar ki, «Efendim, Yüksek Se
çim Kurulu birtakım kararlar vermiş. Onların ka
rarları doğrultusunda kanun yaptık.» Halletmiş bunu 
Yüksek Seçim Kurulu ve zannederim ki, seçimlerin 
tekniği hakkındaik şikâyetler, seçimin özüne etki ya
pabilecek derecede değiJ; fakat şu saydığım yönler, 
seçim yasalarımızın en büyük eksiklikleridir. Onun 
için şöyle bir ricada bulunacağım; «Ayağın yere bas-
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sın» diye daima tavsiye alırım ben; bastı ayağım. 
Geçirdik Senatonun bu Ekimdeki seçimini. Genel se
çime kadar bu konunun halledilmesi zorunludur. 
Şimdiden işe başlamalı; hele bu yüksek komisyon, 
özel komisyon bu konuyu hemen ele almalıdır. Arka
daşlar, tekniğini siz de biliyorsunuz. «Efendim, mu
tabık kalalım.» deniyor. Mutabık kalmak mümkün 
mü efendim? Partilerin kendilerine göre hesapları 
var. Partiler dışındaki Parlamento bu işi halledebi
lir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 
Seçim yasalarında bu temel değişiklikler yapılmadığı 
müddetçe, Türkiye seçimlerinin Anayasanın özlediği 
derecede tam ve yeterli olduğunu savunmak imkânı 
yoktur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Elimizde görüşmekte bulunduğumuz kanun tekli

finin 58 sayfa okunacak metni vardır. Bu, 150 mad
deyi aşmaktadır. Saat 17.00'ye yaklaşmaktadır, iki 
saatlik bir süremiz vardır. Ben, sayın grup yönetici
lerinden veya Komisyondan, evvela uzatılma mev
zuunda da bir teklif alacağım. Zira, bu gece 24.00'e 
kadar görüşülüp bitmediği takdirde kendiliğinden 
yasalaşacaktır. Ayın 21'ine kadar başkaca toplantı 
günümüz de yoktur. Bunu açıklamaktaki maksadım, 
söz alan değerli arkadaşlarımın da bu yönde fikirle
rini serdederken bana yardımcı olmalarıdır. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Unsal, buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın üyeler; 
Üzülerek söylüyorum, Parlamentomuzdan bir 

süredir geçen yasalar, nedense yarım, eksik, bir bakı
ma topal, daha doğrusu doğmadan ölü biçimde bir 
düzenleme içinde çıkıyor. Gerek partilerde, gerekse 
Parlamentonun tümünde hâkim olan görüş ve işleyen 
tutum bu. Elimizde olan ve şu anda görüştüğümüz 
yasa da, incelediğimiz zaman, biraz önce çok haklı 
olarak dört ananoktasım işleyen ve eleştiren Sayın 
Ahmet TahtakılıçTnüzerinde durduğu noktalar ba
kımından çok eksik hatta birtakım haksızlıklara, 
haklan geri almaya, bazı hakları zorlayıp kısıtlama
ya giden yönleriyle dolu bir yasa metni. 

Takdir edersiniz ki, bir yasa bir eksiği giderme, 
tamamlama ve o giderme içerisinde de ülkedeki yurt
taşlara, toplumun tümüne birtakım haklar verme, 
birtakım haklar getirmek için yapılır. Bu yasa da, 
maalesef partilerin ortaklaşa kurduğu bir komisyo- \ 

nun da süzgecinden geçmesine rağmen, toplumumu
za ve ülkemize hiç bir yeni hak getirmiyor. Sayın 
Tahtakıhç'ın da işaretlediği gibi, birtakım teknik hu
susların nasıl yapılacağını, birtakım yaptırımların 
nasıl düzenleneceğini tarif edip, izahlamadan başka 
bir (içeriğe sahip değil. 

H°p:miz, siyasetin içinde olalım veya olmayalım, 
siyasetin içinde olanlar, dışında olanlar, her konuştu
ğu yerde seçim yasalarının «18 yaş» durumunu, «Ön 
seçim» durumunu ve son zamanlarda yurt dışına gi
den birtakım yurttaşların oy verme durumunu eleş
tirirler, eleştiririz; ama görüyoruz ki, bu partiler 
iMfakı halinde çıkan biir yasa değil, partlMertin bir an
laşması, bazı şeylere ambargosu. Yani, özellikle iki bü
yük partinin bazı haklara birleşerek am'bargo koy
masından başka bir şey değlildir; bir MfaJk hainde. 
Nasıl eder de biz, bizden ufaik tefek de olsa, az öl
çüde de olsa, oy aJİa'bülecek, oy çalabilecek, diğer par
tilerim veya bağımsız yurttaşların işlinü nasıl güçleş-
tiifMz; onu düşünmüşler. Arrja, haıngü partiden olur
sa olsun, seçime katılacakların hemen hepsli, seçmen
lerin karşısına çıktığı zaman, özelikle genç yaştaki 
kuşakların karşısına çıtıkğı zaman, onlara ilk ikltli-
dara geldiiklerli zamanda, »işli ilik ele .'aklıkları zaman
da seçme, seçilme hakkını tanıyacaklarını söz verir
ler ve bunlarla onları avuıturlar. 

Sayın senatörler; gençleri, bu şeklideki sorumlu
luklara katmadıkça susturmanın, hatta bazı eylemlerii 
de durdurmanın olanağı artık yoktur. Onun içlin, ne 
yapıp yapıp, mademki bu şekilde kapsıamlı ve üze
rimde bir kondisyonun da çalışmıasına sunulmuş biir 
tasan elimizden geçiyor, paritlileriin bunun içerisinde 
18 yaş sorununu hallötmesli gerektirdi. 18 yaşitan yu
karıda olan yurttaşlarımıza bu hakkı vermeyen Ya
sayı, ben yeni bir katkı getliren, yenii bir halk tanıyanı 
yasa olarak maalesef görmüyorum, göremiyortuım. 

Yine partilerden herkes, gerek yurt içline geldik -
lerinde, gerekse yurt dışı gezilerimde genel başkanla
rından her üyesline kadar, yurt dışındaki işçilbrömize, 
«İlk fırsatta siize oy verme hakkım rtaınıyaıcağız.» de
diler, derler; ama: görüyoruz kli, bu metodabonJladia 
ilgili hiçbir düzenleme de (Sayın Tahtakıliç da üze-
rindis genişçe durdular.) yoktur. Ama, bu hakları ver
meyen bir yasa içeriğinde görüyoruz ki, partilerin se
çime kaltılması, çok ustalıkla zorlaştırılmış, çok usteı-
lıkla... İkli parttinlin anlaştığı, hatta bir ölçüde bu ko
misyona katkısı olanlara bu düşünceleri dikte ettiği 
görülüyor. Yani, bir talimatla yapılacak bir düzenle-

S rrie ancak bu biçimde olur. Neyrriiş?.. 15 ilde seçim-



C. Senatosu B : 66 17 . 5 . 1979 O : 1 

den en az altı ay Önce bütün örgütünü kuracakmış, 
kongreslidi yapacakmış, her hazırlıkları bitecekmliş 
ya da Parlamentoda, kendi partisinin işteşinden ka
zanmış bir üye bulunacakmış... Çok iyi biliyorlar ki, 
bu sayılan şartların hiç birli Türkiye'miZdeki ileli par-
ftü dışındaki partilerde şu anda yoktur. 

Bunu bu şekilde düzenleyen komisyon da, bu dü
şüncelere katkısı olan da ve oylarıyla biraz sonra bu 
maddelerim ve bu metnin böylesine buradan geçmesi -
ni, yasalaşmasını sağlayan herkes de, bu ülkede de--
mokradÜk hak ve özgürlüklerden söz edemez. 

Anayasa giereği olarak partiler, genel bütçeden 
bir pay alırlar. O, en zor koşullara bağlanmış, «An
cak şu kadar oy alırsan, genel bütçeden pay alabi
lirsin.» denmiş. Tıpkı, bunun gibi, bu da çokgüç 
bir koşula bağlanıyor. 

Arkadaşlar; 
Yerli geldiği zamanda buraya çıkıp sermayeyi eleş

tireceğiz, «Sermaye bu halkı .sömürüyor.» diyeceğiz, 
«Partileri yer yer sermaye destekliyor.» diyeceğiz, 
«Sermaye, milletvekili ve senatörleri Satın alıyor.» di
yeceğiz; ama sermayenin ellinden... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle şey. 

NÎYAZÎ UNSAL (Devamla) — Diyenler var efen
dim, diyenfer var. Yok, ben de temenni ediyorum, 
yok; ama sermayenin elinden, oyunundan küçük par
tileri kurtarmak için, ona genel bütçeden Anayasal 
olarak verilecek olan payların miktarının alınmasını, 
kullanılmasını güçleştireceğiz... Şimdi burada da, se
çime katılma hakkını ustaca bu küçük partilerin etlin
den aldıracağız, seçlim dışı bırakacağız... Benim bunu 
aklım almıyor, gönlüm razı olmuyor. Hele şu kokmuş, 
çürümüş her yerde tartıştığımız önseçim sistemlini en 
ufak şekİldb ele almayan bir Yasanın bugün gündem
de hakkı ne, yeri ne?.. Bunu niye getirmiyor bu Ya
sa üzerinde anlaşan partiler, komisyonlar, üyeler?.. 
Bu, artık gündeme gelmeli. 

Türkiye'de bugün Seçim Yasasında bir değişiklik 
gerekiyorsa, isteniyorsa ve bu zorunlu ise, deminden 
beri ve benden önce konuşan sayın üyenin de 
değindiği, 18 yaşında olanların oy kullanma hakkı. 
İkincisi; önseçli-m sistemindeki birtakım usulü, birtakım 
ahlaksal; yani işlemeyen tutumların değiştirilip akla 
ve hakkaniyet ölçülerine uygun, demokratik kuralla
ra uygun biçime getirilmesi ve yurt dışındaki yurt
taşlarımıza bu hakların tanınması için değişikliğe uğ-
ramalıdır. Ama, bunlar yapılmamış; tutanakların 
nasıl tutulacağı, zarfların naisıl basılacağı, oyun nasıl 
atılacağı; yani işleyen ne kadar normal mekanizma 

varsa, onlar üzerinde durulmuş. Ama, öteden beri 
hepim;zl'n yakındığı, yurttaşların cidden partilerden 
ve parlamentodan özellikle beklediği konuların biç 
birisi ele alınmamış. O halde, ben bu Yasanın gün
deme raiye geldiğini ve neden yasalaşacağını bir türlü 
anlayamıyorum ve o dördüncü husus olarak, benöm 
de üzerinde durduğum, partilerin işini güçleştirme, 
ağırlaştırma, zorlaştırmayı; demokratik düşünce açı
sından, davranışlar açısından, hakların ve birtakım 
ödevlerin pay edilmesi açısından son derece tehlikelii, 
amtidemokratik bir davranış, bir kayıt olarak buldu
ğumu söylemek istiyorum. 

Ayrıca, bir konuya daha işaret ederek, Sayın Baş
kanın da ikazı doğrultusunda, sözlerime son vermek 
istiyorum. 

Memurların adaylığı sorunu : 

Memurların adaylığına 17 nci madde birtakım 
sınırlamalar koymuş, bağlamış; normal gördüm. Yal
nız anlayamadığım, bu kapsamın üçüncü paragrafın
da diyor ki, «Birinci fıkrada yazdı bütün idare ve 
kuruluşların müsteşar, genel müdür, genel sekreter, 
idare, grup, bölge müdür veya başkanları ile yardım
cıları, yönetfm kurulu başkan ve üyeleri; çalışma alan
larına giren bütün seçim çevrelerinde görevlidir.» 
öl'yc bir sınırlamaya almış; ama burada bir memur 
grubu nedense düşünüknemiiş. Ben bu konuyu bir 
eksiklik olarak söylemek işitiyorum. 

Bugün şurada sayılan memur grupları içerisinde, 
hasta bunları denetleyen, değerlendiren bakanlık 
müfettişleri nedense bu cümle içerisine alınmamış. 
Eğer bu çalıştığı bölgede toplumu ya da seçmenleri, 
şunu bunu etkilemek için düşünülüyorsa, bunun içe
risinde her türlü bakanlık müfettişlerinin de bulun
ması b^nce doğru olur. Eğer bakanlık müfettişleri 
bu cümle içerisine alınmazsa, bakanlık müfettişlerine 
bir ayrıcalık tanınacağı kanaatindeyim. Bu madde 
üzerinde bir değiştirge önergesi de Sayın Başkanlığa 
vererek, en son söze. «Yönetim Kurulu Başkan ve 
üyeleriyle, bakanlık müfettişleri, çalışma alanlarına 
giren bütün seçim çevrelerinde görevlidir.» ekinin 
yapılması için de teklifte bulundum. Sanıyorum ki, 
bir etkileme unsuru ise bu görevler, bakanlık müfet
tişleri, valileri ve benzeri kimseleri denetleyen mül
kiye müfettişleri, her halde şurada anılan görevliler 
kadar bu işte etkili olurlar. Bu cümlenin eklinde de 
yarar' var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ve buna benzer birtakım değişiklikleri Se

natoda yapmamız gereklidir. «Bu, yasa metnini tek-
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rar MHet MecMn'e gönldeıür» düşüncesinden sena
törlerin süratle kaçınmadı, yanli bu düşünce üzerinde 
durması gerekir, Buraldan ölü yasalar, çok perişan 
yasalar çıkıyor. Geçen sene Tanı Gün Yasası çı
karken; bizurcı tam Hükümete geldiğimiz günlerde, 
üye olarak burada, «Bu yanlış çıkıyor, bu sakat çı
kıyor,» diyen çok arkadaş oldu. Muhalefet buradan 
basbas bağırdı; hiç birimiz dinlemedik, çıkardık; şim
di hem Hükümetin başına, hem ülkenin başına bu 
Yasa bela olmuş durumdadır. Onun için istirham 
ediyorum, bu yasalardaki zaman aceleciliği, geri git
me düşüncesi bu Senato çatısı altına gelmemeli. Biz 
meseleleri, kuruluş amacımıza uygun olarak, sena
törlük düşüncesine uygun olarak ele almalıyız, değer
lendirmeliyiz, şu partilerin yükünü, bir yerde parti 
başkanlarının diktasını omuzlarımızdan silkmeÜyiz. 

Bu düşünceler içerisinde hepinize saygılar sunar, 
bu değindiğim noktalar üzerinde hepinizin düşünme
sini ve durmasını dilerim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 914 S. Sayılı Yasa teklifinin 

Cumhuriyet Senatosundaki görüşülme süresi sona er
mekte olduğundan, görüşülmesine bugün saat 19,00' 
dan sonra da ve görüşmeleri bitinceye kadar devam 
olunmasını öneririz. 

Saygılarımızla. 
Eskişehir 

Artvin AP Grup Başkanı 
Recai Kocaman Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Görüşmelerin bitinceye kadar; 9, 00' 
dan sonra da devamını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İlhan, buyurun efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer

li senatörler; 
Görüşülmekte bulunan Kanun teklifi üzerinde, 

özellikle benden evvel söz almış bulunan Halk Par
tisi Senatörü Sayın Ahmet Tahtakılıç ve Sayın Niya
zi Unsal arkadaşlarımızın sözlerine, görüşlerine ta
mamıyla katıldığımı burada, huzurunuzda belirtmek 
isterim. 

Gerçekten, yıllardan beri Avrupada bulunan bir 
Parlamenter olarak, oradaki işçilerin Türkiye'deki 
sorunlara nasıl ilgi duyduklarını bilen bir arkadaşı
nız olarak; onlara seçimlerde herhangi bir hak veril
memiş olmasını, yıllardan beri beklemekte olduğu

muz bu tasarının en belirgin eksiklerinden biri olarak 
görmekteyim. 

Avrupa Konseyine gidip gelirken Almanya'ya 
uğradığımızda, her partiden üye arkadaşın orada, 
işçilere katılma hakkının verileceğini tekrar tekrar 
belirtmiş, söylemiş olduğu halde, burada işbaşına 
geldiği zaman, gerçekten kanun teklifi üzerinde ça
l ış ı r lar ele alındığı zaman, maalesef bu konuya 
hiç bir suretle değinmemiş olmasının üzüntü verici 
bir şey olduğunu belirtmek isterim. 

Aynı durumda, «18 yaş» meselesini de dile geti
rebiliriz. 18 yaşa gelmiş olan bir gence, seçime ka
tılma, oy verme hakkını vermemiş olması da bu 
Kanun teklifi için büyük bir eksikliktir. 

Her yıl seçim bittikten sonra basın, bilim adam
ları ve özellike siyasi partiler, her fırsatta önseçim
den bahsederler. Önseçim hakkında her türlü, hatta 
bazen insana utanç verici hikâyeler anlatılır; fakat 
maalesef şu anda önümüzde bulunan teklifte bu ön
seçim hakkında herhangi bir kelimenin yer almamış 
olması üzücüdür. Ben şahsen bu 5 partinin; çok il
ginçtir, altını çizerek söylüyorum, bir bağımsız üye 
olarak söylüyorum, 5 parti ne kadar güzel anlaşmış
lar; ama ne için anlaşmışlar?... Küçük partileri ve ay
nı zamanda bağımsızları ortadan kaldırmak için o 
kadar güzel anlaşmışlar ki, hayret ettim. Peki, bun
dan evvel, memleketin çok daha önemli sorunları 
vardı; 5 parti nasıl, niçin anlaşmadı bugüne kadar?.. 
Tekrar tekrar dile getirdik; Cumhurbaşkanı uyarıda 
bulundu, yetkililer uyarıda bulundu, biz burada söy
ledik; dedik ki, «Partiler; asgari müşterekte de anla
şın.»' Hiç bir surette anlaşma mümkün olmadı; fakat 
bir de bakıyoruz, önümüzdeki Seçim Kanununda kü
çük partilerin bertaraf edilmesi ve şimdi değinece
ğim; özellikle bağımsızlara hiç bir yaşam imkânı ve
rilmemesi konusunda anlaşmış vaziyetteler. 

Bfenidiim, ben Müştafki önlsfeçDm durumunu biraz 
ıbel&rrjmlelk istiyorum. 

Tabii hepimiz bilirsiniz; her partiden 8-10ı araıba 
köylerdeki delegeleri toplarlar ve Muş'a vtöyaltoult da 
ilçe meıifctezteimegeBir, otteHere haipsödüiâr. J gün o 
lotielerde o delegelerle yömjelk taşınır. Olüelin kalpıisın-
dia iki şahıs bekler, başjka şahsım otele gürmesıi müm
kün değii'ldir. Onldan sonra, seçtim günü o ilgili aday 
aidaiyıının yanımda seçûm sarıldığıma güdilir, oy verildlilk-
Itlen sonra serbeslt bırakılır. Ben, 5 siyalsi parSÜnlin bir 
araya gelerek anlaştığını duyunca, bu meselelere bir 
çöz)ü!m gdtireceğiini zamrtetdiyoridu'm. Bür de baıkıyo-
rulm ki, dfenidüm, bağımsızların birleştik oy pusulasına 
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Usa/tutması.. Peki; ama radyoda konuşma hakkı yok, 
televfizyonlda konuşma hakiki yok; ben bu konuyu si
zin insafınıza, terk ediyoruim.. 184 senatörün içinde 
1 bağımsız vardır burada, bu hakkı niiçin alıyorsunuz 
elimizden?.. 184 senatörün içimde seçimle gelen 18 yıl
dan beri seçilimle gelen ilk ve tek, senatörüm. Bu hak
kı niçin alıyorsunuz elimizden?.. Evet, elimizden alı
yorsunuz.. Açuk olaralk belirtiyorum, ben 1973'te Ta
rım, Bakanlığı Hulkuk Müşavfiri olarak memlekete se
çime giderken, (Açılk olarak, söylüyorum vicdanım 
üzerime söylüyorum) 10 bin liradan fazla param yok-
Itu. Bön, 1 nci derecede maaş alan Devlet Memuru 
maaşının iki nüsü tutarını ben kasaya nasıl ödeye-
ibiliirilm, isitlirihaırn ediyorum?.. Ödeyemem, ödeyemez
dim. 10 bin lirayla ayrıldım, Muş'a gittim. Arabam 
yolk, hiç bir şeyim yoktu. Almanya'ya giden bir işçi 
geldi, önüme 27 OjCjO lira para koydu, «İsmail, bu 
27 000 lira parayı aknazisan, şurada Ziraat Bankası 
'Var, oraya faizsiz yatırıyorum, çünkü bana göre faiz 
haramdır' dedi. Oldu 37 0)00. Bir yakınım da bana 
,25 00Q lira verdi, 58 CpfQ liraya bir jeep aldım. İşte 
'benlim bütün sermayem buydu; samimi söylüyorulm. 

Şimdi süz benden bininci dereceden maaş alan bir 
Devlet memurunun brüt maaşının iki misli miktarı-
para isterseniz, bu mjümlkün değil, bir. 

İkindisi; oy pusulası.. Hepinize hitap ediyorum. 
Aynı şartları bana da verin, kabul. Radyoda konuşma 
im/kânı vermeyeceksiniz, televizyonda konuşma im
kânı vermeyeceksiniz; okuma - yazma bilmeyen be
nim seçmenlerim benlim ismimi orada nasıl çıkarsın? 
İstirham ediyorum, Anayasalda bildiriğiniz gibi eşitîiık 
lömgörüiimjüşjtür. Hak ve adalete göre hareket edelim 
ve dolayısıyla küçülk partileri ve özellikle 184 sena
törün içinde bir bağımsız senatör varsa, o da 18 se
neden beni bir bağımsız senatör gelmişse, onun da ya
şam imkânını elin/den almayalım, istirham ediyorum. 

'Ben Sayın Niyazü Ünsal'm ve Sayın Ahmet Tah-
Italkılıç'm görüşlerine iştirak ediyorum. Senato, s'ana'to-
luğunu gösiterrnielidir. «EfenJdim, ıburada Kanunun 
herhangi bir maddesi değiştirilecek olursa, Meclise 
gidecek, onidan sonra Mecliste şu olacak, Kanunum 
çıkması mümkün olmayacak..» şeklindeki önyargılara 
kaltdlmayalım. Senato burada ağırlığını göstermelidir: 
ama yine belirtiyorum, istirham ediyorum, haklı gö
rüşleri ileri sürüyorsak, lütfen yardımınızı bekliyoruz. 

Önseçim niiçlin ele alınmıyor?.. Açık söyleyeyim, 
parti merkezleri (Sayın Tahtalkılıç da değindiler) iste
diği şahsın elenlmesi ve istediği şahsın da seçilme:! 
içtin yetkisini, ağırlığını koymak işitiyor. Sebep bu
dur, başka bir sebep yoktur. Yani, parti merkezi ve 

ıbazı politikacılar delegeler üzerindeki ağırlığını ko
rumak için böyle bir yola başvurmaktadır. Yoksa 
devamlı olarak tartışılır; bilim adamları ön seçim mü^ 
esseisesinîn hiç olmazsa ıslahı gerektiğimi söylerler, fa
kat beş parti bir araya gelip, bir anlaşma yapılıp, bu 
konuya değinilmez, 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Üç yıl evvel bir gazetede şöyle bir açıklamada 

hulunmıuştum: 
«Transferler oluyor; para ile taramsferler oluyor» 

demiştim. Bunu çok açık olaralk biliyoruz. Bu trans
fer meselesini halletmök için, biç olmazsa seçimde 
bazı konulara değinmek lazılm gelirdi, bu meseleyi ele 
almak lazım gelirdi. Geçen sene 10 milyondan, şitndii 
15 milyondan bahsediliyor. Açık olarak söylemeye 
medburuim, bu mesele Parlamentoya, Türk demokra
sisine büylük bir gölge düşürmektedir. «Efendim, 
(böyle bir şey yoktur.» diyen olalbilir. Ben açık olarak 
söylüyorum; onların görüşlerine katılmıyorum, trans
fer meselesi vardır, ortada para dönüyor, bu işi hal
letmemiz gerekir. 

'Ben bu konuda bir teklifte bulunacaktım; fakat 
Sayın Reisoğlu bana Anayasaya aykırı olduğunu 
söylediler. Ben şöyle bir teklifte bulunacaktım, gere
kirse yine bulunacağım': «Siyasi partiden ayrılmış 
olan bir parlamenterin herhangi başka bir partiye 
girmesi halinde, parlamenterlik sıfatının düşeceği...» 
sekinde bir teklif getirmek istedim. Reisoğlu, «Ana
yasaya ayikırı» dediler, ben de vazgeçtim; bilmiyo
rum, gerekirse yine getireceğim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
©undan 8 - 9 yıl evvel yine siyasi partiler kendi 

aralarında birleştiler, Mauriice Duverger'in söylediği 
siyasi partiler diktaltoryasınldan bahsetmek istemiyo
rum; ama sekiz sene evvel şöyle bir kanun gelirdiler. 
«Bir partimin ön seçimline katılıp da kazanamayan 
bir aday adayı bağıimjsız olamaz...» diye Bu gerçekten 
ıbüyiülk bir darbeydi bağımsızların seçilmesi bakımın
dan. Şimdi de birleşik oy pusulası getiriyorlar ve bir 
tie muayyen bir para isteniyor. 

Siyasi partiler kemdi adaylarına araba vasıtasıyla 
haşka konularla gayet tabii ki, yardım ediyorlar. Peki 
hir bağımsız para yatırdığı zaman ona kim yardım 
•etsin?... Hiç kimse. Onun için ben arkadaşlarımdan 
bilhassa istirham ediyorum; bu Kamun teklif inlin çok 
daha iyi bir şekilde gözden geçirilmesi içlin siyasi 
partriiler kendi aralarında anlaşsınlar. Benim dediğimle 
oilmaz, benim bir tek reyini var. 

Maddeler üzerümldekli görüşmeler esnasında da arz 
edeceğim; 78 nei maddenin 6 ncı paragrafının başın-
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idalk|i, «Cumhuriyet Senatosu üyeleri...» ibaresinin 
ımdOinıd'en çıikarılrnaisırıı önıeriiyioruım. 

Şu yönlülyîe şunu blel'iılJrritik iliyorum: Bazı öi'çüier 
Milleit M elcisi için geçeı'ü olalbiiıir, Senato için başka 
değerlerle taıbi olalbilür, biiiliyorsunuz, Muş'ta miiie'.vekiii 
siöçliimîeriinldıe 16 bağılmısız, aday vardı. Senato seçim i e-
rinlde ise bugüne kaldar bağıimsız olarak bir tak kişi 
aldalylığıraı koymuş ve kazıanımışltır ki, o da benim. 

iBLMiğMz gibi roiUeCvöioiii olabilmek için yüksek 
tahsil önıgörülmlülyor. Haloulkli senatör olmiaîk için, se-
naitlör aidaiyı olaKlmıtık iç'in yülkselk tahsil vs 40 yaş 
(öngörüflmielkteldlir. İ'ışllte bu ger^kçeLiere dayanarak m<ii-
l!a i Vekili sâç'imi'erindelki öiçlüleıni'n senatörler için uygu-
îanimaıması lazîm geüdiğini düşiinerelk, igili madide-nl̂ n 
göıüşülmlesi sırasınlda öne.'germi vereceğ'im ve bu 
husuisıta da yardımlarınızı bdkkıycceğDm. 

«Culmlhui'iyet Senaitosu üyeleri...» ibaresinin kai-
dırimatsı suretiyle bMteşiik oy pusulasına ve aynı za-
m'anlda para ödeme mlÜkeMefliyiel'ine senaltörleıin dahil 
tidilim'em'eısi için yartinrnlanmızı isltiyoruim. 

ıHapinlizle saygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Teşeıklkiür eldeniz Sayın İlhan. 
Sayın Nermin Abadan - Una't, buyurunaz eren

dim.. 
NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Zamanın ilerlemesi karşısında çok kısa konuş
maya gayret edeceğim; fakat gerek yıllarca üzerinde 
durduğum siyaset sosyolojisi açısından ve gerekse 
diğer siyasi mülâhazalarla bazı görüşlerimi burada 
dile getirmeyi kendime karşı bir borç sayıyorum. 

Bu kürsüden daha önce de ifade edildiği üzere, 
çok ayrıntılı, hatta bence gereksiz teferruatlara inen 
bu kanun teklifi, Türkiye'nin siyasi yaşamı için ha
yati olan bir çok sorunu çerçevesinin dışında bırak ̂  
mıştır ve aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal ger
çeklerine de ters düşmektedir. 

Türkiye, nüfus yapısı bakımından dünyanın sa
yılı genç ülkelerinden biridir. Nüfusunun yüzde 45'i 
15 yaşından aşağıdır. Bu kadar genç bir nüfus yapı
sına sahip olan bir memlekette, siyasi partilerin ta
ahhüt etmiş oldukları 18 yaşı seçmen yaşı olarak 
kabul etmeme ve bunu tartışmama, kanımca çok sa
kıncalı bir ihmaldir. Sakıncası şuradadır : 

Nüfus yapısına baktığımız zaman, yarının söz 
sahibi olan vatandaşlarının büyük çoğunluğu genç 
ise ve bu gençlere ileri derecede gelişmiş Batılı ül
kelere ve ayrıca demokratik sistemi uygulayan Do
ğulu ülkelere göre de geç seçim hakkını verdiğiniz 
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zaman, bunun anlamı şudur : Meşru, Anayasaya 
bağlı olan siyasi sistemin dışında bırakıyorsunuz bu 
kitleyi. Oysa, demokrasiyi desteklemek isteyen bü
tün çalışmalarda amaç, sistemin içinde çeşitli alterna
tifler sunmak ve seçmenleri bu alternatifler karşısın
da, kendi tercihini dile getirebilmesini sağlamaktır. 
18 yaşına indirmemek suretiyle, potansiyel olarak gi
derek büyüyecek olan bir kitleyi, böylece isteyerek 
bir yerde sistemin dışında birtakım çözümlere doğ
ru götürmek demektir. Ben bunu sakıncalı ve nüfus 
yapımızla bağdaşmaz buluyorum. 

Kaldı ki, burada çok belagatla dile getirilmiştir. 
Tüm yetişkin insanlara verdiğimiz hakların hepsini 
(Milli savunmaya katılma hakkı da dahil haklarını) 
tanıdığımız halde siyasal tercih hakkını esirgemek 
benim için çok mantıki olmaz. 

Meseleye siyaset sosyolojisi açısından baktığınız 
zaman, şu soruyu da cevaplandırmak isterim. 

Zannedilir ki, çok genç kişilere oy hakkı verildi
ği zaman, onlar daha radikal çözümler benimseyen 
partilere oy verirler; ama bütün seçim analizleri gös
teriyor ki, özellikle kırsal bölgede genç seçmen daha 
çok tutucu partileri desteklemektedir. Yani, hangi 
açıdan bakarsanız bakın hesap çıkmıyor. Burada 
bence gerçeklere eğilmemiş, yersiz bir korku hâkim 
olmuştur. 

İkinci ele alınmamış olan konu, önseçim konusu
dur. Önseçim ilk defa Türkiye yasalarına girdiği za
man modeli bütün bir partiye oy veren kişilerin hep
sinin katılabileceği bir biçimde bir önseçim olarak 
tasarlanmıştı, sonra bu güdük ve kısır duruma gel
miştir. Bunu ele almak ve düzeltmek imkânı varken, 
yine bu konuda yapıcı bir yaklaşımla meseleye sarı-
hnmamıştır. 

Yurt dışı göçmen işçilerine gelince : 
Bu büyük kitle hali hazırda Türkiye'nin ticaret 

açığını kapayan en büyük gelir kaynağı olduğu hal
de ve kendilerine tasarruflarını ülkemize aktarmaları 
için her çeşit çağrıda bulunduğumuz halde, onların 
doğal olan bir hakkını yine tanımamak suretiyle an
laşılmaz çelişkili bir tutum içine girmiş bulunuyo
ruz. 

Bu tutumun bir diğer sakıncası da şudur : 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin siyasal faaliyet

lere katılması için her yandan teşvik görmektedirler 
ve bugün artık birleşik bir Avrupa'ya doğru gider
ken, bu birleşik Avrupa'nın yeni bir vatandaş grubu 
ile oluşturulmasına çalışılıyor. 
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Şöyleki : 
Bugün Avrupa'da 12 milyon göçmen işçi vardır; 

yani her 7'nci Avrupalı başka bir ülkenin vatandaşı
dır, çalıştığı yerden farklı bir ülkenin vatandaşıdır 
ve bu insanları bu birleşik Avrupa da eritmek için, 
entegre etmek için her çeşit hazırlıklar yapılmakta
dır ve bu hazırlıkların bir tanesi de kendilerine hiç 
değilse yerel seçimlerde oy hakkını tanımak. 

Bunun öncülüğünü İsveç yapıyor. İsveç 1975'te 
vatandaşlık statüsüne bakmaksızın yabancı ve yerli 
İsveç'te oturan kimseye oy hakkını vermiştir ve Türk 
işçisi kendi memleketinde seçim olduğu zaman seçim 
hakkını kullanamamıştır; fakat İsveç'te yerel seçim
de bu hakkı kullanmıştır ve şimdi bir adım ileriye 
gidiliyor; İsveç'te genel seçimlerde de yabancılara 
oy hakkı verilecektir. Tabii bunun anlamı nedir? 
Başka bir memleketin o işçiyi kendine doğru çek
mesi, kendine doğru bent etmeye çalışması ve onun 
milli bağlılığını zayıflatması, gevşetmesidir. Bu nok
tanın üzerinde durulması gerekirdi. Çünkü, bir de 
şimdi ikinci aşama olarak Avrupa Parlamentosuna 
seçim hakkının da tüm farklı vatandaşlık statüsünde 
bulunan kişilere teşmili düşünülüyor. 

Yurt dışındaki işçiler için formül vardı. Bunun 
bir tanesi vekâletti, diğeri mektupla oy vermekti. 
Üçüncüsü de konsolosluklarda oy kullandırmaktı. 
Hiç biri üzerinde Komisyonun durmamış olması, yi
ne benim kişisel görüşüme göre üzücü bir durumdur. 
Özellikle 35 nci maddede yurt dışında çalışan kimse
nin kütüğe yazılma biçimi ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmış. Bu madde ile ilgili olarak pekâlâ bir çok 
başka Batılı ülkenin yaptığı gibi yurt dışındaki işçiye 
mektupla oy verme hakkı sağlanabilirdi. 

Bir dördüncü formül daha var ki, o bizim gibi 
bir ülke için mali bakımdan mümkün değil. Mesela; 
İtalyan Hükümeti seçimi; yani dışarıdan milli seçim
lere katılma hakkını tanımamakla beraber, özel tren
ler kaldırarak, finansman yolu ile bu vatandaşlık 
görevinin ifasına imkân sağlamaktadır. 

Görülüyor ki, bunların hiç bira üzerinde durul
madan bu Kanunun bu büyük boşlukla getirilmiş ol
ması yurt dışındaki işçilerimizin hüsranına, üzüntüsü 
ne ve haklı itirazına yol açacaktır. 

Kaldı ki, bir meseleye de izin verirseniz kısaca de
ğineceğim; televizyonla ilgili olan maddede tüm par
tilere eşit zaman ayrılmış bulunmaktadır ve almış 
oldukları oya bakmaksızın... Şimdi bu ilk bakışta 
Anayasanın eşildik (ilkesine uygun olarak görünmek
tedir; fakat yine eğer siyaseti bir realite olarak alacak 

olursak ve başka memleketlerin de uygulamalarını 
gözönüne getirirsek, bunun çok farklı biçimde de uy
gulanabileceğini görürüz. Özellikle Avusturya bu şe
kilde hareket etmektedir. 

İlk televizyon konuşmalarında sıra ile tüm parti
lere eşit oranda zaman ayırmaktadır; fakat ondan 
sonra alman oyu da gözönüne alarak yüksek oranda 
oy alan partilere daha uzun bir zaman ayırmaktadır; 
«Şu gerçekçi görüşle bunlardır milletin kaderi üze
rinde söz sahibi olacak olanlar...» Türkiye'de iki bü
yük partimiz Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Par
tisi oyların % 80'ini bugüne kadar korumadadır. Bu 
iki partinin televizyonda söyleyebileceklerine yine bu 
dar, biçimsel eşitlik çerçevesi içine sığdırmanın ne 
dereceye kadar realiteye uygun olup olmadığını da 
takdirinize bırakıyorum. 

Nihayet sonuncu bir nokta ki, benim kişisel ola
rak çok garibime gitti. Afiş yasağı konmuştur 60 ncı 
maddede. Ondan bir önceki maddede de el ilanları 
serbest bırakılmıştır. 

Şimdi, afiş yasağını koymak bana çok antidemok
ratik geliyor. Çünkü, kamuoyu birçok yoldan etkile
nir; fakat bunlardan bir tanesi de afiştir. Afişler ya
salara uygun olduğu sürece belli bir görev ifa eder
ler ve bugün siyaset bilimi'nin literatürüne girmiştir. 
Demokrat Partiyi iktidara getiren afiş biljyorsunuz 
«Yeter söz Milletindir». Bu afiş çok etkili olmuştur 
ve böylece 14 Mayıs 1950'yi hazırlamıştır. Ben bunu 
olumlu bir adım sayarım. 

Birdenbire şimdiye kadar böyle bir yasak yokken 
afişi yasak etmeyi ben anlamadım. Eğer baskı yoluy
la yapılacak olan birtakım yasaya aykırı telkinler 
düşünülmüşse, o zaman da el ilanlarının yasak edil-
mjsi gerekirdi. Esasen her ikisinin yasak edilmemesi 
lazım; fakat afiş yasağını tekrar dikkatinize sunuyor, 
(60 ncı maddede çok sarihtir) bunu eğer mümkünse, 
düzeltilmesi yoluna gidilmesi gerekir. Çünkü, açık 
açık antidemokratik bir hükümdür. Bunun savunul
masını ben kendi hesabıma yapamıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unat. 
Sayın üyeler; 
Bir hususun tutanaklara yanlış geçmesini önlemek 

ve bir tarihi yanılgıyı da bertaraf etmek düşüncesiyle 
bugün oturumu idare eden bir Başkanınız olarak 
bendeniz şu önergeye kısaca cevap vereceğim. 

«Sayın Başkanlığa 
Oturum sırasında çekim yapan televizyonun kime 

ya da hangi ülkeye ait olduğunun bildirilmesini ya 
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da Genel Kurula açıklama yapılmak suretiyle bildiril
mesini arz ederim. 

Niyazi Unsal»' 
Sayın Niyazi Ünsal'dan gelmiştir. 
Ben bir tartışma açmak için değil, sadece gerçeğin 

tespfti 'için kısaca bir hususu ifade edeceğim. 
Türk Haberler Ajansının aracılığı ile Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Basın Müşavirliğine müracaat ede
rek bugün çekim isteyen United Press International 
Ajansıdır; onun Londra mahreçli bir memurudur ve 
Basın Müşavirliğimlizin vizesini almadan hiç b;r çe
kim veya basın mensubu bu salona giremez ve Parla
mento Muhabirleri Derneğinin Yönetmeliği nün 11 nci 
maddesi de buraya girip resim çekme yetkisini bu
rayı idare eden Başkanınıza bırakmıştır. Yetkimi kul
lanarak buna karar verdim. 

Arz ederim Sayın Genel Kurula efendini. 
Sayın Kocaman buyurun efendim. 

Yani Genel Kurulun bir kararına lüzum olmadı
ğını ifade için de arz ettim, öyle bir itiraz sebket-
mişlti... 

Sayın Kocaman, bu teklif biliyoruz, Partilerarası 
Korriisyon'da da çalışırken büyük gayretlerinizle bu 
noktaya kadar geldi ve genellikle sizlerin görüşünü 
şu teklif içerisine aldı. Eğer görüşlerinizin dışında 
bazı hususlar burada varsa, istirham edeceğim bize 
yardımcı olarak mümkün mertebe önemli gördüğü
nüz hususları aydınlatarak ve diğer kısımlara girme
den de kısa bir konuşma yapmanızı özellikle rica ede
ceğim. Çünkü, süremiz çok daralıyor, bu bahsettiğim 
kısmı daha okuyacağız, 60 büyük sayfa. 

Teşekkür ederim. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin)' — Teşekkür eder'm 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Bir numaralı imza sahibi bulunduğum bir yasa 
öncrisOnin tümü hakkında görüşme yapılıyor. Başka
nımın uyarısı haklıdır. Aslında bir yasa önerisinin tü
mü hakkında yapılan görüşmede söz alan kişi yasa
nın genel olarak neler getirdiğini açıklamak üzere 
söz alır ve bu açıklamayı yapar. Bunu yapacr'k dur
sam, Sayın Başkanım çok zaman alınacağını işaret 
buyurdular. Sayın Başkanımın uyarısına uygun dav
ranacağım ve çok değerli konuşmacı arkadaşlarımı
zın lişaret buyurdukları noktalarda sayın Genel Ku
rulunuzu kendi olanaklarım ölçüsünde, karınca kade
rince aydınlatmak amacı ile kısa kısa, paragraf baş
larına değinmekle yetineceğim; bu kanun ne getiri
yor, bu konuda uzun bir konuşma yapmayacağım 
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Sayın Başkanım müsterih olmanızı isterim. Bu ka
nununun ne getirdiğini, teklifin ön tarafında yer alan 
genel gerekçesi ile madde gerekçeleri açıkça ifade 
ediyor. Kaldı ki, kamuoyumuzda da yeterli ölçüde 
tartışılmıştır. 

Ancak, değerli konuşmacı arkadaşlarımın Yüce 
Genel Kurula sunduğu görüşleri daha objektif bir de
ğerlendirme yapabilmek için bir konuyu Yüce Genel 
Kurula açıklamak zorunluluğunu duyuyorum. 

Partilerarası Özel Komisyonun Basında, TRT'de, 
komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında mütemadi
yen sözü geçiyor. Bir cümle ile nasıl oluştuğunu su
nayım: 

Millet Meclisi Danışma Kurulunun 21 Haziran 
1978 günkü toplantısında siyasi parti grupları temsil
cileri 5-6 maddelik yasal düzenlemelerin Millet Mec
lisi Başkanının denetimi ve gözetimi altında önceleş-
tirilerek, önceliğe kavuşturularak yapılmasını temen
ni olarak, dilek olarak ileri sürmüşler, oybirliği ile 
karar ^vermişler, bir protokol düzenlemişler. Bu pro
tokolün bir maddesinde de; İçtüzükler, seçim mev
zuatı ve siyasi partiler mevzuatında yapılması gere
ken değişiklikleri Millet Meclisi Başkanımızın oluştu
racağı bir partilerarası komisyonda görüşelim ve bu 
görüşme ürünü olan yasa teklifini aşağıya indirelim, 
Yüce Genel Kurula sunalım diye karar verilmiş. 

Bu protokol hükümlerine dayanarak Millet Mecli
sinin çok Sayın Başkanı, siyasi parti gruplarından 
1978'in Temmuz ayında ikişer üye istedi. Benim 
mensup olduğum Grup, benimle birlikte bir milletve
kili arkadaşımı, Sayın Tarh'an Erdem arkadaşımı bu
rada görevlendirdi. 

Değerli senatörler; 
Bir raslantı sonucu ben, Meclis gruplarını temsil 

etmek şerefine sahip olmak kadar, Cumhuriyet Se
natosunu da temsil etmek, (Öyle bir iddiam yok, özel 
bir temsil değil bu.) Cumhuriyet Senatosu üyesi ola
rak da baştan sona kadar o Özel Komisyonda gö
rev yapmak talihine ulaştım, kavuştum. Buna işaret 
etmek istiyorum. Her iki sıfatımın da idraki içinde; 
hem Cumhuriye Halk Partisinin temsilcisi olmak, 
hem de Cumhuriyet Senatosu üyesi olmak sıfatının 
idraki, bilinci içinde çalışmalar yaptık. 

Sözlerime başlarken Partilerarası Özel Komisyon 
çalışmalarımızdan ötürü bize teşekkür sunan, iyi duy
gularını ileri süren arkadaşlarıma ben de kendi şah
sım adına ve o Komisyonun şu anda burada olma
yan, burada konuşmasına olanak bulunmayan Mület 
Meclisi üyesi milletvekili olan arkadaşlarım adına 
şükranlar sunarım, bu iyi duygulardan ötürü. 
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Değerli arkadaşlarım; 
O Komisyonda vardığımız bir yöntem, bir usul 

anlaşmasını yüksek dikkatlerinize sunmadan, az son
ra söz konusu edeceğim, bir yerde Komisyonun me
saisinin savunması niteliğinde olacak olan açıklama
nın anlamı kalmaz. 

Toplandık, bazı usul konularında ittifakla anlaş
maya vardık. Diğerleri konumuzun dışında olduğu 
için, diğer usul konularını anlatarak zamanınızı al
mak istemiyorum. Ancak, bir tanesi çok önemli. De
nildi ve karar verildi ki, «Bu Komisyonda temsil 
edilen bütün siyasi partilerin oy birliğine varacak 
olan hükümler, prensipler madde metni haline getiri
lecek ve Komisyonun ürünü, eseri olarak yalnız bu 
maddeler aşağı indirilecektir.» 

Anayasaya, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüklerinin açık hükümlerine göre o Komis
yonun üyesi olan ya da olmayan, siyasi parti grup
larına mensup olan ya da olmayan diğer bütün 
parlamenterlere kendi adına, hatta siyasi parti grup
larının grup adına yasa önerisi verme hakları var. 
Hükümetin de tasarı sunma hakları var. Bunları kim
se kimsenin elinden alamaz. Ancak, bizim o Komis
yonda (Deyimi mazur görün) bir Centilmen Anlaş
ması biçiminde vardığımız anlaşma şu oldu ki; biz 
hiç bir itiraza neden olmayan ya da itirazlar ortaya 
çıkmışsa, bunlar çözümlenerek varılmış olan bir 
«consensus» konsensüs, bir kompromi ürünü hangi 
hükümler varsa onları indireceğiz. Herhangi bir ko
nuya, o Komisyona katılan siyasi parti grupların
dan ya da üyelerinden herhangi birinin itirazı var
sa, o konuyu, itiraza konu teşkil eden meseleyi as
kıya alacağız, metnin içine koymayacağız. 

Bu anlaşmaya varmadan, siyasi partiler arasında 
kurulmuş olan Partiler arası Özel Komisyonun bir 
yerden kalkıp, bir yere varmasına imkân yok. Daha 
önceki dönemlerde Siyasi Partiler Kanunu çıkarılır
ken bu yola başvurulmuş Anayasada değişiklik ya
pılırken bu yola baş vurulmuş. Bu, uyulması zorun
lu bir yöntem idi. 

Hareket noktası bu olunca; birinci etapta, birinci 
aşamada yüksek huzurlarınıza getirdiğimiz teklifin 
tüm maddelerinin, Özel Komisyona katılan bütün 
siyasi parti gruplarının ve üyelerinin oy birliğiyle ka
bul etmiş bulundukları hükümler olduğuna dikkati
nizi çekmek isterim. 

Az sonra çok değerli, çok haklı eleştirilere çok 
kısa olarak değinirken işaret edeceğim; benim de ka

tıldığım fikirler, o fikirler Ancak, oy birliğiyle vara
madığımız noktayı indirmemize olanak yok idi, mu
halefet şerhi sistemi yok idi. Hangisinde anlaşma 
sağladı isek, onu indirdik. Birinci olarak bu noktaya 
çok değerli dikkatlerinizi çekmek isterim. 

İkincisi de, Komisyonumuzun mesaisi, çalışması 
henüz sona ermedi. 5 Mart tarihinde bu yasa önerisini 
Komisyon üyelerinin ortak teklifi olarak Yüce Mec
lise sunduğumuz gün, Millet Meclisi Başkanımız Sa
yın Karakaş'ın Başkanlığında yaptığımız basın top
lantısında, Sayın Karakaş'ın, kamuoyuna (ki, TRT'de 
radyoda, gazetelerde de yayımlandı bu basın toplan
tısı) açıkladığı üzere, geride kalmış bazı konular var
dır. O konuların da tümünün sonuçlandırılması için 
Partiler arası Komisyonumuz çalışmalarına devam 
ediyor ve edecektir. Şimdilik, birinci aşamada oy bir
liği sağlanan hükümleri indirdik, geri kalanları önü
müzdeki günlerde yada haftalarda, (ne zaman sona 
erecekse) o zaman oybirliği sağlandıkça peyderpey, 
tedricen Yüce Genel Kurula sunmaya çalışacağız. 

O nedenle, Partilerarası Özel Komisyonumuz şu, 
şu, şu konulara hiç değinmedi, bu konularda yeni 
bir düzenleme veya teklif getirmedi, biçimindeki eleş
tiriler prensip olarak haklıdır; ama yöntem olarak 
haklı değildir. Çünkü, o Komisyon henüz faaliyetini, 
mesaisini bitirmedi. Eğer biter, söz konusu sorunlara 
kamuoyunu tatmin edici bir çözüm yolu getiremezse, 
o zaman eleştiriler tam anlamıyla haklı olabilir. 

Bu açıklamadan sonra, bu noktada denilebilir ki, 
niçin tümünü çözüme bağlayıp bir metin halinde ge
tirmediniz?.. Tabii denilebilir bu. Çok da haklıdır bu 
yönde ileri sürülecek eleştiri. 

Hatırlayacaksınız, 2181 sayılı bir Kanun çıkar
dık alelacele; yine bizim teklifimizle ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Yasaya bir geçici madde ekledik. Amacı 
şuydu: Yürürlükte bulunan, (298 sayılı Yasanın) şu 
anda dahi yürürlükte bulunan 28 den 48'e kadar olan 
maddelerini ki, bu maddeler seçmen kütüklerini dü
zenler. Bu maddelere göre mart ve nisan aylarında 
her yıl seçmen kütüklerinin denetlenmesi yapılır. Ya
sanın hükmü bu. Oysaki, halen Türkiye'de seçim ku
rullarında bulunan seçmen kütüklerinin daimi kütük 
niteliğinde oluşu, eskimiş bulunuşu ve 1977 seçimle
rinde çok; ama çok sayıda itirazlara konu teşkil 
etmiş bulunması nedeniyle o kütüklere dayalı, o kü
tükleri temel olan bir mantığa dayalı olarak seçim, 
dürüst seçim, itiraz celbetmeyecek seçim yapılması
na olanak bulunmadığı düşüncesiyle, Komisyonu-
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muz şu denetimi, mart ve nisan aylarında yapılması i 
yasal zorunluk olan denetimi, nisan, mayıs sonuna { 
kadar bu şimdi önümüzde olan Yasayı, (tahminen • 
söylüyorum) çıkarabiliriz düşüncesiyle mart ve nisan 
ayında yapılacakken, nisan ve mayıs ayında yapma 
konusunda Yüksek Seçim Kuruluna yetki vermeye 
yönelik bir geçici madde getirmiştik. Şimdi o geçici 
maddeyi Yüce Parlamento kabul etti ve 2181 sayılı 
20.2.1979 tarihli Yasa olarak, yasa literatürümüze 
girdi. O geçici maddenin hükmünün ışığı altında en 
azından seçmen kütükleriyle ilgili yaptığımız çalış
malar (ki, oybirliğine varmıştı) itirazlar aşılmıştı, te
reddütler giderilmişti Komisyonumuzda, seçmen kü
tükleri konusunda vardığımız ortak fikirleri metin 
haline getirelim, (yalnız seçmen kütükleri değil, se
çim kurulları ve saire) bunları getirelim ki, önümüz
de Ekim 1979 ayının 14 ncü günü Cumhuriyet Sena
tosu kısmi Senato seçimleri var, Milletvekili arase
çimleri var. O seçimler için yeni düzenlemeye uy
gun seçmen kütüklerinin yapılmasını sağlayalım, 
Yüksek Seçim Kuruluna yardımcı olalım diye dü
şündük Komisyon olarak, evvela seçmen kütüklerine 
ilişkin hükümleri getirelim, dedik; ama yalnız onunla 
da yetinmedik, seçmen kütüklerine ilişkin hükümlerin 
dışında, henüz tartışma konusu olmayan veya tartış
ma konuları, tereddüt konuları aşılmış bulunan hazır 
hükümleri de koyalım ve birinci paket olarak bunu 
götürelim, Yüce Genel Kurullara sunalım, Bunu, Yü
ce Genel Kurulların takdiriyle yasalaştırma olana
ğını bulursak, bu yeni yasaya göre, 14 Ekim Cum
huriyet Senatosu kısmi Senato seçimleri ve milletve
kili ara seçimlerine yeni kütükler uygulansın; ama 
o arada Komisyonumuz çalışmaya devam etsin, te
reddütler, tartışmalar bulunan ya da henüz görüşül
mesine sıra gelmeyen konuları da daha sonraki aşa
mada hazırlayalım diye düşündük. 

Biz bu düşüncemizin yanlış ve sakat olduğu ka
nısında da değil idik. Çünkü, hareket noktamız 1977 
seçimlerinde kullanılan daimi seçmen kütüklerine 
Parlamentonun, siyasi partiler yelpazesinin bütün 
kanatlarından ileri sürülen itirazlar şikayetlerdi.' De
ğerli arkadaşlarım, seçmen kütüklerinden şikâyetçi 
olmayan siyasi parti yok. Filan ilde bir partinin, fa
lan ilde öbür partinin, feşmekân ilde de bir diğer 
partinin şikâyeti var; ama genel olarak Türkiye'de 
mevcut daimi seçmen kütüklerinden genel bir şikâyet 
vardır. 

Bu düşünceyle değerli arkadaşlarım, önümüzdeki 
metni hazır olan hükümler olduğu için, oybirliği sağ-

j lanan hükümler olduğu için hazırladık, sunduk. Mil-
{ let Meclisi Komisyonu ve Genel Kurul aşamasından 
« geçti, Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve Adalet 

Komisyonu aşamasından geldi, geçti ve Yüce Genel 
Kurulumuzun değerli tetkiklerine ulaştı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok değerli konuşmacı arkadaşlarım, bu Yasa 

önerisine iki yönde itirazlar ya da eleştiriler ileri sür
düler. Bu yönlerden birincisi; bu Yasa önerisinde 
mevcut olmasını arzu ettikleri, istedikleri ve mevcut 
olması Türk kamuoyunun özlemleri gereği olduğu 
halde, mevcut bulunmayan hükümlere ilişkin itirazlar 
ki, bütün kalbimle katılıyorum bunlara. İkincisi; 
mevcut olan hükümlerden zayıf yanlış veya sakat 
buldukları hükümlere ilişkin itirazlar. 

Bu iki kategoride neler söylediler, satırbaşlarıyla 
işaret edeceğim Sayın Başkanım, çok değerli müsa
mahanızı... 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, elbette bunlara 
Komisyon cevap verir. Çok rica edeceğim, siz görüş
lerinizi ifade edin. Ben biraz evvel müşkülatımı size 
belirttim. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — İnsaf buyurun. Saat 24.00'e kadar 
ben bunu bitireceğim, lütfederseniz. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Tamam Sayın 
Başkanım. Aslında ben de bunu yapmaya çalışıyo
rum. 

BAŞKAN — Eleştirilere cevap vermek, Komis
yon ve Hükümete aittir, takdir edersiniz, lütfen. O 
resmi sıfatınız öbür tarafta. Ben biraz evvel ifade 
ettim bunu. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Değerli Baş
kanım, dikkat buyurulursa, bütün eleştirilerin konu
su.. 

BAŞKAN — Biliyorum Sayın Kocaman, çok ri
ca edeceğim, buyurun buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) =- Cumhuriyet 
Senatomuzun çok değerli Anayasa ve Adalet Komlis-
yonu değil, Partilerarası Komisyon oldu. 

BAŞKAN — Değil efendim, değil. Burada, Ko--
misyonumuzdur yetkili olan. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — En azından, 
lütfen.... 

BAŞKAN - - Tabii dinliyorum efendim, buyurun. 
İsterseniz 24.00'e kadar da konuşabilirsiniz. 
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RECAİ KOCAMAN (Devamla) — O nedenle, 
değerli zamanınızı kötüye kullanmayacağım Sayın 
Başkan, çok kısa keseceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuza gelmiş olan yasa önerisinde yer al

madığından bahisle eleştiri konusu yapılan konular 
üç tanedir: Seçmen yaşının 18'e indirilmemiş olma
sına ilişkin hüküm yok... 

BAŞKAN — Maddelere lütfen geçmeyin efendim. 
RECAt KOCAMAN (Devamla) — Geçmiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, tümü üzerinde görüşüyor

sunuz. 
RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Zaten bunla

rın hiç bini maddede yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben mecbur oldum arlık Tüzüğü 

tatbike, çok rica edeceğim. 
RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Bunların hiç 

biri maddede yok Sayın Başkanım. 

İkindisi; yurt dışındaki seçmenlerin oy verme halk
larının yasa teklifi içinde yer almamış bulunması. 
Üçüncüsü de; önseçime iilişlkin, kamuoyunda kıyamet
leri koparan itirazlarla ilgili yeni düzenlemenin tek
lifte yer almamış olması. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gayet kısa söylüyorum; seçmen yaşının 18'e in

dirilmesi, Türk kamuoyunun özlemidir. Kornisyonu-
muz da bunu bütün kalbiyle arzu etti. Çok bacit bir 
yasa düzenlemesiyle buna ulaşmak mümkün idi. An-
caJk, Komisyona katılan siyasi parti grubu temsilcile
rinden bir değerli siyasi parti grubunun temsilcisi, bir 
nolktaya itiraz ett, tümüne değildi. Lise veya benzeri 
okullarda okuyan öğrenciler 18-21 yaş arası oha da 
seçmen olmasın, diğerlerimi verelim biçiminde bir 
itiraz ileri sürdü. Bu itirazı aşamadık, sonuna kadar 
bunun tartışmasını uzatsaydıik, diğer metinler gecüke-
cek idi, sonraki aşamada bunu görüşmek üzere o ko
nuyu oybirliği sağlanamadığı için, (İtiraf edeyim ki) 
biz bütün kalbimizle Cumhuriyet Halik Partisi tem
silcileri olarak bunu arzu ettiğimiz halde, o itirazı aşa-
maidığımız için ve oybirliği sağlayamadığımız için 
ikinci aşama görüşmeleri erteledik. 

Yurt dışındaki seçmenler konusu; buna kimsenin 
itirazı yok, hiç bir siyasi partinin ya da grup termii-
oiisindn itirazı söz konusu olmadı. Ancak, hangi yön
temle oy verme konusu daha derin araştırmaları ge
rektirdiği için, bu konudaki çalışmalar sona ermediği 
için, (kısa kesiyorum Sayın Başkanımın emirlerine 
uyarak) ikinci etaba kaldı. Böyle olduğu için hiç de-
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ğinrrıediğimiz, sırası henüz gelmediği için, hiç de-
ğinmediğSiimiz, Siyaisi Partiler Yasasında yer alan ön
seçim konusuna da bu aşamada dokunamadık, değine
medik. Çünkü, önseçim konusu Siyasi Partiler Yasa
sında yer alıyordu. Önümüzdeki metinde Siyasi Par
tiler Yasasıyla ilgili hiç bir hüküm yoktur. Tekrar arz 
ediyorum; Komisyonumuzun çalışmaları devam ediyor 
ve devam edecektir. Gerek sunduğum noktalardaki 
hazırlıklar, gerekse Siyasi Partiler Yasasıyla ilgili ha
zırlıklar... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz-?.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kocaman. 
Buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın üyenin ko
nuşmalarını saygıyla dinlemıak isterim. Yelnız, bu
rada Cumhuriyet Senatosuna gelen bir yasa metni 
üzerinde söz aldılar, o metin üzerindeki görüşlerini 
dile getirsinler. Lütfen, bir özel komisyonun çalışma
larını burada anlatarak konuyu usul dışına çıkarma
sın. Konuşmasına itiraz etmiyorum; fakat bu sözleri 
söylemeye hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. Ben 
de aynı mahiyette bir uyarıda bulundum. Herhalde o 
çerçeveye giriyor sayın konuşmacı. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. Zaten bitiyor Sayın Başkanım. 

Bu nedenle yasa teklifinde yer almadığından ba
hisle ileri sürülen eleştirilerin bu yönüne ben katıla
mıyorum. Zira mütemadiyen «Partilerarası Özel Ko
misyon» denildi eleştiri sahiplerince, haklı olarak de
nildi. Niçin bu metni alamadığımızı arz ettim; sıra
sı, nöbeti henüz gelmediği için ya da henüz itirazlar 
aşılamadığı için alamadık diyorum. Ancak, bu çok 
değerli eleştiri sahiplerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi sıfatıyla bu yasa metninde yer almadığın 
dan bahisle yakınma konusu yaptıkları meseleleri ayrı 
kendi imzalarıyla yasa önerisi olarak Yüce Meclislere 
sunmalarına hiç bir engel yoktu. Lütfetsinler sunsun
lar, ben bütün kalbimle katılayım. Bu nedenle «Bu 
yasa önerisinde şunlar yoktur» diye bize yapılan eleş
tirileri ben anlayamıyorum.... 

BAŞKAN — Size bir eleştiri yapılmıyor Sayın 
Kocaman. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Yapıldı Sa
yın Başkanım. «Partilerarası Komisyon, Partilerarası 
Komisyon»... Lütfen getirtin tutanağı, bakın . 

BAŞKAN — Efendim, Partilerarası K o m i yom: n 
burada bir temsilcisi yok, rica edeyim, 
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RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Efendim, bir 
numaralı imza sahibiyim. Bu yasa önerisi eleştirili
yor. 

BAŞKAN — Tabii, tabii o mahiyette konuşuyor
sunuz.. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — E, bu öneride 
niçin yok deniliyor?. Bunun sahibi sıfatıyla niçin yolic 
olduğunu ben açıklamazsam, özür dilerim Sayın Baş
kanım, bunun imza sahibi benim... 

BAŞKAN — Efendim, izin verirseniz benıi Tü
zükle hareket ettirme noktasına getirmeyin. Ben, sıize 
müsamaha ile konuşmanızı ifade ettim. Komisyonu
muz varken sizin komisyonunuzun adı olmaz bizim 
Senatomuzun kürsüsünde. Bu nedenle o komisyonla 
anlaşırsınız diye ifade ediyorum. 

Buyurun, bitirelim efendim, buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Yasa tekli
finde var olan hükümlerden eleştiri konusu yapılanla
rın bir tanesi haklı değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasi partilerin seçime katılma hükmü... Hiç bir 

yenilik getirmedik. Yasa teklifini değerli arkadaşlarım 
alsınlar, 298 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinin 11 nci 
fıkrasına getirdiğimiz tanımı alıp okusunlar, bir de. 
şu anda yürürlükte olan, henüz yürürlükten kalkma
yan 306 sayılı M'İHetvekiM Seçimi Kanununun 10 ncu 
maddesinin ikinci maddesinin ikinci fıkrasını okusun
lar; siyasi partilerin seçilme katılmaları için öngörü
len hüküm tıpatıp aynıdır. Ancak, 306 sayılı Kanun, 
özel kanundur. Özel kanundur; ama hep 306'ya atıf-
ıta var diğer seçim kanunlarında, 298 sayılı Yasa, tüm 
seçimleri düzenleyen bir Yasa olduğu için, aynı hü
kümleri, cümlesi cümlesine aynı hükümleri 306'dan 
aldıık (Çünkü diğer kanunlar hep ona atıfta bulunu
yordu) 298'in 14 ncü maddesinin dördüncü fıkrasına 
getirdik. Eskiden de mevcut olan, şimdi de aynen 
mevcut olan, bizim önerimizde de mevcut olan hü
kümler söylüyorum. Bir siyasi partinin seçime girebilme
si için Türkiye Büyük Millet Meclisimde grubu olma
sı lazımıdır. Bir değerli konuşmacı; «Tek üye» diye 
buyurdular; yanılıyorlar. Tetkik buyursunlar önümüz
deki metnin 14 ncü maddesinin dördüncü bandlini 
tetkik buyursunlar, «Grubu olan parti» deniliyor. 
Lütfen okusunlar efendim. Ya grubu olan bir parli 
olmalı ya 15 il ve ilçelerinde örgüt kurmuş bulun
ması ve ilik kongresini altı ay evvel yapması lazımıdır. 
Metni de aynen vardır. Eski hüküm de aynıdır, yeni 
hüküm de aynıdır. Bu konuda bir milim ne ileri git
me, ne geri gütme vardır. Bu konuda, daha önce tar

tışmalar oldu; ama eskiden mevcut olan ve halen yü
rürlükte bulunan hükmü aynen muhafaza etmişşiz-
dir. Virgülü virgülüne aynıdır. Bu nedenlle bu konuya 
yönelik eleştirilerin zerresi haklı değildir. Beni ba-
ğışasınlar; tetkik buyursunlar, görecekler. Mehazını 
gösteriyorum; 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 10 ncu maddesinin ikinci fıkrasındaki cümlelerle 
şimdi bizim getirdiğimiz 298'in 14 ncü maddesinin 
dördüncü bendinde yer alan cümleler milimi milimine 
aynıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, aynı cümleyi beş 
kere söylediniz, beş kere tutanağa geçti. 

Teşekkür ederim. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — İkinci nokta 
Sayın Başkanım; 

İkinci nokta bağımsızlarla ilgili. Çok değerli ba
ğımsız üye arkadaşımın söylediği konudur. Bir cüm
le ile buna değineceğim Sayın Başkanım ve yüce 
huzurunuzu terkedeceğim. 

Bağımsızların ortak, müşterek oy pusulasında yer 
almayıp, kendi adlarına bastırdıkları pusulayı dağıta-
bilme olanağına ve avantajına sahip olmaları, bağım
sızlar açısından onlara avantaj sağlayan, eşkiiğe ay
kırı bir hüküm idi. Getirdiğimiz hüküm eşi'tliği ger-
çekleştirmştir. O nedenle bunu eleştirmeye hakları 
yoktur. Eşitlik ilkeleri dairesinde bağımsız aday da, 
siyasi parü adayları da müşterek oy pusulasında yer 
alacaklardır. 

Bağımsızlar için öngörülen birinci derece memu
run iki maaşına ilişkin avans yatırma bütün modern 
demikrasilerde, örneğin; İngiltere'de mevcut olan bir 
uygulamadır. Kendileri örnek verdiler. «Muşta 16 
tane bağımsız milletvekili adayı başvurdu» ded/ler. 
Bu Ciddiyetten uzak aday başvurusu furyasını önle-
lemek gerçekten kamuoyunun eğilimlerine, kamuoyu
nun özlemlerine iyi kötü cevap verebilecek bağımsız 
aday arkadaşların başvurmalarını sağlamaJk için bütün 
modern demokrasilerde uygulanan küçücük bir mü
eyyide hükmüdür. Eğer bir millet vekil ini çıkaracak 
oyun 1/3'ü kadar oy alabilimişse parası iade edilecek, 
alamamışsa bu para Hazineye irat kaydedilecektir. Bu 
hüküm de, bu kadar basit ve açık bir hüküm ifade 
ediyor. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Radyo - televizyon ko
nusuna da değinseniz ya. Eşitsizliği ortadan kaldır
mıyor musunuz?..., 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Anayasanın, 
«Demokrasi rejiminin vazgeçilmez unsurlarıdır» diye 
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tanımladığı bir siyasi parti ile kendisi adına başvuran 
bir tefle bağımsızı eşit hak ve yetkilerle donatırsak, 
bir diğer bağımsız çok değerli senatörün, muhterem 
Kontenjan Üyesi Senatör arkadaşımız Sayın Ünal'ın 
az önce ileri sürdüğü eleştirilere çarparsınız. Bütün 
partilere bile eşit miktarla süreyi tanımış olmamızı 
eleştirdi bir diğer a.kadaşım. Dikkat ediniz, bir diğer 
bağımsız arkadaşımın çok haklı görüşü ile karşı kar
şıya kalırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, neredeki kararları
nızdan bahsediyorsunuz?. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Bu nedenle 
bir şahsı, bir siyasi partiye denk tutmak mantığın ge
reği olamaz. Düşünülsün, aslında böyle bi* şey ge
tirilse, radyo ve •televizyonda söz hakkı tanıma hükmü 
getirilse uygulanmasına da olanak yoktur. Kaç bin 
taine bağımsız adayın başvuracağını veya vurduğunu 
ve kaçar saniye verirseniz on günlük radyo kampan
yası, televizyon kampanyası süresine sığdırabileceği
nizi tasavvur buyurunuz... Uygulama olanağı bile yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabii ki, çok kıymetli Başkanımın çok kıymetli sa

bırlarını daha fazla suiistimal etmemeye çaba göstere
rek ve özetlemeye çalıştığım hükümler ve ileri sürü
len eleştirilere sunduğum cevaplar, benim kişisel gö
rüşlerim teklif sahibi şifalıyla bunlardır. 

Ben önerimin Türk siyasal yaşamına hayırlı uğur
lu olması dileği ile Yüce Senialto Genel Kurulunun 
olumlu oylarına mazhar olması dileği ile hepinize say
gılar sunarım. 

Sağ olun, teşekkür ederim. (AP ve CHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kocaman. 

Sayın Sarıiıbrahümoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Tahıtalkılıç?.. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşajt) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet bir şey söyleyecekler 

mi?.. Söylemeyecekler. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Divan Üyesi arkadaşımızın maddeleri oturarak 
okuması hususunu oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26.4.1961 Tarihi ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Ge
çici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 Tarihli ve 304 Sa
yılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 25.5.1961 
Tarihi ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirikneisıi ve Bazı Maddeleri

n/in 'Kaldırılması Hakkımda Kanun Teklifi 

Madde 1. — 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 87, 
91, 92, 93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 
128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 
146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 
161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 ve 
183 ncü maddeleri aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir: 

BAŞKAN — 1 nci madde çerçeve maddedir. 
Şimdi içeriğündefci maddeleri tak tek okutacağım ve 
oylayacağım. 

Kanunun Uygulanacağı Seçimler: 
Madde 1. — Özel kanunlarına göre yapılacak 

Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, il genel mec
lisleri, belediye başkanları, belediye meclisleri, 
muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri 
seçirnfarinde bu Kanun hükümleri uygulanır. 

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

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

Sandık Bölgesi : 
Madde 5. — Seçimlerde, her seçim bölgesi gerek

tiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 
Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçme

ni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi top
lu yerleşim birirnlerinden oluşan muhtarlıklar, her 
birinde (300) seçmenin varlığı aranmaksızın, mesa
fe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak, 
gereken sayıda sandık bölgesine ayırılîabıilir. 

Seçmen sayısı (400)'ü aşmayan seçim bölgelerin
de seçmenler oylarını bir sandıkta verebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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Seçim İşlerinin Yürütülmesi : 
Madde 9. — Secini (işleri, seçim kıırulüaraıca yü-

rütühaj% 
Valiler, kaymakamlar, beledifye başkanları, muh

tarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim iş
leri ve seçmen kütükleri yazımımda, seçim kurul
larının isıtediiği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, 
süresinde ve doğru olanak göndermeye mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim Kurullan: 
Madde 10. — Ankara'da bir Yüksek Seçim Ku

rulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her 
ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine ko
nulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. 

îl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçtim 
kurulu teşkil olunur. 

Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 000'i aşan 
ilçelerde, köy ve mahalle sınırları (seçim bölgeleri) 
esas alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus sa
yısında eşitlik gözetilerek; birden fazla seçim kuru
lu teşkil edilir. 

İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe 
dahilindeki (merkez ilçe dahil) diğer belediyeler; 
bölünme yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir 
bütün olarak ilçe seçim kurullarından birline bağ
lanır. 

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

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

Yüksek Seçim Kurulu : 
Madde 11. — Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun 

hükümleri gereğince seçilen yedi asıl ve dört yedek 
üyeden kurulur. 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi 
dört yıldiır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının seçilme
lerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. 

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulla
rınca, kendi üyeleri arasından olmıalk üzere gizli 
oyla onbir kıişi sieçilir. Bunlar, gizli oy ve salt 
çoğunlukla aralarından bir başlkan ve bir başklan-
vekil'i seçerler. Başlkan ve başkan vekiller inin görev 
süresi dört yıldır. 

BaşkanveküM, başkanlık görevlerinin yapılma
sında başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona ve-
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I killik yapar. Baş kan vekilinin de engeli hallinde, asıl 
üyelerin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir. 

I Her yenlileme seçiminden sonra, Yargıtay ve 
I Danıştay üyeleri arasımdan ad çekme ile ikişer ye

dek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekili ad çekme
ye girmezler. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. 
I Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme-
I yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üye Seçimli Zamanı : 
Madde 12. — Süresi biten Yüksek Seçim Kuru

lu üyeleri yerine yenilerinin seçimi için, her ilki 
I yılda bir Ocak ayının ilk haftasında seçim yapılır. 
I Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, yu

karıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu yoldan 
I seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini ta

mamlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
I Oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görev ve Yetkileri : 
I Madde 14. — Yüksek Seçim Kurulunun görev 

ve yetkileri şunlardır: 
1. Seçlimllefde, içine oy pusulası konulacak 

olan zarfların, icalbmıda her seçim için başkla baş-
I ka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek 
I Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen 
I veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve 
I ölçülerinden farklı ve kâğıdında «Türkiye Cumhu-
I riyetii Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunmak üze-
I re, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu ima-
I latı, kâğıt hamurundan başlayarak zarfın imaline 
I ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; üyeleri 
I arasından seçeceği üç yargıcın devamlı gözetim ve 
I denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları, il seçim 

kurullarına, her illin ihtiyacına yetecek sayıda, alın
dı belgeleri karşılığında göndermek, 

I 2. Özel zarfların imali için gerekli «Türkiye 
I Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» fıfgran kalıp

ları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda 
I kâğıt ve zarf imalinden sonra saklamak, 
I Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf ha-
I line gelebilen «Türkiye Cumhuriyetti Yüksek Seçim 
I Kurulu» filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, 
I her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı ta-
J sımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, 
I »ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak, 
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Oyunu kullanan seçmenin parmağının işaretlene
ceği özel boyayı ithal veya imal ettirmek, sandık ku
rullarında zamanında bulundurmak, saklamak. 

3. Bu Kanunda söz konusu edilen bütün işlem
lerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü ba
sılı kâğıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe 
seçiim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşı
mını sağlamak, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, üçüncü maddede 
«Bu Kanunda söz konusu edülen bütün işlemlerin 
gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı 
kâğıdın tasarım ve basıcısını yaptırmak...» dliıyor. Ta
sarımdan murat ne oldu buriadia?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ 
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 
Tasarlamak oluyor efenıdim. 

BAŞKAN — Tasarım, yani, yapılacak olan şeyin 
tasarlanması mahiyetine mi geliyor?.. Yanlış bir ke
lime değil, değil mi efendim orada?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa)* — 
Evet, tasarlamak oluyor. O manada efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Maddemin okunmasına devam ediyoruz efendim. 

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yap
mış olup en az 15 ilde, en az altı ay evvel il ve ilçe 
teşkilatını kurmuş bulunan sıiyasi partilerin adlarını, 
ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngö
rülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek, 

5. İl ve ilçe seçim kurullar]nın teşekkülünü sağ
lamak, il seçim kurullarımın teşekkülüne, işlemlerine 
ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gü
nünden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, 
kesin karara bağlanmak, 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve 
özel kanunları gereğince kesin karar vermek, 

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlem
leri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan 
kirazları derhal inceleyip kesıin kairara bağlamak, 

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara 
karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağla
mak. 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde ya
pılan seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre 
seçiminlin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tuta
mağının iptallini gerektirecek mahiyette itirazları, alt-
kurullara yapılan itirazların silistilesiine ve sürelerine 
uygunluğunu arastırmaksızın inceleyip kesin karara 
bağlamak, 

10. İl seçim kuruları başjkiardıkiannca seçdırn iş
lerimin yürütülmesi hakkında sıorulacaik hususları der
hal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle 
yapılmıasını sağlayacaik tedbirleri almak ve bu hususta 
gereken genelgeleri zamanımda yapmaık, 

11. Siyasi partilerin, yasama meclisleri genel ve 
ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ille beledÜıye ve 
il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine kaitılaibil-
meleri için, kendi tüzüklerine göre ilk genel kongreı-
lerinıi yapmış olup, en az 15 ide oy vertmie gününden 
en az altı ay evvel il ve illere bağlı bütün ilçelerde üçe 
teşkilatlarını kurmuş bulunmaları veya ilk genel 
ikongrelerimi yapmış olmaları kaydıyla Türkiye Büyük 
Millet MecM Birleşik Toplantısında gruıba sahip ol
maları gereklidir. Bu esaslar dairesinde seçtime katı-
lebileeek siyasi partileri tespit ve seçimlin başlangıç 
tarihinden on gün, seçimlin yenlilenmesi hainde yeni
leme kararının ilanından sonraki beş. gün içlinde ilan 
etmek, 

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri be
lirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını 
yapmak ve denetlemek, 

13. Kanunla kendisiine verilen başkaca görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Okunan 14 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
İl Seçim Kurulu: 
Madde 15. — İl seçim kurulu, iki yılda bir ocak 

ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en 
yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan dere
cesi en yüksek olanı kurulun başkanıdır. Kurulun 
yargıçlardan iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle 
kurulan il seçim kurulu ilki yıl süre ile görev yapar. 

Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri için, 
aynı derecedeki yargıçlar arasımda en kıdemlisi ve kı
demde eşitlik halinde en yaşlısı görevlendirilir. 

İl seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek üye
liklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını yapacak 
olan yargıçlardan biri herhangi bür sebeple bu görevi 
yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek başka bir 
yargıç da bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza 
mahkemesinlin yargı çevresi içinde bulunan ve göre-, 
vinden ayrılmasında sakınca görülmeyen bir yargıca, 
merciince bu yetki verilir. 
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Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan 
tamamlanmasına imkân bulunmayan haillerde, bu ağr 
ceza merkezine en yalkın ağır ceza maıhkemeleriınün 
yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri, yukarıdaki 
usule göre yetki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yefifci verilen yargıcın geliip 
görevine başlamasına kadar, seçim kurulu başkanlığı
nı, kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir 
üye yapar. 

BAŞKAN — Okunan 15 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 

Siyasi Parti TemstiMleni : 
Madde 17. — Son Millet vekili ve Cumhuriyet Se

natosu genel ve ara seçimlerinde kendi üstesinden ya
sama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye 
sahip olan veya 14 ncü maddenin dördüncü bendi ge
reğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen 
siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, 
il ve ilçe seçim kurullarında birer temsildi bulundu
rurlar. Bu temsilciler kurulun bütün çahşmlalarına ve 
görüşmelerine katılırlar, oy kullanamazlar. Ancak, 
Yüksek Seçim Kurulunoa 14 ncü maddenin onbirinei 
bendi gereğince yapılan ilandan seçime katılamayaca
ğı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılma
yan partilerin bu kurullarda temsildi bulundurma hak
ları sona erer. 

Gülüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri 
görüşlerini bildirirlerse, kurul, bunları da dinledikten 
sonra, kendi arasında işli görüşerek karar verir ve 
kararı temsilcilere bildirir. 

Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılma
maları, işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

BAŞKAN — Okunan 17 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

18 nöi maddeyi okutuyorum. 

İlçe Seçim Kurulu: 
Madde 18. — İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak 

ayının son haftasında, bir başkan ile altı alsıl ve altı 
yedek üyeden kurulur ve M yıl süre ile görev yapar. 
İlçedeki en yüksek dereceli yargıç kurulun başkanı
dır. Bu kurut asıl üyeleriyle toplanır. Bir asıl üyenin 
katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin yedeği ça
ğırılır. 

İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu tak
dirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik hal'inıde. en yaş
lısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim ku
rullarına il seçim kurullarına balkan!ilk edecek yargıç
tan sonra gelen en yüksek dereceli, kıdem ve yaş sı
rasına göre başkanlık eder. 

BAŞKAN — Okunan 18 nüi madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 
Madde 19. — 1. İlçe seçim kurulunun dört asıl 

ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Bu üye
ler aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir. 

İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden ku
rulması için yukarıdaki maddede öngörülen sürenin 
başında, 'ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekilli 
genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört 
siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki 
gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu işlemle belirlenen veya süresi içinde ad bildi
ren siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, ek
sik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi 
partilerden, o ilçede aldıkları oyların büyüklük sıra
sına göre, aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen 

dört asıl ve dört yedek üyenin tümü belirlenemediği 
takdirde, 14 ncü maddenin dördüncü bendi gereğince 
Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği siyasi partilerden 
o ilçede teşkilâtı bulunanlar tespit edilerek bunlar 
arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı 
çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin, yu
karıda yazılan usulle bildireceği kimseler ilçe seçim 
kurulu üyesi olur. 

İlçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyelik
lerinden eksik kalanlar, ikinci bent hükümleri gere
ğince tamamlanır. 

2. Diğer iki asıl ve yedek üyelikle yukarıdaki 
bentte yazılan işlemler sonucunda eksik kalan asal ve 
yedek üyelikler, ilçe merkezinde görev yapan ve top
lam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama 
rnecKsleri veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi 
parti adayı veya aday adayı olarak kaülimlalmış ve ev
velce hiç bir siyasi partiye kaydolmamış Devlet me
murlarını gösteren, o ilçedeki görev süreleri esas alı
narak düzenlecek listenin ilk sekiz sırasında yer alan-
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lar arasında ad çekme ile belli edilir. Ad çekime, bi
rinci bent hükümleri gereğince tespit ediflen asıl 
üyeler huzurunda ilçe seçim kurulu başkanı tarafın
dan yapılır. Ad çekme sırasında, adları önce çıkanlar, 
asıl, sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan 
her asıl üyenin yedeği belirlenir. Ancak, aynı hakan
lığa mensup mamurlardan birden fazla asıl üye ola
maz; zorunlu durumlar saklıdır. 

3. İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler ara
sında yapılan ad çekmemin gün ve saaıtinli, ad çekme
ye katılan siyasi partilere tebliğ eder. 

Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vuikuıbulacaık 
boşalmalar, eksilen asıl üyenin yenine kendi yedeği 
getirilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeMklerdeki 
eksilmeler, eksilen üyemin niitel'iğime göre, seçüm'cun-
de uygulanan hükümler gereğince tamamlanır. 

14 ncü maddenin ombirincd bendi gereğince yapı
lan tespit ve ilamdan seçime katılamayacağı anlaşılan 
veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partinin 
filce seçiinı kunıkındakıi üyelerimin görevli sona erer. 
Bu yoldan boşalan üyelikler, o seçim çevrejinde se
çime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi bulunma
yan partiler hakkında birindi bentte yazılan hüküm-
lertin uygulanmasıyla beJirlemir. 

îlçe seçiım kurulunda boşalan göreve getirilen kim
se, yerine geîd'iği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Okunan 19 ncu madde üzerinde söz 
isleyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Kurulu : 
Madde 21. — Sandık kurulu bir başkan ile altı 

asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üye
leriyle toplanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabui edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Kurulu Başkanının Seçimi : 
Madde 22. — İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe se

çim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl 
üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi 
içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün 
sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, 
kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her 
biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler. 

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerin
den her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belir
lenecek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen ni

telikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Be
lirlenen süre içinde liste vermeyen parti temstilcîsi, bu 
hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen liste
lerde her sandık için adı önerilen başkan adayları ara
sında ad çekilerek samdık kurulu başkanları belirlenir. 

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa 
göre partilere üye olamayacak kimseler ile köy muh
tarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu baş
kanı olamazlar. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmeme
si halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkan
lık eder. 

BAŞKAN — Okunan 22 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Kurulu Üyelikleri : 
Madde 23. — Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki 

şekilde belli edilir : 
İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde se

çime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti
lerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en 
çok oy almış olan beş partiye, her sandık içlin birer 
asıl ve birer yedek üye adını beş gün içimde bildirme
lerimi tebliğ eder. 

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı 
b-şten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı 
şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oy
ların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukardaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş 

asıl ve yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, 
o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer si
yasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıra
ya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi par
tinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, 
sandık kurulu üyesi olur. 

Bumdan başka, sandığın bulunduğu köy ve ma
halle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek 
üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad 
çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu 
kadar ki; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık 
kurulu asıl ve yedek üyeliklerime yetecek kadar ih
tiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bu
lunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yu
karıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık ku
rullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanma
sıyla tamamlanır. 
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Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık 
kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenler yerine, 
öncelikle, gelmeyein üyenin yedeği alınır. 

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çek
me işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu ku
rulun başkanı tarafından yapılır. 

Üyeliklerin bu şskilde doldurulması mümkün ol
mazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev veril
mesinde sakınca olmayain kimselerden doldurulur. 

BAŞKAN — Okunan 23 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Ben isti
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirayak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkanım... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım 

bir husus daha var. 
BAŞKAN — Bir söz isteyen oldu, bir dakika 

efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım 

bu «Asıl» kelimeleri, «Asil» olarak okunuyor efen
dim. 

BAŞKAN — «Asıl», evet. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşımız 

«Asil» olarak okudu efendim. 

BAŞKAN — Tutanaklara esasen basıldığı gibi 
geçer, uyanda fayda var; tabii bunu da hatırlatıyo
ruz. Öyle oluyor. 

Buyurun Sayın Demirayak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkanım, kabul ettiğimiz 19 ncu maddede ilçe seçim 
kurulunun oluşturulması sırasında o ilçede en çok 
oy almış olan dört siyasi partiden bahis mevzuu edi
liyor. Şimdi bu okumuş bulunduğumuz 23 ncü mad
dede o ilçedeki sandık kurulunun oluşmasında da 
«O ilçede en çok oy almış olan beş partiye...» diyor. 
Burada, beş parti yerine, «dört siyasi parti» demiş. 
Acaba... 

BAŞKAN — Benim anlayabildiğimi ifade ede
yim, sonra Komisyona aydınlatalım. 

İlçe seçim kurulu kuruluşunda dört üyeye ihtiyaç 
olduğu için, yukarıdan aşağıya dört fazla oy alan 
siyasi parti oluyor. 

Sandık kurulunda bir üye daha fazla görüldüğü 
için beşinciye de sıra geliyor; sandık kurulunda on
lar da temsil ediliyor. Benim görüşüm bu; ama bil
miyorum Sayın Komisyon nasıl görüyor? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bunu bir bitir
sinler. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Baş
kanlığın görüşü ile aynı fikirdeyiz. İlçe seçim kuru
lunun adedinden, sandık kurulunun adedi daha yük
sektir. 

BAŞKAN — Adet fazla olduğu için, öyle oluyor
muş efendim, buyurun. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 19 ncu 
maddede siyasi partiden bahsediyor. Sandık kurulu
şunun oluşmasında partiden bahsediliyor. Bu parti 
siyasi parti midir, yoksa başka bir şey midir? 

BAŞKAN — Mesela nasıl parti olabilir? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siyasi partidir. 

BAŞKAN — Böylece siyasi parti olduğunu tuta
naklara geçirttirmiş olalım. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Saraha
ten belirlenmemiş, «Siyasi parti» diye. Her hangi bir 
şey olabilir. 

BAŞKAN — Şimdi, şu haliyle sorunuz bunu, Ko
misyonumuz ve Hükümetimiz, «Siyasi parti olarak» 
diyorlar ve tutanaklara da, bu partinin de siyasi par
ti olduğu geçmiş oluyor efendim. 

Teşekkür ederim. 
23 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?...; 

Yok. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi : 
Madde 24. — Sandık kurulları Yüksek Seçim Ku

rulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur. 

Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çev
resinin yerel özellikleri gözönüne alınarak Yüksek 
Seçim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve 
başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe se
çim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalış
maya devam ederler. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar : 
Madde 26. — İdare amirleri, zabıta amir ve me

murları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü maddesinde 
j yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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üyeleri ve adaylar, bu kanunda gösterilen kurullara 
seçilemezler. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi 
partilere üye olamayacak kimseler, bu kurullarda üye, 
müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafın
dan görevlendirilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Ben isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirayak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Kimlerin 

seçilemeyeceği belirlenen bu birinci fıkrada milletve
killerinden bahis mevzuu edilmiş. Yüce Senatomu
zu bu Komisyonumuz düşünmemişler mi acaba? 

BAŞKAN — «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri» demiş efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» tabiri var. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — «Millet
vekili» olarak belirlemişler- efendim; birinci fıkrada... 

BAŞKAN — Şimdi ben mi yanlış okuyorum? 
«İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, As

keri Ceza Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı as
keri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ve adaylar bu kanunda gösterilen kurullara seçi
lemezler.» 

Her halde öyle değil mi Sayın Demirayak, sizin-
kinde de öyle yazmıyor mu? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bendeki 
metin bu şekilde değil efendim. 

BAŞKAN — Öyle mi? Değişik mi efendim? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bendeki 
metinde yalnız milletvekillerinden bahsediyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, milletve
killeri ve adayları denmiş. 

BAŞKAN — Demiş. Acaba ayrı bir baskı mıdır? 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Millet

vekilleri ve adayları... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Demirayak enteresan 
oluyor. İkinci bir baskı oldu... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bendeki 
metinde... 

BAŞKAN — Hayır, hayır Sayın Ucuzalda da öy
le, sizde de öyle haklısınız. Her halde değişik bir bas
kı oldu. Esas okunan Divan Üyesinin okuduğu... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim, 
doğru. 

BAŞKAN — Bir dakika, yanlışlık yok Sayın 
Ucuzal. Başka bir sayfadan takip ediyorsunuz galiba, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, başka say
fadan takip ediyormuşuz. 

BAŞKAN — Efendim, 64 ncü sayfadan takip 
edeceksiniz ki, doğru oluyor. 

Okunan 26 ncı madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş ve Tanımlar : 
Madde 28. — 
A) Kuruluş : 
Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da 

bir «Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü» ile her ilçe
de «Seçmen Kütükleri Bürosu» kurulmuştur. 

B) Tanımlar : 
1. Bu Yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek 

olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belir
leyen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına «Seçme/n 
Kütüğü» denilir... 

2. Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kuruluna 
bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğü tarafından, bu Yasaya uygun olarak tasarlana
cak, planlanacak, yönetilecek ve yürütülecek çalışma
larla elde edilir. 

3. Bir seçmene ait ve seçmeni tanımlamak için 
kullanılan; adı, soyadı, doğum yılı ve doğum yeri gibi 
kayıtların her birine «Veri»' denilir. 

4. Bir seçmeni itek olarak tanımlayan verilerin 
bütününe «Seçmene Ait Bilgi» denilir. 

5. Seçmenin devamlı oturduğu konutun bulun
duğu ilçe, muhtarlık, sokak isimleri ile binanın kapı 
ve varsa daire numarası «Seçmenin Adresi»'dir. 

6. Her seçmen; seçmen kütüğü sıra numarası, 
adı, soyadı, ana ve babasının adı, doğduğu ilçe, do
ğum yılı ile belirlenir ve tanımlanır. 

7. Seçmen kütüğündeki bilgilerin; bu Kanunda 
yazıldığı şekilde değiştirilmesi, düzeltilmesi ve tamam
lanmasına Seçmen Kütüğünün «Güncelleştirilme»'si 
dcLıiiir. 

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

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma Amaç 
ve İlkeleri : 

Madde 29. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
kuruluşunun çalışma amacı; yasalara uygun olarak 
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seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, mükerrer 
yazımın önlenmesini, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy 
vermesün'i, seçimin çabuk sonuçlanmasını, mükerrer 
oy kullanan seçmenlerin tespitini, vatandaşların görev 
ve sorumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek 
oranda 'kullanmalarını sağlayacak bilginin; toplan
ması, düzenlenmesi, saklanması, işlenmesi, kullanılır 
hale getirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasını ve 
dağıtımını sağlamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, çalışmalarını, 
proje, program, raporlama ve gelişmiş yönetim tek-
mklerüne uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tes
pit edilen ilkeler içinde yürütülür. Genel Müdür, Yük
sek Seçim Kurulunca onaylanan programına uygun, 
aylık ve haftalık raporlarla çalışmalarını Yüksek Se-
çiim Kuruluna sunar. 

Genel Müdürlüğün denetleme ilke ve yöntemi, 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulunca; seçmen kütüğünün öne
mi, düzenleme yöntemleri, seçmenlerin görevleri, bu 
çalışmamın vatandaşa ve devlet hayatına katkı ve ya
rarları, bu çalışmada uygulanan teknikler ve gerek!'! 
bilgiler; bütün ülke ve vatandaşları kapsayan, sürekli 
tanıtma programları ile yaygınlaştırılır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen 
Kütük Bürolarının Kuruluşu ve Yönetimi : 

Madde 30. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü. 
Yüksek Seçim Kurulunca sözleşmeli veya devamlı
lık esasına göre atanan ve bu kurula bağlı bir genel 
müdür; merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki seçmen kü
tük büroları da bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar daire
sinde yönetilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kü
tük bürolarının kuruluş şeması, birimleri, birimler 
aıasındaki ilişkiler, görev tanımlamaları, ye'Lki ve so
rumlulukları, mensupiarmm niteKkteri, göreve alın
maları, yükseltilmeleri, nakilleri, haklarında disiplin 
kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemlerine dair 
hükümler, bu Kanunun 31 nej maddesi ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gözo-
nünde tutularak genel müdürlükçe hazırlanıp, Yük
sek Seçtim Kurulunca kabul edü'p onaylanacak bir 
genelgeyle düzenlenir. 

Bu genelgede yazılı esaslarla, hizmetin gereği göz-
önünde tutularak, Seçmen Kütüğü Gc'nel Müdürlüğü 

ile seçmen kütük bürolarının ihtiyacını karşılayacak 
her sınıf ve derecedeki kadrolar Genel Müdürlüğün 
teklifi ve Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile tespit 
edilerek, Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Talep edilen bu kadrolar Adalet Bakanlığınca, 
kadro sağlanmasına Pişkin 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda yazılı usul hükümleri uygulanmaksı
zın, doğrudan Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere 
Başbakanlığa gönderilir. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen kadrolar Resmi 
Gazetede yayınlandığı günde Adalet Bakanlığı kad
rolarına eklenmiş olur. 

Seçmen kütük bürolarında görevli şef ve memur
ların sicil amirleri bağlı bulundukları ilçe seçim ku
rulu başkanıdır. Bunlar hakkında uyarma ve kına
ma cezalarını doğrudan doğruya uygulamaya ilçe se
çim kurulu başkanı yetkilidir. 

İlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nis
petinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yer
deki adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılma
larına müsaade edebilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devamlı veya Geçici Personel ve Görevlendirme 
Yetkisi : 

Madde 31. — Yüksek Seçim Kurulu; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre; Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünde; devamlı, geçici ve sözleşmeli 
diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici personel çalış
tırabilir. 

Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli 
personeli, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, 
herhangi bir seçimde siyasi parti listesinde aday ol
mamış kişiler arasımdan seçilir. 

Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenle
me, dentleme ve güncelleştiirilmes'inde, il ve İlçe se
çim kurulu başkanları; YükseJk Seçim .Kurulunun be
lirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve 
ihtiyar heyet veya meclisleri üyelerini; Devlet, katma 
bütçeli idare, özel idare, belediye, iktiisa'di devlet te
şekkülleri ve kamu tüzelkişilerindeki (hâkimler, cum
huriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, nahiye müdür
leri, askeri şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) 
bü^ün memur, işçi ve hizmetliler'i görevlendirebilir, 
bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştıra
bilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirayak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Şimdiye 

kadar kabul ettiğimiz tüm maddelerde «Yargıç» ola
rak bahis mevzuu oldu ve o şekilde geçti. Burada 
tırnak içerisinde «Hâkimlerden» bahsediliyor. Zan
nederim bunun «Yargıçlar»' olarak düzeltilmesi la
zım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — «Hâ
kimler» tabiri konmuş, Anayasada da «Hâkimler» 

geçiyor... 
BAŞKAN — Evet efendim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Hepsin

de «Yargıçlar» olarak geçti. 

BAŞKAN — Tutamağa geçti Sayın Demirayak. 
Kendileri de «Evvelce de böyle olmuş» diyorlar ve 
böylesine bir değişiklik için bir gerek görmüyorlar. 
Başka bir neden de olduğu için takdir edersiniz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sağ olun 
efendim. 

IBAŞKAN — Efenldkn, madde üzerinde söz iste
yen sayın ülye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edimli şjtir, 

Yüksek Secini Kurulunun Kararlarının Bağlayı
cılığa 

Madde 32. — Seçmen kütüğünün kurulması, g'Jn-
ceüeştirillmesi ve burudan, elde edilecek, üsle, çizelge Ve 
diğer malzememin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağı
tılması içlin, Yüksek Seçim Kurulunca alınacak karar
lar bütün kamu kuruluşarını ve görevlilerini bağlar. 

Yazıim ve denetleme işlerinde görevlendJliîeceÂîe-
rin ödev ve yetkileriyle yazım hazırlıkları, yazım ve 
dıemöfiimin yapılış ve yazım ve denetim, formların m şe
killeri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne su
retle doldurulacağı yazımda, denetlemede ve sürekli 
ara çalışmalarda me cins evrak kuîlanılacaşı, evrakın 
teslimi, yazımın denetlenjmieısi ilke, yöntem ve kural
ları Yüksek Seçim Kurulunca belirtilir. 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
«üye?.. Ydk, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler., 
Etmeyenler.. Kabul edümâş'tir. 
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Seçmen Kütlüğü Düzenlenmesi i 
Madde 33. — Seçmen kütüğü; her dört yılda bir-

yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ve her iki 
yıîda bîr genel denetletme ile güncella'jltirilir, 

Düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel denet
leme kural, yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünün bilgi, işlem, ilke, kural ve yön
temleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek genel
ge ile belirlenir. 

Yazım ve denetlemede toplanan bilgilere, seçme
ne ait bilgilerin VerilerfinJdelki değişimleri belirleyen 
ad, soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliyetimi kay
betme, (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma) 
veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, vatan
daşlıktan ıskat veya yeniden vatandaşlık hakkını ka
zandığını gösteren bilgiler ile vefat ettiğimi tespit eden 
(bilgilere seçim bölgesi içinde ve dışında vulkulbulan 
likaımetgâh değişikliklerine ait verlere, Yülkis'elk Seçlim* 
Kurulunun belirley&eeği kural ve yönteme uygun ola
rak toplanacak diğer belgelere dayanılarak, seçmen 
iküjHüğü kurulur ve güncelleştiriiir. 

İBAŞKAN — 33 noü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi aylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kütüğe Yazılma Esasları : 
Madde 34. — Seçmenlik sıfatının tayininde esas 

geçmen kütüğüdür. 
Seçmen kütüğünde, seçmenin; adı, soyadı, baba 

adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu 
yer adresi bulunması esastır. 

298 sayılı Kanunun uygulanmasında, herkes nü-
fus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup 
olmadığına bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen 
doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tu
tulu;'. 

Seçmene ait bilgi eksik ise; bilgi tamamlanıncaya 
kadar seçmen, sandık seçmen listesine yazılmaz. 

Tamamlama kuralları; Yüksek Seçim Kurulunca 
'belirlenir ve yayınlanır. 

Sandık bölgesinde oturan seçmenlere ait bilgileri 
kapsayan sandık seçmen listeleri seçmen kütüğünden 
çıkarılır. 

Sandık seçmen listesinde yaılı olmayan seçmen oy 
•veremez, 

Seçmen kü.üğün© seçmen bir kez yazılır ve bir
den fazla oy kullanamaz. 

Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer bi
rer gezip seçmenleri görmeleri suretiyle yapılır. 
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/Yazım, memuru yazıim sırasında, yazım yerinde 
bulunan seçmenli yazar. Saçmıeri'in bildireceği oıtur-
duğu yerim adresli yazılır. Seri numaralı yazan formu 
her seçmenle imzalaitıhr,: 

BAŞKAN — Madde üzeı'inide söz; isteyen sayın 
üye?.. 

SADETTİN DBMİRAYAK (Ayidın) — Birinci 
fıkrada «Doğduğu ilçe adı» var. «Doğduğu ilçesi adı» 
olsa gerek. Doğum y&rimjiz köy olabilir. «İlçesi adı» 
(olsa gerello 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon, soruya ne buyur
dunuz efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Anlayamadım efen
dim.. 

IBAŞKAN — Deldiler ki... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKA

NI ZİHNİ BETİL (Tokat) — 34 ncü midide mi? 
Olda «İlçe» sözlü yok. 

SADETTİN DBMİRAYAK (Ayidın) — «İlçesi 
* adı» olsa gerek. Köyde de doğabilir, ilçe 'merkezün-
)de de doğabilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Toka) — Telkiliftoe de böyle 
efendim, Mecllis/ten de böyle geçmiştir. 

IBAŞKAN — Peki efendim, teşekkür eiderkrb 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Bümieyerilıer.. Kabul edilmiştin 

Yurt Dışında Oturan Vatandaşlarım Yazımı : 
Madde 35. — Yazım sırasında Tüılkiye sınırları 

dışında cltıur'makta olanların seçmen kütüğüne yazımı 
aşağıdaki kurula uygun olarak Yüksek Seçim Kurulu 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılır. 

a) Yurt dışında atı aydan fazla oturanlar. Seç
men Küluüğü Genel Müdürlüğünün belirteceği yerler
den sağlayacakları formu doldururlar., 

Ib) Bu formu bağlı oldukları yer kdnisollosunun 
ıveya belirleyeceği memurun yanında imzalarlar; 

-iortm, konsoloslukça mühürlenir. 
c) Formun birinci nüshası Yülkselk Seçim: Kurulu 

Seçmen Küllüğü Genel Müdürlüğüne konsolosluk ta
rafından gönderilir. 

d) Formun ikinci nüshası konsoloslukça sıra nu
marasına göre saklanır. 

le) Formun üçündü nüshası vatandaşa iade edilir. 
lf) Yurt dışımda oturan vatandaşların Türkiıye'de-

kli son ikametgâhları da forma yazılır. Sandık seçrrien 
listesinde bu bildir'im gözönünie alınır., 

ig) iSeçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kenldlinia 
gelen formlarda yazılı kişiyi seçmen kütüğüne kay
deder,, 

'BAŞKAN — Maldde üzerinde söz; islteyen sayın 
üye?.. Yök< 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kalbul edenler.̂  
Etmeyenler.. Kabul edimlidir, 

Genel Yazım ve Dendtldmle: 
Madde 36. — Seçmen kıütüğuniün dört yılda biri 

yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi 
liçin gerekli bilgileri toplamak aimacıyla, bütün Tür-
Ikiiye'de aynı zamanda Nisan ayının ikinci pazar günlü 
iyazım yapılır. 

Yazım günü, saat 0j5.COTea itibaren yazınun bit
tiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar göreıvMfer-
den başka kirniselerin bulundulklarn yerden ayrılma-
lan yasaktır. 

Ancak yazıim ve den'eltülm, işjemlinlin her hailde ayım 
gün saat 19.CÛ'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 

Yüksek Seçilin Kurulu, kütüğün düzenienımıesli ve 
yazıim sırasında, bu Kanunda öngörülen (gereklerle 
fgöıre genelgelerle belirteceği düğer yönfcelm, teknik va 
kuralları uygular < 

Yüksek Seçiim Kurulunun bu Kanunun 14 ndü 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre ilan edeceği si
yasi parti ilçe başkanlan, yazım, mamurunun yanına 
bir temsilci verebilirler,, 

Temsildi isimleri, ilçe seçilm kurulunun isteği üze
rine biildirilen sürede lisite hainde teslim, edilir. İsim
leri bildrilen siyasi parti temlsüidiieri ilçe seçim, ku-» 
rulu başkanlığından aldıkları belge ile temsilcilik gö
revini yaparlar. Bu listedeki isimler Ve görev yerleri 
sonradan değ'işltirilmıez. 

IBAŞKAN — M'adlde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum.; 
Yazıimda Esas Bilgi KaıynalkJarı? 
Madde 37. — Seçmen kütüğü yaızınaı sırasında, 

formlara yazılacak bilginin tespitinde resmli belgelen 
iesas tutulur., 

Yazım sırasında 38 nci mialdldeye göne düKenlienmiş 
knokii ve cetvelden yararlanılır. 

Seçmenin devamdı oturduğu adresin tespitlinde, 
muhit arlıkların, varışa apartman yöneticilerinin kayıt
larından faydalanılır. 

BAŞKAN — Madde üerinlde söz isteyen sayım 
Üye?, Yok, 
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Maddeyi aylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul dtmıeyenfer.. Kalbul edilimıiştir. 

38 nci maddeyi o'kutuyorulm. 
MuMar'lılk Krokisi ve Binalar Cetveli:' 
(Madde 38, — Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim 

(kurulu başikanının denetlenmesi altında belediyeler, 
her muhtarlık için, i'ki yılda bir «Muhtarlık Krokisi» 
düzenlernetk zorundadırlar. 

A) K:ıioikıide : 
1. Muhtarlılk sınırları ile, bü sınırlar içindeiki so

kakların adları ve her sdkağın baş ve sonundaki bi
naların numaraları, 

-2. Muhtarhk, solkaiklara ayrılmış dağınık ya
pılardan ibaret ise, bu dağınık. yapılar numaraları ile 
IbirlÜk'te, okunaklı şekilde gösterilirj 

B) Köylerde ve kroki yapılma sına teknik imik ân 
ibulunımaıyan şehir ve kasabalarda kroki yerini tutmak 
(üzere, her muhtarlık için (Binalar Cetveli) düzenlenir, 

ı(Biinalar Cetveli) ilçe seçtim kurulu başkanının de-
neitlllma altında, şeihir ve kasabalarda belediyelerce, köy
lerde muıhtarlıklaırea yapılır. 

C) Muhtarlıkta, numarası olmayan ve içinde jn-
isan oturan yerler bulunduğu takdirde, bu yerler nu
maralanır. 

Yukarıda (B) bendinde yazılı (Binalar Cetveli), (C) 
bendinde numarasız yerleriin numaralanması işlemci, 
İstaiıüstlk Genel Müdürlüğünün (Numaralaima Yönet-
tmetliği) esaslarına göne yapılır; 

Muhtarlık krokisi ye binalar cetveli, yıl sonu duru-
. mumu gösterecek; şekilde düzenlenir. 

Yukarıdaki madde gereğince, her muhtarhk için 
• düzenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı birer 

örneği, ilçe seçim, kurulu başkanı tarafından, 14 ncd 
maddenin dör'dlüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
partilerin ilçe başkanlıklarına, her iki yılda bir, Yük
sek Seçim, Kurulunun belirleyeceği ayda alındı belgesi 

, karşılığı verüir. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 

üye?.. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Ben söz 

(işitiyorum, 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Söz istiyorum. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade buyurur 
musunuz efendim?. 

(BAŞKAN — Buyurun. Bir daikika, Komisyon 
açıklama yapsın da belki sizin sorunuzun da cevatoı 
ölür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim «Şehir 

ve kabasalarda, ilçe seçim, kurulu başkanının denet
lemesi altında», «deneûenmeii» altında değil, (n) har
fi fazla. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Meclisten gelen 
şdkline bakalım. • 

E. AKIP AKSAÇ (.Kırşehir) — Denetim olamaz 
mı?. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Olabilir, bu da ay
nı manaya geliyor, değ'şMklJik yapmaya değer mi 
yani?.; 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Tasarıda 
«densilenmeısi» var'. 

'BAŞKAN — Efendiim, Meclisten geleni de blir 
göıelim de bir yanlış!.ik yapmayalım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Takat) — Teklifte «denetie-
rnesûdir.» 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Denetini olmaz 
mı?... 

BAŞKAN — Doğru da, en güzelimi bula/blJliriz, 
imkânınıız olsa. 

Denetlemesi diye geçiriyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, (Şehir ve 
kasabalarda, ilçe seçim kurulu başkanının denalemesi 
altında belediyeler, her muhtarlık için, iki yılda bir 
«Muini/arlık Krokisi» düzenlemek zorundadır.) 

BAŞKAN — Tamam efendim, denetlemesi ola
rak.; 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Denetleyen, ilçe 
seçim kurulu başkanıdır. 

BAŞKAN —Meclisten gütn de öyle. Doğru, 
«Denetlemesi» olaralk, şeklini aynen tekrarlıyoruz. Bu 
bir düzeltme değil, aynen doğruyu okuyoruz. 

.Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
39 ncu maddeyi oku'.uyoruım. 
Muhtarlık Bölgesi Aîikı Listesi: 
Madde 39. — Seçmen kütüğündeki yanlışların dü

zeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması amacıyla; 
Seçmen kütüğümde yazılı adreslere göre aynı 

muhtarlıkta oturan ve seçmen küllüğünde yazılı seç
menlerin; seçmen kütüğü numarası, adı ve soyadı, 
ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresi 
yazılı olduğu ve seçmen soyadı alfabe sırasına göre 
sıralanmış listeye «Muhtarlık Bölgesi! Askı Listesi» 
denir. 
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Mulhitarlılk bölgesii askı listesi her yıl sonunjdalkü 'ke-
sinleşmü'Ş m'avcuıt bilgilere dayaniiaralk seçmen k'ült'ü-
ğüntDen elde ediilir.. 

Mulhtadük bölgesi aisikı, listesi; her yıl miarlt a!yınida; 
L a) Ait olduğu muhtarlığa iki nüjsha, 
!b) 14 ncü maddenin dördüncü fılkrasına göre ilan 

edilen siyasi partilerin o ilçödelki ilçe balkanlarına bir 
nlüsha, 

c) İlçe seçüm, kurulu işlerinide kullanılimialk üzere 
iki nüsha, ilçe seçim, kurulu başjkanbklarına, 

)2. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha il> se-
ç'itrt kurulu başkanlıklarına, 

Gönderilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyönler... Kabul edilmiştir, 

Askı Zamanı ve Süresi : 
Madde 40. — Muhtarlık bölgesi askı listesi, her 

yıl, Nisan ayının ilk Pazartesi günü muhtarlıklarda 
askıya çıkarılır ve iki hafta süre ile askıda kalır. 

Muhtarlık bölgesii askı listeleri, ait oldukları ma
halle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuya
bileceği yerlere asur. Bunarın asıldıkları tarih ve yer
ler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gös
teren cetvel ile birlikte, mahall'i gazetelerle ve ayrıca 
alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ila
nın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim kurulu başkamı ta
rafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tes
pit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih de ayrı 
bir tutanakla tespit edi'ilr. Bu tutanaklar, ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklıdır. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıldık
ları tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülki amiri
ne derhal bildirir. 

Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı lis
telerinin korunmasından, idare amirleriyle zabıta amir 
ve memurları sorumludur. 

İlçe seçim 'kurulu başkanı, askı devam ettiği sü
rece muhtarlık bölgesi seçmen sayısını da gözönünde 
tutarak seçmenlerin adlarını aramalarını ve inceleme
lerini kolaylaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. 
Muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş 
için görevlendirilmiş kimselerden biriinin, müracaatlar 
içlin uygun düşen belli saatlerde askı yerinde devamlı 
olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı ye
rinde ilan eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
«...İlçe seçim kurulu başkam taarfından ayn bir dos
yada saklanır.» biçiminde olması gereken metinde, 
«...Dosyada, saklıdır.» biçiminde yer almıştır, mat
baa hatasıdır, düzeltilmesi gerekir efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon Başkanı, za
ten düzeltilmiş şekliyle okunmuştur efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 
Mükerrer Yazım : 
Madde 41. — Seçmen kütüğünde; adı ve soyadı, 

ana ve baba adı, doğum yeri ve doğduğu yılı belirten 
verileri aynı olan seçmene ait iki bilgi bir tek seçmeni 
tanımlar. 

Bu takdirde Yüksek Seçİtoı Kurulu Seçmen Kütü
ğü Genel Müdürlüğü, seçmen sıra numarası büyük 
olan bilgiyi seçmen, kütüğünde bırakır, diğerini mü
kerrer listesine alır. 

Mükerrer listesinde bilgi iki yıl saklanır. 
Askı listesinde; seçmene ait bilgilerde; 
a) Adı ve soyadı aynı olup da, baba adı, ana adı, 

doğum yılı, doğduğu ilçeye ait verilerden, biri veya 
ikisi farklı, 

b) Adı ve soyadırida bir veya iki harf ve (a)' fık
rasında yazılı diğer verilerden biri farklı, 

c) Adı ve soyadı aynı, diğerinde bir isim fazla, 
(a)'da yazılı diğer veriler aynı veya biri farklı, 

d) Adresi farklı, (a)'da yazılı diğer verilerden bi
ri veya ikisi farklı, 

e) Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun belirleyece
ği, 

Durumlar bulunduğunda; itiraz üzerine veya re
sen; ilçe seçim kurulu başkanı; bilginin tek veya bir
den fazla seçmeni tanımlamış olup olmadığına karar 
verir. Karar işlenmek üzere Yüksek Seçim Kurulu 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Sandık Bölgesi Askı Listesi : 
Madde 42. — Bu Kanunun 122 nci maddesine gö

re secmön kütüğüne işlenmesi gereken kararların, 
seçmen kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kü
tükten, sandık bölgesi askı listesi çıkarılır. 

Sandık bölgesi askı listelerinde, 43 ncü maddede 
yazılı, saridık seçmen listesindeki bilgiler aynı sıra 
ile bulunur. 
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Bu liste il ve 'ilçe seçârı kurulu başkanlarına gön
derilir. İlçe seçim kurulu başkanları 14 ncü madde
nin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi parti
lerin o ilçedeki başkanlarına bu listenin bir suretini 
teslim öder. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Seçmen Listesi : 
Madde 43. — Seçmen kütüğünde yazılı adreslerine 

göre, aynı sandık bölgesinde oturan, seçmen kütüğün
de yazılı seçmenleri; seçmen kütüğü numarası, adı, 
soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yer':, ad
resinin yazılı olduğu ve soyadı alfabe sırasına göre 
s/ralanmış listeye ,«Sandık Seçmen Listesi» denilir. 
Satndık seçmen listesinin her sayfasında ait olduğu, 
il, ilçe, muhtarlık isimleri ve sandık numarası ile ge
çerlik süresi belirtilir. Sandık kuruluna verilecek 
nüshalarda ayrıca sandık başı işlemleri için gerkli 
sütunlar bulunur. 

Sandık seçmen listeleri; oy verme gününden 120 
gün önce seçmen küçüğünde kesinleşmiş mevcut bilgi
lere dayanılarak çıkarılır. 

Sandık seçmen listesi oy verme gününden 30 gün 
önce, 

1. a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu 
başkanına, 

b) Birer nüsha seçime katılan siyasi partilerin 
ilçe başkanlıklarına, oy verme gününden 20 gün önce, 

c) Bir nüsha ilgili muhtarlığa, oy verme günün
den 20 gün önce, 

Teslim edilmek üzere ilgili seçim kurulu başkan
lıklarına, 

2. İlçe seçim kurulu işlemlerinde kullanılmak 
üzere iki nüsha ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıkla
rına, 

3. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha ilgili 
il seçim kurulu başkanlıklarına, 

Gönderilir. 
Muhtarlıklardaiki sandık seçmen listelerini vatan

daşlar her zaman inceleyebilir. 
Muhtarlar, oy verme gününden 10 gün önceden 

oy verme günü saat 17.00'ye kadar; çalışma saatleri 
içinde seçmenlerin sandık numarası, sandık yeri ve oy 
verme hakkındaki suallerini cevaplandırmak; seçim 
kurullarının yayınlarını dağıtmak; seçim kurullarının 
vatandaşın kolay ve doğru oy vermesi içün hazırlaya
cağı afiş, işaret, levha ve benzerlerini asmak ve da-
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ğıtmak, bu işlem için seçim kurulu ayrıca personel 
görevlendir irse, bu personele yardımcı olmak zorun
dadırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Bilgi Kâğıdı : 
Madde 44. — Seçmen kütüğünde kayıtlı, her seç

men için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç nu
maralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası 
ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bil
gi kâğıdı hazırlanır ve seçim çevrelerinin özelliklerine 
göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen esaslar 
dairesinde gönderilir veya dağıtılır. 

Seçmen bilgi kâğıdı hiçbir surette kimlik belürle-
mesinde belge olarak kullanılmaz; bu husus kâğıdın 
üzerine yazılır, 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi : 
Madde 45. — Seçmen kütüğünde yazılı seçmen

lere ait bilgiler; her yıl seçmenlerin oturdukları il ve 
ilçeye göre ayrılmış listeler halinde, il ve ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarına birer nüsha gönderilir. 

Bu listelerin son iki yıllık olanı kurul üyelerinin 
incelemelerine açik tutulur. 

Bu listelerin çıkarılma, gönderilme ve saklanma 
kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca belir
lenir. 

Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğü; ülke, il ve üçe düzeyinde seçmen soyadı alfabe 
ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre düzenlenmiş 
listelerin; düzenleme, siyasi partilerin inceleme kural 
ve sürelerini belirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Çalışmaların Görüşülmesi : 
Madde 46. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü

nün program, tasarım, alınan sonuçlar, hazırlanan 
genelgeler ve tüm uygulamalarını tam'tan raporu, 14 
ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen si
yasi partilerin gönderecekleri birer temsilcinin, Yük
sek Seçim Kurulu üyelerinin, Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürü ve gerekli gördüğü üç personelinin katılaca-
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ğı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı başkanlığında 
yapılacak toplantıda görüşülür. 

Toplantı günü üç ayda bir olmak üzere, Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı tarafından saptanır. Toplantı, 
belirlenen gün ve saatte gelenlerle yetinilerek açılır. 
Bu toplantılarda, katılanların, çalışmalar hakkında 
bilgi alması amaçlanır, karar alınmaz. 

Toplantı, bu maddede yazılı olanlar dışındakilere 
kapalıdır. Görüşme özeti Yüksek Seçim Kurulunca 
katılanlara toplantıdan sonraki bir ay içinde gönde
rilir. 

Toplantının toplanma ve görüşme kuralları, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve katılacak
lara bildirilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Seçmem Kütüğünün Saklanması : 
Madde 47. — Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kü

tüğü Genel Müdürlüğü; her yıl sonuna göre seçmen 
kütüğünü ve bu kütükten elde edilmiş listenin bir su
retini Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim eder. 

Seçmen kütüğünün suretleri Seçmen Kütüğü Ge
nel Müdürlüğünde kalır. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim edilen 
seçmen kütüğünü saklama ve inceleme kuralları Yük
sek Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve yayınla
nır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgiler
den, diğer devlet kuruluşlarının yararlanma yöntem 
ve kuralları, yasa ile düzenlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Radyo ve Televizyonla Propaganda : 
Madde 52. — Özel kanunlardaki hükümler saklı 

kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy ver
me gününden önceki 12 nci günden itibaren oy ver
me gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo 
ve televizyonla propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan son
rakileri 10 dakikayı aşamaz. 

Siyasi partiler radyo ve televizyonla ilk konuş
malarında seçim beyannameleririi izah ederler. 

Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki bü
tün radyo ve televizyon postaları ile aynı zamanda 
yayınlanır. 

| Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propagan-
I da konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti 
I adına yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları 
I tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyu-
I rulur. 
I Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda ya-
I yınlarımn, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde ve Ana-
I yasa ilkelerine uygun biçimde yapılması, Yüksek Se-
I çim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru-
I mu tarafından sağlanır. 

I Televizyonda, seçime katılan siyasi partiler adına! 
yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propagan
da konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim 
Kurulunun tespit edeceği yere asılacak olan bu Ku
rulun belirlediği, büyüklükteki parti bayrağı ve ko
nuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer ve-
ritmez^Konuşmacılar, ceket giyme ve kravat takmak 
zorundadırlar, bayanlar tayyör giyerler. 

I Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenmesi 
I halinde yenileme kararının ilanından, oy verme gü-
I nünden önceki gün saat 18.00'e kadar, TRT haber 
I bültenlerinin siyasi partilerin seçim çalışmalarıyla il-
I gili bölümünde, Yüksek Seçim Kurulunun eşitlk esas-
I lan dairesinde tespit edeceği süre ve kelime sayısı sı

nırları içinde kalmak kaydıyla, seçime katılan siyasi 
I partiler tarafından verilecek metinler yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayım 
Üye?.. Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
I senatörler; 
I Fazla zamanınızı almayacağım, ama bence bü-
I yük bir haksızlığa parmağımı 'basmadan geçemeye-
I ceğim. Sayın Kocaman'ın burada konuşma yetkisi 

yoktu; ama buna rağmen konuştular, ona da cevap 
i verecek değilim. 
I Bir durum var; Senato müessesesi 18 yıldan beri 

bir tek bağımsız senatör çıkarmıştır ve burada da 
I bir değerli arkadaşımız Kocaman, «Efendim bu eşit-
I sizlik olmaz mı, eğer oy pusulasını, müşterek oy pu-
I sulasına bağımsızların pusulasını dahil etmezsek»: 
I Peki, biz bağımsızlara büyük haksizlik olmaz mı?.. 
I Partiler, radyo ile, televizyon üle, kendi amblem

leri ile kendi programlarını dile getirsin dfc, biz hiç 
I bir şey söylemeyelim, yani bu bize büyük bir hak

sızlık olmaz mı? Bağımsızlar için söylüyorum. 
Şimdi, herhangi bir sakınca olmaması lazım gelir. 

I Çünkü, 18 yıldan beri bu Yüce Meclse bir tek bağım-
I sız senatör gelmiş. Buna rağmen 'bizim elimizdeki şu 
I oy pusulasını da müşterek oy pusulasına dahil eder-
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seniz biz seçim mücadelesini nasıl yapalım? Siyasi 
partiler karşımızda, örgütler karşımızda, bu arada 
raidyo, televizyonla durumları dile getirmek, bir tek 
oy pusulası vardı, vatandaşa onu veriyorduk. 

Onun için bugüne kadarki yasa yapıcısı onu dü
şünmüş. Demiştir ki «Mademki bağımsızların»1 çok 
önemli bir noktaya değiniyorum «Radyo ile, televiz
yonla konuşma imkânları yoktur, öyleyse oy pusula
sını seçmene dağıtma imkânını verelim.» 

BAŞKAN — Sayın İlhan, oy pusulası ile ilgtli bir 
madde değil galiba, 'televizyon ve radyo komuşmasın-
dayız. Onun için ilgili maddesine gelince orada ko
nuşursunuz. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Tabii orada.yine 
söz alacağım. 

BAŞKAN — Ama burada başka söylemeyin o 
zaman, yeri gelince konuşun. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Onun için radyo 
ile, televizyonla propaganda yapma imkânının ba
ğımsızlara verilmemiş olması büyük bir haksızlıktır, 
ona değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Doğrudur, onu haklı görüyorsunuz, 
izah ettiniz, teşekkür ederin: efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın)' — Açıkla

mak istediğim bir konu vardır efendim. 

BAŞKAN — Soru soruyorsunuz, buyurun efen
dim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bayanla
rım tayyör giyme zorunluluğundan ve erkeklerin de 
ceket ve kravat takma zorunluluğundan bahsediliyor. 
Böyle bir zorunluluk belirlendiğine göre, kamera
man konuşmacıyı bir siyasi partinin letiine yüz kıs
mını çekmekle veya bir diğerinin yalnız boy kısmını 
çekmekle, uzaktan almak suretiyle bir çekim yaparak 
kolay tanınmamasına neden olabilir. Böylece kame
raman bir Siyasi partinin lehine veya bir siyasi par
tinin aleyhine bir durum yaratamaz mı?.. 

BAŞKAN — Uygulamacılar herhalde ona dikkat 
ederek ne göstermek gerekiyorsa onun çerçevesi içe
risinde kalırlar, teşekkür ederim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Müracaat : 
Madde 53. — Seçimlere katılan siyasi partilerin 

genel merkezleri radyo ve televizyonda propaganda 
yapmak istediklerini oy verme gününden önceki yir
mi birinci gün akşamına kadar Yüksek Seçim Kuru
luna yazılı olarak bildirirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yayım Zamanının Tespiti : 
Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu radyo ve te

levizyonda yayın için başvuran partiler arasında, 
bunların birer temsilcisiyle Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu temsilcilerinin önünde ad çekerek yayın 
zaman ve sıralarını tayin eder. Bu ad çekme, oy ver
me gününden en az yirmi gün önce yapılır. Radyo ve 
televizyon yayınlarının başlangıç saati, partilerin sa
yısı ve en uygun dinleme imkanları gözönüne alınarak 
Yüksek Seçim Kurulunca kararlaştırılır. Radyo ve te
levizyon yayınları en geç saat 22.00'ye kadar devanı 
eder. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Radyo ve Televizyon Konuşmalarının Tespiti : 
Madde 55. — Siyasi partiler adına radyo ve tele

vizyon ile yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Ku
rulunun görevi emdireceği bir kurul üyesi huzurunda 
adına konuşma yapılacak siyasi partimin isteğine uy
gun olarak yayından önce veya yayın sırasında ses 
ve görüntü alma cihazı ile tespi't edilir. Konuşmanın 
hangi parti adına ve kimin tarafından yapıldığına 
dair görevli kurul üyesiyle radyo ve televizyon ida
resinde görevli en az iki kişi tarafından tutanak dü
zenlenir. Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit 
araçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından saklanır. 

Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenil
diği takdirde merciine verilir. 

Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında 
kanunen belli olan cezalar bir mislinden iki misline 
kadar artırılarak hükmolunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmişLir. 

Hoparlörle Propaganda : 
Madde 56. — Hoparlörle propaganda, halkın hu

zur ve rahatını bozmamak ve 50 nci maddenin son 
fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. Şu ka
dar ki, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık 
veya kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu top
lantıların yapıldığı yer veya binalardan işitilecek ve 
bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle 
propaganda yapılamaz. 
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İlçe seçim kurulları, kendiliğinden veya siyasi par
tilerin istekleri üzerine mahallin özelliklerini gözö-
nünde tutarak hoparlörle yayının yerini, zamanını, 
süresini ve diğer şartlarını tespite yetkilidir. 

Siyasi partiler isterlerse ilçe seçim kurulunun dü
zenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlör
lerinden bedeli karşılığında eşit surette faydalanabi
lirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Katoul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

El İlanları : 
Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi partiler, ba

ğımsız adaylar, el ilanı ve her türlü matbua dağıt
makta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki 
günün saat 18.00'den sonra ilan, beyanname, genelge, 
açık mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşı
yan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması 
ve satılması yasaktır. Oy pusulası her zaman dağıtıla
bilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Propaganda Yayınlarına İlişkin Yasaklar : 
Madde 58. — Propaganda için kullanılan el ilan

ları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bay
rağı, dini ibareler, bulundurulması yasaktır. Radyo 
ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarıyla, 
diğer seçim propagandalarında Türkçeden başka dil 
ve yazı kullanılması yasaktır. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Muafiyet : 
Madde 59. — Propaganda için kullanılan el ilanı 

mahiyetindeki matbualar, seçimin başlangıcından 
propaganda süresinin sonuna kadar her türlü harç ve 
resimlerden muaftır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Duvar İlanı ve Afişle Propaganda Yapmak Ya
sağı : 

Madde 60. — Umuma açık veya herkesin görebi
leceği açık veya kapalı yerlere afiş veya duvar ilanı 
asmak suretiyle seçim propagandası yapılamaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
vüye?.. 

NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşkanın. 
ca S. Ü.) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unat. 
NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın senatörler; 
Dava evvel de belirttiğim üzere, Türkiye'nin çok 

partili çoğulcu bir demokratik yapısına tamamen ay
kırı olan bu maddenin kaldırılmasını saygı ile rica 
ediyorum. Herhangi bir yabancı gözlemci veya ülke
nin içinde bu konularla ilgili olan bir kimseye hopar
lör ile propaganda yapmasının mümkün olduğunu, 
el ilanı dağıtmanın mümkün olduğunu; fakat siyasi 
partilerin afiş asma yasağı karşısında bulunduğunu 
söyleyince, bu rejimin karakteri hakkında ciddi endi
şelere kapılır. 

Korkmanın bir sınırı vardır. Bu sınırın savundu
ğumuz demokratik ilkeleri aşmaması gerekir. Bura
da her ne kadar dört siyasi parti temsilcisi bu mad
de üzerinde anlaşmışsa da, ben şahsen bunun belki 
yorgunluk eseri olarak bir anlaşma olduğu görüşü
ne vardım. Çünkü, mantığın almadığı bir maddedir. 
Bu nedenle, bu maddenin kaldırılmasını gerçekten ri
ca ediyorum. Bu madde Türkiye'ye hiçbir şey ka
zandırmayacak; fakat yabancı basında Türkiye'nin 
demokratik bir ülke olup olmadığı hususunda çok 
ciddi kuşkular uyandıracaktır; yani siyasi partüler 
Anayasamızın izin vermiş olduğu tüm fikirler doğ
rultusunda afişlerini hazırlarlar, bunları asarlar, Bu, 
çoğulcu bir rekabetçi sistemin içinde doğal bir un
surdur. Bu hususlara önem verilmesini ve bu mad
denin kaldırılmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bu hususta bir önerge var 

okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Seçimlerin temel hükümlerine ilişkin yasanm 
60 ncı maddesinin kaldırılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Prof. Nermiin Abadan - Unat 
BAŞKAN — Önergeyi dinledıiniz. Önerge sahibi 

de biraz evvel konuşarak önergesini açıkladı. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, önerge
ye katılmıyoruz. Özetle gerekçesi şu : 

Her nevi propaganda, görüşülmekte olan yasa tek
lifinde yer almış bulunuyor. Sadece duvar ilanları ve-
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ya afişleri konusu yasaklanmış bulunmaktadır. Bi-
naealeyh, özgürlükçü demokratik parlamenter rejim
de sadece afişin, duvar ilanınım yasaklanmış bulun
ması, o rejimin karakteri hakkında hüküm verme açı
sından menfi bir etken olur diye düşünülemez. 

Kaldı ki, toplumumuzda duvarlara ve benzeri yer
lere yazı yazma, yazıyı silme konusu çok işlenen, sık 
sık işlenen bir suç halini aldı ve bundan dolayı Türk 
Ceza Kanununun 536 ve 537 nci maddelerinde de
ğişiklik yapma zorunluğu doğdu açıklığa kavuştur
mak hükmü, kapsamını genişletme ve suça uygula
nacak cezayı ağırlaştırma bakımından. 536 ncı mad
de Millet Meclisince ve Cumhuriyet Senatosunca ka
bul olundu. 537 nci madde de Millet Meclisince ka
bul olundu, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunda görüşüldü. 

Bu nedenle, bu yasağın konulmasında propagan
da serbestisini ihlal gibi bir durum yok. Toplumu
muzda olagelmekte olan ve kısaca açıklamasını yap
mış bulunduğum hususlardan dolayı biz önergeye ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN

LAMA, ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BAŞMÜŞAVİRÎ SALİM ÖZDEMİR — Aynı ge
rekçelerle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon, önergeye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Oy Verme Araçları ve. Teslimi : 
Madde 68. — Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 

il, -ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları mühürle
rini, seçmen işaret boyası ve ıstampasını ve seçim iş
leri için mahallerinde sağlanamayan gerekli her çe
şit kırtasiye ve gereçleri zamanında il ve üçe seçim 
kurulları başkanlıklarına gönderir ve o seçimde hangi 
malzemenin sandık kurulu başkanlarına teslim edile
ceğini belirler. 

îl seçim kurulu başkanları, oy verme gününden 
en az on gün önce, ilçe seçim kurulları başkanlıkla
rına, ilçe seçim kurulu başkanları da oy verme gü
nünden en az kırksek'iz saat önce, aşağıda yazılı eş
yadan o seçim için gerekli olanlarını sandık kurul
ları başkanlarına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü 
bir kese içine konulmuş numaralı bir mühür (Hangi 
sandığa, hangi numaralı mühürün verildiği bir tuta
nağa geçirilir.) 

2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapalı oy 
verme yerleri sayısı toplamına eşit miktarda çevre 
adaylarının onaylı listesi ile 76 ncı maddede yazılı 
levha, 

3. İlçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve 
oy pusulalarının konulmasına mahsus zarflan havi 
bir paket, 

4. Oy sandıkları, 
5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi, 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tu

tanak defteri, 
7. Örneğine uygun basılı sayım cetvelleri, 
8. Örneğine uygun basılı tutanak kâğıtları, 
9. Sandık sayısınca boş torba, 

10. Uygun sayıda kopya kalemi, 
11. Gerekli takdirde oy verme yeri inşası için 

malzeme, 
12. O seçim çevresinde, seçimin özelliğine göre 

yeteri kadar beyaz boş kâğıt ve gerekli başka eşya, 
13. Her yaprağı ilçe seçim kurulu tarafından 

mühürlü ve sonu onaylı, iki nüsha sandık seçmen lis
tesi, 

14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme 
yerlerine konulmak üzere ilçe seçim kurulu başka
nına teslim edilmiş bulunan basılı oy pusulaları, 

15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve so
yadını taşıyan, ilçe seçim kurulu başkanına teslim 
edilmiş bulunan oy pusulaları, 

16. Üstü alçe seçim kurulunca mühürlü ve nu
maralı birleşik oy pusulası paketi, 

17. Her sandık için «Evet»1 yazılı mühür, 
18. Oyunu kullanan seçmen için özel işaret bo

yası ve ıstampası. 
BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. Madde üzerinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler?.. Kabul edilmiştir. 
Kapalı Oy Verme Yeri : 
Madde 75. — Sandık kurulları, oy serbestliğini ve 

gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy 
verme yeri hazırlar. 

Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, 
kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, 
veya zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapat
mak zorundadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandığın, Birleşik Oy Puslalarının ve Zarfların 
Kurulca Mühürlenmesi : 

Madde 77. — Sandık kurulu başkanı, oy verme 
işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu 
hazır bulunan sandık kurulu ile müşahitler önünde 
tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan 
açılamayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler. 

Birleşik oy puslası kullanılan seçimlerde, (Katla
nıp zamklı 'kenarı yapıştırılarak kapatılmak suretiyle 
zarf haline getirilen birleşik oy puslaları) bu Kanunda 
(zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edi
lir. 

Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür 
bulunmasına ilişkin hükümler birleşik oy puslalarına 
uygulanmaz. 

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, ka
palı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten son
ra, hazır bulunanlar önünde, birleşik oy puslalarını 
sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü 
basar, böylece üzerinde sandık 'kurulunun mühürü 
bulunan birleşik oy puslalarının sayısını tespit eder. 
Birleşik oy puslası kullanılmayan seçimlerde, ilçe 
seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilçe seçim 
kurulu başkanlığı mühürünü taşıyan özel zarfları sa
yar, her birinin üzerine sandık kurulu mühürünü 
basar, böylece üzerinde biri ilçe seçim kurulunun, 
diğeri sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mü
hürlü özel zarfların sayısını tespit eder. 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlem
leri tutanak defterine geçirip imzalar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Bağımsız adayların birleşik oy 
puslasmda kutlanacakları özel işaretlerin, seçimin 
başlangıç tarihinden en çok onbeş gün içinde, Yük
sek Seçim Kuruluna bildirmesi gerekir. 

Bu süre içihde bildirilmeyen veya Anayasanın te
mel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler 
'kullanılmaz. 

Özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen 
kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki gün içinde ba
ğımsız adaya bildirilir. Bunlar üç gün içinde yenisi
ni vermezler veya verdikleri özel işaret yine kendisin

den önce ver'ilmiş diğer işarete veya seçime katılan 
siyasi partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o 
bağımsız aday işaret kullanamaz. 

Bir siyasi partinin, 2596 sayılı Kanun hükümle
rine uygun olarak, kendisince kabul edilmiş bulunan 
özel işaret ve benzerleri, diğer siyasi partiler ve ba
ğımsız adaylar tarafıhdan kullanılamaz. 

Siyasi partilerin özel işaretleri hakkında, bağım
sız adayların kullanacakları özel işaretler hakkındaki 
yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, milletvekili, bele
diye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri 
seçimlerinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların 
birleşik oy puslaiları, aşağıdaki esaslar dahilinde ha
zırlanır ve kullanılır. 

1. Oy puslaları, 14 ncü maddenin bir numaralı 
fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Türki
ye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu»! filigranı bu
lunan, içindeki yazı ve mühür izi arka tarafından fark 
edilmeyen ve zarf haline getirilip ucu yapıştırılabilen 
özel ssurette imal edilmiş kâğıtlara, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından bastırılır. 

2. Birleşik oy puslasının en üstüne «Siyasi Par
tiler»; ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katı
lan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en 
başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin al
tında adının baş harfleri, baş harflerinin altında tam 
yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden son
ra çapı 2 santimetre olan bir da'ire basılır. 

Siyasi parti alanları arasında evet mühürünün 
yarıçapı kadar ve iki çizgi ile ayrılmış boş bir saha 
bırakılır.. 

Siyasi partilere ait sahanın hemen altına «Bağım
sız adaylar» ibaresi yazılır. Bu 'ibarenin altında yapı
lacak düzenleme, siyasi partiler için yukarıda belir
tilen usullere göre yapılır. 

3. Siyasi partilere mensup adayların ad ve 
soyadları birleşik oy puslalarına yazılmaz. Bağımsız 
adayların ad ve soyadları, birleşik oy puslasında si
yasi partilerin başharflerinin yazıldığı yerin kendi 
sahalarında tekabül ettiği yere yazılır. 

4. Her sandığın birleşik oy puslaları 400'lük 
paketler haline getirilir. Her pakete ayrı bir sıra nu
marası, paketler içindeki oy puslalarına da o pake
tin numarası bastırılır. 

Bu paketler Yüksek Seçim Kurulunca mühürle
nerek seçim çevrelerine gönderilir, 
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Paketleri alan ilçe seçim kurulları hangi numa
ralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir za
bıtla tespit eder. 

Paketi alan sandık 'kurulu oy verme günü, oy 
vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik 
oy puslalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile 
mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pus
lularından bir adet verilerek hiç bir tarafında her
hangi bir işaret bulunmadığı ve sandık kurulu mühü-
rünü taşıdığı, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçme
ne gösterilir. 

5. Oyunu, siyasi partilerden veya bağımsız aday
lardan biri lehine kullanmak isteyen seçmen kapalı 
oy verme yerinde, birleşik oy puslası üzerinde, dile
diği siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan ala
nın herhangi bir yerine Yüksek Seçim Kurulunca 
imal ettirilip sandık kurullarına kadar ulaştırılmış 
ve sandık kurulu başkanında oy verme süresince bu
lundurulması mecburi olan ve birleşik oy puslası ile 
birlikte kendisine verilen «Evet»( yazılı mühürü ba
sar, birleşik oy puslasını usulüne uygun olarak katlar 
ve yapıştırır. Oyunu kullanan seçmen «Evet» yazılı 
mühürü sandık kurulu başkanına hemen geri verir. 

6. Kullanılmayan birleşik oy puslalarının her 
biri, karşılıklı köşeleri arasında çaprazlama iki çiz
gi çekilmek suretiyle birer büyük çarpı işaretiyle 
iptal edildikten sonra, kullanılmamış birleşik oy 
puslaları sayılır, bu sayı oylarını veren seçmen sayı
sına eklen'ir ve böylece kurula teslim edilen birleşik 
oy puslası toplamına uygun olup olmadığı tespit edi
lir. Kullanılmayan birleşik oy puslaları bir paket ha
linde mühürlenir ve üzerine sayısı yazılır. Bundan 
sonra sandıktan çıkacak oy puslalarının konmasına 
mahsus torbanın boş olduğu tespit edilir. Bütün bu 
işlemler tutanağa geçirilir. 

7. Bağımsız adaylar, aday olmak istedikleri se
çim çevresinin il seçim kurulu başkanlığına başvurur
lar. Bağımsız adaylık için başvuranlar gerekli bel
geler ile birlikte, en yüksek derecedeki devlet memu
runun brüt iki aylığı kadar parayı ilgili mal sandı
ğına emaneten yatırıp makbuzunu başvurma belge
lerine eklerler. Seçim neticesinde, bağımsız adayın 
aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayı
sının seçilecek adede bölünmesinden çıkan rakamın 
üçte birinden az olursa; emanete yatırılan para hazi
neye gelir kaydedilir. 

Ölen veya yasal süre içinde adaylıktan vazgeçen 
veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
gösterilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara 

veya bunların kanuni mirasçılarına müracaatları halin
de emanetteki para geri verilir. 

8. Siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve soyad
ları liste sırasına göre il seçim kurullarınca basılı lis
teler halinde oy verme yerinde ve sandık alanında gö
rülebilen yerlere asılır. 

9. Özel kanunlara göre; oy vermede, zarf ve ay
rı oy puslaları kullanılması gerekiyorsa, zarf ve oy 
puslalarının sandık kurulunca nasıl sayılacağı, bas
tırılacağı ve diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca 
tespit ve ilan edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Bir kitap basılır gibi, 
fasikül fasikül kanunların çıkarılmakta olduğunu da 
bugün bu yüce kürsüden öğrendik. «Efendim, bu 
kanun şimdi şu anda hazırlanmış olan bir kısım, di
ğer kısımları arkadan geliyor»... şeklinde ifade etti
ler. 

Bu kısa değinmeden sonra, şunu belirtmek; isti
yorum: Esasında senatörlerin seçilmemeleri için bü
tün şartlar, koşullar Türkiye'de mevcuttur. Bugüne 
kadarki 18 yıllık uygulama da bunu göstermiştir. 
Artık yasa yapıcının bazı başka engeller getirmek 
suretiyle bunu engellemeye, önlemeye çalışmasına 
lüzum yok. Üstelik, Sayın Kocaman'm da burada 
belit ttik'eri gibi, «Efendim, bağımsızlara ayrı oy da
ğıtma imkânını verirsek, diğerlerine haksızlık olmaz 
mı?...» Ben de tekrar şimdi söylüyorum; bizlere de 
haksızhk olmaz mı; radyoda konuşma imkânımız ol
madığı için?.. Bunun balansı, ortalaması, dengesi, 
bugüne kadar olduğu gibi, uygulamanın devam etti-
ıiimesiydi. 

Ben, bu madde üzerinde biraz ümitsiz olmakla 
beraber; şu bakımdan «Ümitsiz olmakla», beraber 
diyorum; artık gerçekten hiç bir önergeyle gelmenin 
bir anlam taşımadığını biliyoruz. Çünkü, kanunun 
tekrar Büyük' Millet Meclisine gitme sakıncası ileri 
sürülerek ümitlerimiz kırılmaktadır; ama buna rağ
men, önergeyi veriyorum, şu bakımdan veriyorum: 
Bugün gerçekten, belirttim, milletvekili seçiminde 
Muş'ta 17 bağımsız aday vardı. Niçin?.. Çünkü ilk
okul şartı dahi aranmıyor (Okuma - yazma bilmek 
şartıyla.), 40 yaş aranmıyor, yüksek tahsil aranmıyor. 
Bir bekçi, bir odacı için bazı koşullar aranıyor; ama 
bir milletvekili için hiçbir şart aranmıyor. Onun için, 
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herkes aday oluyor; ama senatör adayı için bu böyle 
değildir. Zaten uygulama da bellidir. Tekrar tekrar 
söylüyorum, bugüne kadar ilk gelen bağımsız senatö
rüm. Demek ki zor. Bunu daha fazla zorlaştırmayın, 
demek istiyorum. Onun için bir önerge verdim, tak
dirinize arz ediyorum. Millet Meclisindeki şartlar, 
'koşullarla buradaki aynı değil. 

Sayın Başkan, müsaadenizle önergemi okuyorum, 
tekrar izaha çıkmamak için. 

«Madde 78 — (Paragraf 6) - Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri, milletvekili, belediye başkanları, belediye ve 
il genel meclisi üyeleri..» falan deniliyor. «Cumhuri
yet Senatosu üyeler'i...»( E.. Zaten bağımsız pek fazla 
çıkmıyor; yani aday çıkmıyor efendim. 

Şimdi, Ankara'dan iki aday vardı. Muş'tan bu
güne kadar bağımsız milletvekili adaylarından her se
ferinde 16, 17 kişi vardı, doğru; ama senatör adayı 
olarak yalnız ben vardım. Onun için, demek istiyorum 
ki; (Zaten bundan evvelki kanunlar 40 yaş ve yük
sek tahsül gibi bazı önlemleri, bazı tedbirleri getirmiş) 
bunu daha fazla güçleştirmeyelim, zorlaştırmayalım. 
Onun için, önergemi 'kabul ederseniz; tabiî çok mu-
zice olur, kusura bakmayınız; 184 senatörün içinde 
bir senatör haklı bir mücadele için bağırıp çağırıyor, 
takdirlerinize arz ediyorum; ama şunu söyleyeyim: 
Gerçekten 18 sene içinde bir bağımsız senatörün de 
buraya gelmesini fazla görüyorsanız, onu takdirle
rinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde söz isteyen başka üye?.. Yok. 
Bir önerge var, onu okutuyorum efendim. 
Madde : 1 — 78 

Sayın Başkanlığa 
24 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı seçimlerin Te

mel Hükümleri ve Seçmen kütükleri Hakkındaki Ka
nunun 78 nci maddesinin altıncı paragrafının başın
daki «Cumhuriyet Senatosu üyeleri», ibaresinün parag
raftan çıkarılmasını öneriyorum. 

Muş 
İsmail İlhan 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN

LAMA, ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BAŞMÜŞAVİRÎ SALİM ÖZDEMİR — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor efendim. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy Verme Yetkisi : 
Madde 86. — Sandık seçmen listesinde kayıtlı her 

seçmen oy verme yetkisini haizdir. Bir seçmen, bir
den fazla oy kullanamaz. 

Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların, oy 
kullanmalarına izin verilemez. 

Oy verme gününe kadar, haklarında seçme ye
terliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden, resmi 
belge gelmiş bulunanlara, seçmen kütüğünde kayıtlı 
olsalar bile oy verdirilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimliğin Tespiti : 
Madde 87. — Sandık seçmen listesinde yazılı seç

menin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik 
tespiti amacıyla düzenlenmiş resmi belgelerle belir
lenir. Hangi resmi belgelerin kimlik belirlenmesinde 
kabul edileceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin 
başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, bele
diyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve 
tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulan
masında geçerli değildir. 

Nüfusu 2 000'i geçmeyen köylerde birinci fıkra
ya göre kimlik belgesi istenmesine rağmen bu nite
likte bir belge ibraz edemeyen sandık seçmen liste
sinde adı yazılı seçmenin kimliği, sandık kurulunca 
tanınan iki seçmenin tanıklığı ile tespit ettirilebilir. 
Bu suretle oy veren seçmenin imzası yanına tanıklık 
yapanların adları ve kimlikleri yazılır ve kendilerine 
imzalatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy Vermeden Önceki İşler : 
Madde 91. — Sandık kurulu önüne alman kimse, 

kimlik belgesini başkana verir ve kimliğini ispat eder. 
Başkan, seçmenin adını seçmen listesinde bulur 

ve masa üzerinde duran birleşik oy puslasından bir 
tane vererek, sandık yerinde birden fazla oy verme 
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yeri varsa hangi kapalı oy verme yerine gireceğini 
söyler ve birleşik oy puslasını veya seçimin gereğine 
göre zarflan usulüne göre katlayıp yapıştırdıktan 
sonra çıkmasını anlatır. 

Birleşik oy puslasını veya zarfı alan seçmen doğ
ruca kapalı oy verme yerine gider ve oyunu kullan
madan başka yere gidemez. 

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik 
oy puslasını alıp oy vermeyen seçmenden birleşik oy 
puslası geri alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapalı Oy Verme Yerinde Kalma : 
Madde 92. — Bir seçmen kapalı oy verme yerin

den dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. Şu 
kadar ki, oy puslasını veya zarfı hazırlamak için ge
rekli normal süreden fazla kapalı oy verme yerinde 
kalan seçmen, başkan tarafından uyarılır; çıkma
makta devam ederse çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşik Oy Puslasmın Atılması ve İşaretleme : 
Madde 93. — Kapalı oy verme yerinde birleşik 

oy puslasını katlayıp yapıştırdıktan sonra, seçmen 
burasını terk eder ve birleşik oy puslasını sandığa 
bizzat atar. 

Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları 
açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan 
akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer her han
gi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. 
Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez. 

Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene, kimlik 
kartını verirken, seçmen listesindeki adı hizasına im
zasını attırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret par
mağını çıkmayan özel boya ile boyayarak bastırır. 
îmza atamayanların parmak izinin alınmasıyla yeti-
nilir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını 
bastığını yanına yazar. Hiç parmağı olmayan seçme
nin boyun nahiyesini bu boya ile işaretler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurul Görevlilerinin Oy Vermesi : 
Madde 94. — İlçe seçim kurulu başkanı, seçimin 

yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu hal
de, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı 
bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin her 
birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kulla
nabileceğini belirleyen ve sandık seçmen listesindeki 
bilgileri kapsayan bir belge verir; ayrıca, esas kayıtlı 
olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verlimek 
üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına 
durumu yazı ile bildirir. 

Başkan ve üyeler, bu belgeyi sandık kuruluna 
teslim ederek görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

Bunların adları ve hüviyetleri o sandık seçmen 
listesinin sonuna yazılarak adları hizasına imzaları 
alınır. 

Bu maddeye göre yapılan işlemler tutanağa geçi
rilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kullanılmayan Birleşik Oy Puslaları ve Zarflar : 
Madde 97. — Oy zarflarından veya birleşik oy 

puslalarından kullanılmayanlar sayılır, oylarını veren 
seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edi
len zarf veya birleşik oy puslaları toplamına uygun 
olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan zarflar ve
ya birleşik oy puslaları bir paket halinde mühürlenir 
ve üzerine sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy puslalarının 
konmasına mahsus torbanın boş olduğu tespit edilir. 
Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Puslaları: 
Madde 103. — Aşağıda yazılı oy puslaları mute

ber değildir. 
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renk

teki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş 
bulunan oy puslaları. 

2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli ola
cak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan birleşik 
oy puslaları ile bu durumdaki zarfa konulmuş oy pus
laları. 

3. Sandık kurulunca verilen kâğıdın da (Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulu-
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nian özel surette imal edilmiş kâğıttan başka bir kâ
ğıda basılı oy puslaları. 

4. Yüksek Seçim Kurulunca konulmuş aynı mat
bu seri numarasını taşımayan ve arkasında sandık ku
rulu başkanlığının mühürü bulunmayan birleşik oy 
puslaları. 

5. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrı
lan alanlardan birden fazlasına «Evet» mühürü basıl
mış oy puslaları. 

6. Hiçbir yerine «Evet» mühürü basılmamış bir
leşik oy puslalarıyla birden fazla siyasi partiye veya 
bağımsız adaya ayrılan alana sirayet etmiş «Evet» 
mühürlü oy puslaları. 

7. Zarfı içinde el ilanı veya herhangi bir kâğıt 
bulunan oy puslaları. 

8. Birleşik oy pusulası kullanılmayan seçimlerde, 
sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift 
mühürü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulunan 
oy puslaları. 

9. Bu madde dışında kalan ve özel kanunlarda 
yazılı hükümler gereğince muteber sayılmayan oy pus
laları. 

Bir zarftan, partilere veya bağımsız adaylara ait 
birden fazla muhtelif oy puslaları çıktığı takdirde, bu 
oy puslalarından hiçbiri muteber olmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İtirazın Şekli: 
Madde 112. — İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Söz

le yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa 
yazılır, itiraz edensin aidi, soyadı, açık adresi yazılarak 
imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır. 

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe 
göstermeyenlerin itirazları incele>nmez, bu sebeple in
celenmediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve 
deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili ol
mayanyazı l ı itirazlar da incelenmez. Her iki halde 
de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, 
itiraz yapana alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim ku
rulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı buluna
mazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile 
yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen 
seçim kurulu başkanına gönderir. 

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına 
kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir 
yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebilecek -

I lerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bil-
I dirilir. Parti adına itiraz edeeekelerden kimlik aran-
I maz. 
I İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bu-
I lunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili 
I seçim kurulu temin eder. 
I Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazı-
I lı olması lazımdır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
I üye?.. Yok. * 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Şikâyetin İncelenmesi: 
I Madde 117. — Şikâyet kabul edildiği takdirde, 
I şikâyete konu olan işlem veya tedbirler düzeltilir ve 
I kanuna aykırı hareketler önilenlir. 
I Şikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa 

geçilerek karara bağlanır. Bu kararın bir sureti şikâ
yetçiye verilir. Bu kararla karşı kanunda ayrıca bir 

I müddet tayin edilmemiş ise, kırksökiz saat içinde 
I itiraz olunabilir. 

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

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 
I Madde 112. — Muhtarlık bölgesi askı listelerine, 
I siyasi partilerin 112 nci maddede belirtilen ilçe yet

kilileri, o ilçede oturan seçmenlerle ilgili olaralk ilçe 
seçim kurulları başkanlıklarına; genel merkez yeltlki-
kilileri tüm seçmen kütüğü ile ilgili olaralk Yükselk 
Seçim Kurulu Başkanlığına; seçmen niteliğini haiz 

I vatasdaşlar kendileri ile ilgili oarâk ilçe seçim kurulu 
başkanlarına şikâyet ve itiraz'da bulunalbilhier. 

Muhtarlık bölgesi askı listesine yapılan 'itirazlar; 
I itirazın yapıldığı kurul başkanınca kesin karara bağ-
I lanır. 
I Karar sureti; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne 
I gönderilir ve kütüğe işlenir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 
I Madde 123. — Sandık bölgesi aslkı listesine; 14 ncü 
I maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 

parti il ve ilçe başkanları, ilçe seçim kurulu üyeleri, 
I sandık askı listesindeki bilgilerin askı Istesıiıne ve M-
1 raz sonucu verilen kararlara, sandık ayırımının yasa 
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ve genelgelere uygun olmadığı yolunda, ilçe seçim 
kuruluna askı sürecince itiraz edebilirler. 

Bu itiraz, ilçe seçim kurulu tarafından ineklenir 
ve alman kanar itiraz edence ve il seçim kurulu baş
kanlığına bildiirilir. 

Bu karara karşı, il seçim kuruluna müteriz itiraz 
edebilir. 

İl seçim kurulunun keân kararı, itiraz edilmeyen 
ilçe seçim kurulu başkanının kararları ile birlikte 
Yüksek Seç'im Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğüne gönderilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

listelere İtirazların Yöntemi : 
Maıdde 124. — Siyasi partilerin genel merkez yet

kilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, 122 ve 
123 ncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve iti
razlar üzerine verilen kesrin kararların bür kez de 
Yüksek Seçim Kurulunda tetkik edilip karara bağlan
masını isteyebilirler, 

122 ve 123 ncü maddelerle bu maddede yazılı şi
kâyet ve itirazların zaman, süre, inceleme ve sonuç
landırma kuralları Yüksek Seçim Kurulunca, ilk as
kıdan en az bir ay önce yayınlanır. 

İtiraz üzerine verilecek kararların, seçmen kütü
ğünde değiştirdiği, çıkardığı veya eklediği bilgiler 
ayrı bir «güncelleştirme kütüğünde» saklanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adaylığa İtiraz: 
Madde 125. — Özel kanunlarında aykırı bir hüküm 

bulunmadığı takdirde, adaylıklarını koyanlara, özel 
kanunları gereğince yapılacak ilandan itibaren iki gün 
'içinde 110 ncu maddede gösterilenler tarafından aday
lık şart veya vasıflarını haiz olmamaları sebebine 
dayanılarak itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki, bir siyasi partinin listesinde yer alan 
adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yöns't-
melilklerind'e yazılı hükümlere aykırı davranıldığından 
bahisle, ilgili siyasi partinin üyesi olmayan kimseler 
tarafından itiraz edilemez. Bu tür itirazlarda, itiraz 
edenin aynı siyasi partiye kayıtlı olduğunu kanıtlayan 
belge eklenmemiş itiraz dilekçeleri işleme konulmaz. 

Bu itirazlar, seçimlin özelliğine göre kanunen se
çimi idare ile görevli seçim kurullarına yapılır ve bu 
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kurulun kararına karşı kesin karar vermek yetkisini 
haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunabilir. 

İtirazın yazıyla yapılması ve itiraz dâlekçesıine iti
raza sebep gösterilen belgelerin bağlanması şarttır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Kurulu Kararlarına ve Tutanağa İtiraz : 
Madde 128. — Sandık kurullarının kararları ve 

tutanakarın düzenlenmesi işleri aleyhine ilçe seçim ku
ruluna itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar, sandık tutanağının düzenlenmesiine ka
dar sözle veya yazıyla, sandık kurullarının vasıtasıyla 
yapılabileceği gibi oy verme gününden sonraki Salı 
günü saat 14.00'e kadar doğrudan doğruya ilçe seçim 
kurullarına yazı ile yapılabilir. 

İlçe seçim kurulları itirazın kendisine verildiği ta
rihten sonraki ikinci gün saat 17.00'e kadar itirazları 
karara bağlarlar. İtirazı yapan hazır ise kendisine bil
dirilir. Yoksa tebliğ edilir. 

İlçe seçim kurulları, yukarıda gösterilen itiraz sü
resi sona ermeden veya süresinde yapılan itirazları in
celeyip bir karara bağlamadan önce bireştirme tuta
nağı düzenleyemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

130 ncu maddeyi okutuyorum. 
İl Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikâyet Üzeri

ne Verecekleri Kararlarla, Sair Kararlarına ve Tuta
naklara İtiraz ve Olağanüstü İtiraz : 

Madde 130. — İl seçim kurullarının kararlarına 
karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur. 

1. İl seçim kurullarıyla başkanlarının kendi iş
lemleri aleyhine vaki şikâyetlerin reddine dair ver
dikleri kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren 
üç gün. 

2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilin
den itibaren üç gün, 

3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara kar
şı derhal, 

4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenil
diği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il bir
leştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden üçün
cü gün saat 17.00'ye, 

5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçi
lenlere göre ayrılmasına; il birleştirme tutanağının 
düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00'ye, 
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6. Seçilme yeterliğine; veya kendilerine tutanak 
verilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna 
tesir edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tu
tanağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 
17.00'ye, 

Kadar 110 ncu maddede yazılı kimseler tarafın
dan doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vası
tasıyla Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla ge
nel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutana
ğın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin 
neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan 
itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar ver
mek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesi
ne müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce ve
rilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya 
kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat 
edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve red
dine sebep teşkil etmez. 

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesi
ne, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin 
yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiye
tinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösteril
mesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde 
edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden 
ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi la
zımdır. 

Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın 
Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden kü
çük olduğuna, okur - yazar olmadığı veya seçilme 
yeterliğini kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğuna 
ilişkin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz 
olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de ge
çerlidir. 

Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 ncü maddeyi okutuyorum. 

Kurullara Karşı Suçlar : 
Madde 133. — Hileli faaliyetlerle veya her hangi 

bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya 
tehdit ederek, bu kanunda yazılı kurulların toplan
malarına veya görevlerinin ifasına mani olanlar, on-
sekiz aydan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin 
liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller, silahla işlenirse, 
verilecek hapis cezası üç yıldan aşağı olamaz. Bu fiil
ler, içlerinden en az biri silahlı olan üç kişi tarafın
dan ittifak edilerek işlendiği veyahut aralarında itti
fak olmasa bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunan 
üçten fazla kimseler tarafından yapıldığı takdirde beş 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası hük-
molunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

134 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik : 
Madde 134. — Her kim seçim işlerinin cereyanı 

sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak 
maksadı ile, bu kanunda yazılı kurullar veyahut ku
rul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, 
ihtara rağmen riayet etmezse on günden bir aya ka
dar hapis ve beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Her hangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin 
uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirle
rin neticesiz kalmasına sebebiyet veren kimselere bir 
aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beş bin li
raya kadar ağır para cezası verilir. 

Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler tarafından 
işlendiği ve Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdirde, birinci fıkrada yazılı 
halde üç aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı halde 
de altı aydan bir seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılır ve bunlara muadil kamu hizmetlerinden 
memnuiyet cezası da hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi : 
Madde 136. — Kurullara seçildiği halde hakh 

sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler beşbin 
liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini 
haklı bir sebep olmaksızın terkedenler, iki aydan 
altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

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

Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi : 
Madde 137. — Seçim Kurulları başkan ve üye

lerinden herhangi biri veya bu Kanunda yazılı işlerden 
biriyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen liste
lerini, aday listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve 
oy puslalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya 
madde ve mali vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve 
gereçlerini vaktinde yerlerine göndermezler veya 
gönderilmesine mani olurlar veya teslim etmezler 
veya teslim almazlarsa bir yıldan aşağı olmamak üze
re hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır ve cezalarına mu
adil kamu hizmetlerinden yasaklık cezası da hükmo
lunur „, 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan 
onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin Suçlar : 
Madde 140. — Seçmen kütüğünün düzenlenmesi

ne esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar cetve
lini ilçe seçim kurulu başkanınca bildirilen süre 
içinde düzenleyerek vermeyenler veya kroki ve bina
lar cetvellerini seçmen kütüğünün düzenlenmesine el
verişli bir şekilde yapmayanlar hakkında, fiillerinin 
mahiyetine ve bu hareketlerinin ortaya koyduğu güç
lüklerin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun 240, 
ncı ve 23Q ncu maddelerinde yazılı cezalar altıda 
birden üçte bire kadar artırılarak hükmolunur. 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, 
belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlarla, 
sorulara cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe 
aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve yazım günün
de ilan edilecek süreden önce bulundukları yeri terke-
denler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren 
bir suç teşkil etmediği takdirde ikibinbeşyüz lira
dan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi : 
Madde 141. — Bu Kanunla görevlendirilmiş ol

dukları halde, belli süre içinde ve şekillerine uygun 

olarak seçmen kütüğüne müteallik evrak ve vesika
ları gereği gibi düzenlemeyen veya muhafaza etme
yenler veya gereken mercie vermeyenler altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken- dikkat ve iti
nanın gösterilmemesi sonucu husule gelmiş ise üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıda yazılı fiil ve hareketler yüzünden her
hangi bir bölgede, seçmen kütüğünün veya sandık 
seçmen listelerinin yazılması veya bu sebeple seç
menlerin oy vermesi imkânsız hale gelmiş ise, birinci 
fıkrada yazılı halde bir seneden iki seneye kadar, 
ikinci fıkrada yazılı halde de altı aydan iki seneye 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir, 

142 nci maddeyi okutuyorum. 
Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçları : 
Madde 142. — Seçmen kütüğüne yazılmak hak

kı olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı 
olan bir seçmeni yazmayan veya kütüğe yazılmış 
olup da silinmesi gereken seçmenin adını silmeyen 
veya silinmemesi gerektiği halde o seçmenin adım 
silenler bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

Eğer bu filler kayıtsızlık ve görevde gereken dik
kat ve itinanın gösterilmesinden ileri gelmiş ise üç 
aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu maddenin son 
fıkrasında kasıt unsuru aranacak mı?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — İh
mal aranacak efendim. 

BAŞKAN —Evet. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — İh
malde de malumuâliniz, kasıt... 

BAŞKAN — Çok önemli bir maddedir de, uy
gulamada pek çok kimseyi savcının önüne itecek bu 
madde. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Şim
di efendim, malumuâliniz, ihmalde de kasıt unsuru 
bahis mevzuu oluyor. 

BAŞKAN — Evet, bilhassa onun için soruyorum. 
Peki, teşekkür ederim efendim, açıklansın diye, tu
tanağa geçmesi için ben bunu sordum Komisyon
dan. 
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Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne 

Kaydı : 
Madde 143. — Seçme yeterliği bulunmadığı hal

de kendisini veya bu yeterliği olmayan bir başkasını 
her ne suretle olursa olsun seçmen kütüğüne kay
dettiren veya bu şekilde kaydedilmiş olanları seç
men kütüğünden silinmesine aynı şekilde mani olan 
veya seçme yeterliği bulunan birinin aynı fiil ve ha
reketlerle seçmen kütüğünden silinmesine sebep olan üç 
aydan bir seneye kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan 
onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller cebir veya tehdit veya şid
det veya nüfuz veya tesir icrası suretiyle yapıldığı 
takdirde faile verilecek ceza, bir seneden beş seneye 
kadar hapistir. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt : 
Madde 144. — Seçmen kütüğüne kendisini veya 

bir başka seçmeni birden fazla kayıt ettirenler veya 
bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar üç aydan 
bir seneye kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan on
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar, bu işlerle gö
revlendirilenler tarafından işlendiği takdirde bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan on
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar : 
Madde 146. — 141, 142, 143 ve 144 ncü madde

lerde yazılı fiiller seçmen kütüğünün düzenlenmesin
den sonra sandık bölgelerine göre düzenlenecek olan 
sandık seçmen listeleri ile Yüksek Seçim Kurulunca 
düzenlenmesine karar verilecek diğer listeler üzerin
de işlendiği takdirde sözü geçen maddelerde yazılı 
cezalar verilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

Seçmen Listelerine İlişkin Suçlar : 
Madde 147. — Asılması gereken seçmen listeleri

ni asmayan veya vaktinden evvel indiren veya her 
ne suretle olursa olsun seçmenlerin tetkikine imkân 
vermeyen veya bu listelere karşı yapüan itirazları ka
bul etmeyen veya mercilerine bildirmeyen görevliler 
hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis ve bin lira
dan beş bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve iti
nanın gösterilmemesi sonucu meydana gelmiş ise, 
verilecek ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beş 
yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Bel
geler Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 148. — Tamamen veya kısmen sahte seç
men kütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya 
bozan veya çalan veya yok eden kimse, üç yıldan 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırı
lır. 

Seçmen kütüğü veya seçmen üstelerine ait vesi
kaları çalan veya bozan veya yok eden veya tahrip 
eden kimseye de aynı ceza verilir. 

Oy hakkının kullanılmasına engel olmak maksa
dıyla seçmenlerin kimliklerini ispata yarayan her 
hangi bir belge üzerinde yukarıdaki fıkrada yazılı 
fiilleri işleyenler veya bu belgeleri saklayanlar altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kullandığı 
takdirde, yukardaki fıkrada yazılı ceza yarısına ka
dar indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..£ 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

Propaganda Toplantılarına Karşı Suçlar : 
Madde 149. — Her kim 51 nci maddede gösteri

len heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz alır ve 
söylerse, bir aydan altı aya kadar hapis ve bin lira
dan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

Her hangi bir vasıta ile bir seçim propagandası 
toplantısına engel olan veya devamına imkân verme
yecek hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse üç 
aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılıri 
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Bu fiiller, ikiden fazla kimse tarafından ittifak edi
lerek her hangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet 
kullanılarak veya tehdide başvurularak işlenirse, fa
illerin her biri bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Eğer fiil, içlerinden en az biri silahlı 
olan ikiden fazla kişi tarafından ittifak edilerek ve
yahut aralarında ittifak olmasa bile içlerinden en az 
ikisi silahlı bulunan üç veya daha fazla kimse tara
fından işlenirse, faillerin her biri iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasak Propaganda : 
Madde 151. — Oy verme gününden önceki gü

nün saat 18.00'inden sonra oy verme gününde umu
mi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası 
için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu mak
satla yayınlarda bulunanlar veya ne suretle olursa 
olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy verme
nin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek 
mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda 
yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan 
altı aya kadar hapis ve beş bin liradan yirmi beş 
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu kanunun 58 ve 60 ncı maddelerinde yazılan 
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında, diğer ka
nun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bir yıldan iki 
yıla kadar hapis ve bin liradan on bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler ve Pro
paganda Yapamayacak Olanlar : 

Madde 154. — Özel kanunların adaylık koyma 
hususunda kabul ettiği esas ve şekillere uymaksızın 
adaylıklarını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylı
ğını koymak için ordudan ayrılma isteğinde bulun
muş ve bu istekleri kabul edilmiş olmasına rağmen 
her hangi bir sebeple görevinden fiilen ayrılmadan 
veya resmi elbisesiyle propaganda yapan veya bu ma
hiyette her hangi bir harekette bulunan subaylar, as
keri memurlar ve astsubaylar iki bin beş yüz liradan 
on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lırlar. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askeri 
şahıslar ve bu Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fık-

{ rasında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunları
na göre ilan olunan seçimin başlangıç tarihinden oy 

I vermenin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya 
I bağımsız adayların leh veya aleyhinde propaganda 

yapmaları veya her hangi bir suretle telkin ve tesir-
I de bulunmaları halinde, başka kanunlarda yazılı ce

za hükümleri saklı kalmak kaydıyla ayrıca üç aydan 
I bir yıla kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin 

liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 
I 63 ncü maddede yazılı yasaklara uymayanlar altı 
J aydan bir seneye kadar hapis ve beş bin liradan yir

mi beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmişür. 

Başbakan ve Bakanların Yasaiklara Uymamaları : 
Madde 155. — 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı 

yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Matbua ve İlanların Tahribi : 
Madde 157. — Seçim propaganda matlbularının, 

yayınlanmasına veya ilanına mani olanlar veya bun
ları tahrip edenler bin liradan beşbin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sandık Düzeni ve Oy Verme ile İlişkin Suçlar : 
Madde 158. — Sandık başında bu Kanuna göre oy 

verme yönünden kendisine yülklerilmiş olan ödevleri ih
tara rağmen yapmayan seçmenler beşyüz liradan bin 
liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sandık Başında Müdahale ve İhtara Riayetsizlik : 
I Madde 159. — Oyunu kullandıktan sonra ihtara 

rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir 
| müdahale, teiıkin veya tavsiyede bulunan veya bun-
I lara teşebbüs eden kimse bir aydan bir yıla kadar 
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hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın Hükü
met, şuraya da bir açıklık kazandıralım. «Oyunu 
kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ay
rılmayan...» deniyor; yani bir ihtar kâfi geliyor mu 
bir ay için? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Maniisa) — 
Tabiatıyla efendim.«İhtara rağmen ayrılmayan» den
diğine göre bir ihtar kâfi geliyor. 

BAŞKAN — Yani hemen bir aylık cezaya halk 
kazanıyor diyorsunuz?.. 

ANAYASA VE*ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manfea) — 
Efendim, yürürlükteki metin de aynı. 

BAŞKAN — Neden burada telkrarladık?.. Değişik
lik.... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Maniisa) — 
Değişlilklik, yalnız para cezası ilavesidir burada. HaplJs 
cezası yürürlükteki metinde de var, yalnız para ce
zası yok idi. Buradaki ilave yalnız para cezasıdır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Seçmen Olmayanların Oy Vermesi : 
Madde 160. — Her kim oy verme sırasında seç

me yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye te
şebbüs eder veya verirse bir yıldan üç yıla kadar ha
pis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para ceza
sına mahlkûm edilir. 

Başkasının adını taşıyrak oy vermeye teşebbüs 
eden veya veren ikiı seneden dört seneye kadar hapis 
ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandıkta da 
oy vermeye teşebbüs eden veya Veren kirnse hakkında 
da Mndi fıkra hükmü uygulanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Oy Sandığı Üzerinde Suçlar : 
Madde 161. — Usulüne aykırı olarak veya yet-

küsi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa 
olsun oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kal

dıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrlip eden 
Veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, 
çalan veya değiştiren kimsıe, iki yıldan beş yıla ka
dar hapis ve ikibinbeşyüz liradan yirmlibeş bin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hi
leyle işlendiği talkdirde hükmedilecdk ceza bir misli 
artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir sorum olacak efendim. 

E. AKIP AKS AÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ariburun, Size de 

söz vereceğim Sayın Aksaç. 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Efendim, 

bundan evvelki seçimlerde, bazı sandıklarda birkaç 
kişiden müteşekkil bir kalabalığın bazı sandıkları ka
çırıp, alıp götürdükleri valki olmuştur. Şimdi burada 
bir kişiden bahsediyoruz. Acaba suç böyle toplu olur
sa aynı mı kalıyor, hepsi mü cezalandırılacak?.. Bu 
husustaki bir açıklamayı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, dinlediniz değil 
mi efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 
Efendim, gene bu maddede 1 nci fıkrada halen yü
rürlükte olan yasaya göre yapılan değişiklik şu, di
ğer hususlarda herhangi bir değişiklik yapılmıyor. 

Halen yürürlükte olan yasanın 1 nci fıkrasında, 
« 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası» idi. Bu şimdiki 
durumda «2 yıldan 5 yıla kadar hapis.» Halen meri 
olan yasanın para cezası kısmı, yine 1 nci fıkrada» 
«250 liradan 2 50(0 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır» tabiri de bu kanunda «2 yıldan 5 yıla 
kadar hapis ve 2 5C|0 liradan 25 0Û0 liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır.» 

2 nci fıkra, «Bu fiil ve hareketler cebir veya şid
det veya hile ile işlendiği takdirde hükmolunacak 
ceza bir misli zammolunur» Yani, yapılan değişiklik 
1 nci fıkrada ceza miktarını artırmaktan başka bir 
şey değil. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik zaten evvelce 
de mevcut olan fıkra altta para cezası ve hapis ce
zası artırıldı. Eski uygulama neyse, bundan sonra da 
o olacak derler. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Yani, müş
terek bir suç oluyorsa birkaç kişiden ibaret, o zaman 
herkesi ayrı ayrı suçlayacak mı, yoksa ne olacak? 
Bunu sormak istiyorum.. 
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BAŞKAN — Efendim, artık bunu pek Komisyo
nun açıklayacağını zannetmiyorum. Çünkü, 161'den 
sonra bir de 162 var. Burada değişikliğe uğramamış. 
Acaba onların temadisi midir? Tümüyle mütalaası 
gerekir. Eski uygulamadan bir değişiklik olmadığını 
ifade ediyorlar. Yani, «Biz eski suç şeklini değiştir
medik, ancak cezalarını artırdık» diyorlar. Yeniden 
bir şey ihdas etmediklerini ifade ediyorlar. Bilmiyo
rum anlatabildim mi?.. Sizin buraya ilkve edeceği
niz bir şey var mı efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın Aksaç. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Efendim, ikinci 
satırda «Yerinden kaldıranlar» ibaresi bulunuyor. Bu, 
götürmeyi mi kastediyor acaba, yoksa sandığı şöyle 
yerinden kaldırmayı mı kastediyor. 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 
Efendim bu oy sandığının yerini değiştirme; kaldı
ranlar, değiştirenler, yani konmuş olan yerden kaldı
ranlar anlamına geliyor. 

BAŞKAN — «Bundan anlaşılan nedir?» diyorlar 
efendim. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Götürmeyi mi 
kastediyor, yoksa şöyle kaldırmayı mı kastediyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Efen
dim, şimdi bugüne kadarki uygulamalar aynı şekil
dedir. Çünkü metinde, yani 161 nci maddede değiş
tirilen ve halen meri olan yasada da «Yerinden kal
dıranlar» tabiri vardır. Burada da bir değişiklik ya
pılmamıştır. Ancak ceza miktarları bakımından de-
ğişiklık yapılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, maddede de «Yerini 
değiştiren» diyor. Buradan aldı öbür tarafa götürdü. 
Bir de «Yerinden kaldıran» deyince, bir adam kal
dırma gibi bir şey var ya, onun gibi olacak galiba. 
Kaldıran, onu götüren anlamınadır bu. Yoksa ha
vaya kaldırıp indirme kastetmedi değil mi Sayın Ko
misyon? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Ka
çırma anlamına geliyor. 

BAŞKAN — Öyle anlaşılıyor. 
Sayın Komisyon Başkanı da bu hususta açıkla

ma yapmak ister mi efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim yürürlük
teki yasada da «Yerinden kaldıran» deyiminin mev
cut olduğunu söylemek isterim. 

BAŞKAN — Ve bunun uygulaması da her hal
de kaçırma anlamını taşıyor değil mi efendim? 

Sayın Aksaç, böyle ifade ederler. 
Teşekkür ederim. Madde üzerinde söz isteyen baş

ka üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..^ 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurul Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Boz-

I ması : 
Madde 163. — Seçim kuralları başkan ve üyele

rinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle se
çim muamelelerinin yapılmasını ve oy verilmesini 
kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimle
rin butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan 
beş yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bunlar seçim neticelerini ilan etmezler, tutanağı 
asmazlar veya kanunen vermeye mecbur oldukları 
tutanak suretlerini vermezlerse aynı ceza ile cezalan
dırılırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller : 
Madde 164. — 1. Her kim sandık başında seç

menlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine 
gakneıyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak 
veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa 
oy atar veya attırır ise iki seneden dört sıeneye kadar 
hapis ve ikibinbeşyüz liradan ylrmibeşbin ilraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleriyle resmi me
murlar tarafından işlendiği takdirde, yukarıdaki fık
rada yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur. 

3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neti
cesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını 
tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tah
rif eder veya ettirirse, üç yıldan yedi yıla kadar ağır 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, 
kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından 
işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş yıl-

,, dan on yıla kadar ağır hapistir. 
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5. Her kim oyunu kullandıktan sonra sandık ba
şında kendisine sürülen özel boyayı silerek veya yok 
ederek veya herhangi bir şekil ve surette gözle farke-
dliemez duruma getirerek aynı seçimde ikinci defa 
oy kullanır veya kullanmaya teşebbüs ederse, altı ay
dan iki yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan yir-
mübeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lır. Bu fıkrada sözü edilen özel boyayı ilçe seçim ku
rulu başkanlığından teslim aldıktan sonra bu boyayı 
kasten yolk veya imha eden veya oyunu kullanan seç
menlin belirlenen uzvuna bu boyayı hiç sürmeyen veya 
bu özel boyadan başkasını süren sandık kurulu başkan 
ve üyelerine veya seçmenleri ya da sandık kurulu 
başkan ve üyelerini bu fıkrada yazıHı fulleri işlemeye 
herhangi bir surette icbar elden kimselere, bu fıkrada 
yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak 
hükmolunur. 

Her kim, kurulları üçüncü fıkrada yazılı fi'ileri iş
lemeye, herhangi bir suretle icbar ederse üçüncü fık
rada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak 
hükmolunur. 

Eğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir su
retle menfaat temini veya vaadi suretiyle meydana 
gelmiş ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya 
vadedenler hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza 
üçte birden yarısına kadar eklenerek hükmolunur. 

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

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek : 
Madde 165. — Bu Kanunla kendilerine şikâyet 

ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldalki müracaatla
rını tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tu
tanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan ve üyeleri bir 
aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beşbin li
raya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbui etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kötü Niyetle İtiraz : 
Madde 166. — Seçim sonunda seçilenlere Verilen 

'tutanaklara veya seçilenlerin yeterliğine makbul bir 
sebep olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenler üç ay
dan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirrnibeş-
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçki Yasağına Aykırı Hareketler : 
Madde 170. — Oy verme günü, oy verme müd-

detince, umuma açık yerlerde ispirtolu içki verenler, 
satanlar veya içenler veya herhangi bir suretle açılk 
veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alan
lar ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Silah Taşıyanlar : 
Madde 171. — 79 ncu maddenin koyduğu slilah 

taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında 6136 
sayılı Kanun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla 
ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen s ayırt 
üye?.. Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dava Süresi : 
Madde 180. — Seçim suçlarından doğan kamu 

davası, seçimin bittiği tarihten itibaren bir yıl içlinde 
açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınma
sına bağlı olan suçlarda izlin veya kararın alınması 
için yapılan müracaat tarihi ile izin veya kararın ve
rildiği tarih arasında geçen süre dava süresi hesabına 
katılmaz. 

Ancak, bu süre üç ayı geçemez. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Seçim Giderleri : 
Madde 181. — Yüksek Seçim Kurulu ve Seçmen 

Kütlüğü Genel Müdürlüğü giderleri ile her türlü se? 
çim işleri giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için 
gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı 
bir programda gösterilir. 

Bu ödeneğin harcanmasında, birinci derecede ita 
amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. Başkan, yet
kilerinin bir kısmını Seçmen Kütüğü Genel Müdürü
ne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görevliler© 
devretmesine izin verebilir. 
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Seçim işleri için mahallerinde yapılması gereken 
her türlü harcamaların ita amiri il ve ilçe seç'im kurul
ları başkanlarıdır. 

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

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştik. 

Ödenecek Ücretler : 
Madde 182. — Seçim kurulları başkan ve üyele

riyle bu kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu 
işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak 
memur ve hizmetliler ile siyasi parti temsilcilerine 
verilecek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırılacakla
rın gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve miktar
lara göre ödenir. Ancak, bu gündelikler asgari ücret
ten az olmaz. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderile
ceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu madde hüküm
lerine göre harcanacak seçim giderleri ödeneğinden 
yeter miktarı il ve ilçe seçim kurulları başkanları em
rine gönderir. 

Bu kanunun uygulanması için gerekli yerlere başka 
yerlerden yetki verilerek gönderilen hâkim sınıfından 
olanlara bu sebeple yapılan ödemeler saklıdır. 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktar
lara göre ödenecek ücretler vergilendirilmeksizin 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Satın Alma ve Avans : 
Madde 183. — Bu kanun gereğince yapılacak iş

ler için lüzumlu satın alma ve kiralama işleri 2490 
sayılı Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir. İlan zo
runlu değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilçe adalet dai
releri mutemetlerine il ve ilçe seçim kurulları başkan
larının tasvibi ile ayrıca yüz bin liraya kadar avans 
verilebilir. Bu had içinde kalmak üzere mahsup edi
len miktara kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, gerekli gördüğü ahvalde 
avans miktarını artırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın üyeler; 
Sıra numarası 183 olan maddeye kadar (1) nu

maralı çerçeve maddeden geldik. Şimdi, 1 numaralı 
çerçeve maddeyi, tüm, bu şimdiye kadar kabul etti
ğimiz maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna, 24.3.1973 tarihli ve 1700 sayılı 
Kanunla eklenen geçici maddeye (geçici madde 11) 
numarası, 20.2.1979 tarihli ve 2181 sayılı Kanunla 
eklenen geçici maddeye (geçici madde 12) numarası 
verilmiş ve bu kanuna aşağıda gösterilen bir yeni 
ek madde ile beş yeni geçici madde eklenmiştir., 

BAŞKAN — Ek madde 4'ü okutuyorum. 

Ek Madde 4. — Yüksek Seçim Kurulu, zorunlu 
gördüğü takdirde, adaylığa müracaat tarihi, müra
caatların incelenmesi, adaylığa karşı itiraz, itirazla
rın karara bağlanması, adayların geçici ve kesin ila
nı gibi seçim işlemleri için bu kanunda veya başka 
kanunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştire
bilir. Yüksek Seçim Kurulu bu kararını gerekçesiyle 
birlikte derhal ilan eder. Şu kadar ki, süre ve tarih
lerde değişiklik yapma yetkisi, siyasi partilerce gös
terilecek adaylar hakkında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Ek 4 ncü madde hakkında söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

, Geçici Madde 13. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte görev yapmakta olan Yüksek Seçim Ku
rulu üyelerinin görevi 1981 yılı Ocak ayına kadar de
vam eder. 1980 yılının Aralık ayının ilk haftasında 
Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında ad çekme ile 
3'er üye ayrılır. Ad çekme, Yüksek Seçim Kurulu hu
zurunda, kurul başkanı tarafından yapılır. Başkan ve 
başkanvekili bu ad çekmeye girmezler. 

1981 Ocak ayının ilk haftasında, Yargıtay ve Da
nıştay Genel Kurullarında, ad çekme sonucunda bo
şalan 3'er üyelik için seçim yapılır. 

Geri kalan üyeliklerin seçimi 1983 Ocak ayında 
yenilenir. 

BAŞKAN — Geçici madde 13 hakkında söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 14. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesini takip eden bir aylık sürenin son haftasında, 
15 nci maddede yazılı usulle il seçim kurulları 18 ve 
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19 ncu maddelerde yazılı usulle ilçe seçim kurulları 
kurulur. Bu kurulların yenilenmesi, bu kanunun yürür
lüğe girmesini takip eden Ocak ayından bir yıl son
raki Ocak ayının son haftasında yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 15. — 24.3.1973 tarihli ve 1700 sa
yılı Kanunla değiştirilen 298 sayılı Kanunun 28 ve 
müteakip maddelerine göre, kadroları Adalet Ba
kanlığına bağlı daimi seçmen kütüğü bürolarında ça
lışan personelden, kadrolarıyla birlikte Seçmen Kü
tüğü Genel Müdürlüğüne geçmeleri Genel Müdür
lükçe uygun görülmeyenler, Adalet Bakanlığınca 
başka görevlere atanırlar ve kadroları iptal edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 15 hakkında söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 16. — îlk yazım, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra gelen altmışıncı günü 
takibeden ilk Pazar günü yapılır. 

Bu yazımda elde edilen bilgiler, ilgili ilçe seçim 
kurullarında liste haline getirilerek bu listeler ilçe se
çim kurulu başkanlıklarında saklanır; geçici 17 nci 
maddenin uygulanmasında bu listelerde yazılı bilgiler 
esas alınır. 

BAŞKAN — Geçici 16 ncı madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.-
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 17. — 1. Bu Kanun hükümleri 
gereğince Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenecek seçmen kütüğünün ve bu kütüğe 
uygun olarak yayınlanacak sandık seçmen listelerinin 
hazırlanıp yayınlanmasında; 14 Ekim 1979 tarihinde 
Cu'mlhui'iyet Senatosu üçte bir yenileme, Cuim'huriyet 
Senatosu üyeliği ile milletvekilli ara Seçimleri yapıla
cak illerle ve ilik sandık, seçmen listelerimin yayınlan
masına kadar geçecek süre içinde mıalhaiTi idareler se
çimleri yapılacak seçim çevrelerine öncelik verilir. 

2J İlik yazılm ve birinci herıltlte belirliden seçim
lerin yapılma tarihlerine göre; bu seçimlerin yapılaca
ğı seçim çevrelerime aüt kütük ve sandık seçmen lis'te-
lerinin zaman darlığı sebebiyle Seçmen Kültüğlü Ge
nel Müdürlüğünce hazırlanıp yayınlanmasına ve yapı-
lacalk bu seçimlere yeüişlt'irillmesine imkân olmadığı-1 

nın Yülkselk Seçim Kurulunca tespit edilmesi halinde: 

I a) 14 Ekim J979 tarlihinlde yapılacak Cumhuri
yet Senatosu üiçltie bir yenileme, Culmlhuriyeıt Senatosu 
üyeliği ve milletvekili ara seçilmlerinlde, ilçe seçmıen 
kütüğü bürolarının geçici 16 ncı maddeye göre yapı-. 
lan ilk yaczımla elde edilen bilgilerden çılkarldığı liste
lere göre hazırlanacak sartdıik seçmen lislfceleri kul-, 
lanılır. 

Bu şelkilde hazırlanan sarıldık seçmen listeleri, lis
telerin hazırlanmasından sonra bu illere bağlı bütün 
seçim çevrele rinde yapılacak maihalli idareler seçim
leri için de geçerlidir. 

'b) 'Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten yukarı
da (a) fıkrasında belirtilen şekilde sandık seçmen lis
telerinin hazırlanmasına kadar geçecek süre içlinde, 
bütün seçim çevrelerimde yapılacak; belediye başkan
lığı, belediye ve il genel meclisli üyeliklerli, köy ve ma
halle mulhltarlıklan, ihtiyar heyeti ve meclisi üyeÜMeri 
'seçimlerinde kullanılacak sanidık seçmen listelerinin 
'tanzüm esaslarıyla, (a) fılkrasınlda yer alan ve ilk ya-ı 
zımıla elde edilen bilgileri kapsayan lislüeleılin düzen-
lenimesine, askıya çıkarılmasına ve askıdan indirilme-
'sine, sanidık seçmen listelerine ayrıümaisına ve kösinleş-' 
meşine, itirazların süre ve şeklilleıline dair esasları 
Yüksek Seçim Kurulu tespit ve ilan eder. 

BAŞKAN — Geçici 17' nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul eldlilmişltlir. 

(Sayın üyeler çerçeve ikindi maddeyi bir ek ve beş 
geçici maddeyi, biraz evvel kalbul estiğiniz maddeler-
le birlkte oylarınıza sunuiyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmişidir. 

ıMadde 3. — 24.5.1961 tarihli ve 3C4 sayılı Cum
huriyet Senatosu Üyelerinün Seçlimi Kanununun 1, 
11 ve 13 ncü maddeleri aşağıdaki şelkilde değiştiril-' 
«itişilir. 

Genel Olarak. Uygulanacak Hükümler : 
Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı 

Milletvekili Seçimli Kanununun 1 ve 2 nci madde
lerinde, 9 ncu maddesinde, 1Q ncu mlaidldesinİn ikinci 
ve üçündü fıkralarında, 11 ilâ 24 ncü maddelerinde, 
27, nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü benzerlimde, 28 ila 
41 nci maddelerinde ve bunların ek ve tadlillerinde 
yer alan hükümler, Cumlhuriyelt Senatosu üyeleri se-j 
çimlerinde de uygulanır. 

BAŞKAN — M adide üzerinde söz; islteyen sayın 
üye?.. Yok. 1 nci maddeyi oylarınızla sunuyorum: 
Kalbul edenler. Etmeyenler,. Maldidıe kaibul edilmıiş'tlir. 
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Oy Verme : 
Madde 11. — Cumhuriyet Senatosu üyelerimin se

çimli, milletvekilli seçimi ile aynı günde yapıldığı tak
dirde, Cıimlhuriyelt Senatosu üyeleri] seçimlinin oy ver
ime işleri de aynı sandık kurulları tarafımdan yürütü
lür. Şu kadiar ki, sandık alanında, bu seçim için ayrı 
'bir kapalı oy verimle yeri, ayrı renk'te oy sandığı, san
dık seçmen listesinin ayrı bir nüshası bulundurulur ve 
ıbu sieçlilmleride, milletvekili seçimimde kullanılan blirle-
ışiık oy puslasımda renlk halkıımımdan fariklı birleşik oy 
puslası kurtlanılır.. 

Ameaik, bir sarıldığa ait işler bitirilmeden, diğer 
sandılk açılamaz;. 

(BAŞKAN — Madde üzerinlde söz isteyen sayın 
üye?.. Yolk. 

iMaddeyli oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Hesaba Katılmayan Oy Puslaları : 
iMadde 13. — Sandıktan milletvekili seçimline ait 

birleşik oy puslaları çıkmış ise bu puslalar hesaba 
katılmaz. 

iBAŞRAN — Maidde üzerinlde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kaıbuıl edifenişitir. 

Çerçeve 3 ncü maddeyi 1, 11, 13 numaralarla 
Ikaibul ettiğiniz maıddelerîe birlikte oylarınıza sunuıyo
rüm: Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. 25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 10, 17, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 
33,37 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değişti-
riimiişitir. 

Adaylik : 
Madde 10. — Seçilime yeterliğine sahip her vatan

daş, miHetvekilliğime adaylığını koyabilir. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen-

Kültükleri Hakkında Kanunun 78 nci maddesinin 
8 nci bendinde yer alan bağımsız adaylarla ilgili hü-
Ikümler saklıdır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütüklerii Haklkınid'a Kanunun 14 ncü maddesi
nin 11 ndi fılknası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun 
lt!esplilt ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasi parti
lerin gendi merkezlerindeki ydüküli organları, bütün 
seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar ki, 
bu partilerin teşkilatı olsun olmasın, en az 15 ilin her 
(birimde, o seçilm çevresinin çıkaracağı milletvekili sa
yısına eşit sayıda aday göstermeleri gereklir. 

17 . 5 . 1979 O : 1 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok, 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Memurların Adaylığı: 
Madde 17. —Devlet, Kaltma Bütçeli İdareler, İl 

Özel İdareleri, Belediyelerle bunlara bağlı daire ve 
müesseselerde, İktisadi Devlet Teşebbüs ve Teşeklkü-
lerinde ve Kamu Tüzelkişiliklerinde, bunlarım kur
dukları müesseseler ve ortaklıkları ile 2834 sayılı Ka
nunun kapsamına giren kooperatif ve kooperatif bir
liklerinde; memur ve hizmetli olarak çalışanlarla be
lediye başkanları, aday olmak ve aday gösterilmek 
için istifa zorunda değindirler, 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin başlangı
cından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar ve-. 
liîmesi halinde yenileme kararının ilanından başlaya
rak yedi gün içinde istifa etmedikçe, görevli bulun-' 
dulkları seçim çevresinden adaylıklarını koyamazlar, 
aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

ıBirinci fıkrada yazılı bütün idare ve kuruluşların; 
müsteşar, genel müdür, genel sekreter, daire, grup, 
bölge müdür veya başkanları ile yardmıcıları, yöne
tim kurulu başkan ve üyeleri; çalışma alanlarına gi
ren bütün seçim çevrelerimde görevli sayılırlar. 

Hâkimlerle Cumhuriyet savcıları mesleklerinden çe
kilmedikçe aday olamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Bu madde üzerinde bir önerge var oku
tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Memurların adaylığı madde 17'hin 3 ncü fıkrası

na aşağıdaki ilavenin yapılmasını teklif ederim. 
Paragraf 3. «1 nci fıkrada yazılı bütün idare ve 

kuruluşların müsteşar, genel müdür, genel sekreter, 
daire, grup, bölge müdür veya başkanları ile yardım
cıları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile bakanlık 
müfettişleri çalışma alanlarına giren bütün seçim 
çevrelerinde görevli sayılırlar.»1 

Erzincan 
'Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Bir «müfettiş» ilâvesi koymuşlar. 
Komisyon bu önergeye kaitılıyor mu efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan, 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. 
Hükümet katılıyor mu efendim?. 
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'KANUNLAR PLANLAMA ARAŞTIRMA GE* 
NEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜŞAVİRİ SALİM ÖZ-
DEMİR — Katılmıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önergeye 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınızla sunacağım. Dikkate alınmasını ka-
ıbul edenler.. Kalbul etimleyenler.. Önıerge dikkate alın
mamıştır. 

Maddeyi okunduğu gibi oylarınıza Sıunuyorum. 
Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Adaylıktan İstifa ve Ölüm : 
Madde 23. — Aday listelerinin kesünleşmeisinden 

oıy verme günü saat 17.C|(Tye kadar ölüm veya istifa 
medeniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler 
üzerine, ilgili siyasi partinin genel merkezindeki yet
kili organına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, ek
siklerin derhal tamamlanması lüzumu tebliğ edilir. 

İlgili parii teşkilatı, bu tebliğden itibaren iki gün 
içinlde; eksilen yerleri, o seçimde parti aiday liısteslin-
de ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar. 

Tebliğ oy verme günlümden önceki ilkli güniden daha 
önide yapılmış ise, o siyasi parti bu maddeye göre 
aday ismini süresinde bildirmediği takdirde; o seçimi 
çevresinde seçürne katılma hakkını kaybeder. 

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

Maddeyfi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kaibul etmeyenler.. Madde kaJbul edilmiştir. 

Kullanılacak Oy Puslası : 
Madde 24. — Milletvekili seçimlinde; 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun değişik 78 nci maddesi uyarınca 
hazırlanmiiş birleşik oy puslası kullanılır. 

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

Maddeyi aylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kalbul etmeyenler.. Madde kaJbul edilmiştir. 

Muteber Olmayan Oy Puslası : 
Madde 27. — 1. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmem Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
değişik 103 ncü maddesinde gösterilen oy puslaları, 

2, Sandıktan, Cuimlhuriyet Senatoisu üyeleri seçi
mine ait birledik oy puslaları çıktığı takjdirde bu oy 
puslaları, 

Muteber sayılmaz;. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kalbul etmeyenler.. Madde kalbul edilmiştir. 

Şayianın İlanı ve Tutanağa Geçirilmesi : 
Madde 29. — Sandık kurulu, oyların sayım ve dö

kümünü yaparken, siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların her birinin aldığı oy sayısını tespit ederek tuta
nağa geçirir.; 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kalbul edlilmişitiir. 

İlçelerde Seçütm Sonuçlarının Birleştinilimesi : 
Madde 30, — İlçe seçim kurulu, sandık tutanakla

rının birleştirilmesinde, siyasi partilerin ve bağumisız 
•adayların her birinin aldıkları oy sayısını tespit ede
rek tutanağa geçirir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Kalbul etmeyenler.. Madde kaibul edilmiştir. 

İl Tutanağı > 
Madde 31. — İl seçim-kurulu, ilçe seçim kurul

larından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede belir-
. itilen şekilde birleştirir ve ile seçim çevresindeki:, 

!L Seçmenlerin sayısını. 
2J Oylarını kullanan seçmenlerim sayısını. 
3, 'Mraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, 

muteber sayılarak hesaba katılan oy puslaları sayı
sını, 

4, Muteber sayılmayan ve hesaibe katılmayan oy 
puslalan sayısını, 

5, Muteber tutulan ve hesaba katılan oy pusla
ları genel toplamını. 

6< Seçljrme katılmış olan siyasi partilerden ve ba-> 
ğumsız adaylardan her birinin aldığı oy miktarını gös
teren muteber oy puslaları sayısını, 

Tutanağa geçirir. 
IBAŞKAN — Madlde üzerinde söz isteyen sayın 

sayın üye?., Yök. 

Maddeyi aylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Maldde kalbul edilmiştir. 

Siyasi Parti Adaylarından Seçilenlerin Tespiti : 
Maldde 33. — Sliyasi parti adaylarından seçilenler 

aşağıdaki şekilde tespit edilir. 
A) Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listele

rindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları 
ımilletvelkill'eılin'in sırasının tespitline esas olur. An
cak, 32 nci malddıe gereğince partinin kazandığı mıil-
latvekiliği sayısı tespit edildikten sonra, her parti için 
ayrı ayrı olmak üzere Yüksek S'eçirn Kurulunca örne
ği tespit edilecek cetvele.; 
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İL iAidıaıyliarım, adları, her parftiniie aday lisitestnidefki 
sıraya göre alt alta yazılır. 

2. (Bumdan sonra her seçim çevresinde, 32 nci 
ımajdfde gereğince partililere düşen milletvekilliği sayısı 
Uçaklar m'ilötlvelklili bu maldde gereğince düzenlenen lifs-
ftenün son sütununun başınidan iitilhanen sayılirnalk sure
tiyle seçilrnıiş sayılır. 

B) Bu işlemler açılk olaralk yapılır ve adaylarla 
(müşahitler hazır bulunabilirler. 

İl seçjim kurulu başikanı, miü̂ tfveöciliiğline seçilen
leri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde: 
iderhal ilan dttirir; diğer bir suretim de bir hafta süre 
ile !il seçim kurulu kapısına astırır. 

IBAŞKAN — Maldde üzerinide söz isteyen sayın 
Öyle?., Yolk. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul ölmeyenler.. Madde kabul edilm&şltir. 

Seçim Delillerinin Salklanlması: 
ıMaJdldfe 37. — Hesalba katılan ve (katılmayan ve iti

raza uğramış olan oy puislaları, sayım ve döküm cet
velleri ve mliÜetıvıdkiilliğine seçilme tutanakları ve se-
çÜmle ilgili düğer her türlü evralk . ikji yıl süre ile, ilçe-
ieıtde ilçe seçim kurulu ıbaşlfcanı, ileride il seçim kurulu 
(başlkam tarafından salklanır ve Yüksek Seçim Kurulu
nun talebi olmaldıikça hiçlbir yere gönlderilmez. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üiye?.. Yok, 

iMa'ddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

Özel Hülküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak 
Kanun : 

Ma'dde 41. — Bu Kanunda özel bir hüküm bulun
mayan hallerde, «Seçimlerin Temel Hüiklümleri ve 
iSeÇmen Kütükleri Haklkın'da Kanun» un işbu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde" lüzerinde söz isteyen sayın 
Üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
EfimeyenPer.. Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 4 ncü maddeyi şimdiye kadar okunup 
Ikalbuİ edilen maddelerle birlilklte oylarınıza sunuyo-
ruim. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

'Madde 5. — l. 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütü'kleri 
Halklkında Kanunun: 

a) 24.3.1973 tarihli ve 17C0 sayılı Kanunla değiş
tirilen 48 nci, 

b) 61 nci, 

17 . 5 . 1979 O : 1 

Maddeleri, 
2. 25.5.1961 tartıl ve 305 sayılı Milletvekili Se-. 

çimi Kanununun; 
a) 26.6.1973 tarihli ve 1733 sayılı Kanunla değiş

tirilen 25 ve 26 nci, 
b) 28 nci, 
Maddeleri, 
Yürıülülklien kaldırılmıştın 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isiteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 

Bilmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ma'd'de 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe .girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinJde söz isiteyen sayın 
Üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sun yorum. Kaibul edenler.. 
Bilmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Ku
rulu yürütür, 

IBAŞKAN — Madde 'üzerinJde söz isteyen sayın 
'üye?,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum;. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

Sayın üyeler; 
Kanun teklifinin tümlünü oylarınıza sunuyorum, 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oya tabidir. Kupalar dolaştırılsın. Sayın Ucu
za!, son sözlü istemiştiniz buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Geç vakitlere kadar çalışarak yoruldunuz. Söz
lerimi uzatarak vaktinizi alacak değilim. Söz alışımın 
sebebi, uzun müddet partiler arasında teşkil edilen 
komisyonda çalışan arkadaşlarımızın emeği netice
sinde tetkik ederek kabul buyurduğunuz bu kanun
la, çok güzel esaslar getiriliyor. 298 sayılı Seçimleri 
Tanzim eden Kanun ve 306 sayılı Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren bu teklifin bundan sonra ya
pılacak seçimlerde millete hayırlı olmasını diler, eme
ği geçen bütün arkadaşlarımıza ve teklif sahiplerine 
huzurunuzda teşekkür eder saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 

Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Sayın üyeler çalışma süremiz dolmuştur. Ancak, 

açık oylama sonuçlarını duyurmak üzere bekleme
nizi rica edereceğim. 
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Oyunu kullanmayan sayın üye? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 26.4.1961 tarihli ve 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve 
Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici Madde Eklenme
si; 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddeleri-

• ı mı 

nin Değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifinin açık oylamasına; 134 
üye katılmış ve 134 kabul oyu almak suretiyle Cum
huriyet Senatomuzca kanunlaşmış, kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
22 Mayıs 1979 Salı günü, saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 20.35 

• — • 
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26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 Saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkmda Kanunun 
Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici 

Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerimin Secini Kanununun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi 25 . S . 1961 Tarihli ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldınknası Hakkında Kanun Teklifine Verilen Oylann 
Sonucu ı(S. Sayısı : 914) 

(Kanunlaşnıışjtır.) 

TABİİ ÜYELER' 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 134 

KjaJbul edenler : 134 
Reddedenler : —' 
Çekimserler : — 

Oya katrifmıayanlar : 49 
Açık üyelikler : H 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Tas 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şebip Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp HatunoğJü 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

. GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBLJL 
Erdoğan Adah 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem ' 
Fevzi Hakkı Esatoğîu 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmüoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Ak saç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfl Tokoğlu 
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KONYA 
Mukbıl Abay 
Erdoğan. Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolai 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANÎSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Mehmet Alî Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

Fevzi Özer 
NEVŞEHİR 

Ragıp Üner 
NİĞDE 

Abdullah Emre İleri 
Ergün Özkan 

ORDU 
Atıa Bodur 
İdriiS Gürsoy 
Orhan Vuıral 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasam Fehmi Güneş 
Osman Saliıhoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

Şaban Demıirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Termesi Kitapçı 
Hüseyin Öztüfk 
Muhittin Taylıan 
Taihsiin Tünkaıy 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birancioğlu 
Ahmet Cemıiıl Kara 

TUNCELİ 
Naıim Taşan 

URFA 
Abdudiganıi Demktkoi 
Hasan Oraıl 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhalin Baıtur 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

ADANA 

M. Nuri Ademoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahürnoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neş'öt Akmandıor (B.) 
Orhan Ataullah Çalış 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

İSTANBUL 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müjezziinoğkı (B.) 

Sami Turan 
KONYA 

Ahmeı Remzi Hatip 
MALATYA 

Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MARDİN 
Saıiit MehmctoğlU) 

MUŞ 
İsmail İlhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkıihç 

VAN 

Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baytara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hikni Fırat 
Sadi Irmak 
Adnan Başar Kaıfaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
M&tkı Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

(Açık Üyelik) 

Manisa Ü 

\>&<* 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 

17 . 5 .1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENLL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır 
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 

Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi: 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S, Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit | 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma- I 
sı isteyen önergesi. (10/87) I 

20. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa I 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanafın, Devlet I 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında I 
Senato Araştırması steyen önergeleri. (10/8S) I 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair I 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni- I 
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner- I 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 ( 9 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 .1978 
tarihli tezkeresi. (İÇ/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç- I 
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 j 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu- I 

ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 .-1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 1 0 ? 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 

gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 



Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so-
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 

Araştırması isteyen Önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

44. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayıh Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

45. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 .1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

46. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 
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47. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba

kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

48. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 , 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 , 3 . 1979) 

49. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, C . 3 , 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

50. - - Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asütürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 3 . 1979) 

51. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

52. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakan:) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

53. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon*un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe BiroFa Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674"e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

54. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Mekn'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

55. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Y'azısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddeci Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 



Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

56. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu izmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsenln Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetveîindeiki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

58. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine daıir Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihlÜ 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

59. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) îlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair'Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

60. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı Ishak Şafak'a ait kara

rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

61. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
veîindeiki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihlî tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

63. —- Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetveîindeiki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

64. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 , 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 



65. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2,1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21.3.1979) 

66. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31.5.1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20.6.1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21.2.1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20 .2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

68. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se-

atosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

69. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
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ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 

70. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

71. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 26 v 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 
5 Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçi
mi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/707; C. Senatosu : 2/148) (S. 
Sayısı : 914) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1979) (C. Sena-
tosundaki bitiş tarihi : 21 . 5 . 1979) 



2. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/113; 
C. Senatosu : 1/635) (S. Sayısı : 915) Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
19 . 7 . 1979) 

3. — Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşı
lanması ve Nakli Hakkındaki Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler Komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 2/658; C. Senato
su : 2/149) (S. Sayısı : 917) (Dağıtma tarihi : 
3.5.1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 13.7.1979) 

4. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/156) (S. Sayı
sı : 919) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1979) (C. Senatosun
daki bitiş tarihi : 26 . 7 . 19 79) 

5. — 1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Res
mi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Dev
redilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/47; C. 
Senatosu : 1/637) (S. Sayısı : 920) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 20.7.1979) 

6. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
1/270; C. Senatosu : 1/640) (S. Sayısı : 922) Dağıt
ma tarihi : 10 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş ta
rihi : 29 . 5 . 1979) 





Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 914 

26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek 
Madde ile 5 Geçici Madde Eklenmesi; 2 4 , 5 . 1 9 6 1 Tarihli ve 
304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi. Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 2 5 . 5 . 1 9 6 1 Tarihli ve 306 
Saydı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

2/707; C. Senatosu : 2/148) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 331) 

Millet Meclîsi 
Genel Sekreterliği 13.4.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3151 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11.4.1979 tarihli 77 nci Bileşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 26.4.1961 ta
rihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde İle S Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 
25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Mad
delerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi, dosyası ile birtfkte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

MiBet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 5.3.1979 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 10, 
11.4.1979 tarihli 76 ve 77 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 331) 

5 , 3 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve buna 5 geçici madde eklenmesi; 
24 .. 5 . 1961 Tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

C. S. Artvin Üyesi İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Recai Kocaman İsmail Hakkı Tekinel Fehmi Cumalıoğlu 
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istanbul Milletvekili Kayseri Milletvekili îstanbul Milletvekili 
Turan Kocal Turhan Feyzioğlu Tarhan Erdem 

Yozgat Milletvekili Konya Milletvekili Adana Milletvekili 
Ö. Lütfi Erzurumluoğlu Şener Battal Cevdet Akçalı 

Bolu Milletvekili C. S. Van Üyesi 
Ahmet Çakmak Ferid Melen 

GENEL GEREKÇE 

Demokratik rejimin işleyişi hür seçimlere dayanır. 
Demokrasi, ancak hür, eşit, dürüst seçimlerin yapıldığı bir ülkede bulunabilir. Seçim serbestliğinin, eşitliği

nin, ve dürüstlüğünün zedelendiği veya yok olduğu ülkelerde, rejimin adı ve dış görüntüsü ne olursa olsun de
mokrasiden bahsedilemez. 

Bir ülkede demokratik rejimin «fiilen» var olup olmaması, sağlıklı şekilde işleyip işlememesi, en başta se
çim yasalarına ve bu yasaların uygulamalarına göre değer kazanması nedeniyle bir çok siyaset bilimcisi seçim 
yasalarını Anayasalar kadar önemli saymışlardır. 

Gerçekten seçimlerin dürüstlüğü ve güvenliği ile ilgili yasa metinlerinin içinde teknik teferruat gibi görü
nen bazı hükümler, ülkenin, milletin ve demokratik rejimin kaderi üzerinde anailkeler kadar etkili olabil
mektedir. 

Demokratik rejimi vazgeçilmez bir yol olarak seçmiş bulunan Türk Milleti, yeryüzünde, hür seçimle kurul
muş bir parlamentoya sahip olan ve iktidarların millet oylarıyla değişmesine imkân veren az sayıdaki hür 
milletlerden biridir. 

Programlarında ve başka konularda, aralarındaki görüş ayrüıkları ne olursa olsun, Anayasamızın hür de
mokratik rejimin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiği siyasi partiler seçimlerin serbestlik, eşitlik, dü
rüstlük ve güven içerisinde yapılmasını ve milli iradenin gölgesiz bir şekilde tecelli etmesini sağlayacak düzen
lemeleri gerçekleştirme hususunda, ortak bir ilgi ve heyecan duymak, uyumlu bir işbirliği kurmak zorundadır
lar. 

Yüce Meclise ortak bir teklif şeklinde sunulan ilişik metin, işte böyle bir ortak amacın, verimli işbirliğinin 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun, 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu üzerinde Partilerarası Özel Ko
misyonda CHP, AP, MSP MHP ve CGP temsilcüerinin katılması ile yapılan çalışmalar sonunda, bu kanun
larda yapılması gerekli görülen değişikliklerle ilgili olarak hazırlanan teklif metni üzerinde tam bir görüş 
birliğine varılmıştır. 

Hür ve demokratik seçimlerin, Anayasadaki eşitlik ve serbestlik ilkelerine gölge düşürülmeden, en dürüst 
şekilde yapılmasını amaçlayan bu değişiklik teklifinin toplantılarına katılan bütün partilerin ittifakı ile ha
zırlanmış olması Türk Demokrasisi hesabına kıvanç verici bir olaydır. 

Teklifin hazırlanması sırasında, partilerin temsilcileri kendi partilerinin dilek ve görüşlerini getirmişler; 
Özel Komisyonda varılan sonuçlardan da. parti yöneticilerini devamlı olarak haberdar etmek suretiyle, par
tilerinin bilgisi ve muvafakati ile müzakereyi sonuçlandırmışlardır. Üzerinde teknik çalışmaların devam ettiği 
öteki konularda da, aynı yaklaşım hakimdir. 

Millet Meclisi Başkanının başkanlığında ve Başkanın çalışmalara katılma imkânı bulamadığı zamanlar
da Partilerarası Özel Komisyon Üyelerinin münavebe ile başkanlık yaptıkları toplantılarda seçim konusu 
ile ilgili Devlet kuruluşlarının, uzmanların bilgi ve görüşlerinden de yararlanılmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçim kanunları uygulamasında karşılaştığı başlıca güçlükler ve uygulamalar
dan çıkarılan sonuçlar gözönünde tutularak bu değişiklik teklifi hazırlanmıştır. 

Seçmen kütükleri ile ilgili şikâyetler, özellikle son seçimlerde önemli boyutlara ulaşmıştır. Mükerrer ka° 
yıtlar mükerrer seçmen kartı dağıtımı, kütüklere yazılmayan ve oy veremeyen seçmenler, yer yer istatistik 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 914) 



verilerle ve yapılan tesbitlerle bağdaşması mümkün olmayan seçmen sayısı artışları, Yüksek Seçim Kurulu
nun bile uyarılar yapmasına yol açan ciddi sorunlar halini almıştır. Bu alanda çok ciddi ve köklü bir düzen
lemenin, hem de hiç zaman kaybedilmeden acil olarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Kanun teklifimiz, bu alanda çağdaş tekniğin en son yöntemlerinden yararlanma imkânını sağlayan, yazım, 
denetleme ve kayıt hatalarını asgariye indirmeyi amaçlayan, mükerrer yazım ve mükerrer oy kullanma ihti
mallerini bertaraf eden, başkası yerine oy kullanma yollarını kapatan, seçimlerden önce ve sonra; daha et
kili bir denetlemeyi mümkün kılan, önemli ve köklü değişiklikler getirmektedir. 

Seçim işlerinde ilk defa uygulanmasının kararlaştırılması nedeniyle bilgi işlem tekniklerinden yararlan
ma ile ilgili düzenlemeler farklı bir önem kazanmıştır. İncelemede kolaylık olur düşüncesiyle bu konuya ait 
genel gerekçenin seçmen kütüğünün düzenlemesine ilişkin maddelerden önce yazılması uygun görülmüştür. 

Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları, sandık kurulları ile ilgili hükümler, Anayasadaki ilke
lere bağlı kalınmak suretiyle, seçimlerin en iyi ve en dürüst şekilde yönetilmesine imkân verecek tarzda, 
görüş birliği içinde yeniden düzenlenmiştir. 

Siyasi partilerin seçimlere katılmaları ile ilgili hükümlerin düzenlenmesinde, son yapılan milletvekili ve
ya Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde, «kendi listesinden» yasama meclislerinden birine üye seçtirebilen ve 
böylece millet iradesinin bir bölümünü temsil etmeğe layık olduğu hür seçimlerle sabit olmuş partiler ile; 
hiç seçime katılmamış veya katıldığı halde TBMM 'de temsil edilmeye hak kazanamamış siyasi partiler 
arasında bir fark gözetilmesi doğal görülmüştür. Hür seçimlerle millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosun
da temsil edilmeğe hak kazanmış, millet iradesinin sınırlı da olsa bir bölümünü kendi listesinden üye seç
tirmek suretiyle temsil hakkını elde etmiş bir siyasi partinin seçimlere katılması ne kadar doğal ise, hiç se
çime katılmamış veya katıldığı halde Cumhuriyet Senatosuna veya Millet Meclisine «kendi listesinden»! üye 
seçtirememiş partilerin seçimlere katılmaları için, ilk genel kongrelerini yapmış olmak, belli sayıda il ve il
çede teşkilat kurmuş bulunmak gibi. şartların aranması da o kadar doğaldır. Bu konuda, mevcut kanundaki 
15 il (ve bu illerin ilçelerinde) teşkilat kurmuş olma kaydı yerine, illerin toplam sayısının zamanla değişe
bileceği de düşünülerek, «illerin üçte birinde, ilçeleri ile birlikte teşkilat kurmuş olma»ı şartının aranması 
uygun görülmüştür. Aday gösterilmesi zorunlu olan illerin asgari sayısı da yine üçte bir olarak belirlenmiş
tir. 

Başka bir partinin listesinden seçildikten sonra o partiden istifa ederek yeni bir partiye katılma halleri, 
Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Meclisinde temsil edilme şartının yerine gelmesi bakımından gözönün-
de tutulmayacaktır. Bu nedenle, «kendi listesinden üye seçtirme» ibaresi teklife dercedilmiştir. 

İlçe seçim kurullarının ve sandık kurullarının teşkilinde de, o ilçede daha önce yapılan seçimlerde en çok 
oy almış siyasi partilerin kurallarda mutlaka temsil edilmesine imkan veren bir usul getirilmiştir. Getirilen 
bu yeniliğin seçimlerin güven içinde yapılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Kura tesadüfleriyle, 
o ilçede en büyük önemi taşıyan partilerin kurullarda temsil edilmemesi, hem kurulların teşkilinde güçlükle
re ve gecikmelere yol açmakta hem de adaletsiz sonuçlar doğurmakta idi. 

Seçimlerle ilgili haklı ve önemli itirazların etkili şekilde yapılabilmesini sağlayacak ve bu alanda yıllar-
danberi edinilen tecrübelerin ortaya çıkardığı aksaklıkları düzeltecek düzenlemeler de yapılmış, bazı itiraz
ların millet iradesine ters sonuçlar ortaya çıkarmasını önleyecek değişiklikler getirilmiştir. 

Seçim suçları ve cezalarla ilgili bölümlere işlerlik ve müessiriyet kazandırılmış, milli iradenin hür ve dü
rüst şekilde belirmesine engel olabilecek her türlü seçim suçlarını daha etkili şekilde kovuşturup cezalan
dırmayı mümkün kılan değişiklikler getirilmiştir. 

Bu kanun teklifiyle bütün çağdaş medeni ülkelerde olduğu gibi Anayasamızdaki temel ilkelere uygun ola
rak seçimlerde televizyondan yararlanılması imkan dahiline getirilmiştir. 

Ayrıca 25 . 5 . 1961 tarihli 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanunu ile 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununda 298 sayılı Yasada yapılan değişikliklerin tabii bir sonucu olarak ve tecrübelerin 
gerekli kıldığı bazı değişiklikler yapılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
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298 SAYILI KANUNDA DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN DEĞİŞİKLİK GEREKÇELERİ 

Madde : 1 

Bu maddede yapılan değişiklik (Cumhuriyet Meclisi) deyimi yerine (Cumhuriyet Senatosu) deyiminin ya
zılması ve (belediye başkanları) kelimelerinin ilavesinden ibarettir. 

2 6 . 4 . 1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun Ku
rucu Meclisçe hazırlanan Anayasa taslağındaki deyimlere uygun olarak kaleme alınmış, bu Kanundan sonra 
yürürlüğe giren 9 .7 .1961 günlü 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Cumhuriyet Meclisi ismi 
Cumhuriyet Senatosu olarak değiştirilmek suretiyle kabul edildiğinden Cumhuriyet Meclisi deyimi yerine 
Cumhuriyet Senatosu deyiminin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 

Diğer taraftan 298 sayılı Yasanın kabul tarihinde yürürlükte bulunan Belediye Seçimlerine ait Yasada bele
diye başkanları, belediye meclisi üyeleri arasından seçilirken bilahara yapılan değişiklikle belediye başkan
larının belediye meclis üyelerinden ayrı olarak seçilmesi kabul edildiğinden, kanunun uygulanacağı seçimler 
başlığını taşıyan bu maddeye belediye başkanları seçimi de ithal edilmiştir. 

Madde : 5 

Bu maddede esas itibariyle bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayıları hakkında herhangi bir 
değişiklik yapılmamış, ancak, birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muh
tarlıklar (seçim bölgelerinde) seçmenlerin kolayca oy vermelerini sağlamak amacıyla asgari her sandıkta 300 
seçmenin varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak ilçe seçim kurullarına 
gereken sayıda sandık bölgesine ayırabilme imkânı verilmiştir. 

Madde : 9 

Maddeye eklenen ikinci fıkra ile seçimlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Anayasanın 75 nci mad
desinden kaynaklanan ve 298 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde bulunan seçim kurullarına ait yetkilerin kamu 
görevlilerine taalluk eden görev ve mecburiyetlerin genel hüküm olarak bu maddede düzenlenmesi uygun 
görülmüştür. 

Madde : 10 

10 ncu maddeye 14 .7 .1965 tarih ve 656 sayılı Kanunla eklenen ek fıkra açıklığa kavuşturulmuş ve 
madde bütünleştirilmiştir. 

Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'i aşan ilçelerde kurulması öngörülen birden fazla ilçe seçim ku
rulunun teşkilinde yer itibariyle ayırım yapılması hususu açıklığa kavuşturulmuş ve birden fazla ilçe seçim 
kurulu teşkil edilen ilçelerde yapılacak seçimlerin mahiyetine göre birleştirilmesi mümkün olan işlerin ilçenin 
bütününü veya bir kısmını kapsamak üzere görev itibariyle ayırımının Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan 
edeceği ilke kararlan ile yapılmasının hizmetin icabına uygun olacağı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan yürürlükte bulunan 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin her ilçede 
ancak bir ilçe yönetim kurulunun faaliyet göstermesi mümkündür. Nüfusu 200.000"i aşan ve milyonlara va
ran ilçelerde 5 ila 11 üyeden oluşan siyasi partilerin ilçe yönetim kurullarının diğer ilçelere nazaran yasal amaç
larına uygun ve özellikle seçim çalışmalarına paralel faaliyet göstermelerindeki güçlükler açıktır. 

Bu gibi yerlerde ilke olarak teşkil edilen ilçe seçim kurulları sayısına paralel ve ilçe seçim kurullarının 
yer itibariyle faaliyet alanlarını kapsayan sınır ayırımları içerisinde birden fazla ilçe yönetim kurulunun teş
kili imkânının siyasi partilere verilmesi kabul edilmiş, yasalarda yer alan benzer hususlar arasında irtibatın 
sağlanmasında faydalı olur düşüncesiyle bu madde gerekçesinde, sadece konuya işaret edilerek; ilçe seçim 
kurullarına paralel olarak siyasi partilere ait olmak üzere ilçe yönetim kurulları teşkili hususundaki düzenle
menin 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yapılması uygun görülmüştür. 
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Madde : 11 ve 12 

Teklifin 11 ve 12 nci maddesinde yapılan değişikliklerin gerekçeleri müşterektir. Anayasa hükümlerine 
uygun olarak tatbikatta Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin tümünün 4 yılda bir değişmesinin ortaya çıkardığı 
mahzurları bertaraf etmek, çalışma usullerini açıklığa kavuşturmak amacıyla 11 ve 12 nci maddeler yeniden 
ayrı ayrı düzenlenmiş ve maddelerin bu yeni tanzim şekline göre Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş ve işle
yişine intibakı temin için kanuna yeni bir geçici madde ilave edilmiştir. 

Madde : 14 

Tatbikatta görülen aksaklıkların giderilmesini, tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını ve Anayasamızın 
75 nci maddesinde yer alan hükümlerin amacına uygun olarak tatbikini sağlamak, seçimleri yönetmek ve de
netlemekle görevli yargı organlarının tatbikattan aldıkları sonuçlara göre konu ile ilgili isteklerini yerine ge
tirmek ve şikâyetlerini bertaraf etmek amacıyla hazırlanan bu Kanun Teklifi ile yürürlükte bulunan yasalar
da çeşitli değişiklikler ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Özetle, 298 sayılı Yasanın 28 ve müteakip maddelerinde esasları yazılı (seçmen kütüğünün daimiliği) il
kesinden vazgeçilerek yürürlükte bulunan bu Yasanın 28 ve müteakip maddelerine göre tanzim edilip denet
lenen halen geçerli daimi seçmen kütüklerinin giderek tümünün iptal edilmesi, yerine seçmen kütüğünün her 
dört yılda bir yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi ve sürekli olarak bilgi toplama yolu ile 
güncelleştirilmesi ve bu işlemlerin yapılmasında bilgi işlem tekniklerinden yararlanılması suretiyle yeniden 
merkezi seçmen kütüğü yapımının benimsenmesi ve bu amaçla Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Anka
ra'da bir (Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü) ve ilçelerde (Seçmen Kütüğü Bürolarının) kurulması, ilçe ve 
il seçim kurullarının devamlı kurullar haline getirilmesi ve bu sebeple kuruluş ve işleyişlerinin yeniden düzen
lenmesi, birleşik oy pusulalarının tanzim şeklinin değiştirilmesi, bağımsız adayların isimlerine birleşik oy pusu
lalarında yer verilmesi ve birleşik oy pusulaları ile yapılacak seçimlerde zarf usulünün kaldırılması, oy ver
mede kullanılan seçmen kartlarının kaldırılması ve nüfus kâğıdı ve benzeri resmi belgeler ibraz edilerek oy 
kullanma usulünün kimlik tespiti açısından değiştirilmesi ve oyunu kullanan seçmenin birden fazla oy kullan
masını önlemek amacıyla belli yerine özel boya ile işaret konulması, siyasi partilerin seçimlere katılma şart
larında değişiklik yapılması gibi başlıca nedenlerle öngörülen değişiklikler ve yeni düzenlemeler Yüksek Se
çim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14 ncü maddesinde de değişiklikler yapmak zorunluluğunu 
ortaya koymuş ve madde bu irtibatlara göre yeniden düzenlenmiştir, 

Madde : 15 

Bu maddede yapılan değişiklikle; seçmen kütüğü tanziminde yapılan sistem değişikliği, il ve ilçe seçim ku
rullarının devamlı olarak çalışmalarını gerekli kıldığından il ve ilçe seçim kurullarının seçim dönemleri ba
şında kurulup faaliyete geçmeleri esası terkedilerek bu kurulların sürekli çalışması kuralı getirilmiş; kuruluş 
biçimi aynen muhafaza edilmekle birlikte iki yılda bir yenilenmesi esası öngörülmüştür, 

Madde : 17 

Bu maddede yapılan değişiklikle; seçim dönemlerinde ve seçim dönemlerinin dışında il ve ilçe seçim ku
rullarında hangi partilerin temsilci bulundurabileceği konusu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde : 18 

Bu maddede yapılan değişiklikle; ilçe seçim kurullarının seçim dönemleri başında kurulup faaliyete geç
mesi ve seçim sonuçları alındıktan sonra faaliyetlerini tatil etmesi esası terkedilerek, 15 nci madde gerekçe
sinde izah edilen sebepler nedeniyle bu kurulların sürekli çalışması ve iki yılda bir yenilenmesi kuralı ge
tirilmiştir. 

Yapüan değişiklikle ayrıca, bu kurulda görev yapan asıl üyelerin her birinin yedeği ile birlikte belirlenmesi 
ve bir asıl üyenin katılamadığı toplantıya öncelikle o üyenin yedeğinin çağırılması öngörülmüştür. 
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Madde : 19 

Bu maddede yapılan değişiklikle, ilçe seçim kurullarının, hâkim başkanlığında, 4'ü siyasi partilerden 2'si 
memurlardan alınacak üyelerden oluşan kuruluş biçimi ve sayısı aynen muhafaza edilmekte birlikte siyasi par
tilerden alınacak üyelikler için, söz konusu ilçede son genel milletvekili seçimlerinde seçmen yurttaşların or
taya koydukları tercihler esas tutularak, objektif kıstaslara dayalı ve uygulamada ciddiyet ve kolaylık sağ
layacak yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca bu kurulların diğer üyelerinin kamu hizmeti sektörlerindeki eşitlik, tarafsızlık, kıdem ve o ilçedeki 
çalışma süresi esasları dairesinde ilçe merkezinde görev yapan Devlet memurlarından ad çekme yoluyla tespit 
edilmesi esası getirilmiştir. 

Madde : 21 

Bu maddede yapılan değişiklikle halen 5 olan sandık kurulları üye sayısı 7'ye çıkartılmıştın 

Madde : 22 

Bu maddede yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanlarının nitelikleri belirtilmiş ve 648 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununa göre bu partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtarlarının görev yaptıkları köyler
de sandık başkam olamayacakları ve sandık başkanlarının tarafsızlığı tartışmalara yol açmayacak kimseler
den seçilmesi amacına yönelik kurallar getirilmiştir, 

Madde : 23 

Bu maddede yapılan değişiklikle sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerinden beşer tanesinin teklifin 19 ncu 
maddesindeki esaslar dairesinde seçime katılan siyasi partilerden alınması benimsenmiş ve diğer bir asıl bir 
yedek üyeliği ihtiyar heyeti veya ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden alınmasına ilişkin eski hükümler 
muhafaza edilmiş ve ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi üyeleriyle ihtiyacın karşılanamaması halinde sandık 
kurullarının bu nitelikteki asıl ve yedek üyesinin tespitinde uygulanacak usuller beUrtümiştir. 

Madde : 24 

Bu maddede yapılan değişiklikle, sandık kurullarının her seçimin yapılış tarihine ve seçim çevresinin yerel 
özelliklerine göre değişik tarihlerde göreve başlatılması konusunda Yüksek Seçim Kuruluna takdir yetkisi ve* 
rilmiş ve bu kurulların görevlerinin sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kurullarına teslim edilinceye ka
dar devam etmesi esasları getirilmiştir. 

Madde : 26 

Bu maddeye eklenen fıkra ile, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilere üye olamayacak 
kimselerin bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak siyasi partiler tarafından getirilemeyeceği esası 
getirilmiştir. 

28 - 47 NCİ MADDELERE AİT GENEL GEREKÇE VE DÜŞÜNCELER 

Teklif 298 sayılı Yasanın 28 - 47 nci maddelerini tamamen değiştirmekte ve seçmen kütüklerinin düzen
lenmesinde, Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış bir tekniğin uygulanması kurallarını getirmektedir, ilk uygu
lamada karar verici organın, böyle bir çalışma için inisiyatif sahibi olması gerekli görüldüğünden, özellikle 
uygulama tekniğiyle ilgili kararlarda Yüksek Seçim Kuruluna gerekli hareket serbestliği verilmiştir. 

Gerekçenin bu kısmında; seçmen kütüğünün düzenlenmesinde bilgi işlem tekniklerinden yararlanma gerek
çeleri, bu tekniklerin genel tanımı ile bu tanımlardan ve gereklerden kaynaklanan kurallar ve görüşlere yer 
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verilmektedir;. Böylece kanun teklifinin amacı ve seçmen kütüğü kurulması çalışmasının özellikleri de açık
lanmış olmaktadır. 

I - BÎLGÎ İŞLEM : 
A) Tanımlar : 
Dilimize «Bilgi işlem» adıyla girmiş bulunan olgu, henüz açık ve belirgin, genel kabul görmüş Türkçe 

tanıma sahip bulunmamakta ve sadece bu yönü bile bazı haberleşme ve kavram sorunlarına neden olabilmek
tedir. 

Karar alma işlemi için bilgiye gerek bulunmaktadır. Bu bilginin ister bellekte bulunan eski bir bilgi ister 
yeni öğrenilmiş bir bilgi olsun, işlenmesi gerekmektedir. Bilgi işlemin tıp ya da her hangi bir mühendislik bi
limi gibi ayrı bir bilim dalı olduğu kabul edilmektedir. Bu bilim dalının ilgi alanları; bilgi kuramı, işlenmesi, 
kullanımı, düzeni, organizasyonu ve sistemidir. 

Temel kavram ve yöntemleri hemen her bilim dalında bulunduğundan bilgi işlem (tnfermatics) bilimi, 
diğer bilim dalları için bir tasarım (Teknik çizim) olarak görülmektedir. 

Bilgi ve bilgi işlemin değişik tanımları bulunmaktadır. «Bilgi», kendilerine özgü bir anlamı bulunan ve 
bir sinyal yardımıyla aktarılabilen bir «Veri» dizisidir. Bir başka tanıma göre «Bilgi», ham verilerin işlenerek 
aldıkları şekildir. «Veri» kaydedilmiş bir değer, «Bilgi» ise organize edilmiş bir veridir. Bu tanımlara göre, 
insanların hemen her türlü faaliyetleri, sonuç olarak bir bilgi işlem olayı veya sonucudur. 

B) Bilgi İşlemin İmkân, Yetenek ve Sınırlan : 

Bilgisayar ve bilgi işlem birarada düşünülerek bilgi işlemin genel olarak olanakları, yetenekleri ve sınırla
rının topluca hatırlanması, bütünlüğün sağlanması için yararlı görülmüştür. 

1. Çok büyük hacımlarda bilgi miktarının; örneğin bir harf ya da sayı bir karakter olarak düşünülür
se, milyarlarca karakterin, karakterler arasındaki ilişkileri koruyarak bellekte ve istenilen zaman süresince 
saklanabilmesi. 

2. Bellekte saklanan bilginin istenilen bölümüne, anında sayılabilecek kadar kısa bir sürede ve genellik
le saniyenin kesirlerinde hızla erişim. Erişilen bilgilerin hesap işlemleri olarak ya da bir araya getirme, sıra
lama, ayırma, sayma, düzenleme vb... işlemlerim; çok büyük bir hız, doğruluk ve insan yeteneklerinin hatalı 
olarak olsa bile yapamayacağı karmaşıklıklarda işleımesi. 

3. İstenilen bilgilerin gözle görülebilecek şekilde ekranda ya da çok yüksek hızlı yazıcılarda kısa sürede 
kâğıda dökülebilmesi, Bilgilerin mikro büyüklükteki hacımlarda saklanması ve bellekte her an kullanıma hazır 
tutulan bilgilere ait birim maliyetlerin bilgi hacmi a tarken azalması. 

4. Bilgisayarda kullanılacak bilgilerin hiç bir bilim dalı için sınırlanmamış olması ve ancak yaratıcı güç 
ile, kullanıcının sınırlı olmasıdır. İnsanların kavramsallaştırma yeteneklerinin gelişmesine, yukardaki olanak
ları sayesinde yardımcı olması, kullanılan kavramların amaca göre imal edilmesi, eski ve yeni kavramları bir 
araya getirerek bütünleştirirken yeni kullanım şekillerinin ortaya çıkması ve bu işlemin fiziki makine ve ekip
manda bir mühendislik değişikliğine gerek bırakmayacak türde olması. Teknoloji yardımıyla bilgisayara in
san unsurunun bilgi vermesi ya da insan aracılığımı' ortadan kalkması ve makineden makineye bilgi akta
rılabilmesi. 

Diğer bilim dallarının geliştirdiği teknoloji ile gerek kavramların gerekse teknolojik araçların bağlantı 
sağlanmasında hiç bir engel bulunmaması. 

5. Yetenekleri ileri bir düzeyde bulunmasına karşın, bilgi işlemin bazı sınırlamaları bulunmaktadır, 
Bilindiği gibi bilgisayar makine olarak hata yapmaz olmasına ve sınırlı bir öğrenme yeteneği bulunmasına 
karşın, kendi başına karar alamaz. Bilgi işlem ancak kararların doğruluğu kadar, doğru işler yapar ve ka
rar alma yapısı bulunmayan bir ortamda sadece mekanik faaliyetlerinden yararlanılabilir. 

6. Bilgi işlem kullanımı, sonuçta kullanıcıya ait olan analiz, düşünce, tasarım ve karar meselesidir. Bu 
konuda teknik bilgi (Know - How) satışı ya da yardımı bulunmamaktadır. 

II - SEÇMEN KÜTÜKLERİ İLE BİLGİ İŞLEM ARASINDAKİ İLİŞKİ : 
Teklifin kanunlaşması halinde, seçmen kütüklerinin bilgi işlem tekniklerinden yararlanılarak düzenlenmesi 

bir teknik merkezde gerçekleştirilecektir, Böylece bütün seçmenlere ait bilgi ve kayıtların; tamamen aynı stan
dart bilgi unsurları ve standart yöntemlerle elden geçmesi ve alınacak sonucun da standart olması sağlana-
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çaktır. Bu yöntemle, ayrıca mekanik hataları tarama, otomatik olarak düzeltebilme ya da kontrolü için seç
men hakkındaki orijinal anket formuna inebilmek kolaylaşacak ve bütün bu düzen bir seçmen için gelecek 
yeni güncel bilgilerin o seçmene ait kayda eklenmesine olanak verecek şekilde gerçekleşecektir. 

ıiir önceki bölümde sıralanan olanaklar sayesinde yirmi - yirmibeş milyon mertebesinde bir seçmen kit
lesine ait tam sayının bulunması; iller, ilçeler ve muhtarlıklar itibariyle gerçek durumun öğrenilmesi; bütün 
ülkeyi kapsayan veya her hangi bir düzeyde alfabetik fihrist elde edilmesi vb... gibi el ile hatalı bile olsa, 
yapılması mümkün olamayan işlemler saatle tarif edilebilecek sürelerde ve istenildiği kadar tekrarlanabilir şe
kilde yapılabilecektir. Sistemin kurulmasından sonra seçmen sayısının çok ya da az artması, bu işlemlerin 
yapılmasını hiç bir şekilde engellemeyecektir. 

Bütün çalışma süresince kullanılacak form ve yöntemlerin yaygın olarak yerleşmesi, geliştirilmesi ve bir 
kez elde edildikten sonra bilgi kapsamlarının kaybolmaz bir niteliğe sahip olması mümkün olacaktır. 

Elde edilecek olan sonuç; seçmen listelerinin standart, herkese ve belki bir kaç yerde asılacak şekilde 
açık, düzeltme ve değişikliklerin işlenmesine uygun yok edilmez nitelikte, güvenilir ve gerekirse orijinal 
belgeye inmeyi sağlayabilecek imkânı veren bir şekilde olmasıdır. 

III - GEREKÇELER : 
Seçmen kütüklerinden yakınmalar, önemi ve düzeltme arayışları bakımından genel ve tartışmasızdır. Daha 

çok uygulama tekniğinin doğal sonucu olan hatalar, eksiklikler, özellikle mükerrer yazım, mükerrer oy 
kullanma, seçmenlerin toplu olarak yazılmamış olması veya olmayan kişilerin kütüğe yazılmış olması... yo
lundaki iddialar, son seçimlerden sonra, seçim sonuçlarının tartışılması düzeyine varmıştır. Bu bölümde; 
seçmen kütüklerinin el ile (Manuel) yazım ve düzenlenmesinin mahzurlarıyla bilgi işlem tekniklerinin kul
lanılmasının yararları tekrarlanacaktır. 

A) Kütüğün Elle Düzenlenmesinin Sınırları ve Neden Olduğu Hatalar, Eksiklikler : 
Bu kısımda, seçmen kütüğünün el ile yazım ve düzenlenmesinin neden olduğu zararlar, hatalar; bu siste

min uygulanması sonucu doğan eksiklikler kısaca belirtilecektir. Böylece yukarda işaret edilen genel şikâ
yetlerin asıl kaynakları hatırlatılmış olacaktır. 

1. Mükerrer kayıtların sistematik bir şekilde taranması, bulunması, mükerrer olduğunun doğrulanma
sı ve kayıttan düşülmesi işlemleri elle yapılamaz. 

2. Mükerrer oy kullanma halinde, aynı seçmenin birden fazla oy kullanıp kullanmadığının araştırılması 
ve sonuca ulaşılması, gerekli olduğu sürede ve miktarda yapılamaz. 

3. Bir seçmen hakkında daha sonra gelebilecek düzeltme, değişiklik, itiraz gibi bilgilerin kısa sürede 
kütüğe işlenmesine imkân verebilecek bir yönteme sahip olmaması. 

4. Çoğaltma sırasında daktilo yazan elemanların yapacağı, fark edilebilen veya fark edilemeyen hata
ların taranması ve düzeltilmesi işleminin kolaylıkla yapılamaması. 

5. Elde edilecek listelerin sınırlı sayıda çoğaltılabilmesi ve listeyi bozacak hatalar bulunması halinde 
tüm listeyi yeniden ve elle yazma zorunluğu. 

6. Yapılan hatalara bir tepki geldiği zaman ilk kayda inebilmenin hemen hemen olanaksız oluşu ve 
düzeltme yapılırsa bunun her belgeye işlenmeme ihtimalinin bulunuşu, 

7. Kayıtların hızlı erişim sağlayabilecek bir arşiv ve arama - bulmayı kolaylaştıracak kodlama siste
minden mahrum bulunması. 

8. îstatistiki bilgi elde edilemeyişi. 

9. Sistemin standartlığı, güncelliği, güvenilirliği, tekrarlanabilirliği ve başvuruda bulunulduğu zaman 
kısa sürede mutlaka bir cevap alınacağı konusunda bulunan tereddütler. 

B) Bilgi İşlemin Getireceği Yararlar : 
Seçmen kütüğünün bilgisayar yardımıyla düzenlenmesi halinde elle düzenleme yöntemlerine karşı sağla

yacağı bazı temel ve pratik avantajlar aşağıda sıralanmıştır. 
1. Yukarda (A) kısmında belirtilen bütün sınır ve hataların ortadan kalkması. 
2, Kâğıt üzerinden bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin daha kayıt sırasında önkontrolu ve yazım 

memurunun yapacağı bazı hataların düzeltilmesi. 
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3. Her türlü sayım, istenilen özelliklere göre dizme, sıra numarası ve diğer bir numara veya alfabetik 

düzene göre sıralama. Tasnif işlemlerinin kısa sürede yapılabilmesi. 
4. İstenilen bölgedeki ya da istenilen Özellikteki seçmenlerin çok kısa sürede alınabilmesi. 
5. Bütün seçmenlerin belirli bazı özelliklerinin insan unsuru araya girmeden otomatik olarak tara-

nabilmesi. 
6. Bilgilerin yok olmazlığı ve seçmenlerin muhtelif özelliklerine göre bellekte tutabilme, daha sonra 

gelebilecek güncelleştirme bilgileriyle seçmen hakkındaki değişikliklerin arşivini tutabilme. 
7. Yukardaki işlemlerin bir kısmının aynı anda birlikte bir grup seçmen için yapılabilmesi, hataların 

çok kısa sürede tespit edilmesi yerinin bulunabilmesi ve gerekirse tekrarlanması. 
8. Hataların düzeltilmesi, başvuruların yanıtlanması, itiraz işlemlerinin hızlanması, seçmene hizmet götür

me faaliyetlerinde kullanılacak yararlı liste ve benzeri belgeleri kısa sürelerde hazırlayabilmek. 
9. Kişi hakkında alınan ilk bilgi kaydının çok düzenli bir arşivini yapabilme ve bu arşivdeki bilgiye, 

dakika mertebesinde zaman biriminde kolaylıkla erişme. 
10. Bilgileri kayıt ve güncelleştirme işleminin bir çok kez ayrı dokümanlara kaydı yerine bir tek kez ve 

kontrollü olarak kaydetme ve diğer yerlerde kaydın otomatik olarak sağlanabilmesi. 
11. Kâğıt üzerine dökülen tüm bilgilerin idari kullanımda kolaylık sağlayıcı büyüklük, biçim, renk, kop

ya sayısı ve istenilen yerde elde edilebilmesi, 
12. Yasa değişiklikleri gibi tüm seçmen kitlesinde değişiklik yapılması gereken işlemlerin, daha önceki 

düzenlemeleri bozmadan ve kişi hakkındaki kayıtları değiştirmeden yeniden ve otomatik olarak düzenleme. 
13. Bilgilerin tam bir gizlilik ve mahremiyetinin sağlanması, hangi bilgilerin kimlerin alabileceğini tes

pit etme, hangi kişi ve kuruluşlara hangi bilgilerin verildiğini derhal bulabilme. 
14. Diğer seçimlerde ve sonraki seçimlerde insan gücü gereken faaliyetlerin giderek standartlaşması ve 

azaltılmasını sağlamak, geliştirme imkânına sahip olabilmek. 
15. Yangın, sabotaj ve tabii afet gibi olaylara karşı seçmen kütüklerinin yüzde yüz güvenliğini sağlamak. 

IV - SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ İLKELER : 
Seçmen kütüğünün kurulması ve güncelleştirilmesi ile ilgili maddeler düzenlenirken sistemin gerektirdiği 

bazı çalışma ilkelerinin geçerliği ve bunların çalışmalarda gözönünde tutulacağı varsayılmıştır. Bu düşüncele
rin; doğrudan doğruya bir gerekçe mahiyetinde olmamakla birlikte, gerekçeye eklenmesi, maddelerin yazıl
masında yaklaşım ve kaynak olmaları bakımından gerekli görülmüştür. 

A) Değişkenler : 
Çalışma ilkelerini ve çalışma ilkeleri düşünülerek tasarlanan örgütü etkileyebilecek bazı değişkenlerin 

bulunması normaldir. Bu değişkenlerin tespiti ve niteliklerinin araştırılması, teklif kanunlaştıktan sonra ve 
bütün çalışma süresince devam edecek bir araştırma konusudur. 

Seçmen kütüğünün düzenlenmesi çalışmalarını olumlu ya da olumsuz etkileyecek, kontrol edilebilir veya 
edilemez değişkenlerin, çalışmaları ne şekilde ve ne oranda etkileyeceğinin, başlangıçtan itibaren analizi 
ve izlenmesi her halde gereklidir. 

B) Genel Çalışma tikeleri : 
Çalışma ilkelerinin tespit edilmesi, gerekçenin bu bölümündeki pek çok konu gibi kendi içinde bir 

araştırma konusu olabilecek kadar geniş, önemli ve ayrıntılıdır. Bu kısımda sadece birinci sırayı alabilecek 
genel ilkelere işaret etmekle yetinilmiştir. 

1. Çalışmaların bir koruyucu kürümün genel yönetimi ve denetimi altında yapılması ve bu koruyucu
luğun devam etmesi ilkesi. (Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün, sadece bir Anayasa emri olarak değil, ça
lışmanın uyması gerekli bir ilkenin sonucu olarak Yüksek Seçim Kuruluna bağlılığı öngörülmüştür.) 

2. Amaçlara göre yönetim felsefesinin benimsenmesi ve uygulanması, bu felsefenin gereği olarak öz 
kontrol ve öz disiplin ilkesinin uygulanması. 

3. Modern yönetim tekniklerinin kullanılabilecekleri en son mertebeye kadar kullanılması ilkesi. 
4. Bu çalışmanın kendi türünde ülkemizde ilk olması özelliği sonucu büyük psikolojik önemi olan tanıt

ma konusunun projenin kaderini tayin eden faaliyetleı olarak ele alınması. 
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C) Konuya Özel Çalışına lîketeri : 
Genel ve konuya özel ilkelerin bu kısımdan sonraki örgütlenme kısmı içinde değerlendirilmesi daha da 

yararlı ve anlamlı olabilecektir. 
1. özel çalışma ilkelerinin belki de en önemlisi, yönetimde meslek ve işe bağlılık (profesyonellik) ilkesinin 

benimsenmesidir. Bu ilke içinde önemle yer alan öznel değer, eski alışkanlıkları bulunan personel ile yeni işler 
yapmanın güçlüğü, devlet kesiminde tecrübe kazanmış personelin amaçlara göre yönetim ve karar alma ser
bestliğini benimsemede karşılaşılabilecek güçlüklerdir. 

2. Bu çalışmaların niteliği ve tekniklerinin özelliği; ülke alışkanlıklarına göre mükemmel (Perfeksiyon) 
sayılabilecek sonuçlara ulaşılması ilkesini dikte etmektedir. 

3. Bir diğer çalışma ilkesi örgütün basit fakat mutlaka bir yönetim rapor sistemin» sahip olması zorunlu-
ğudur. 

V - ÖRGÜTÜENME I 
Çalışmaları yönetecek olan, Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulacak Seçmen Kütüğü Genel Mü

dürlüğü ve iller örgütünün elde edeceği fiziki sonucu tarif etmek, bu sonuca bakarak üretim sistemini tasar
lamak üretim sisteminin özelliklerini dikkate alarak daorganizasyon modelini değiştirmek doğru olacaktır. 

Çalışmalarda elde edilebilecek sonuç, iller, ilçeler ve muhtarlıklar itibariyle tüm seçmenlerin adı, soyadı, 
baba adı vb... Gibi bilgilerin bulunduğru alfabetik düzende sıralı listeleri elde etmektir. Bu listeler ilçeden ilçe
ye sayıca değişmekle birlikte kapsadıkları bilgi, bu bilginin tür ve niteliği bakımından tamamen aynıdırlar. 
Ayrıca, tüm listeler aynı yöntemler ve işlemlerle elde edilecek ve çoğaltılacaktır. Bütün Türkiye'de önümüz
deki yıllarda yüzbine yaklaşan sandık bulunacağından aynı sayıda liste elde edilmesi gerekecektir. 

Bu işlemler, «Kitle üretim» sisteminin bütün özelliklerini taşımaktadır. Bu tür üretimde, bilindiği gibi, stan
dart alet ve önceden hazırlanmış standart parçalar belirli bir düzende bir araya getirilerek sonuçta ortaya tek 
tip ürün çıkmaktadır. Sistemin özelliği, çok büyük sayılarda ekonomik üretim yapabilme, üretim hacminin art
masıyla birim üretim maliyetinin düşmesidir. Böyle bir sistemin kurulmasında kritik konular; üretim hattı ve 
tasarımın doğru ve aksamadan çalışır şekilde kurulması; arızalar tüm sistemi durduracağı için etküi bir bakım 
onarım sistemi çalıştırılması ve standart parçaların değiştirilmemesidir. Üretim hattında çahşan insanlar her 
an karar almamakta ve yargıda bulunmamakta, herkes önceden iyi tarif edilmiş bir tek tür iş yapmaktadır. 
Sistemin son özelliği ise yüksek hacimdeki üretimin dağılımı sorunu ve dağıtım sisteminde en önemli parça olan 
dağıtım kanallarının kurulmasıdır. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde bütün seçmenlere ait bilgiler, aynı tür bilgiler, aynı formlarda ve 
aynı düzende yazılıp önce bir araya getirilecek; ilçeler, muhtarlıklar ve sandık bölgeleri itibariyle aynlacak, 
sayılacak, numaralanacak, sıraya sokulacak, dosyalanacak ve veri kayıt makineleri adı verilen araçların yar
dımıyla gözle okunup algılanabilir bilgiler halinden makinenin anlayacağı bir semboller dizisine çevrilecekler
dir. Daha sonra bilgisayar yüksek sürat, hassaslık ve hızlı erişim gücü ile milyonlarca seçmene ait bilgileri iste
nilen şekilde sıralayacak, sayacak, belirli hataları tarayacak ve sonuçta da istenilen bilgileri içeren listeleri is
tenilen kompozisyonla ve büyük bir hızla kâğıt üzerine dökülecektir. 

Yukarıda yazılı teknik işlerin yapılması için gerekli görevler ve bu görevlerin gereğince yapılabilmesi için 
ortam ve imkân sağlayan diğer görevler (tasarım, veri kayıt, bilgi işlem, tanıtma, destek hizmet, idari hiz
met yönetim gibi) gruplar oluşturacaktır. 

Yapılacak hizmetin bir üretim tekniği olarak tespit edilmesi ve bu tekniğin dikte ettiği örgütün temel gö
rev gruplarının belirlenmesinden sonra grupların bir araya gelerek alacakları biçim de önemlidir. Bu biçim ya da 
daha yakın bir deyimle konfigürasyonu saptamak için gruplar arası ilişkilerin incelenmesi gerekecektir. 

Örgütün vazgeçemeyeceği değerler, seçmen hakkındaki bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği, bu bilgilerin 
işlenmesindeki «proses» in emniyetidir. Bir diğer değer, seçmen kütüğündeki hizmetin tüm seçmenlere sade, 
yalın fakat doğru bir şekilde anlatılmasıdır. Bu değerlerden sorumlu birimler, tasarım ve tanıtma grupları
dır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



VI - SORUNLAR î 
A) Çalışma Programı ve Özellikleri : 
Teklifin yasalaşmasından sonra yapılması gereken geçici çalışmalar dışındaki, esas kütüğün düzenlenme

si çalışmalarını aşağıdaki şekilde saymak mümkündür. 
1. Proje çalışmaları, görev birimlerinin çekirdek kadrolarının kurulması, yönetim ilkelerinin belirlenmesi. 
2. Tasarım ve sistem analizi çalışmalarının başlaması, ilk modellerin elde edilmesi, bunlara göre malzeme 

hazırlanması, 
3. Yazım gününün belirlenmesi, buna göre örgütlenme, personel eğitimi. 
4. Tanıtma amaç ve hedeflerinin, programın hazırlanması ve uygulamaya başlanması. 
5. Yazımın yapılması, bilgilerin toplanması, veri kayıtlarının yapılması, bilgi işleme işlerlik ve devam

lılık kazandırılması. 
6. Güncelleştirme ve denetim, ilke ve kurallarınnın belirlenmesi, yaygınlaştırılması, uygulanması. 
7. Muhtarlık askı listelerinin, sandık askı listelerinin hazırlanma, itiraz ve elde etme ilkelerinin ve kural

larının belirlenmesi uygulamaya başlanması. 
8. Sandık seçmen listesi çıkarılmaya hazır seçmen kütüğünün kurulması, sistemin her an istenilen liste 

çıkarabilir ve dağıtılabilir hale getirilmesi. 
Bu çalışmalar her biri birbiriyle ilgili ve iç içedir. Özellikle başlangıçta, üçte bir yenileme seçimlerinin ihti

yacı olan sandık listelerinin elde edilmesi, ilk yazım gibi hususlar, Yüksek Seçim Kurulunun kanun çıkmasın
dan sonra yapacağı inceleme ve çalışmalarıyla vereceği karara bırakılmıştır. 

Bu gerekçede çok kez değinilen yönetim biliminin olanaklarından yararlanma ve uyma zorunluğuna özel
likle bu noktada bir kez daha işaret etmeyi gerekli bulmaktayız. Ancak yönetim biliminin olanaklarından ya
rarlanarak, şu anda kullanılmayan çağdaş teknolojinin olanaklarının; devlet koritrolundakl geniş makine ekip
man ve bir diğer kaynak olan zamanın harekete geçirilmesi, kullanılabilmesi ve yararlanılabilmesi mümkün 
olacaktır. Türkiye dışında gelişmekte olan yeni kavram, yöntem ve teknoloji ürünlerinin tanınması, öğrenilmesi, 
mümkün olanların derhal kullanılmaya başlanması, iç ve dış dünya arasında yararlı bağ kurulması sağlanabi
lecektir. 

B) Engel Güçlük ve Sorunlar : 
Seçmen kütüğünün merkezileştirilmesinin ve çalışmada bilgi işlem tekniklerinden yararlanılmasının bazı 

sorunları olması doğaldır. Bazıları bugünkü sistemde de mevcut olan bu sorunları tekrar etmek yararlı görül
müştür. 

1. Mevzuat gereği bazı formaliteler, bürokrasi gereği uzayan işlemler, görevlilerin konuya gerekli ilgiyi 
esirgemeleri, motivasyon eksiklikleri, çalışmaların sonuç alıcı niteliğine olumsuz etki yapacak sorunlardır. 

2. İlk kez uygulanacak yeni bir sisteme karşı oluşabilecek kamuoyu, yıpratıcı olabilecek haberler, yorum
lar, anonim eleştiriler, kampanyalar, çalışmaların esenliği açınsından kritik öneme sahiptir. Vatandaşların, ya
zılı başvurulara ve özellikle form kullanmaya alışık olmaması, çalışmaların verimini azaltacak sorunlardan bi
ridir. 

3. Bu tür bir çalışmanın, bu büyüklükte henüz yapılmamış oluşu dolayısıyla, bilgi birikiminin bulunma
ması, kamusal uygulamalarda tanıtmanın öneminin bilinmemesi ve denenmemiş olması, kamu yönetiminde, 
program, rapor tekniklerinin gelişmemiş olması da başlangıçta gözönüne alınması gereken sorunlardır. 

4. Veri toplanacak 70 bin civarmda yerleşim biriminin coğrafi mekan içinde dağınık bulunması, aynı 
isimde çok sayıda vatandaş bulunması, nüfus cüzdanlarının ve numaralarının tek düze olmaması, kırsal bölge
lerde özellikle kadınlardan yüz yüze bilgi almanın zorluğu, verilerin genel niteliği ile ilgili sorunlardır. 

5. Yerleşme birimlerinde standart bir tanıma ve tanıtma, isimlendirme sistemine sahip bulunulmaması; ida
ri bölümün, PTT hizmetleri, nüfus hizmetleri ve yerel alışkanlıklara göre isimlerinin farklı oluşu; veri top
layacak personelin eğitimi, veri toplama yöntemlerinin yaygın olmaması, vatandaşların ve kamu yöneticileri
nin göstereceği ilginin düzeyi veri toplama yöntemlerinin uygulama sorunları olacaktır. 

6. Bilgilerin standartlaştırılması, numara, itiraz, düzeltme işlemlerinin bütün vatandaşlara yaygınlaştırılması; 
veri kayıplarının ve eksikliklerinin tamamlanması; meydana gelecek mekanik hataların bulunması ve düzeltil-
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mesi, arşiv yöntemleri, kütüğün her zaman veni vt*. kullanılabilir tutulması, bilgi işlem ve tasarım ile ilgili baş
lıca sorun kaynaklarıdır. 

Yukarda genel çizgiler içinde belirlenen sorunların ortak özelliği; çözüm bulunmaması halinde, toplanma
sı çok zor ve pahalı olan bilgilerin telâfi edilmesi güç ya da olanaksız şekilde bozulması, kaybolması ve bazı 
vatandaşlann haklarını kullanmakta karşılaşacakları zorluklara neden olmalarıdır. 

C) Başarı ve Başarısızlık : 
Teklifi hazırlayanların temel kanısı ve inancı; Yüksek Seçim Kurulu yönetiminde, bütün vatandaşların ve 

kamu kuruluşlarının yardımı ile, gelişmiş yönetim ve bilgi işlem teknikleri uygulanarak, merkezi seçmen kü
tüğünün süratle kurulacağı ve kullanıma başlanacağıdır. Bu teklif bu inancın ifadesi olarak hızırlanmıştır. 

Böyle bir sistemin kurulması, bütün kamu oyu, siyaset adamları ve seçmenler için, aktif bir değer olacağı 
gibi; bu uygulamadan alınacak cesaret ve kazanılan tecrübe ile daha geniş kapsamlı çalışmalara başlanabilmesi-
ne imkân verecektir. 

Elde edilecek en tehlikeli sonuç, teklifin kanunlaşmasından, ve mevcut sisteme güvenle dönüş olanakla
rının yitirilmesinden sonra görülecek başarısızlıktır. 

Bu teklif ve gerekçede önerilen ilke, kural ve yöntemler, her ne kadar böyle ihtimalleri kaldırmaya yönelik 
ise de, her yeni girişim gibi, seçmen kütüklerinin yeni sistemle düzenlenmesinde de başarısızlık risk ve ihtimalini 
gözden uzak tutmamak ve tedbirli olmak gerekecektir. Bu ihtimalin varlığı kütüklerin düzenlenmesinde strate
jiyi çizecek karar alma makamını, alternatifleri düşünmeye itecektir. 

Yukardan beri belirtilmeye çalışılan, düşünce ve görüşler ile, başarı inancından kaynaklanan madde gerek
çeleri aşağıda sıralanmaktadır. 

Madde : 28 

Seçmen kütüklerinin yazımında bilgi işlem tekniklerinden yararlanılmasına karar verildiğinden, bir sistem 
ve uzmanlık işi olması nedeniyle Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da bir Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğü kurulması gerekli görülmüştür. 

Bu maddede bu yeni kuruluş ile ilçelerdeki kuruluşlarla ilgili seçmen kütüğü bürolarının kuruluşu ele alın
mış, ve kanun uygulamasında kavram karışıklığına meydan verilmemesi için, teklifte ilk defa yer alan deyimle
rin tanımı yapılmıştır. 

Bu tanıma göre seçmen kütüğü; sandık seçmen listelerinin bilgisayar yazıcıları (araçları) ile elde edilerek, 
her seçmeni tek olarak tanımlayan bilgiler ile sistemin gerektireceği diğer bilgilen kapsayan, manyetik band, 
disk veya gelişmelere göre başka bir bilgi saklayıcı malzeme olmaktadır. 

Bu malzeme günümüzde kullanılan deyimi ile madde metninde (bilgisayar ortamı) olarak isimlendirilmiş
tir. 

Madde : 29 

Bu maddede Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulması öngörülen Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğünün kuruluş ve çalışma amacı açıkça belirtilmiş ve yapılacak çalışmalardan elde edilmesi gerekli sonuçlar 
gösterilmiştir. 

Ayrıca; Yüksek Seçim Kuruluna tespit edilen çalışma amacına ulaşılması için gerekli görülen karar ve ted
birleri alma yetkisi verilmiş, ve bu hizmetin ifasında tanıtma işi çok önemli bir konu haline geldiğinden bütün 
ülke ve vatandaşları kapsayan tanıtma programlarının sürekli uygulanması görevinin Yüksek Seçim Kurulun
ca yerine getirilmesi hususu öngörülmüştür. 

Madde : 30 

Bu maddenin düzenlenmesinde; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün ve ilçelerdeki seçmen kütük büro
larının ilk kuruluşlarının; sistemin hatasız, süratli ve başarılı sonuçlar alması bakımından çok önemli olduğu 
gözönünde tutularak; kuruluş, işleyiş ve çalışma ilkeleri açıkça belirlenmiştir. 

Bu kuruluşlarda çalışacakların hizmete uygun nitelikleri taşımaları ve devam ettirmeleri gerekmektedir. 
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Organizasyonun yönetimi, tamamen Yüksek Seçim Kurulunun hazırlayacağı ve gerektikçe değiştirebileceği 
«genelgelere» bırakılmıştır. 

Bu genelgeler, çok kullanılan deyimiyle teşkilatın el kitabı mahiyetindedir. Kadroların alınması, kadrola
rın kullanılması için gerekli kolaylık bu madde ile sağlanmıştır. Genel Müdürlük ve ilçe seçmen kütüğü büro
larındaki personel genelgede yer alan esaslara göre yönetileceklerdir. 

İlçelerdeki personel, doğrudan doğruya ilçe seçim kurulu başkanlığına bağlı olacak ve bu bağlılık Yüksek 
Seçim Kurulunun yayınlayacağı genelgeye uygun bir çalışma düzeniyle çelişmeyecek, Anayasa hükümlerine 
uygun olarak, bütün seçim işleri gibi seçmen kütüğü yapımı çalışmaları da seçimlerin yargı organlarının genel 
yönetim ve denetim altında yapılır ilkesine uygun olarak seçim kurullarının yönetim ve denetiminde gerçek
leştirilecektir. 

Madde : 31 

Bu maddede Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün yapacağı hizmetlerin mahiyeti, ve ihtisas kadrolarına 
ihtiyaç duyulacağı gözönünde tutularak Yüksek Seçim Kuruluna devamlı ve geçici personel alma yetkisi dı
şında sözleşmeli personel alma yetkisi verilmiş ve tarafsızlığı sağlamak amacıyla bu işlerde çalıştırılacaklarda 
genel hükümler dışında aranması gereken nitelikler belirlenmiştir. 

Madde : 32 

Bu maddede Yüksek Seçim Kurulunun Anayasanın 75 nci maddesinde belirtilen şekilde görevlerini ifa ede
bilmesi için seçim işleriyle ilgili olarak bu kurulca alınacak kararlar ve tedbirlerin bütün kamu kuruluşlarını 
ve görevlilerini bağlayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde : 33 

Bu madde ile yapılan düzenleme ile seçmen kütüğünün kurulması, denetlenmesi ve güncelleştirilmesi tanım
larına açıklık kazandırılmıştır. Seçmen kütüğü her dört yılda bir yeniden düzenlenecek sürekli bilgi toplama 
ve ve her iki yılda bir genel denetleme ile güncelleştirilecektir. 

İlk yazımdan sonra meydana gelen seçmen kütüğü maddede gösterilen esaslar dahilinde günlük vukuat ola
rak bu kütüğe intikal ettirilmek suretiyle istendiği anda nihai sonuçların elde edilebileceği bir vasata ulaşmak
tadır. Yazım ve denetleme ve askı listelerine yapılan itirazlar sonunda verilen kararlar dışında kütükte düzelt
me yapılması tadadi olarak belli olaylarla sınırlıdır. Bir başka deyimle seçmen kütüğüne güncelleştirme yolu 
ile yeniden seçmen ismi eklenemez. Sadece mevcut kütüklerde isimleri yazılan seçmenlere ait kayıtlar üzerin
de kanunda gösterilen şekilde düzeltmeler yapılabilir ve vefat edenler seçmen kütüğünden çıkartılabilir. 

Madde : 34 

Bu maddede kütüğe yazılma esasları düzenlenmiştir. Genel yazım ilkesi benimsenmiş; ve yazımın görü
len seçmenin yazılması görülmeyen seçmenin yazılmaması şeklinde yapılması öngörülmüştür. Yazım memur
ları yazım yerinde bulunan seçmeni gördükten sonra kimliğini ispatlayan resmi belgeye göre yazım işlemini 
tamamlayacak ve yazım sırasında olmayan kimseleri başkalarının beyanına istinaden de olsa kaydetmeyecek-
tir. 

Yazım sırasında; bulundukları yerlerden başka yerde oturanların yazımında aynı esas uygulanacak ancak 
kendi beyanları istikâmetinde adresleri yazım formlarına işlenecektir. Şüphesiz yazım görevlileri beyanın doğ
ruluğunu kontrol edebilme yetkisine sahiptirler. 

Yazım formunun düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi işi tamamen Yüksek Seçim Kuruluna bırakılmakla 
birlikte seri numaralı olması ve seçmene imzatılması hususlarına madde metninde yer verilmiştir. 

Madde : 35 

Bu maddede yurt dışında oturan vatandaşların yazımına ait esaslar düzenlenmiştir. 
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Madde : 36 

Bu maddede yazım ve denetlemenin bütün Türkiye'de aynı zamanda yapılması ilkesi benimsenmiş, ülke
nin çeşitli bölgelerindeki iklim şartları da gözönünde tutularak geçici ikâmetgâh değişikliklerinin nispeten 
az olduğu ve vatandaşların genellikle daimi ikâmetgâhlarında bulundukları en uygun ay olan Nisan ayının 
ikinci pazar günü yapılması öngörülmüştür. Gerek yazım gerekse denetleme gününde saat 05.00'den itibaren 
yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar ve her halükarda aynı gün saat 19.00'a kadar görevli
lerden başka kimselerin bulundukları yerlerden ayrılmaları yasaklanmıştır. 

Geçici 16 ncı maddeye göre ilk yazım bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen 60 ncı günü ta
kip eden ilk pazar günü olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla bu ilk yazımdan sonra yapılacak yazım ve denet
lemeler bu maddede belirtildiği şekilde ait oldukları yılların Nisan ayının ikinci Pazar günü yapılacaktır. Diğer 
taraftan yazım işlerinde görevlendirileceklerin yanlarına bu kanunun 14 ncü maddesinin dördüncü fıkrasına 
göre Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği siyasi partilerin birer temsilci vermeleri esası kabul edilmiş ve 
partiler tarafından görevlendirilecek temsilcilere de yazım memurları gibi ücret ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde : 37 

Bu maddede seçmen kütüğü yazımında formlara yazılacak bilginin tespitinde resmi belgelerin esas alınman 
kabul edilmiş ve ayrıca seçmenin devamlı oturduğu adresin tespitinde muhtarlıkların ve varsa apartman yö 
neticilerinin kayıtlarından da faydalanılabileceğine işaret olunmuştur. 

Madde : 38 

Bu madde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki bu Kanunun «seçim 
bölgesi krokisi ve binalar cetveli» başlığını taşıyan 31 nci maddesiyle 24 . 3 . 1973 tarih ve 1700 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklikten evvelki 32 nci maddenin ihtiva ettiği hususları birleştirmek suretiyle yeniden 38 nci 
madde numarası altında düzenlenmiştir. 

Madde : 39 

Bu maddede muhtarlık bölgesi askı listesinin tanımı yapılmış ve ihtiva ettiği unsurlar ile dağıtımının yapı
lacağı yerler belirlenmiştir. Bu liste her yü sonunda kütükte mevcut kesinleşmiş bilgilerden elde edilecektir. O 
yıl içinde denetleme yazımı yapılmış ise bu yazımdan elde edilen bilgilerle o yü seçmen kütüğüne girmiş olan
lar ve güncelleştirme işlemleri ile elde edilen bilgiler birleştirilerek muhtarlık bölgesi askı listelerine dahil edil
mek suretiyle askıya çıkarılacaktır. 

Madde : 40 

Bu maddede muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı zamanı ve süresi ve konu ile ilgili olarak yapılacak iş
lemlerin nelerden ibaret olduğu belirlenmiştir. 

Madde : 41 

Bu maddede mükerrer yazınım önlenmesi, denetlenmesi için alınacak tedbirler belirtilmiş, mükerrer yazımın 
tespit edilmesi halinde resen yapılacak işlemler ile seçmenin mükerrer yazıldığını veya yazılmadığını, daha 
açık bir deyimle mevcut bilgilerin bir tek seçmeni tanımlayıp tanımlamadığını kontrol için araştırılması lazım 
gelen unsurların nelerden ibaret olduğunu ve itiraz üzerine seçim kurullarının yapacakları muameleler ile se
çim kurullarından verilen kararların seçmen kütüğüne intikalini sağlayacak usul hükümlerine ait düzenleme
ler getirilmiştir. 
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Madde : 42 

Bu maddede sandık bölgesi askı listelerinin dayandığı bilgi kaynağı ve tanzim şekli ile dağıtım yerleri gös
terilmiştir. 

Madde : 43 

Bu maddede sandık seçmen listesi tanımı yapılmış, dağıtım yerleri gösterilmiş ve sandık kurullarına veri
lecek nüshalarda mutlaka oyunu kullanan seçmenin isminin karşısına imzasını atmasına, parmak izinin alın
masına ve icabında meşruhat verilmesine müsait boş bir yer ayrılması zaruretine işaret edilmiştir. Bu maddede 
ayrıca seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları, sandığın yeri hakkında muhtarlardan bilgi almalarını 
kolaylaştıracak hükümler getirilmiş ve muhtarların seçim işlerindeki görev ve yetkilerine açıklık kazandırıl
mıştır. 

Madde : 44 

Teklifte mükerrer oy kullanımına imkân verdiği tespit edilerek seçmen kartı ile oy kullanma usulü kaldırıl
mıştır. Bu itibarla bu maddede yazılı ve seçmenlerin seçmen kütüğüne kayıtlı olmak kaydı ile hangi seçim böl
gesinde, kaç numaralı sandıkta, hangi seçmen sıra numarası tahtında oy kullanacağını belirten ve oyların ko
laylıkla kullanılması amacıyla hazırlanmış seçmen bilgi kâğıtları ile karşılaştırılmaması ve aynı değerde tutulma
ması gerekmektedir. Maddede bu maksatla seçmen bilgi kâğıdının hiçbir surette kimlik belirlemesinde belge 
olarak kullanılamayacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Teklifin 29 ncu maddesinde yazılı ülke düzeyindeki tanıtma programının bir parçası olarak bu madde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Ve seçmen bilgi kâğıdı ile oy kullanılması mümkün değildir. 

Madde : 45 

Bu madde ilçe, il ve bütün Türkiye seviyesinde mükerrer yazım ve mükerrer oy kullanma durumlarının 
mevcut olup olmadığının kontrolü ve sair işlerin denetlenmesi için konulmuş anahtar niteliğinde bir madde
dir. Maddede, listelerin soyadı alfabe sırasına ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre düzenlenmesi öngö
rülmüş ise de bu denetimin ve kontrolün veya sistemin gerektirdiği diğer ihtiyaçlara göre yapılacak denetim 
ve kontrollar için başka verilere veya belli çevrelere göre listeler düzenlemekte şüphesiz Yüksek Seçim Kuru
lu yetkilidir. 

Madde : 46 

Bu madde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün çalışma esaslarının ve uygulamalarının siyasi partiler tem
silcilerine tanıtılması amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde : 47 

Bu maddede bir tedbir ve denetim esası getirilmiş ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgilerden 
diğer devlet kuruluşlarının yararlanma yöntem ve kuralları yasa ile düzenlenir denmek suretiyle yasalarda 
-özel.bir hüküm olmadığı sürece toplanan bilgilerin Genel Müdürlük bünyesinde muhafaza edileceğine ve ka
nunda yazılan amaçlar dışında kullanılmayacağına işaret edilmiştir. 

Madde : 52 - 53 

Bu maddelerde yapılan değişiklikle, seçime katılan siyasi partilere televizyonla da propaganda yapma im
kânı sağlanmış, ve televizyon konuşmalarının radyolarla yapılan konuşmaların yapıldığı gün ve saatlerde ve 
aynı zamanda yapılması, televizyon konuşmaları sırasında Türk Bayrağı, konuşmayı yapan partinin amlemi-
ni ihtiva eden bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmemesi esası getirilmiş ve 
televizyonda konuşma yapanların Millet Meclisi İçtüzüğünün 57 nci maddesinde belirlenen kıyafet içinde 
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bulunmaları zorunluluğu öngörülmüştür. Ayrıca seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenmesi halinde 
yenileme tarihinin ilanından itibaren oy verme günü saat 21.00'e kadar TRT haber bültenlerinden verilecek 
siyasi partilerin seçim çalışmaları ile ilgili haberlerde eşitlik esasları dairesinde yayın yapma zorunluğu ge
tirilmiş ve Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek süre ve kelime sayısı sınırlan içinde kalmak kaydıyla siyasi 
partiler tarafından verilecek metinlerin yayınlanması öngörülmüştür. 

Madde : 54 

Bu maddede yapılan değişiklikle, siyasi partilerin seçim konuşmaları sırasında televizyon haber bültenleri
nin yayımlanmasına imkân verebilmek ve normal yayımların da yapılabilmesini sağlamak amacıyla bu propa
ganda yayınlarının sat 22.00'ye kadar devam etmesi uygun görülmüştür. 

Madde : 55 

Bu maddenin yeniden düzenlenmesinde radyo ve televizyondaki propaganda konuşmalarının canlı yayın 
veya banda alınarak yayın usullerinden biri ile yapılması konusunda siyasi partilerin ileri süreceği isteklere 
uyulma zorunluluğu getirilmiştir. Maddenin bu düzenlenmesine göre siyasi partiler adına konuşma yapmakla 
görevlendirilenler dilediği takdirde konuşmasının banda alınarak yayınlanmasını isteyebileceği gibi her zaman 
bu isteğinden vazgeçerek canlı yayın usulüyle konuşmasının yayınlanmasını isteyebilir. 

Madde : 56 

Bu maddeye yapılan ilave ile, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık veya kapalı yer toplantısı 
yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı, açık yer, meydan ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları ra
hatsız edecek biçimde hoparlörlerle propaganda yapılması yasaklanmak suretiyle seçim dönemlerinde büyük 
tartışmalara ve siyasi partilerin ve adayların kanuni propaganda yapma haklarından sonucu itibariyle mahrum 
bırakan olaylara neden olan bir yasa boşluğunun doldurulması sağlanmıştır. 

Madde : 57 

Bu maddede 60 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak madde başlığında yazılı «duvar ve el ilan
ları» ile madde metninde yazılı «duvar ilanı asmak > ibareleri kaldırılmak suretiyle değiştirilmiş ve eski hüküm
ler muhafaza edilmiştir. 

Madde : 58 

Bu maddede yapılan değişiklikle duvar ilanları ibaresi madde metninden çıkartılmış, el ilanları ve diğer her 
türlü matbualar üzerinde resim bulunmasını yasaklayan hüküm kaldırılmıştır. 

Resim yasağının kaldırılması sebebiyle gereksiz duruma gelen «-parti alametleri resim sayılmaz» hükmü 
de metinden çıkarılmıştır. 

Resim ve çizgiden yararlanma siyasi görüşlerin açıklanmasında yazı kadar önemli bir araçtır. Uygulamada 
farklı anlamalar ve farklı fiili durumlarla karşılaşılmış olması sebebiyle el ilanları ile diğer her türlü matbua
lar için öngörülen resim yasağının kaldırılması uygun görülmüştür. Esasen bu hakkın kötüye kullanılması ve 
toplum duygularının sömürülmesi halleri ile ilgili yasaklamalar ve müeyyideler 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununda ve Türk Ceza Kanununda yer alan hükümlerle sınırlanmış ve belirlenmiştir. 

Madde : 59 

Bu maddede yapılan değişiklikle «duvar ilanları» ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde : 60 

Tatbikatta duvar ilanı ve afiş asma yolu ile yapılan propaganda usulünden siyasi partilerin ve adayların 
çeşitli nedenlerle bu propaganda usulünün kabul amacına uygun şekilde faydalanamadıkları, siyasi partilerin 
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ve adayların iradelerinin dışında, hâsıl olan fiili durumların siyasi partiler ve adaylar aleyhlerine yarar yerine 
zarar getirdiği, haklı şikâyetlerin seçim kurullarınca kabulü hallerinde dahi fiilen şikâyet edilen işlemin ve şi
kâyet konusunun orta yerden kaldırılamadığı ve bu konuda yasada yer alan şikâyet müessesesinin işlerliği kal
madığı, afişlerin asılmasında yasaklanan yerlere asılan afişlerin seçim kurulları kararı ile dahi olsa kaldırıl
masında cezai takibata sebebiyet veren olayların meydana gelmesine sebebiyet verdiği, adayları ve seçime ka
tılan siyasi partileri büyük sorunlar ve sıkıntılarla baş başa bıraktığı ve nihayet kâğıt, mürekkep ve baskı mas
raflarının ulaştığı boyutların siyasi partilerin bu propaganda aracından sağlamayı düşündükleri yararlarla oran-
lanamayacak ölçüde gereksiz harcamalara ve külfetlere maruz bıraktığı görüşüne varıldığından umuma açık 
veya herkesin görebileceği açık veya kapaü yerlere afiş veya duvar ilanı asmak suretiyle seçim propagandası 
yapılması yasaklanmış ve madde bu değişikliğe ve ilkeye uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde : 68 

Seçmen kütüğü, sandık seçmen listeleri, birleşik oy puslası, oyunu kullanan seçmene uygulanacak özel bo
ya konularına ilişkin diğer maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde : 75 

Bu maddede yapılan değişiklikle birleşik oy pusulalarının zarfa konulmaksızın nasıl kullanılacağı konusu
na açıklık getiren ibare madde metnine eklenmiştir 

Madde : 77 

Yürürlükte bulunan yasalara göre birleşik oy puslası kullanılan veya kullanılmayan seçimler olsun bütün 
seçimlerde oyların zarfa konularak atılması mecburiyeti vardır. 

Bu teklifle birleşik oy puslası kullanılarak yapılan seçimlerde zarf kullanılmaması ve birleşik oy pusla-
larınm katlanarak ve zamklı kenarı yapıştırılarak zarf haline getirilmesi ve o şekilde sandığa atılması esası ge
tirildiğinden hatalı ve ayrı anlayışlara sebebiyet verilmemesini teminen bu kanunun pek çok maddesinde geçen 
zarf deyiminin bu kanunun uygulaması açısından tarif etme mecburiyeti hâsıl olmuş, madde bu sebeple ye 
niden düzenlenmiştir. 

Ayrıca maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle sandık kurullarınca, birleşik oy puslası kullanılmak 
suretiyle yapılan seçimlerde, birleşik oy puslalarmın, kullanılmayan seçimlerde zarfların sandık kurulu mühürü 
ile mühürlenmesi lazım geldiğine işaret edilerek konuya açıklık getirilmiştir. 

Madde : 78 

Bu maddede yapılan değişiklikle, birleşik oy puslası ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiş ve bu cümleden 
olmak üzere; 

Belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerinde de birleşik oy puslası 
kullanılması, bu seçimlerde adaylıklarını koyacak bağımsız adayların da birleşik oy puslasında yer almaları, 
birleşik oy puslasında siyasi parti adaylarının ad ve so yadlarının yer almaması ve ilgili siyasi partinin adının 
tam yazı halinde ve ayrıca adının baş harfleri ve özel işareti (amblemi) yazılıp resmedilmesiyle yetinilmesi, 
bağımsız adayların ise ad ve soyadları yazılmak ve varsa özel işaretlerin resmedilmek suretiyle birleşik oy 
pusulasında yer almaları, birleşik oy pusulalarının üst bölümüne de seçime katılan siyas; partilerin, altbölü-
münde ise bağınr.ız adayların çekilecek kura sonucuna göre sıralanmaları, bağımsız adayların da kullanabi
lecek oldukları özel işaretlerin Anayasanın temel ilkelerine aykırı olmamasını birbirine ve siyasi partilere 
mahsus özel işaretlere benzememesinin Yüksek Seçim Kurulunca denetlenerek sağlanmasını, ve Yüksek Se
çim Kurulunca her sandıkta kullanılmak üzere 400'lük paketler halinde birleşik oy puslası hazırlanması ve her 
paketin içinde bulunan 400 adet birleşik oy puslası ile bu oy puslalarına ait paket ambalajına ayrı bir seri 
numarası verilip bastırılması, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca her sandık kurulu başkanına diğer seçim araç 
ve gereçleri ile birlikte bu birleşik oy puslası paketlerinden birinin teslim edilmesi ve her sandıkta; ancak san-
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dik kuruluna teslim edilen birleşik oy puslası paketinin taşıdığı seri numarasını ihtiva eden oy puslalarının kul
lanılması ve geçerli olması, bir birleşik oy puslası paketinin seçim günü sandık başında sandık kurulu üye
leri huzurunda açdıp paketten çıkan aynı seri numaralı 400 adet birleşik oy puslasının tümünün sandık kurulu 
mühürü ile mühürlenmesi, 

Birleşik oy puslalarının bir kenarının zamklı olarak hazırlanması ve bu puslalarla yapılacak seçimlerde ay
rıca zarf kullanılmayıp puslalann katlandıktan sonra zamklı kenarının yapıştırılması ve bu haliyle sandığa 
atılması, birleşik oy puslalarında satırlar ve sütunlar arasında mühür izinin hangi yere konulduğu konusunda 
uyanan tereddütleri giderecek ölçüde aralıklar bırakılması, 

Bağımsız adaylık için başvuranlann belli bir miktar parayı avans olarak yatırması ve yasada belirlenen 
oranda oy alamadıklan takdirde bu paranın hazineye irat kaydedilmesi böylece, seçim gücü olmayan kimse
lerin bağımsız olarak adaylıklarını koymalarının bir ölçüde de olsa önlenmesi, 

Siyasi parti adaylarının ad ve soyadlarının birleşik oy puslasında yer almamasından doğabilecek sakınca
ların bertaraf edilmesi amacıyla, bu adaylann ad ve soyadlarının liste sırasına göre oy verme yerinde ve san
dık alanında asılması, 

Kuralları getirilmiştir. 

Madde : 86 

Bu maddede yapılan değişiklikle, seçmen kütüğü müessesesinde yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak, 
madde metninde geçen «seçmen kütüğü» sözcükleri, «sandık seçmen listesi» olarak değiştirilmiştir. 

Madde K 87 

Bu maddede yapılan değişiklikle oy verme sırasında yapılan yolsuzlu!kların en önemli (kaynaklarından biri 
odan «seçmen kartı ile kiımliğıin ispat edilmesb kuralı teılkedilmdş; bu işin, nlülfus hüviyet dizdaniiyla veya 
Yüüksdk Seçim Kurulunca her seçim için belirlenip ilan edilecek resimli kimlik belgeleriyle yapılması kuralı 
getirilmişsin Ancak, yeterli amştırrnalara dayanmadan düzenlenebilmesi ve kolaylıkla sağlanabilmesi mümkün 
olan belediyeler ve muhtarhklarca onaylanan kimlik belgelerinin bu maddenin uygulanmasında geçerli sayıl
maması uygun bulunmuştur. 

Az nülfuslu köylerde oturanların biribMm* yakından tanıdığı ve bu gibi yerlerdeki seçmenlerin nüifus hü
viyet cüzdanını veya resmi kimlik belgesini hazır bulundurmasının güçlüklere yol açacağı düşünceleriyle, 
düfusu 2 000 den az olan köylerde, seçmen (kariliğinin tespiti için nüfus hüviyet cüzdanının veya resmi fcimlik 
belgesinin ibraza kural olarak muhafaza edilmekle birlikte, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin kimliğinin, san
dık, kurulunca tanınan 'M seçmenin tanıklığı üe tespit edebilmesi imkânı öngörütaüşttir. 

Madde : 91 — 92 

Bu maddelerde yapılan değişiklikle, zarf Manılm ayarak birleşik oy puslasıyla yapılacak seçimlerle ilgili 
yeni hükümler madde metinlerine eklenmiştir. 

Madde : 93 

'Bu maddede yapılan değişiklikle, bir 'kimsenin, aynı seçimde birden fazla oy kollanmasını önlemek ama
cıyla, oyunu lkuSandikıtan sonra, en az 12 saatlik süre boyunca çıkmayan özel boya 'ile işaretlenmesini sağla
yacak; hüMim madde metnine eklenmjiştir. 

Madde : 94 

Bu maddede yapılan değişiklikle, sandık kurullarında başkan ve üye olarak çalışanların oy vermesi yeni 
esaslara bağlanmış; böylece, bir seçmenin, biri görevli bulunduğu sandıkta, ikincisi seçmen listesinde yazıl
dığı sandıkta olmak üzere iki kez oy fcuHanması ihtimali önlenmiştir. Öte yandan adaylarla müşahitlerin, 
seçmen listesinde kayıtlı bulundukları sandıklara gidip oy verme irnfcânlan mevcut bulunduğundan bu braı-
seüörin hazar 'butaduklan sandıkta oy verebilmelerine kokan veren eski hüküm kaldırılıştır* 
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Madde -. 97 

Bu maddede yapılan değişiklikle, birleşik oy puslaısı kullanaliaralk yapılan seçimlere de uygulanabilmesi 
için madde metnine, «birleşik oy puslaları» ibaresd eklenmiştir. 

Madde : 103 

Bu maddede yapılan değişiklikle, bu yasa değişikliği ile birleşik oy puslalarına verilen yeni biçim ve 
özelikler gözönJüıne alınarak, madde hükmünün birleşik oy puslası kullanılmak; suretiyle yapılacak seçfcn* 
lere de uygularııabümıesirü mümlkün kılan ibareler, madde matrune eMenmiştir. 

Madde : 112 

Bu maddede yapılan değişiklikle, seçim kurullarına yapılacak itirazlarla ilgili usul hükümleri yeniden dü
zenlenmiş; 'bu cümleden olmak üzere, seçim kurulu başkanının bulunmadığı zamanlarda itiraz dilekçesinin 
nöbetçi savcrya verilebilmesi kuralı getirilerek, süre geçmesi nedeniyle itiraz hakkının ortadan kalkması 
ihtimali bertaraf edüimıiş; siyası partiler adına yapılan itirazlar için imza ve kimlik 'kanıtlama usulleri basüt-
kıştıirilmiş; elde bulunmayan fakat nerede olduğu bilinen ve bildirilen delilerin, seçim ikurullarınca celp ve tet> 
kik edilmesini zorunlu 'kılan hüküm getirilerek mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde : 117 

Bu maddede yapılan değişiklikle, şikayet üzerine seçim kurullarınca verilecek kararlara karşı itiraz süresi 
24 saatten 48 saate çıkarılmıştır. 

Madde : 122 — 123 — 124 

Bu maddelerde yapılan değişikliklerle, bu yasayla yeniden düzenlenen seçmen kütüğü ve sarıldık seçmen 
listeleri hakkındaki hükümler gözönünde tutularak banlara ıkarşı itirazlar yeniden düzenl'enmiştlir. 

Madde : 125 

Bu maddede yapılan değişiklikle, maddeye yenü bir fıkra öklenrnıiştir. Bu fıkra hükmüyle, herhangi bir 
siyasi partinin listesinde yer alan adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yönetmelilklerinde yazılı hü
kümlere aykırı davranıldığından bahisle itiraz yapma yetkisi, münhasıran o partinin üyelerine tanınmıştır. 
Aday tespiti ve tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması, bir siyasi partinin iç işi olarak kabul edil
miş ve ıbuna o partinin üyesi olmayan kimselerin itiraz dememesi 'kuralı getirilmiştir. 

Madde : 128 

Bu maddede yapılan değişiklikle, itiraz süresi maddede yazılı ölçüler içinde uzatılmış, böylece bu itiraz
lara işlerlik kazandırılmak amaçlanmıştır. 

Madde : 130 

Bu maddede yapılan değişiklikle, Anayasanın 68 nci maddesinde öngörülen seçilme yeterliği ile ilgili id
dialar dışındaki nedenlerle adaylara yapılacak itirazların, adaylığın kesinleşmesine kadar yapılabilmesi, ke-
linleşmeden sonra bu tür itirazların kabul edilmemesi kuralı getirilmiştir. 

Madde : 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 
161, 163, 164, 165, 166, 170, 171 : 

Bu maddelerde yapılan değişikliklerle, seçim suçları için öngörülen ceza yaptırımlarına işlerlik kazandır
mak ve bu ceza hükümlerinin caydırıcı olma niteliğini artırmak amacıyla, para cezaları 10 misli artırılmış. 
hapis cezaları ilgili maddelerin hizalarında yazılı ölçüler içinde fazlalaştırılmıştır. 
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Madde : 180 

Bu maddede yapılan değişiklikle seçim suçlarından doğan kamu davasının açılması için öngörülen üç ay
lık süre bir yıla çıkarılmak suretiyle çok sayıda seçim suçunun dava zaman aşımı nedeni ile takipsiz bıra
kılmasının önlenmesi düşünülmüştür. 

Madde : 181, 182, 183 

Bu maddeler, seçmen kütüğü ve seçmen listeleri hakkında yapılan yeni düzenlemelere paralel duruma 
getirilmiştir. 

298 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ MADDELERİN GEREKÇELERİ : 

26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
na çeşitli kanunlarla 10 Geçici Madde eklendikten ve bunlara l'den 10'a kadar sırayla geçici madde nu
marası verildikten sonra, bu kanuna 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla ve 20 . 2 .. 1979 tarihli 
v« 2181 sayılı Kanunla eklenen birer geçici maddeye madde numarası konulmamıştır. 

Bu defa hazırlanan teklifte, bu eksiklik giderilmiş ve yukarıda gösterilen iki geçici maddeye sırasıyla (ge
çici madde 11) ve (geçici madde 12) numaralan verildikten sonra yeni eklenen 5 geçici maddeye bu sıra 
gözetilerek madde numarası konulmuştur. 

Geçici Madde 13, Geçici Madde 14 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla eklenen bu iki geçici 
madde ile, Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının yeni düzenlenen kuruluş biçimlerine uy
gun duruma getirilmesi amacıyla intikal hükümleri yürürlüğe konmuştur. 

Geçici Madde : 15 

Bu geçici madde hükmüyle, önceki yasalar gereğince Adalet Bakanlığına bağlı olarak daimi seçmen kü
tüğü bürolarında çalışan personelle ilgili intikal hükümleri yürürlüğe konmuştur. 

Geçici Madde : 16 

Bu kanunun 36 ncı maddesi gereğince yapılacak ilk genel yazımın tarihinin belirlenmesi için bu geçici 
madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde : 17 

Bu geçici madde ile, bu kanun hükümleri gereğince düzenlenecek seçmen kütüğünün ve sandık seçmen 
Üstelerinin tamamlanmasına kadar yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği ve milletvekili ara seçimlerinde ve yerel idare seçimlerinde kullanılacak seçmen kütüğü ve sandık 
seçmen listelerine ilişkin intikal hükümleri düzenlerimiştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİNİN SEÇİMİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 
GEREKÇESİ : 

Madde : 1 

Bu maddede yapılan değişiklikle, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de uygulanacak 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun maddeleri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde : 11 - 13 

Bu maddelerde yapılan değişiklikle madde metinleri, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanunda birleşik oy puslaları için yapılan yeni düzenlemelere paralel duruma getirilmiştir. 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ 

Madde : 10, 11, 12 

Bu maddelerde yapılan değişikliklerle, madde hükümleri, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütük
leri hakkında kanunun 14 ncü maddesinin 11 nci fıkrasında yeniden düzenlenen seçimlere katılabilecek par
tilerle ilgili tanıma paralel duruma getirilmiştir. 

Madde : 17 

Anayasanın 68 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan, «seçim güvenliği bakımından hangi memurların 
ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla düzenlenir», hükmü ile, yapılacak yasa düzenlemeleri sırasın
da, «seçim güvenliği» unsurunun dikkate alınması emredilmiştir. 

Oysa, 25 , 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yürürlükteki biçimi ve bunun uygu
lanmasından çıkan örnekler, bu madde hükmünün, Anayasada öngörülen amacı gerçekleştirme konusunda 
yeterli olamadığı, aksine, Anyasa koyucusunun amacına tamamen ters sonuçlar veren bir nitelik taşıdığı 
gerçeğini ortaya koymuştur. 

«Memurların tarafsızlığı», «kamu yetkililerinin siyasal partilere ve farklı siyasal görüş taşıyanlara eşit iş-> 
lem yapması» ilkeleri, «seçim güvenliği» kavramı içinde düşünülmesi gereken Anayasa ilkeleridir. Bu ilke« 
leri dikkate alan Anayasa koyucusu, memurların «seçim güvenliğini» ihlal edecek tutum ve davranışlarda 
bulunmamalarını amaçlamıştır, 

Bu amaç gözetilerek yapılacak yasa düzenlemesi sırasında seçim sonuçlarım etkiliyebilecek görev yerle
rinde çalışmakta olan memurların, ama yalnız bunların, seçimden belli bir süre önce istifa etmeleri kura» 
linin getirilmesi bir Anayasa emri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Maddeye, bu Anayasa ilkelerinin amaçladığı biçimde yeni bir içerik ve kamu görevlilerinin görevli sayıl
ması gereken seçim çevrelerine açıklık kazandırılmıştır. 

Madde : 23 

Bu maddede yapılan değişiklikle, aday listelerinin kesinleşmesinden oy verme günü saat 17.00'ye kadar 
ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler üzerine, ilgili siyasi partinin genel 
merkezindeki yetkili organlarınca, bu eksikliklerin iki gün içinde tamamlanmasını öngören yeni hüküm ge* 
tirilmiştir. 

Böylece, milli iradeye ters sonuçlar veren» kazanması muhtemel adaylara karşı rakiplerinin yasa dışı 
girişimlerde bulunması olasılıklarını açık tutan eski hüküm kaldırılmış ve seçmen eğiliminin seçim sonucu» 
na yansıması ilkesi gerçekleştirilmiştir. Maddenin 2 nci fıkrası uyarınca, ilgili parti teşkilatı aday listeleri* 
nin eksilme vuku bulan yeri ve sırası için belli süre içinde yeni aday bildirerek listeyi tamamlamış ola* 
çaktır. 
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Madde : 24 

Bu maddede yapılan değişiklikle seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanuna ge
tirilen, bağımsız adaylann da birleşik oy pusulalarında yer almalarına ilişkin kural bu maddeye yansıtılmış
tır. 

Madde : 27 

Bu maddede yapılan değişiklikle, madde metni, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak* 
kında Kanunda yapılan yeni düzenlemelere paralel duruma getirilmiştir. 

Madde : 29, 30, 31, 33 

Bu maddelerde yapılan değişiklikle, kaldırılan «tercih oyu» ile ilgili ibareler madde metninden çıkarılmış 
ve maddelerin bunun dışındaki eski hükümleri aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde : 41 

Bu maddede yapılan değişiklikle, madde metni bu kanunla yapılan düzenlemelere uygun bir içeriğe ka
vuşturulmuşlar; 

KALDIRILAN HÜKÜMLERİN GEREKÇELERİ 

(Çerçeve Madde — 5) 

Madde 5. — Teklifin 5 nci çerçeve maddesi ile, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanun ile 306 sayılı Milletvekili seçimi Kanununun gereksiz duruma gelen maddelerin kal
dırılması amaçlanmıştır. 

Madde 6 - 7 — Yürürlük ve yürütme maddeleridir, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişikte sunulan kanun teklifimizin 2/707 esasta kayıtlı ve halen Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 
bulunan Kanun Teklifi ile birleştirilmek üzere kabulünü ve gereğinin süratle yapılmasını saygıyla arz ve 
rica ederim. 

22 . 3 . 1979 

İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

NOT : 2/707 esas no. lu teklif, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda görüşülerek Adalet Komisyo
nuna intikal etmiş bulunduğundan, bu teklif, Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 22 . 3 . 1979. 
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GEREKÇE 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Milletvekilleri İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi 
Cumalıoğlu, Turan Kocal ve Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 2/707 esasta kayıtlı 
kanun teklifinin incelenmesinden 298 sayılı 26 . 4 . 1961 günlü Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkındaki Kanunun, «dava süresi)» başlığını taşıyan 180 nci maddesinde yazılı üç aylık sürenin 
bir yıl olarak belirlenmek suretiyle değiştirilmesinin istenildiği anlaşılmış ve yapılan tespitten Anayasa Ko
misyonunca bu değişiklik teklifinin aynen kabul edildiği görülmüştür. 

Yapılan bu değişikliğin tatbikatta tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla bu madde ile ilgili 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun «Seçim Delillerinin Saklanması başlığını taşıyan 37 nci maddesinde 
de değişiklik yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur, 

2/707 esasta kayıtlı teklifte 37 nci maddenin değiştirilmesi hakkında bir talep bulunmamaktadır. 
Gerçekten dava zaman aşımı süresi üç aydan bir yıla çıkarümasına rağmen 37 nci maddede Seçim De

lillerinin altı ay süre ile saklanması gibi bir durumla karşı karşıya kalınacaktır. Bu itibarla bu değişikliğe 
mütenazır olarak seçim delillerinin dava sonuna kadar muhafazasını temin etmek amacıyla 37 nci maddede 
yazılan altı aylık sürenin iki yıla çıkarılması lazım geldiği ve 1 nci değişikliğin zaruri bir sonucu olduğunu 
kabul etmek gerekmektedir. 

tik teklif Anayasa Komisyonunda görüşülmüştür. Bu komisyon 180 nci maddede yapılan değişikliği ka
bul etmiştir. Madde mevzu itibariyle tamamen Adalet Komisyonunun ihtisasına taalluk etmektedir. Bi
rinci teklifin bütünlüğünün muhafazasını teminen bu teklifimizin münhasıran Adalet Komisyonuna havale 
edilmesini ve 2/707 esasta kayıtlı kanun teklifi ile birleştirilmesini istemek mecburiyeti hâsıl olmuştur£ 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İSMAİL HAKKI TEKİNEL'İN TEKLİFİ 

25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 Numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE î. — 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçim Delillerinin Saklanması : 

Madde 37. — Hesaba katılan ve katılmayan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım ve döküm cet
velleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süreyle, ilçelerde 
ilçe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklamr ve Yüksek Seçim Kurulunun 
talebi olmadıkça hiç bir yere gönderilmez, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 13.4.1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 

M. M. C. S. ÖZETİ 

331 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Sicimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu
na Bir Ek Madde ile 5 Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhu
riyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hk. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 37 gün 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 37 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 21 Mayıs 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1 — Anayasa ve Adalet Kom. 2 Hafta 
2 — Gündeme 20.4.1979 20.4.1979 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 18.4.1979 
Esas No. : 2/148 
Karar No. : 66 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 11 Nisan 1979 tarihli 77 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul 
edilen, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici 
Madde Eklenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 13 Nisan 1979 tarihli ve 3151 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün Komisyonumuza gönderilen teklif, Komisyonumuzun 
18 Nisan 1979 tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde incelenmiştir. 

Ülkemizde uygulanagelen seçim kanunlarını günün koşullarına göre düzenleyen, seçimlerde eşitliği, güven
liği ve dürüstlüğü daha da teminat altına alan teklif, 
Komisyonumuzca olumlu bulunarak, tümü kabul edilmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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'Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci madJeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, anılan teklifin bir an önce yasalaşmasında büyük yarar gördüğünden, Genel Kurulda ön

celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
îşjbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilnek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihnî Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Saban Demirdağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

îzmir 
Kûmran Er'kmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Uşak 
Karşıyım. 

28 nci maddeye kadar olan görüşme
lere katıldı. Mazereti nedeniyle ay

rıldı. 

Yürürlükteki seçim ile ilişkili ya
salarda, yazılı gerekçe ile girişilen bu 
ölçüde değişiklik teklifinde; 

—• Seçmen yaşının ele alınmama
sı, 

— Yurt dışındakilerin, özellikle 
işçilerin seçime katılma sorununun 
çözümo bağlanmamış olması, 

— Anayasa ve demokratik ilke
lere göre kurulan ve kurulacak parti
lerin seçimlere katılma koşullarının 
kolaylaştırmak yoluna gidilmemiş bu
lunması, görünüşte bütün partilerin 
ve herkesin şikâyetçi olduğu «Önse
çim» bozuk ve berbat düzenine, ça
re aranmaması yönlerinden karşı
yım. 

Ahmet Tahtakıhç 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



— 26 — 

C. SENATOSU ARTVİN ÜYESİ RECAÎ KOCAMAN, İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ İSMAİL HAK
KI TEKİNEL, FEHMİ CUMALIOĞLU, TURAN KOCAL, KAYSERİ MİLLETVEKİLİ TURHAN FEY-

ZİOĞLU VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

26.4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 
Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 
25 . 5.1961 Tarihli ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 

Maddelerinin Kaldırılması Hakında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 .4 . 1961 Tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun, 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 87, 9İ, 
92, 93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 
147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 ve 183 neü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kanunun Uygulanacağı Seçimler : 

Madde 1. — özel kanunlarına göre yapılacak Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, il genel meclisleri, 
belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Sandık Bölgesi : 

Madde 5. — Seçimlerde, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır, 
Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim 

birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde (300) seçmenin varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım 
güçlükleri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ayırılabilir. 

Seçmen sayısı (400)'ü aşmayan seçim bölgelerinde seçmenler oylarını bir sandıkta verebilirler, 

Seçim İşlerinin Yürütülmesi : 

Madde 9. — Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. 
Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve 

seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru 
olarak göndermeye mecburdur. 

Seçim Kurulları : 

Madde 10. — Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede 
bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. 

İl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim kuruiu teşkil olunur. 
Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'i aşan ilçelerde, köy ve mahalle sınırlan (seçim bölgeleri) esas 

alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus sayısında eşitlik gözetilerek; birden fazla ilçe seçim kurulu teşkil 
edilir. 

İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe dahilindeki (merkez ilçe dahil) diğer belediyeler; bölünme 
yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir bütün olarak ilçe seçim kurullarından birine bağlanır. 

Yüksek Seçim Kurulu : 

Madde 11. — Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun hükümleri gereğince seçilen yedi asıl ve dört yedek üyeden 
kurulur. 
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(Teklif) 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 
Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler, 
Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla onbir 

kişi seçilir. Bunlar, gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Başkan ve 
başkanvekilinin görev süresi dört yıldır. 

Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik ya» 
par. Başkanvekilinin de engeli halinde, asıl üyelerin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ay
rılır. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler* 

Üye Seçimi Zamanı : 

Madde 12. — Süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçimi için, her iki yılda bir 
ocak ayının ilk haftasında seçim yapılır. 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, yukarıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu yoldan seçilen 
kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Görev ve Yetkileri : 

Madde 14. — Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve 

ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında 
bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Ku
rulu» filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kâğıt hamurundan baş
layarak zarfın imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; üyeleri arasından seçeceği üç yargıcın de
vamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları, il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sa
yıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek, 

2. Özel zarfların imali için gerekli «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigran kalıplan ile zarf 
ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra saklamak, 

Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kuru
lu» filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400yü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere 
bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak, 

Oyunu kullanan seçmenin parmağının işaretleneceği özel boyayı ithal veya imal ettirmek, sandık kurulla
rında zamanında bulundurmak, saklamak, 

3. Bu Kanunda söz konusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kâ
ğıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağ
lamak, 

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup mevcut illerin en az üçte birinde, en az altı ay 
evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, il ve ilçe seçim kurullarının yeniden ku
rulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek, 

5. İl -ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, il seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve 
kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin 
karara bağlamak, 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek, 
7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itiraz

ları derhal inceleyip kesin karara bağlamak, 
8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak, 
9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçi

minin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkuruUara 
yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızm inceleyip kesin karara bağlamak, 
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(Teküf) 

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal 
cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gere
ken genelgeleri zamanında yapmak, 

11. Siyasi partilerin, yasama meclisleri genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve il 
genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabilmeleri için, son Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu genel 
ve ara seçimlerinde kendi listelerinden yasama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye sahip olmaları 
veya tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup mevcut illerin en az üçte birinde oy verme gününden 
en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatlarını kurmuş bulunmaları gerektiğinden; bu esaslar dairesinde seçime 
katılabilecek siyasi partileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yeni* 
leme kararının ilanından sonraki beş eün içinde ilan etmek, 

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belir
lemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek, 

13. Kanunla kendisine verilen başlıca görevleri yapmak. 

// Seçim Kurulu : 

Madde 15. — İl Seçim Kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en 
yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan derecesi en yüksek olanı kurulun başkanıdır. Kurulun yar
gıçlardan iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar. 

Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri için, aynı derecedeki yargıçlar arasında en kıdemlisi ve kıdemde 
eşitlik halinde en yaşlısı görevlendirilir. 

İl seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek üyeliklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını yapacak olan 
yargıçlardan biri herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek başka bir yargıç 
da bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan ve görevinden ay
rılmasında sakınca görülmeyen bir yargıca, merciince bu yetki verilir. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan tamamlanmasına imkân bulunmayan hallerde, bu ağır 
ceza merkezine en yakın ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri, yukarıdaki usule 
göre yetki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın gelip görevine başlamasına kadar, seçim kurulu başkanlığını, 
kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir üye yapar. 

Siyasi Parti Temsilcileri : 

Madde 17. — Son Milletvekili ve Cumhuriyet Seiatosu genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden ya
sama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya 14 ncü maddenin dördüncü bendi gere
ğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, il 
ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundururlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüş
melerine katılırlar, oy kullanamazlar. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca 14 ncü maddenin onbirinci bendi ge
reğince yapılan ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partilerin 
bu kurullarda temsilci bulundurma haklan sona erer. 

Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul, bunları da dinledikten son
ra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. 

Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılmamaları, işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

İlçe Seçim Kurulu : 

Madde 18. — İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı 
yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en yüksek dereceli yargıç kurulun başkanıdır, 
Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bir asü üyenin katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin yedeği çağırılır. 
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İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik halinde en yaşlısı 
seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kuruliarma başkanlık edecek yargıçtan 
sonra gelen en yüksek dereceli yargıç, kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder. 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 

Madde 19. — 1. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Bu üyeler 
aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir: 

İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden kurulması için yukarıdaki maddede öngörülen sürenin 
başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi 
partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu işlemle belirlenen veya süresi içinde ad bildiren siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, eksik ka
lan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, o ilçede aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, 
aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen dört asıl ve dört yedek üyenin tümü belirlenemediği tak

dirde, 14 ncü maddenin dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği siyasi partilerden o il
çede teşkilatı bulunanlar tespit edilerek bunlar arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik 
üyelik sayısı kadar siyasi partinin, yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler ilçe seçim kurulu üyesi olur. 

İlçe seçim kurulunun bu bendde gösterilen üyeliklerinden eksik kalanlar, ikinci bent hükümleri gereğince 
tamamlanır. 

2. Diğer iki asıl ve yedek üyelikle yukarıdaki bentte yazılan işlemler sonucunda eksik kalan asıl ve yedek 
üyelikler, ilçe merkezinde görev yapan ve toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama meclisleri 
veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiçbir 
siyasi partiye kaydolmamış Devlet memurlarını göste'en, o ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek 
listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çek?ne ile belli edilir. Ad çekme, birinci bent hükümleri 
gereğince tespit edilen asıl üyeler huzurunda ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yapılır. Ad çekme sırasında, 
adları önce çıkanlar asıl, sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan her asıl üyenin yedeği belirlenir. An
cak, aynı bakanlığa mensup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz; zorunlu durumlar saklıdır. 

3. İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler arasında yapılan ad çekmenin gün ve saatini, ad çekmeye ka
tılan siyasi partilere tebliğ eder. 

Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vukubulacak bolalmalar, eksilen asıl üyenin yerine kendi yedeği geti
rilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki eksilmeler, eksilen üyenin niteliğine göre, seçilmesinde uy
gulanan hükümler gereğince tamamlanır. 

14 ncü maddenin onbirinci bendi gereğince yapılan tespit ve ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya 
o seçim çevresinde seçime katılmayan partinin ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevi sona erer. Bu yoldan 
boşalan üyelikler, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi bulunmayan partiler hak
kında birinci bentte yazılan hükümlerin uygulanmasıyla belirlenir. 

İlçe seçim kurulunda boşalan göreve getirilen kimse, yerine geldiği üyenin süresini tamamlar. 

Sandık Kurulu : 

Madde 21. — Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle 
toplanır. 

Sandık Kurulu Başkanının Seçimi : 

Madde 22. — İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle 
görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmak-
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la tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi 
olmak üzere bir liste düzenler. 

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek 
süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre 
içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında 
ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir. 

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olmayacak kimseler ile köy muhtar
ları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkam olamazlar. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkan
lık eder. 

Sandık Kurulu Üyelikleri : 

Madde 23. — Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir : 
tlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, 

son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer 
yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı 
şartlan taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aym usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdir

de, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya 
göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık 
kurulu üyesi olur. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyele
rinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; 
bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve 
ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda 
yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, önce
likle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. 

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun baş
kanı tarafından yapılır. 

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çev
rede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur. 

Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi : 

Madde 24. — Sandık kurulları Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur. 
Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri gözönüne alınarak Yüksek Se

çim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kuru
luna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışmaya devam ederler. 

Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar : 

Madde 26. — İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı 
askeri şahıslar, milletvekilleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, mü
şahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler. 
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Kuruluş ve Tanımlar : 

Madde 28. — 
A) Kuruluş : 
Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da bir «Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü» ile her ilçede 

«Seçmen Kütükleri Bürosu» kurulmuştur, 
B) Tanımlar : 
1. Bu Yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belirleyen 

bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına «Seçmen Kütüğü» denilir. 
2. Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ta

rafından, bu Yasaya uygun olarak tasarlanacak, planlanacak, yönetilecek ve yürütülecek çalışmalarla elde 
edilir. 

3. Bir seçmene ait ve seçmeni tanımlamak için kullanılan; adı, soyadı, doğum yılı ve doğum yeri gibi ka
yıtların her birine «Veri» denilir. 

4. Bir seçmeni tek olarak tanımlayan verilerin büiününe «Seçmene Ait Bilgi» denilir. 
5. Seçmenin devamlı oturduğu konutun bulunduğu ilçe, muhtarlık, sokak isimleri ile binanın kapı ve varsa 

daire numarası «Seçmenin Adresi»'dir. 
6. Her seçmen; seçmen kütüğü sıra numarası, adı, soyadı, ana ve babasının adı, doğduğu ilçe, doğum yılı 

ile belirlenir ve tanımlanır. 
7. Seçmen kütüğündeki bilgilerin; bu Kanunda yazıldığı şekilde değiştirilmesi, düzeltilmesi ve tamamlan

masına Seçmen Kütüğünün «GünceHe5tirilme»'si denilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma Amaç ve İlkeleri : 

Madde 29. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluşunun çalışma amacı; yasalara uygun olarak seç
men vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, mükerrer yazının önlenmesini, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy ver
mesini, seçimin çabuk sonuçlanmasını, mükerrer oy kullanan seçmenlerin tespitini, vatandaşların görev ve so
rumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağlayacak bilginin; toplanması, düzen
lenmesi, saklanması, işlenmesi, kullanılır hale getirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasını ve dağıtımını sağ
lamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; çalışmalarını, proje, program, raporlama ve gelişmiş yönetim teknik
lerine uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ilkeler içinde yürütür. Genel Müdür, Yüksek Se
çim Kurulunca onaylanan programına uygun, aylık ve haftalık raporlarla çalışmalarını Yüksek Seçim Kuru
luna sunar. 

Genel Müdürlüğün denetleme ilke ve yöntemi, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve uygulanır. 
Yüksek Seçim Kurulunca; seçmen kütüğünün önemi, düzenleme yöntemleri, seçmenlerin görevleri, bu 

çalışmanın vatandaşa ve devlet hayatına katkı ve yararları, bu çalışmada uygulanan teknikler ve gerekli bilgi
ler; bütün ülke ve vatandaşları kapsayan, sürekli tanıtma programlan ile yaygınlaştırüır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütük Bürolarının Kuruluşu ve Yönetimi : 

Madde 30. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulunca atanan ve bu Kurula bağlı bir 
Genel Müdür; merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki seçmen kütük büroları da bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu 
başkam tarafından, bu kanunda yazılı esaslar dairesinde yönetilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütük bürolarının kuruluş şeması, birimleri, birimler arasın
daki ilişkiler, görev tanımlamaları, yetki ve sorumlulukları, mensuplarının nitelikleri, göreve alınmaları, yük
seltilmeleri, nakilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemlerine dair hükümler, bu 
Kanunun 31 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gözönünde tutularak 
Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilip onaylanacak bir genelge ile düzenlenir, 
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Bu genelgede yazılı esaslarla, hizmetin gereği gözönünde tutularak, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
ile seçmen kütük bürolarının ihtiyacım karşılayacak her sınıf ve derecedeki kadrolar Genel Müdürlüğün tek
lifi ve Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile tespit edilerek, Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Talep edilen bu kadrolar Adalet Bakanlığınca, kadro sağlanmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda yazılı usul hükümleri uygulanmaksızın, doğrudan Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa 
gönderilir. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen kadrolar Resmi Gazetede yayınlandığı günde Adalet Bakanlığı kadro
larına eklenmiş olur. 

Seçmen kütük bürolarında görevli şef ve memurların sicil amilleri bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu baş
kanıdır. Bunlar hakkında uyarma ve kınama cezalarını doğrudan doğruya uygulamaya ilçe seçim kurulu baş
kanı yetkilidir. 

İlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nispetinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yerdeki 
adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına müsaade edebilir. 

Devamlı veya Geçici Personel ve Görevlendirme Yetkisi : 

Madde 31. — Yüksek Seçim Kurulu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğünde; devamlı, geçici ve sözleşmeli, diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici personel çalıştırabilir. 

Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli personeli, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi 
bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış kişiler arasından seçilir. 

Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenleme, denetleme ve güncelleştirilmesinde, il ve ilçe seçim 
kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar 
heyet veya meclisleri üyelerini; Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri 
ve kamu tüzelkişiliklerindeki (hâkimler, cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askeri 
şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri görevlendirebilir, bunlar dışında da 
gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Bağlayıcılığı : 

Madde 32. — Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve 
diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için, Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar 
bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar. 

Y'azım ve denetleme işlerinde görevlendirileceklerin ödev ve yetkileriyle yazım hazırlıkları, yazım ve dene
timin yapılış ve yazım ve denetim formlarının şekilleri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle dol
durulacağı, yazımda, denetlemede ve sürekli ara çalışmalarda ne cins evrak kullanılacağı, evrakın teslimi, 
yazanın denetlenmesi ilke, yöntem ve kuralları Yüksek Seçim Kurulunca belirtilir. 

Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi : 

Madde 33. — Seçmen kütüğü; her dört yılda bir yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ve her iki 
yılda bir genel denetleme ile güncelîeştirilir. 

Düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel denetleme kural, yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Ge
nel Müdürlüğünün bilgi işlem; ilke, kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek genelge ile 
belirlenir. 

Yazım ve denetlemede toplanan bilgilere, seçmene ait bilgilerin verilerindeki değişimleri belirleyen ad, 
soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliyetini kaybetme, (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma) veya ye
niden kazanma gibi yargı kararlarına, vatandaşlıktan iskat veya yeniden vatandaşlık hakkını kazandığını gös
teren bilgiler ile vefat ettiğini tespit eden bilgilere seçim bölgesi içinde ve dışında vukubulan ikametgâh deği
şikliklerine ait verilere, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği kural ve yönteme uygun olarak toplanacak di
ğer belgelere dayanılarak, seçmen kütüğü kurulur ve güncelîeştirilir. 
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Kütüğe Yazılına Esasları : 

Madde 34. — Seçmenlik sıfatının tayininde esas, seçmen kütüğüdür. 
Seçmen kütüğünde; seçmenin; adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer 

adresi bulunması esastır. 
298 sayılı Kanunun uygulanmasında, herkes, nüfus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olma

dığına bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur. 
Seçmene ait bilgi eksik ise; bilgi tamamlanıncaya kadar seçmen, sandık seçmen listesine yazılmaz. 
Tamamlama kuralları; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve yayınlanır. 
Sandık bölgesinde oturan seçmenlere ait bilgileri kaplayan sandık seçmen listeleri seçmen kütüğünden çı

karılır. 
Sandık seçmen listesinde yazılı olmayan seçmen oy veremez. 
Seçmen kütüğüne seçmen bir kez yazılır ve birden fazla oy kullanamaz. 
Yaz-m, görevlilerin insan oturan yerleri birer birer gezip seçmenleri görmeleri suretiyle yapılır. 
Yazını memuru yazım sırasında, yazım yerinde bırunan seçmeni yazar. Seçmenin bildireceği oturduğu ye

rin adresi yazılır. Seri numaralı yazım formu her seçmene imzalatılır. 

Yurt Dışında Oturan Vatandaşların Yazımı : 

Madde 35. — Yazım sırasında Türkiye sınırları dnında oturmakta olanların seçmen kütüğüne yazımı aşa
ğıdaki kurala uygun olarak Yüksek Seçim Kurulu Seç nen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılır. 

a) Yurt dışında altı aydan fazla oturanlar, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün belirteceği yerlerden 
sağlayacakları formu doldururlar. 

b) Bu formu bağlı oldukları yer konsolosunun veya belirleyeceği memurun yanında imzalarlar; form, kon
soloslukça mühürlenir. 

c) Formun birinci nüshası Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne konsolosluk ta
rafından gönderilir. 

d) Formun ikinci nüshası konsoloslukça sıra nu narasına göre saklanır. 
e) Formun üçüncü nüshası vatandaşa iade edilir. 
f) Yurt dışında oturan vatandaşların Türkiye'deki son ikametgâhları da ferma yazılır. Sandık seçmen 

listesinde bu bildirim gözönüne alınır. 
g) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kendine ge'.n formlarda yazılı kişiyi seçmen kütüğüne kaydeder. 

Genel Yazan ve Denetleme : 

Madde 36. — Seçmen kütüğünün dört yılda bir yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi için 
gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Türkiye'de aynı zamanda nisan ayının ikinci pazar günü yazım 
yapılır. 

Yazım günü, saat 05.00"ten itibaren yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevlilerden 
başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmaları yasaktır. 

Ancak yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 
Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün düzenlenmesi ve ya' im sırasında, bu kanunda öngörülen gereklere göre 

genelgelerle belirteceği diğer yöntem, teknik ve kuralları uygular. 
Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun 14 ncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre ilan edeceği siyasi parti 

ilçe başkanları, yazım memurunun yanına bir temsilci verebilirler. 
Temsilci isimleri, ilçe seçim kurulunun isteği üzerine bildirilen sürede liste halinde teslim edilir. Bu listedeki 

isimler ve görev yerleri sonradan değiştirilmez. 
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Yazımda Esas Bilgi Kaynakları : 
Madde 37. — Seçmen kütüğü yazımı sırasında, formlara yazılacak bilginin tespitinde resmi belgeler esas 

tutulur. 
Yazım sırasında 38 nci maddeye göre düzenlenmiş kroki ve cetvelden yararlanılır. 
Seçmenin devamlı oturduğu adresin tespitinde, muhtarlıkların, varsa apartman yöneticilerinin kayıtlarından 

faydalanılır. 

Muhtarlık Krokisi ve Binalar Cetveli : 

Madde 38. — Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulu başkanının denetlemesi altında belediyeler, her muh
tarlık için, iki yılda bir «Muhtarlık Krokisi» düzenlemek zorundadırlar. 

A) Krokide : 
1. Muhtarlık sınırları ile, bu sınırlar içindeki sokakların adları ve her sokağın baş ve sonundaki binaların 

numaraları, 
2. Muhtarlık, sokaklara ayrılmamış dağınık yapılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar numaraları ile bir

likte, okunaklı şekilde gösterilir. 
B) Köylerde ve kroki yapılmasına teknik imkân bulunmayan şehir ve kasabalarda kroki yerini tutmak 

üzere, her muhtarlık için (Binalar Cetveli) düzenlenir. 
(Binalar Cetveli) ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altında, şehir ve kasabalarda belediyelerce, köyler

de muhtarlıklarca yapılır. 
C) Muhtarlıkta, numarası olmayan ve içinde insan oturan yerler bulunduğu takdirde, bu yerler numara

lanır. 
Yukarıda (B) bendinde yazılı (Binalar Cetveli), (C) bendinde numarasız yerlerin numaralanması işlemi, 

İstatistik Genel Müdürlüğünün (Numaralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır. 
Muhtarlık krokisi ve binalar cetveli, yıl sonu duru:nunu gösterecek şekilde düzenlenir. 
Yukarıdaki madde gereğince, her muhtarlık için düzenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı birer ör

neği, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyası parti
lerin ilçe başkanlıklarına, her iki yılda bir, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ayda alındı belgesi karşı
lığı verilir. 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi : 

Madde 39. — Seçmen kütüğündeki yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması amacıyla; 
Seçmen kütüğünde yazılı adreslere göre aynı muhtarlıkta oturan ve seçmen kütüğünde yazılı seçmenlerin; 

seçmen kütüğü numarası, adı ve soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresi yazılı olduğu ve 
seçmen soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış listeye :< Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi» denir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi her yıl sonundaki kesinleşmiş mevcut bilgilere dayanılarak seçmen kütüğün
den elde edilir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi; her yıl mart ayında; 
1. a) Ait olduğu muhtarlığa iki nüsha, 

b) 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki ilçe başkanlarına bir 
nüsha, 

c) İlçe seçim kurulu işlerinde kullanılmak üzere iki nüsha, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına. 
2. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha il seçim kurulu başkanlıklarına, 
Gönderilir. 

Askı Zamanı ve Süresi : 

Madde 40. — Muhtarlık bölgesi askı listesi, her yıl. nisan ayının ilk pazartesi günü muhtarlıklarda as
kıya çıkarılır ve iki hafta süre ile askıda kalır. 
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Muhtarlık bölgesi askı listeleri, ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği 
yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel 
ile birlikte, mahalli gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafın
dan görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih de ayrı bir tu
tanakla tespit edilir. Bu tutanaklar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülki amirine 
derhal bildirir. 

Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı listelerinin korunmasından, idare amirleriyle zabıta amir 
ve memurları sorumludur. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece muhtarlık bölgesi seçmen sayısını da gözönünde tuta
rak seçmenlerin adlarını aramalarını ve incelemelerini kolaylaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Muhtar veya 
ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilniş kimselerden birinin, müracaatlar için uygun düşen 
belli saatlerde askı yerinde' devamlı olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. 

Mükerrer Yazım : 

Madde 41. — Seçmen kütüğünde; adı ve soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve doğduğu yılı belirten 
verileri aynı olan seçmene ait iki bilgi bir tek seçmeni tanımlar. 

Bu takdirde Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, seçmen sıra numarası büyük olan 
bilgiyi seçmen kütüğünde bırakır, diğerini mükerrer listesine alır. 

Mükerrer listesinde bilgi iki yıl saklanır. 
Askı listesinde; seçmene ait bilgelerde; 
a) Adı ve soyadı aynı olup da, baba adı, ana adı, doğum yılı. doğduğu ilçeye ait verilerden biri veya 

ikisi farklı, 
b) Adı ve soyadında bir veya iki harf ve (a) fıkrasında yazılı diğer verilerden biri farklı, 
c) Adı ve soyadı aynı, diğerinde bir isim fazla, (a)"da yazılı diğer veriler aynı veya biri farklı, 
d) Adresi farklı, (a)'da yazılı diğer verilerden biri veya ikisi farklı, 
e) Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği, 
Durumlar bulunduğunda; itiraz üzerine veya re'sen; ilçe seçim kurulu başkanı; bilginin tek veya birden 

fazla seçmeni tanımlamış olup olmadığına karar verir. Karar işlenmek üzere Yüksek Seçim Kurulu Seçmen 
Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Sandık Bölgesi Askı Listesi : 

Madde 42. — Bu Kanunun 122 nci maddesine göre seçmen kütüğüne işlenmesi gereken kararların, seçmen 
kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kütükten, san !ık bölgesi askı listesi çıkarılır. 

Sandık bölgesi askı listelerinde, 43 ncü maddede ya 'ılı, sandık seçmen listesindeki bilgiler aynı sıra ile 
bulunur. 

Bu liste il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanları 14 ncü maddenin 
dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki başkanlarına bu listenin bir suretini teslim 
eder. 

Sandık Seçmen Listesi : 

Madde 43. — Seçmen kütüğünde yazılı adreslerine göre, ayuı sandık bölgesinde oturan, seçmen kütüğün
de yazılı seçmenleri; seçmen kütüğü numarası, adı soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresinin 
yazılı olduğu ve soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış listeye «Sandık Seçmen Listesi» denilir. Sandık seçmen 
listesinin her sayfasında ait olduğu, il, ilçe, muhtarlık isimleri ve sandık numarası ile geçerlik süresi belirtilir, 
Sandık kuruluna verilecek nüshalarda ayrıca sandık başı işlemleri için gerekli sütunlar bulunur. 
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Sandık seçmen listeleri; oy verme gününden 120 gün önce seçmen kütüğünde kesinleşmiş mevcut bilgi
lere dayanılarak çıkarılır. 

Sandık seçmen listesi oy verme gününden 30 gün önce, 
1. a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu başkanına, 
b) Birer nüsha seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, oy verme gününden 20 gün önce, 
c) Bir nüsha ilgili muhtarlığa, oy verme gününden 20 gün önce, 
Teslim edilmek üzere ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına. 
2. İlçe seçim kurulu işlemlerinde kullanılmak üzere iki nüsha ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 
3. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına, 
Gönderilir. 
Muhtarlıklardaki sandık seçmen listelerini vatandaşlar her zaman inceleyebilir. 
Muhtarlar, oy verme gününden 10 gün önceden oy verme günü saat 17.00'ye kadar; çalışma saatleri için* 

de seçmenlerin sandık numarası, sandık yeri ve oy verme hakkındaki suallerini cevaplandırmak; seçim kurul
larının yayınlarını dağıtmak; seçim kurullarının vatandaşın kolay ve doğru oy vermesi için hazırlayacağı afiş, 
işaret, levha ve benzerlerini asmak ve dağıtmak, bu işlem için seçim kurulu ayrıca personel görevlendirirce, 
bu personele yardımcı olmak zorundadırlar;, 

Seçmen Bilgi Kâğıdı : 

Madde 44. — Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç numaralı 
sandıkta oy vereceğimi, seçmen sıra numarası ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi kâğıdı ha
zırlanır ve seçim çevrelerinin özelliklerine göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen esaslar dairesinde gön
derilir veya dağıtılır. 

Seçmen bilgi kâğıdı hiçbir surette kimlik belirleme sinde belge olarak kullanılmaz; bu husus kâğıdın üze
rine yazılır. 

Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi :, 

Madde 45. — Seçmen kütüğünde yazılı seçmenlere ait bilgiler; her yıl seçmenlerin oturdukları il ve ilçeye 
göre ayrılmış listeler halinde, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına birer nüsha gönderilir. 

Bu listelerin son iki yıllık olanı kurul üyelerinin incelemelerine açık tutulur. 
Bu listelerin çıkarılma, gönderilme ve saklanma kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; ülke, il ve ilçe düzeyinde seçmen soyadı alfabe 

ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre düzenlenmiş listelerin; düzenleme, siyasi partilerin inceleme kural ve 
sürelerini belirler. 

Çalışmaların Görüşülmesi : 

Madde 46. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün program, tasarım, alınan sonuçlar, hazırlanan ge
nelgeler ve tüm uygulamalarını tanıtan raporu, 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
partilerin gönderecekleri birer temsilcinin, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürü ve 
gerekli gördüğü üç personelinin katılacağı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı başkanlığında yapılacak toplan
tıda görüşülür. 

Toplantı günü üç ayda bir olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından saptanır. Toplantı, be
lirlenen gün ve saatte gelenlerle yetinilerek açılır. Bu toplantılarda, katılanların, çalışmalar hakkında bilgi al
ması amaçlanır, karar alınmaz. 

Toplantı, bu maddede yazılı olanlar dışındakilere kapalıdır. Görüşme özeti Yüksek Seçim Kurulunca ka
tılanlara toplantıdan sonraki bir ay içinde gönderilir. 

Toplantının toplanma ve görüşme kuralları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve katılacaklara bil
dirilir, 
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Seçmen Kütüğünün Saklanması : 

Madde 47. — Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; her yıl sonuna göre seçmen kütüğü
nü ve bu kütükten elde edilmiş listenin bir suretini Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim eder, 

Seçmen kütüğünün suretleri Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde kalır. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim edilen seçmen kütüğünü saklama ve inceleme kuralları Yüksek 

Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve yayınlanır. 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgilerden, diğer devlet kuruluşlarının yararlanma yöntem ve ku

ralları, yasa ile düzenlenir. 

Radyo ve Televizyonla Propaganda : 

Madde 52. — Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy verme 
gününden Önceki 12 nci günden itibaren oy verme gününden önceki gün sıaıat 18.00'e kadar radyo ve televiz
yonla propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan sonrakileri 10 dakikayı aşamaz. 
Siyasi partiler radyo ve televizyonla ilk konuşmalarında seçim beyannamelerini izah ederler. 

Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki bütün radyo ve televizyon postaları ile aynı zamanda ya
yınlanır. 

Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propaganda konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti adına 
yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyurulur. 

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayımlarının, Anayasa ilkelerine uygun tam bir tarafsızlıkla 
eşitlik içinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağlanır. 

Televizyonda, seçime katılan siyasi partiler adına yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propaganda 
konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurucunun tespit edeceği yere asılacak olan bu kurulun belir
lediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmez. Konuşma
cılar, ceket giyme ve kravat takmak zorundadırlar; bayanlar tayyör giyerler. 

Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenmesi halinde yenileme tarihinin ilanından itibaren oy verme 
günü saat 21.00'e kadar, TRT haber bültenlerinde verilecek siyasi partilerin seçim çalışmaları ile ilgili haber
lerde, eşitlik esasları dairesinde Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek süre ve kelime sayısı sınırları içinde 
kalmak kaydıyla siyasi partiler tarafından verilecek melinler yayınlanır. 

Müracaat : 

Madde 53. — Seçimlere katılan siyasi partilerin genel merkezleri radyo ve televizyonda propaganda yap
mak istediklerini oy verme gününden önceki yirmi birinci gün akşamına kadar Yüksek Seçim Kuruluna yazılı 
olarak bildirirler. 

Yayın Zamanının Tespiti : 

Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu, radyo ve televizyonda yayım için başvuran partiler arasında, bunla
rın birer temsilcisiyle Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tems ikilerin in önünde ad çekerek yayım zaman 
ve sıralarını tayin eder. Bu ad çekme, oy verme gününden en az yirmi gün önce yapılır. Radyo ve televiz
yon yayınlarının başlangıç saati, partilerin sayısı ve en uygun dinleme imkanları göz önüne alınarak Yüksek 
Seçim Kurulunca kararlaştırılır. Radyo ve televizyon yayınları en geç saat 22.00'ye kadar devam eder. 

Radyo ve Televizyon Konıışmalarmın Tespiti : 

Madde 55. — Siyasi partiler adına radyo ve televizyon ile yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Kurulu
mun görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda adına konuşma yapılacak siyasi partinin isteğine uygun ola
rak yayımdan önce veya yayım sırasında ses ve görüntü alma cihazı ile tespit edilir. Konuşmanın hangi parti 
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adına ve kimin tarafından yapıldığına dair görevli kurul üyesiyle radyo ve televizyon idaresinde görevli en 
az iki kişi tarafından tutanak düzenlenir. Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit araçları Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından saklanır. 

Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenildiği takdirde merciine verilir. 
Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında kanunen belli olan cezalar yarısından bir misline kadar 

artırılarak hükmolunur. 

Hoparlörle Propaganda : 

Madde 56. — Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 50 nci maddenin son fıkrası 
hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. Şu kadar ki, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık veya ka
palı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer veya binalardan işitilecek ve bu toplantıları 
rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamaz. 

İlçe seçim kurulları, kendiliğinden veya siyası partilerin istekleri üzerine mahallin özelliklerini gözönünde 
tutarak hoparlörle yayının yerini, zamanını, süresini ve diğer şartlarını tespite yetkilidir. 

Siyasi partiler isterlerse ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden 
bedeli karşılığında eşit surette faydalanabilirler. 

El İlanları : 

Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi partiler, bağımsız adaylar, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta 
serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki günün saat 18.00'den sonra ilan, beyanname, genelge, açık 
mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması 
yasaktır. Oy puslası her zaman dağıtılabilir. 

Propaganda Yayımlarına İlişkin Yasaklar : 

Madde 58. — Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde. Türk Bayrağı, 
dini ibareler, arap harfleriyle yazılaı bulundurulması yasaktır. 

Muafiyc! : 

Madde 59. — Propaganda için kullanılan el ilanı mahiyetindeki matbualar, seçimin başlangıcından propa
ganda süresinin sonuna kadar her türlü harç ve resimlerden muaftır. 

Duvar İlanı ve Afişle Propaganda Yapmak Yasağı : 

Madde 60. — Umuma açık veya herkesin görebileceği açık veya kapalı yerlere afiş veya duvar ilanı as
mak suretiyle seçim propagandası yapılamaz. 

Oy Verme Araçları ve Teslimi : 

Madde 68. — Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı; il, ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları mühürlerini. 
seçmen işaret boyası ve ıstampasını ve seçim işleri için mahallerinde sağlanamayan gerekli her çeşit kırtasiye 
ve gereçleri zamanında il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönderir ve o seçimde hangi malzemenin 
sandık kurulu başkanlarına teslim edileceğini belirler. 

İl seçim kurulu başkanları, oy verme gününden en az on gün önce, ilçe seçim kurulları başkanlıklarına, 
ilçe seçim kurulu başkanları da oy verme gününden en az kırksekiz saat önce, aşağıda yazılı eşyadan o seçim 
için gerekli olanlarını sandık kurulları başkanlarına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir mühür (Hangi 
sandığa, hangi numaralı mühürün verildiği bir tutanağa geçirilir.), 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



# — 
(Teklif) 

2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapalı oy verme yerleri sayısı toplamına eşit miktarda çevre adayla
rının onaylı listesi ile 76 ncı maddede yazılı levha, 

3. İlçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve oy puslalannın- konulmasına mahsus zarfları havi bir 
paket, 

4. Oy sandıklan, 
5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi, 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tutanak defteri, 
7. Örneğine uygun basılı sayım cetvelleri, 
8. Örneğine uygun basılı tutanak kâğıtları, 
9. Sandık sayısınca boş torba, 

10. Uygun sayıda kopya kalemi, 
11. Gerektiği takdirde oy verme yeri inşası için malzeme, 
12. O seçim çevresinde, seçimin özelliğine göre yeteri kadar beyaz boş kâğıt ve gerekli başka eşya, 
13. Her yaprağı ilçe seçim kurulu tarafından mühürlü ve sonu onaylı, iki nüsha sandık seçmen listesi, 
14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme yerlerine konulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanına tes

lim edilmiş bulunan basılı oy puslaları, 
15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve soyadını taşıyan, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilmiş 

bulunan oy puslaları, 
16. Üstü ilçe seçim kurulunca mühürlü ve numaralı birleşik oy puslası paketi, 
17. Her sandık için «Evet» yazılı mühür, 
18. Oyunu kullanan seçmen için özel işaret boyası ve ıstampası. 

Kapalı Oy Verme Yeri : 

Madde 75. — Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy 
verme yeri hazırlar. 

Seçmen, oy puslasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, veya 
zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak zorundadır. 

Sandığın, Birleşik Oy Puslalannın ve Zarfların Kurulca Mühürlenmesi : 

Madde 77. — Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu hazır 
bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açıla
mayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler. 

Birleşik oy puslası kullanılan seçimlerde, (Katlanıp zamklı kenarı yapıştırılarak kapatılmak suretiyle zarf 
haline getirilen birleşik oy puslaları) bu kanunda (zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edilir. 

Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bulunmasına ilişkin hükümler birleşik oy puslalarına uy
gulanmaz. 

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, 
hazır bulunanlar önünde, birleşik oy puslalarını sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü basar, 
böylece üzerinde sandık kurulunun mühürü bulunan birleşik oy puslalannın sayısını tespit eder. Birleşik oy 
puslası kullanılmayan seçimlerde, ilç^- seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilçe seçim kurulu başkan
lığı mühürünü taşıyan özel zarfları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerin
de biri ilçe seçim kumlunun, diğeri sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını 
tespit eder. 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine geçirip imzalar. 

Birleşik Oy Puslası : 

Madde 78. — Bağımsız adayların birleşik oy puslasında kullanacakları özel işaretlerin, seçimin başlangıç 
tarihinden en çok onbeş gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir. 
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Bu süre içinde bildirilmeyen veya Anayasanın temel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler kulla
nılmaz. 

Özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki gün içinde bağımsız 
adaya bildirilir. Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri özel işaret yine kendisinden önce 
verilmiş diğer işarete veya seçime katılan siyasi partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o bağımsız aday işa
ret kullanamaz. 

Bir siyasi partinin, 2596 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, kendisince kabul edilmiş bulunan özel 
işaret ve benzerleri, diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz. 

Siyasi partilerin özel işaretleri hakkında, bağımsız adayların kullanacakları özel işaretler hakkındaki yuka
rıdaki hükümler uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, milletvekili, belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri seçimle
rinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların birleşik oy puslaları, aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır ve kul
lanılır. 

1. Oy puslaları, 14 ncü maddenin bir numaralı fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, içindeki yazı ve mühür izi arka tarafından fark edil
meyen ve zarf haline getirilip ucu yapıştırılabilen özel surette imal edilmiş kâğıtlara. Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından bastırılır. 

2. Birleşik oy puslasının en üstüne «Siyasi Partiler» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan 
siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve 
ortada partin;n özel işareti, özel işaretin altında adının baş harfleri, baş harflerinin altında tam yazı halinde 
adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı 2 santimetre olan bir daire basılır. 

Siyasi parti alanları arasında evet mühürünün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile ayrılmış boş bir saha bırakı
lır. 

Siyasi partilere ait sahanın hemen altına «Bağımsız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altında yapılacak 
düzenleme, siyasi partiler için yukarıda belirtilen usullere göre yapılır. 

3. Siyasi partilere mensup adayların ad ve soyadları birleşik oy puslalarına yazılmaz. Bağımsız adayla
rın ad ve soyadları, birleşik oy puslasında siyasi partilerin baş harflerinin yazıldığı yerin kendi sahalarında 
tekabül ettiği yere yazılır. 

4. Her sandığın birleşik oy puslaları 400Tü'k paketler haline getirilir. Her pakete ayrı bir sıra numarası, 
paketler içindeki oy puslalarına da o paketin numarası bastırılır. 

Ru paketler Yüksek Seçim Kurulunca mühürlenerek seçim çevrelerine gönderilir. 
Paketleri alan ilçe seçim kurulları hangi numaralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir zabstla tes

pit eder. 
Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy pusla-

lannın tamamını sandık kurulu mühürü ile mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy puslaîarından 
bir adet verilerek hiçbir tarafında her hangi bir işaret bulunmadığı ve sandık kurulu mühürünü taşıdığı, ku
ru! üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

5. Oyunu, siyasi partilerden veya bağımsız adaylardan biri lehine kullanmak isteyen seçmen kapalı oy 
verme yerinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi partiye veya bağımsız adaya ayn'an alanın her 
hangi bir yerine Yüksek Seçim Kurulunca imal etirilip sandık kurullarına kadar ulaştırılmış ve sandı!: kurulu 
başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburi olan ve birleşik oy puslası ile birlikte kendisine ve
rilen «Evet» yazılı mühürü basar, birleşik oy puslasın» usulüne uygun olarak katlar ve yapıştırır. Oyunu kul
lanan seçmen «Evet» yazılı mühürü sandık: kurulu baş kanma hemen geri verir. 

6. Kullanılmayan birleşik oy puslalarınm her biri, 'karşılıklı köşeleri arasında çaprazlama iki çizgi çekil
mek suretiyle birer büyük çarpı işaretiyle iptal edildik ten sonra, kullanılmamış birleşik oy puslaları sayılır, 
bu sayı oylarım veren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen birleşik oy puslası toplamına 
uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan birleşik oy pusialan bir paket halinde mühilrlanir ve üzeri
ne sayısı yazılır. Bundan sonra sandıktan çıkacak oy puslalarınm konmasına mahsus torbanın boş olduğu 
tespit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 
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7. (Bağımsız adaylar, aday olmak, istedikleri seçim çevresinin il seçim kurulu başkanlığına başvururlar. 
Bağımsız adaylık için başvuranlar gerekli belgeler .ile birlikte, en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt 
iki aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu başvurma bölgelerine eklerler. Se
çim neticesinde, bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayısının seçilecek adede 
bölünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az olursa, emanete yatırılan para hazineye gelir kaydedilir. 

Ölen veya yasal süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
gösterilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara veya bunların kanuni mirasçılarına müracaatları halinde 
emanetteki para geri verilir. 

8. Siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları Este sırasına göre il seçim kurullarınca basılı liste
ler halinde oy verme yerinde ve sandık alanında görülebilen yerlere asılır. 

9. Özel kanunlara göre; oy vermede, zarf ve ayrı oy puslalan kullanılması gerekiyorsa, zarf ve oy pus-
lalarının sandık kurulunca nasıl sayılacağı, bastırılacağı ve diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve 
ilan edilir. 

Oy Verme Yetkisi : 

Madde 86. — Sandık seçmen listesinde kayıtlı her seçmen oy verme yetkisini haizdir. Bir seçmen, birden 
fazla oy kullanamaz. 

Sandik seçmen listesinde kaydı olmayanların, oy kullanmalarına izan verilemez. 
Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden, resmi belge 

gelmiş bulunanlara, seçmen kütüğünde kayıtlı olsalar bile oy verdiriJmiez. 

Kimliğin Tespiti : 

Madde 87. — Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti 
amacıyla düzenlenmiş resmi belgelerle belirlenir. Hangi resmi 'belgelenin kimlik belirlenmesinde kabul edile
ceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile 
köy ve mahalle muhtarlıklannca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında ge
çerli değilir. 

Nüfusu 2 OGCTi geçmeyen köylerde birinci fıkraya göre kimlik 'belgesi istenmesine rağmen bu nitelikte bir 
belge ibraz edemeyen sandık seçmen listesinde adı yazılı seçmemin kimliği, sandık kurulunca tanınan iki seçme
nin tanıklığı Üe tespit ettirilebilir. Bu suretle oy veren seçmenin imzası yanına tanıklık yapanların adları ve 
kimlikleri yazılır ve kendilerine imzalatılır. 

Oy Vermeden Önceki İşler : 

Madde 9!. — Sandık kurulu önüne alınan kimse, kil lik belgesini başkana verir ve kimliğini ispat eder. 
Başkan, seçmenin adını seçmen listesinde bulur ve masa üzerinde duran birleşik oy puslasından bir tane 

vererek, sandsk yerinde birden fazla oy verme yeri varsa hangi kapalı oy verme yerine gireceğini söyler ve 
birleşik oy puslasını veya seçimin gereğine göre zarflan usulüne göre katlayıp yapıştırdıktan sonra çıkma
sını anlatır. 

Birleşme oy puslasını veya zarfı alan seçmen doğru ca kapalı oy verme yerine gider ve oŷ unu kullanmadan 
başka yere gidemez. 

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik oy puslasını alıp oy vermeyen seçmenden birleşik oy 
pusiası geri alınır. 

Kapalı Oy Verme Yerinde Kalma : 
Madde 92. — Bir seçmen kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. Şu kadar ki, 

oy pumasını veya zarfı hazırlamak için gerekü normal süreden fazla kapalı oy verme yerinde kalan seçmen, 
başkan tarafından uyardır; çıkmamakta devam ederse çıkarılır. 
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Birleşik Oy Puslasının Atılması ve İşaretleme : 

Madde 93. — Kapalı oy verme yerinde birleşik oy pastasını katlayıp yapıştırdıktan sonra, seçmen burasını 
tef keder ve birleşik oy puslasın* sandığa bizzat atar. 

Körler, felçliler veya bu gübi 'bedeni sakatlıkları açıkça betti olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan ak
rabalarından bikinin, akraibası yoksa diğer herhangi !bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir 
seçmen birden fazla malule refakat edemez. 

Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene, kimlik kartını verirken, seçmen listesindeki adı hizasına imzasını 
artırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret parmağını çıkmayan özel boya ile boyayarak 'bastırır. İmza ata
mayanların parmak izinin alınmasıyla yetinilir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bastığını ya
nına yazar. Hiç parmağı olmayan seçmenin boyun nahiyesini bu boya ile işaretler. 

Kurul Görevlilerinin Oy Vermesi: 

Madde 94. — İlçe seçim kurulu başkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu halde. 
görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinim her bi
rine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kuBanabileceğini 'belirleyen ve sandık seçmen listesindeki bilgileri 
kapsayan bir belge verir; ayrıca, esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruıhat verilmek üzere kayıtlı 
bulunduğu sandık kurulu başkanlığınla durumu yazı ile bildirir. 

Başkan ve üyeler; bu belgeyi sandık kuruluna teslam ederek görevli oldukları sandıkta oy verirler. 
Bunların adları ve hüviyetleri o sandık seçmen listesinin, sonuna yazılarak adları hizasına imzaları alınır. 
Bu maddeye göre yapılan işlemler tutanağa geçirilir. 

Kullanılmayan Birleşik Oy Pusluları ve Zarflar : 

Madde 97. — Oy zarflarından veya birleşik oy pus lalarından kuManürnayanlar sayılır, oylarım veren seç
men sayısına eklenir ve böylece kurula teslam edilen zarf veya birleşik oy puslaları toplamına uygun olup 
olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan zarflar veya birleşik oy puslalan bir paket halinde mühürlenir ve üze
rine sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy puslalarının konmasına mahsus torbanın boş olduğu tespit edilir. 
Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Puslaları : 

Madde 103. — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir. 
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bu

lunan oy puslaları. 
2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa konulmuş 

oy puslaları. 
3. Sandık kurulunca verilen kağıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı 'bulunan 

özel surette imal edilmiş kâğıttan başka bir kâğıda ba sili oy puslaları. 
4. Yüksek Seçim Kurulunca konulmuş aynı matbu seri numarasını taşımayan ve arkasında sandık kurulu 

başkanlığının mülhtirü bulunmayan birleşik oy puslaları. 
5. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan biriden fazlasına «Evet» mü'hürü basılmış 

oy puslaları. 
6. Hiçbir yerine «Evet» mühürü 'basılmamış birleşik, oy puslalarıyla birden fazla siyasi partiye veya ba

ğımsız adaya ayrılan alana sirayet etmiş «Evet» mühürlü oy puslaları. 
7. Zarfı içinde el ilanı veya herhangi bir kâğıt bulunan oy puslaları. 
8. Birleşik oy puslası kullanılmayan seçimlerde, sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mü

hürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulunan oy puslajan. 
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9. Bu madde dışında kalan ve özel kanunlarda yazılı hükümler gereğince muteber sayılmayan oy pus
luları. 

Bir zarftan, partilere veya bağımsız adaylara ait birden fazla muhtelif oy puslaları çıktığı takdirde, bu oy 
puslalarından hiçbiri muteber olmaz. 

İtirazın Şekli. 

Madde 112. — İtiraz yazı ile veya sözle yapılır, Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa ya
zılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır. 

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelen
mediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olma
yan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, itiraz 
yapana alındı belgesi verilir,, İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, ya
zılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır, Savcı yapılan itirazın kaydım işleyerek hemen seçim ku
rulu başkanına gönderir. 

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı 
ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti 
adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz. 

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili se
çim kurulu temin eder. 

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır. 

Şikâyetin İncelenmesi : 

Madde 117. — Şikâyet kabul edildiği takdirde, şikâyete konu olan işlem veya tedbîrler düzeltilir ve ka
nuna aykırı hareketler önlenir. 

Şikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kararın bir sureti şi
kâyetçiye verilir. Bu kararlara karşı kanunda ayrıca bir müddet tayin edilmemiş ise, kırksekiz saat içinde 
itiraz olunabilir. 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 

Madde 122. — Muhtarlık bölgesi askı İMeterinie, siyasi partilerin 112 nci maddede belirtilen ilçe yetkili
leri, o ilçede oturan seçmenlerlie iligüü olarak üçe söçtim kurullian başkanlıklarına; genel merkez yeftküleri tüm 
seçmen kütüğü ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına; seçmen niteliğini haiz vatandaşlar ken
dileri ile ilgili olarak ilçe seçim kurulu başkanlarına şi kâyet ve itirazda bulunabilirler. 

Muhtarlık bölgesi askı listesine yapılan itirazlar; itirazın yapıldığı kurul başkanınca kesin karara bağ
lanır. 

Karar sureti; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir ve kütüğe işlenir. 

Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 

Madde 123. — Sandık bölgesi askı listesine; 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
parti il ve ilçe başkanları, ilçe seçim kurulu üyeleri, sandık askı listesindeki bilgilerin askı listesine ve iti
raz sonucu verilen kararlara, sandık ayırımının yasa ve genelgelere uygun olmadığı yolunda, ilçe seçim ku
ruluna aiskı süresince itiraz adflbifltirlıer. 

Bu itiraz, ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve alınan karar itiraz edene ve il seçim kurulu başkan
lığına bildirilir. 

Bu karara karşı, il seçim kuruluna muteriz itiraz edebilir. 
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İl seçim kurulunun kesin kararı, itiraz edilmeyen ilçe seçim kurulu başkanının kararları ile birlikte Yük
sek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir, 

Listelere İtirazların Yöntemi : 

Madde 124. — Siyasi partilerin genel merkez yet'kÜHıeri ite Seçmen Kütüğü Gemici Müdürü, 122 ve 123 
ncü maddelerle bu maddede yazdı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen keşfin ikaradarın bir kez de Yüksek Se
çim Kurulunda tetkik edilip karara bağlanmasını isteyebilirler. 

122 ve 123 ncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve itirazlara zaman, süre, inceleme ve sonuçlan
dırılma kuralları Yüksek Seçim Kurulunca, ilk askıdan en az bir ay önce yayınlanır. 

İtiraz üzerine verilecek kararların, seçmen kütüğünde değiştirdiği, çıkardığı veya eMıadiğti bilgiler ayrı 
bir «güncelleştirme kütüğünde» saklanır. 

Adaylığa İtiraz : 

Madde 125. — Özel kanunlarında aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde, adaylıklarını koyanlara, özel 
kanunları gereğince yapılacak ilandan itibaren iki gün içinde 110 ncu maddede gösterilenler tarafından aday
lık şart veya vasıflarını haiz olmamaları sebebine dayanaîlaralk itiraz edinebilir. 

Şu kadar ki, bir siyasi partinin listesinde yer alan adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yönet
meliklerinde yazılı hükümlere aykırı davranüdığından bahisle, ilgili siyasi partinin üyesi olmayan kimseler 
tarafından itiraz edilemez. Bu tür itirazlarda, itiraz edenin aynı siyasi partiye kayıth olduğunu kamtlayan 
belge eklenmemiş itiraz dilekçeleri işleme konulmaz^ 

Bu itirazlar, seçimin özelliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli seçim kurullarına yapılır ve bu 
kurulun kararına karşı kesin karar vermek yetkisini haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunabilir. 

İtirazın yazıyla yapılması ve âttiraz ddleflcçesine itiraza sebep gösterilen belgelerin bağlanması şarttır. 

Sandık Kurulu Kararlarına ve Tutanağa İtiraz : 

Madde 128. — Sandık kurullarının kararlan ve tutanakların düzenlenmesi işleri aleyhine ilçe seçim ku
ruluna itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar, sandık tutanağının düzenlenmesine kadar sözle veya yazı ile, sandık kurularının vasıtasıyla 
yapılabileceği gibi oy verme gününden sonraki salı günü saat 14.00'e kadar doğrudan doğruya ilçe seçim 
kurullarına yazı ile yapılabilir. 

İlçe seçim kurulları itirazın kendisine verildiği tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar itiraz
ları karara bağlarlar. İtirazı yapan hazır ise karar kendisine bildirilir. Yoksa tebliğ edilir 

7/ Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikâyet Üzerine Verecekleri Kararlarla, Sair Kararlarına ve Tutanak
lara itiraz ve Olağanüstü İtiraz : 

Madde 130. — İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur: 
1. İl seçim kurullarıyla başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikâyetlerin reddine dair verdikleri 

kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün, 
2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden itibaren üç gün, 
3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal, 
4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il birleştir

me tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17.00'ye, 
5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçilenlere göre ayrılmasına; il birleştirme tutanağının düzen

lenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00'ye, 
6. -Seçime yeterliğine; veya kendilerine tutanak verilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna te-

sir edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tutanağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00'ye, 
Kadar 110 ncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vasıtasıyla 

Yüksek Seçim Kumluna itiraz edilebilir. 
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Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın 
düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itiraz
lar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kuruU'arca, seçimin neticesine müessir 
görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen (kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece de
rece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazıl
ması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve bel
gelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin 
olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır. 

Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük ol
duğuna, okur - yazar olmadığı veya seçilme yeterliğini 'kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğuna ilişkin id
dialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçerlidir. 

Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur. 

Kurullara Karşı Suçlar : 

Madde 133. — Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya teh
dit ederek, bu kanunda yazılı kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mani olanlar, onsekiz aydan 
aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı üter, sfflaMa işlenirse, verilecek hapis cezası üç yıldan aşağı olamaz. Bu fiiller, 
içlerinden en az biri silahlı olan üç kişi tarafından ittifak edilerek işlendiği veyahut aralarında ittifak olmasa 
bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunan üçten fazla kimseler tarafından yapıldığı takdirde beş yıldan aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası hükmolunur. 

Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik : 

Madde 134, — Her kim seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak mak
sadı ile, bu kanunda yazıh kurullar veyahut kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağ
men riayet etmezse on günden bir aya kadar hapis vebeşyüz liradan ikibin beşyüz liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin ne
ticesiz kalmasına sebebiyet veren kimselere bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler taraf ındanişlendiği ve Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdirde, birinci fıkrada yaalı halde üç aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı halde de altı 
aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bunlara muadil kamu hizmetlerinden memnuiyet ce
zası da hükmolunur. 

Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi : 

Madde 136, — Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmalksızın vazifesi başına gelmeyenler beşbin liradan 
yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezaîandırinf. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terkedenler, iki aydan altı aya 
kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi : 

Madde 137. — Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri veya bu kanunda yazdı işlerden bi
riyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy pus-
lalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya madde ve mali vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini 
vaktinde yerlerine göndermezler veya gönderilmesine mani olurlar veya teslim etmezler veya teslim almazlarsa, 
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bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beşbin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır ve cezalarına muadil kamu hizmetlerinden yasakkk cezası da hükmolunur. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, altı aydan bk yıla kadar hapis ve ikibin beşyüz liradan on bin 
Mraya kadar ağır para cezası hükmolunun 

Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin Suçlar : 

Madde 140. — Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek alan krokilerle, binalar cetvelini ilçe 
seçim kurulu başkanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek vemmıesyenter veya kroki ve binalar cetvellerini seç
men kütüğünün düzenlenmesine elverişli bir şekilde yapmayanlar hakkımda, fiterinin mahiyetine ve bu hare
ketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve 230 ncu maddele
rinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar artırılarak hükmolunur. 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlarla, sorulara 
cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve yazım gününde, ilan edilecek 
süreden önce bulundukları yeri terkedenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etme
diği takdirde ikibin beşyüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi : 

Madde 141. — Bu kanunla görevlendirilmiş oldukları halde, belli süre içinde ve şekillerine uygun olarak 
seçmen kütüğüne müteallik evrak ve vesikaları gereği gibi düzenlemeyen veya muhafaza etmeyenler veya gere
ken mercie vermeyenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu husule gelmiş ise üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmcJıunur. 

Yukarıda yazılı fiil ve hareketler yüzünden her hangi bir bölgede, seçmen kütüğünün veya sandık seçmen 
listelerinin yazılması veya bu sebeple seçmenlerin oy vermesi imkânsız hale gelmiş ise. birinci fıkrada ya
zılı halde bir seneden iki seneye kadar, ikinci fıkrada yazılı halde de altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçları : 

Madde 142, — Seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı olan 
bir seçmenin yazmayan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin adın; silmeyen veya silin
memesi gerektiği halde o seçmenin adını silenler bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesinden ileri gelmiş ise üç aydan 
altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne Kaydı : 

Madde 143. — Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya bu yeterliği olmayan bir başkasını her 
ne suretle olursa olsun seçmen kütüğüne kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş olanları seçmen kütüğün
den silinmesine aynı şeklide mani olan veya seçme yeterliği bulunan birinin aynı fiil ve hareketlerle seçmen 
kütüğünden silinmesine sebep olan üç aydan bir soneye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller cebir veya tehdit veya şiddet veya nüfuz veya tesir icrası sureliyle yapıldığı takdir
de faile verilecek ceza, bir seneden beş seneye kadar hapistir. 

Seçmen Kütüğüm Birden Fazla Kayıt : 
Madde 144. — Seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt ettiren

ler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan 
on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Yukarıdaki fıkrada yazdı suçlar, bu işlerle görevlendirilenler tarafından işlendiği takdirde bir yıiklan iki yı
la kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Seçmen Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 146. — 141, 142, 143 ve 144 ncü maddelerde yazılı fiiller seçmen kütüğünün düzenlenmesinden 
sonra sandık bölgelerine göre düzenlenecek olan sandik seçmen listeleri ile Yüksek Seçim Kurulunca düzen-
lenrjjfesine karar verilecek diğer listeler üzerinde işlendiği takdirde sözü geçen maddelerde yazılı cezalar ve
rilir. 

Seçmen Listesine İlişkin Suçlar : 

Madde 147. — Asılması gereken seçmen listelerini asmayan veya vaktinden evvel indiren veya her ne 
suretle olursa olsun seçmenlerin tetkikine imkân vermeyen veya bu listelere karşı yapılan itirazları kabul 
etmeyen veya mercilerine bildirmeyen görevliler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu meydana gelmiş ise, verilecek 
ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Belgeler Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 148. — Tamamen veya kısmen sahte secmenkütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya bozan 
veya çalan veya yok eden kimse, üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen kütüğü veya seçmen listelerine ait vesikaları çalan veya bozan veya yok eden veya tahrip eden 
kimseye de aynı ceza verilir. 

Oy hakkının kulianilnıasiua engel olmak maksadıyla seçmenlerin kimliklerini ispata yarayan her hangi bir 
belge üzerinde yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri işleyenler veya bu belgeleri saklayanlar altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kullandığı takdirde, yukarıdaki fıkrada yazılı ceza yarısına kadar 
indirilir. 

Propaganda Toplamdanım Karşı Suçlar : 

Madde 149. — Her kim 51 nci maddede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz alır ve 
söylerse, bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Her hangi bir vasıta iie bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya devamına imkân vermeyecek 
hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu fiiller, 
ikiden fazla kimse tarafından ittifak edilerek her hangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanılarak veya 
tehdide başvurularak işlenirse, faillerin her biri bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer 
fiil, içlerinden en az biri silahlı olan ikiden fazla kişi tarafından ittifak edilerek veyahut aralarında ittifak 
olmasa bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunan üç veya daha fazla kimse tarafından işlenirse, faillerin 
her biri iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Yasak Günlerde Propaganda : 

Madde 151. — Oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inden sonra ve oy verme gününde umumi 
veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla ya
yınlarda bulunanlar veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir 
serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya 
asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan altı aya kadar hapis ve beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 
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Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler ve Propaganda Yapamayacak Olanlar : 

Madde 154. — Özel kanunların adaylık koyma hususunda kabul ettiği esas ve şekillere uymaksızın adaylıkla
rını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylığını koymak için ordudan ayrılma isteğinde bulunmuş ve bu istekleri 
kabul edilmiş olmasına rağmen her hangi bir sebeple görevinden fiilen ayrılmadan veya resmi elbisesiyle 
propaganda yapan veya bu mahiyette her hangi bir harekette bulunan subaylar, askeri memurlar ve ast
subaylar iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askeri şahıslar ve bu kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkra
sında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunlarına göre ilan olunan seçimin başlangıç tarihinden oy ver
menin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya bağımsız adayların leh veya aleyhinde propaganda yapmaları 
veya lıerhangi bir suretle telkin ve tesirde bulunmaları halinde, başka kanunlarda yazılı ceza hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

63 ncü maddede yazılı yasaklara uymayanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve beş bin liradan yirmi 
beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymamaları : 

Madde 155. — 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır paracezasıyîa cezalandırılırlar. 

Matbua ve İlanların Tahribi : 

Madde 157. — Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına veya ilanına mani olanlar veya bun
ları tahrip edenler bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Sandık Düzeni ve Oy Verme İle İlişkin Suçlar : 

Madde 158. — Sandık başında bu kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan ödevleri 
ihtara rağmen yapmayan seçmenler beş yüz liradan bin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Sandık Basında Müdahale ve ihtara Riayetsizlik : 

Madde 159. — Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya her hangi bir 
müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse bir aydan bir yıla kadar hapis 
ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Seçmen Olmayanların Oy Vermesi : 

Madde 160. — Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs 
eder veya verirse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir. 

Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren iki seneden dört seneye kadar hapis 
ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandıkta da oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse hakkında 
da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

Oy Sandığı Üzerinde Suçlar : 

Madde 161. — Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep \c maksatla olursa olsun 
oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya içinde-
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ki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
iki bin beş yüz liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hile ile işlendiği takdirde hükmedilecek cezaya bir misli zam-
molunur. 

Kurul Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Bozman : 

Madde 163. — Seçim kurulları başkan ve üyeleriıden her hangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim 
muamemelelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin 
butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin liradan elli bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bunlar seçim neticelerini ilan etmezler, tutanağı asmazlar veya kanunen vermeye mecbur oldukları tuta
nak suretlerini vermezlerse aynı ceza ile cezalandırılırlar. 

Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller : 

Madde 164. — 1. Her kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gel
meyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy 
atar veya attırır ise iki seneden dört seneye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan yirmi beş bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkra
da yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur. 

3. Her kim, her hangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını tama
men veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, üç yıldan yedi yıla kadar ağır hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından 
işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş yıldan on yıla kadar ağır hapistir. 

5. Her kim oyunu kullandıktan sonra sandık başında kendisine sürülen özel boyayı silerek veya yok 
ederek veya herhangi bir şekil ve surette gözle farkedilemez duruma getirerek aynı seçimde ikinci defa oy 
kullanır veya kullanmaya teşebbüs ederse, altı aydan iki yıla kadar hapis ve iki bin beşyüz liradan yirmibeş 
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu fıkrada sözü edilen özel boyayı ilçe seçim kurulu baş
kanlığından teslim aldıktan sonra bu boyayı kasten yok veya imha eden veya oyunu kullanan seçmenin belir
lenen uzvuna bu boyayı hiç sürmeyen veya bu özel boyadan başkasını süren sandık kurulu başkan ve üyele
rine veya seçmenleri ya da sandık kurulu başkan ve üyelerini bu fıkrada yazılı fiilleri işlemeye herhangi bir 
surette icbar eden kimselere, bu fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur., 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı filleri işbmeye, herhangi bir suretle icbar ederse üçüncü fıkra
da yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Fğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir suret1 e menfaat temini veya vadi suretiyle meydana gelmiş 
ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya vadedenler hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden 
yansına kadar eklenerek hükmolunur. 

İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek : 

Madde 165. — Bu Kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki müracaatlarını 
tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tutanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan ve üyeleri bir aydan 
bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Kötü Niyetle İtiraz : 

Madde 166. — Seçim sonunda seçilenlere verilen tutanaklara veya seçilenlerin yeterliğine makbul bir se
bep olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 
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İçki Yasağına Aykırı Hareketler : 

Madde 170. — Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık yerlerde ispirtolu içki verenler, satan
lar veya içenler veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar ikibin
beşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Silah Taşıyanlar : 

Madde 171. — 79 ncu maddenin koyduğu silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında 6136 
sayılı Kanun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Dava Süresi : 

Madde 180. — Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren bir yıl içinde açıl
madığı takdirde kovuşturma yapılamaz. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için ya
pılan müracaat tarihi ile izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre dava süresi hesabına katılmaz. 
Ancak, bu süre üç ayı geçemez, 

Seçim Giderleri .* 

Madde 181. — Yüksek Seçim Kurulu ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü giderleri ile her türlü seçim 
işleri giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakanhğı Bütçesi içindeki ayn bir 
programda gösterilir. 

Bu ödeneğin harcanmasında, birinci derecede ita amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. Başkan, yet
kilerinin bir kısmım Seçmen Kütüğü Genel Müdürüne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görevlilere dev
retmesine izin verebilir, 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması gereken her türlü harcamaların ita amiri il ve ilçe seçim kurulları 
başkanlarıdır. 

Ödenecek Ücretler : 

Madde 182. — Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde 
mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere verilecek ücretler ve hariçten alınarak 
çalıştırılacakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas 
ve miktarlara göre ödenir. Ancak, bu gündelikler asgari ücretten az olmaz. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümlerine gö
re verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkam, bu madde hükümlerine göre harcanacak seçim giderleri ödeneğinden ye
ter miktarı il ve ilçe seçim kurulları başkanları emrine gönderir. 

Bu Kanunun uygulanması için gerekli yerlere başka yerlerden yetki verilerek gönderilen hâkim sınıfından 
olanlara bu sebeple yapılan ödemeler saklıdır. 

Sandık kurulu başkan ve üyeleri ile kütük yazımı ve denetimi işlerinde, yedi günü geçmemek üzere, geçici 
görevlendirilenlere ve siyasi parti temsilcilerine ödenecek ücretler vergüendirilmeksizin ödenir. 

Satın Alma ve Avans : 

Madde 183. — Bu Kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu satın alma ve kiralama işleri 2490 sayılı 
Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir, tlan zorunlu değildir. 
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Her çeşit seçim giderleri için il ve ilçe adalet daireleri mutemetlerine il ve ilçe seçim kurulları başkanları
nın tasvibi ile ayrıca yüzbin liraya kadar avans verilebilir. Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen mik
tara kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, gerekli gördüğü ahvalde avans miktarını artırabilir. 

MADDE 2. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna, 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye (Geçici madde 11) 
numarası, 20 . 2 . 1979 tarihli ve 2181 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye (Geçici madde 12) numarası 
verilmiş ve bu Kanuna aşağıda gösterilen beş yeni geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin görevi 1981 yılı Ocak ayına kadar devam eder. 1980 yılının Aralık ayının ilk haftasında 
Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile üçer üye ayrılır. Ad çekme, Yüksek Seçim Kurulu 
huzurunda, kurul başkanı tarafından yapılır. 

Ocak 1981 ayının ilk haftasında, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında, ad çekme sonucunda boşalan 
üçer üyelik için seçim yapılır. 

Geri kalan üyeliklerin seçimi Ocak 1983 ayında yenilenir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir aylık sürenin son haftasında, 
15 nci maddede yazılı usulle il seçim kurulları, 18 ve 19 ncu maddelerde yazılı usulle ilçe seçim kurulları ku
rulur. Bu kurulların yenilenmesi, bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden Ocak ayından bir yıl sonraki 
Ocak ayının son haftasında yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 15. — 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 298 sayılı Kanunun 
28 ve müteakip maddelerine göre, kadroları Adalet Bakanlığına bağlı daimi seçmen kütüğü bürolarında ça
lışan personelden, kadrolarıyla birlikte Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne geçmeleri Genel Müdürlükçe 
uygun görülmeyenler, Adalet Bakanlığınca başka görevlere atanırlar ve kadroları iptal edilir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — İlk yazım, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen altmışıncı günü 
takibeden ilk Pazar günü yapılır. 

Bu yazımda elde edilen bilgiler, ilgili ilçe seçim kurullarında liste haline getirilerek bu listeler ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarında saklanır; geçici 17 nci maddenin uygulanmasında bu listelerde yazılı bilgiler esas 
aünır. 

GEÇİCİ MADDE 17. — 1. Bu kanun hükümleri gereğince Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenecek seçmen kütüğünün ve bu kütüğe uygun olarak yayınlanacak sandık seçmen listelerinin ha
zırlanıp yayınlanmasında; 14 Ekim 1979 tarihinde Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Sena
tosu üyeliği ile milletvekili ara seçimleri yapılacak illere ve ilk sandık seçmen listelerinin yayınlanmasına 
kadar geçecek süre içinde mahalli idareler seçimleri yapılacak seçim çevrelerine öncelik verilir. 

2. İlk yazım ve birinci bentte belirtilen seçimlerin yapılma tarihlerine göre; bu seçimlerin yapılacağı se
çim çevrelerine ait kütük ve sandık seçmen listelerinin zaman darlığı sebebiyle Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğünce hazırlanıp yayınlanmasına ve yapılacak bu seçimlere yetiştirilmesine imkan olmadığının Yüksek Se
çim Kurulunca tespit edilmesi halinde : 

a) 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu üye
liği ve milletvekili ara seçimlerinde, ilçe seçmen kütüğü bürolarının geçici 16 ncı maddeye göre yapılan ilk 
yazımla elde edilen bilgilerden çıkardığı listelere göre hazırlanacak sandık seçmen listeleri kullanılır. 

Bu şekilde hazırlanan sandık seçmen listeleri, listelerin hazırlanmasından sonra bu illere bağlı bütün se
çim çevrelerinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için de geçerlidir. 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yukarıda (a) fıkrasında belirtilen şekilde sandık seçmen liste
lerinin hazırlanmasına kadar geçecek süre içinde, bütün seçim çevrelerinde yapılacak; belediye başkanlığı, 
belediye ve il genel meclisi üyelikleri, köy ve mahalle muhtarlıkları, ihtiyar heyeti ve meclisi üyelikleri se-
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çimlerinde kullanılacak sandık seçmen listelerinin tanzim esaslarıyla, (a) fıkrasında yer alan ve ilk yazımla 
elde edilen bilgileri kapsayan listelerin düzenlenmesine, askıya çıkarılmasına ve askıdan indirilmesine, sandık 
seçmen listelerine ayrılmasına ve kesinleşmesine, itirazların süre ve şekillerine dair esasları Yüksek Seçim Ku
rulu tespit ve ilan eder. 

MADDE 3. — 24 . 5 . 1961 tarihli ve 304 sayıh Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 
1, M ve 13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Olarak Uygulanacak Hükümler : 

Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nci 
maddelerinde, 9 ncu maddesinde, 10 ncu maddesinin son fıkrasında, 11 ila 24 ncü maddelerinde, 
27 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde, 28 ila 41 nci maddelerinde ve bunların ek ve tadillerinde yer 
alan hükümler, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de uygulanır. Şu kadar ki, seçime katılan siyasi par
tilerin aday göstermeleri gereken en az seçim çevresi sayısının hesaplanmasında, Cumhuriyet Senatosu yeni
leme seçiminin yapılacağı il sayısı dikkate alınır. 

Oy Verme : 

Madde 11. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi, milletvekili seçimi ile aynı günde yapıldığı takdir
de, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminin oy verme işleri de aynı sandık kurulları tarafından yürütülür. Şu 
Jcadar ki, sandık alanında, bu seçim için ayrı bir kapalı oy verme yeri, ayrı renkte oy sandığı, sandık seçmen 
listesinin ayrı bir nüshası bulundurulur ve bu seçimlerde, milletvekili seçiminde kullanılan birleşik oy pusla-
sında renk bakımından farklı birleşik oy pusîası kullanılır. 

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

Hesaba Katılmayan Oy Pusluları : 

Madde 13. — Sandıktan milletvekili seçimine ait birleşik oy puslaları çıkmış ise bu puslalar hesaba ka
tılmaz. 

MADDE 4. — 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun, 10, 11, 12, 17, 23, 
24, 27, 29, 30, 31, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylık : 

'Madde 10. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş, milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 298 sayıh 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 78 nci maddesinin 8 nci bendinde yer 
alan bağımsız adaylarla ilgili hükümler saklıdır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin 11 
nci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasi partilerin genel 
merkezlerindeki yetkili organîan, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar ki, bu partilerin 
teşkilatı olsun veya olmasın, mevcut illerin en az üçte birinde, o seçim çevresinin her birinin çıkaracağı mil
letvekili sayısına eşit sayıda aday göstermeleri gerekir. 

Mevcut İllerin Üçte Birinde Tam Aday Göstermeyen Siyasi Partilerin Durumu : 

Madde 11. — Her hangi bir sebeple mevcut illerin üçte biri kadar seçim çevresinde aday göstermemiş olan 
veya bu miktardaki ilin her hangi birinde eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin genel merkezlerin
deki yetkili organlarına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde, o 
siyasi parti, bütün seçim çevrelerinde, seçime katılma hakkını kaybeder. 
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Mevcut İllerin Üçte Birinden Fazla tide Aday -Gösteren Partilerin Eksik Aday Göstermesi Durumu : 

Madde 12. — Siyasi partiler tarafından mevcut illerin üçte birinden fazla ilde aday gösterilmiş olmakla 
beraber, bu oranı aşan seçim çevrelerinin bir veya birkaçında, her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısından eksik aday gösterilmiş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezindeki 
yetkili organlarına aday listelerinin tamamlanması lüzumu bildirilir. 

ilgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde, o çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar. 
Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kalmak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyasi 
parti, seçime katılma hakkını kaybeder. 

Memurların Adaylığı : 

Madde 17. — Devlet, Katma Bütçeli idareler, il Özel İdareleri, Belediyelerle bunlara bağlı daire ve mü
esseselerde, iktisadi Devlet Teşebbüs ve Teşekküllerinde ve Kamu Tüzel Kişiliklerinde, bunların kurdukları 
müesseseler ve ortaklıkları ile 2834 sayılı Kanunun kapsamına giren kooperatif ve kooperatif birliklerinde; me
mur ve hizmetli olarak çalışanlarla belediye başkanları, aday olmak ve aday gösterilmek için istifa zorunda 
değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde istifa etmedikçe, görevli bulundukları seçim 
çevresinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Birinci fıkrada yazılı bütün idare ve kuruluşların; müsteşar, genel müdür, genel sekreter; daire, grup, böl
ge müdür veya başkanları ile yardımcıları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri; çalışma alanlarına giren bütün 
seçim çevrelerinde görevli sayılırlar. 

Hâkimlerle Cumhuriyet savcıları mesleklerinden çekilmedikçe aday olamazlar, aday gösterilemezler ve se
çilemezler, 

Adaylıktan İstifa ve Ölüm : 

Madde 23. — Aday listelerinin kesinleşmesinden oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm veya istifa 
nedeniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler üzerine, ilgili siyasi partinin genel merkezindeki yetkili or
ganına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu tebliğ edilir. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren iki gün içinde; eksilen yerleri, o seçimde parti aday listesinde 
ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar. 

Tebliğ oy verme gününden önceki iki günden daha önce yapılmış ise, o siyasi parti bu maddeye göre aday 
ismini süresinde bildirmediği takdirde; o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Kullanılacak Oy Puslası : 

Madde 24. — Milletvekili seçiminde; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
kındaki Kanunun değişik 78 nci maddesi uyarınca hazırlanmış birleşik oy puslası kullanılır. 

Muteber Olmayan Oy Puslaları : 

Madde 27. — 1. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun de
ğişik 103 ncü maddesinde gösterilen oy puslaları, 

2. Sandıktan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimine ait birleşik oy puslaları çıktığı takdirde bu oy pus
laları, 

Muteber sayılmaz. 

Sayımın İlanı ve Tutanağa Geçirilmesi : 
Madde 29. — Sandık kurulu, oyların sayım ve dökümünü yaparken, siyasi partilerin ve bağımsız aday

ların her birinin aldığı oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir, 
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İlçelerde Seçim Sonuçlarının Birleştirilmesi : 

Madde 30. — îlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasi partilerin ve bağımsız 
adayların her birinin aldıkları oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. 

İl Tutanağı : 
Madde 31. — İl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede belirtilen 

şekilde birleştirir ve il seçim çevresindeki : 
1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 

3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy puslaları sayısını, 
4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılmayan oy puslaları sayısını, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslaları genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy miktarını gösteren 

muteber oy puslaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

Siyasi Parti Adaylarından Seçilenlerin Tespiti : 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 
A) Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları mil

letvekillerinin sırasının tespitine esas olur. Ancak, 32 nci madde gereğince partinin kazandığı milletvekilliği 
sayısı tespit edildikten sonra, her parti için ayrı ayrı olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunca örneği tespit edi
lecek cetvele, 

1. Adayların adları, her partinin aday listesindeki sıraya göre alt alta yazılır. 
2. Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 nci madde gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı kadar 

milletvekili bu madde gereğince düzenlenen listenin son sütununun başından itibaren sayılmak suretiyle se
çilmiş sayılır. 

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

İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde der
hal ilan ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

Özel Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Kanun : 

Madde 41. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmayan hallerde, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun» un işbu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — 1. 26 .4 .1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun; 

a) 24 .3 .1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 48 nci, 
b) 61 nci, 
c) Bu kanuna, 14. 7 . 1965 tarihli ve 656 sayılı Kanunla eklenen ek 2 ve ek 3 ncü, 
Maddeleri. 
2. 25 .5 .1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 

a) 26 .6 .1973 tarihli ve 1733 sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26 ncı, 
b) 28 nci, 
Maddeleri, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici Madde Ek
lenmesi; 24 . 5 . 1961 Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun, 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 97, 
103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 
151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 ve 183 ncü maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kanunun Uygulanacağı Seçimler : 

Madde 1. — Özel kanunlarına göre yapılacak Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, il genel meclisleri, 
belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Sandık Bölgesi : 

Madde 5. — Seçimlerde, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 
Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim 

birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde (300) seçmenin varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ula
şım güçlükleri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ayırılabilir, 

Seçmen sayısı (400)'ü aşmayan seçim bölgelerinde seçmenler oylarını bir sandıkta verebilirler. 

Seçim İşlerinin Yürütülmesi : 

Madde 9. — Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. 
Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve 

seçmen kütükleri yazımında, seçim kuaülarmm istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru 
olarak göndermeye mecburdur, 

Seçim Kurulları : 

Madde 10. — Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede 
bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. 

İl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim kurulu teşkil olunur. 

Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'i aşan ilçelerde, köy ve mahalle sınırları (seçim bölgeleri) esas 
alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus sayısında eşitlik gözetilerek; birden fazla ilçe seçim kurulu teşkil 
edilir. 

İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe dahilindeki (merkez ilçe dahil) diğer belediyeler; bölünme 
yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir bütün olarak ilçe seçim kurullarından birine bağlanır, 

Yüksek Seçim Kurulu : 

Madde 11. — Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun hükümleri gereğince seçilen yedi asıl ve dört yedek üyeden 
kurulur, 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 
Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

26 .4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldı ılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici Madde Ek
lenmesi; 24. 5. 1961 Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi; 25 . 5 .1961 Tarihli ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Tl nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla onbir 
kişi seçilir. Bunlar, gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Başkan ve 
başkanvekilinin görev süresi dört yıldır. 

Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik ya
par. Başkanvekilinin de engeli halinde, asıl üyelerin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ay
rılır. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Üye Seçimi Zamanı : 

Madde 12. — Süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçimi için, her iki yılda bir 
Ocak ayının ilk haftasında seçim yapılır. 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, yukarıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu yoldan seçilen 
kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Görev ve Yetkileri : 

Madde 14. — Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve 

ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında 
bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Ku
rulu» filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kâğıt hamurundan baş
layarak zarfın imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; üyeleri arasından seçeceği üç yargıcın de
vamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları, il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek 
sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek, 

2. Özel zarfların imali için gerekli «Türkiye Curıhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigran kalıpları ile 
zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra saklamak, 

Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Ku
rulu» filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak 
üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak, 

Oyunu kullanan seçmenin parmağının işaretleneceği özel boyayı ithal veya imal ettirmek, sandık kurulla
rında zamanında bulundurmak, sağlamak. 

3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kâ
ğıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağ
lamak, 

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup en az 15 ilde, en az altı ay evvel il ve ilçe teşki
latını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ay
ların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek, 

5. İl ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, il seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve 
kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin 
karara bağlamak, 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek, 

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itiraz
ları derhal inceleyip kesin karara bağlamak, 

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak, 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçi
minin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurul-
lara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızm inceleyip kesin karara bağlamak, 
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Madde 12. — 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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10. îl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal 
cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken 
genelgeleri zamanında yapmak, 

11. Siyasi partilerin, yasama meclisleri genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve 
il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabilmeleri için, kendi tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini 
yapmış olup, en az 15 ilde oy verme gününden en az altı ay evvel il ve illere bağlı bütün ilçelerde ilçe teş
kilatlarını kurmuş bulunmaları veya ilk genel kongrelerini yapmış olmaları kaydıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısında gruba sahip olmaları gereklidir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek si
yasi partileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının 
ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek, 

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konulan ile ilgili ilkeleri belir^ 
lemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek, 

13. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

// Seçim Kurulu : 

Madde 15. — îl Seçim Kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en 
yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan derecesi en yüksek olanı kurulun başkanıdır. Kurulun yar
gıçlardan iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar. 

Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri için, aynı derecedeki yargıçlar arasında en kıdemlisi ve kı
demde eşitlik halinde en yaşlısı görevlendirilir. 

îl seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek üyeliklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını yapacak olan 
yargıçlardan biri herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek başka bir yargıç 
da bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan ve görevinden ay
rılmasında sakınca görülmeyen bir yargıca, merciince bu yetki verilir, 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan tamamlanmasına imkân bulunmayan hallerde, bu ağır 
ceza merkezine en yakın ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri, yukarıdaki usule 
göre yetki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın gelip görevine başlamasına kadar, seçim kurulu başkanlığını, 
kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir üye yapar. 

Siyasi Parti Temsilcileri : 

Madde 17. — Son Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden ya
sama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya 14 ncü maddenin dördüncü bendi gere
ğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, il 
ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundururlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüş
melerine katılırlar, oy kullanamazlar. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca 14 ncü maddenin on birinci bendi ge
reğince yapılan ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partilerin 
bu kurullarda temsilci bulundurma hakları sona erer. 

Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul, bunları da dinledikten son
ra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. 

Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılmaları, işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

îlçe Seçim Kurulu : 

Madde 18. — ilçe seçim kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı 
yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en yüksek dereceli yargıç kurulun başkanıdır. 
Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bir asıl üyenin katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin yedeği çağırılır, 
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Madde 15. — 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik halinde en yaşlısı 
seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına başkanlık edecek yargıçtan 
sonra gelen en yüksek dereceli, kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder. 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 

Madde 19. — 1. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Bu üyeler 
aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir. 

İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden kurulması için yukarıdaki maddede öngörülen sürenin 
başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi 
partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu işlemle belirlenen veya süresi içinde ad bildiren siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, eksik ka
lan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, o ilçede aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, 
aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen dört asıl ve dört yedek üyenin tümü belirlenemediği tak

dirde, 14 ncü maddenin dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği siyasi partilerden o il
çede teşkilatı bulunanlar tespit edilerek bunlar arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik 
üyelik sayısı kadar siyasi partinin, yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler ilçe seçim kurulu üyesi olur. 

İlçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyelikls rinden eksik kalanlar, ikinci bent hükümleri gereğince 
tamamlanır. 

2. Diğer iki asıl ve yedek üyelikle yukarıdaki bentte yazılan işlemler sonucunda eksik kalan asıl ve yedek 
üyelikler, ilçe merkezinde görev yapan ve toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama meclisleri 
veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiç bir 
siyasi partiye kaydolmamış Devlet memurlarını gösteren, o ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek 
listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çekme ile belli edilir. Ad çekme, birinci bent hükümleri 
gereğince tespit edilen asıl üyeler huzurunda ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yapılır. Ad çekme sırasında, 
adları önce çıkanlar asıl, sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan her asıl üyenin yedeği belirlenir. An
cak, aynı bakanlığa mensup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz; zorunlu durumlar saklıdır. 

3. İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler arasında yapılan ad çekmenin gün ve saatini, ad çekmeye 
katılan siyasi partilere tebliğ eder. 

Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vukubulacak bcşalmalar, eksilen asıl üyenin yerine kendi yedeği geti
rilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki eksilmeler, eksilen üyenin niteliğine, göre, seçilmesinde uy
gulanan hükümler gereğince tamamlanır. 

14 ncü maddenin onbirinci bendi gereğince yapılan tespit ve ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya 
o seçim çevresinde seçime katılmayan partinin ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevi sona erer. Bu yoldan 
boşalan üyelikler, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi bulunmayan partiler hak
kında birinci bentte yazılan hükümlerin uygulanmasıyla belirlenir. 

İlçe seçim kurulunda boşalan göreve getirilen kimse, yerine geldiği üyenin süresini tamamlar. 

Sandık Kurulu : 

Madde 21. — Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle 
toplanır. 

Sandık Kurulu Başkanının Seçimi : 

Madde 22. — İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle 
görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmak-
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Madde 19. — 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 22 nci madde aynen kabul edilmiş ir. 
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la tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi 
olmak üzere bir liste düzenler. 

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek 
süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre 
içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında 
ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir. 

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtar
ları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkanı olamazlar. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkan
lık eder. 

Sandık Kurulu Üyelikleri : 

Madde 23. — Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir : 
ilçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, 

son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer 
yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı 
şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdir
de, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya 
göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık 
kurulu üyesi olur. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyele
rinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; 
bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve 
ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda 
yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, önce
likle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. 

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun baş
kanı tarafından yapılır. 

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kumlu başkanı tarafından, o çev
rede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur. 

Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi : 

Madde 24. — Sandık kurulları Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur. 
Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri gözönüne alınarak Yüksek Se

çim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kuru
luna teslim edilinceye kadar araliksız çahşmaya devam ederler. 

Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar : 

Madde 26. — îdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü maddesin
de yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurul
lara seçilemezler. 
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Madde 23. — 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — 24 ncii madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 26. — 26 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler, bu kurullarda üye, 
müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler. 

Kuruluş ve Tanımlar : 

Madde 28. — 
A) Kuruluş : 
Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da bir «Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü» ile her ilçede 

«Seçmen Kütükleri Bürosu^ kurulmuştur. 
B) Tanımlar : 
1. Bu Yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belirleyen 

bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına «Seçmen Kütüğü» denilir.. 
2. Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ta

rafından, bu Yasaya uygun olarak tasarlanacak, planlanacak, yönetilecek ve yürütülecek çalışmalarla elde 
edilir, 

3. Bir seçmene ait ve seçmeni tanımlamak için kullanılan; adı, soyadı, doğum yılı ve doğum yeri gibi 
kayıtların her birine «Veri» denilir. 

4. Bir seçmeni tek olarak tanımlayan verilerin bütününe «Seçmene Ait Bilgi» denilir. 
5. Seçmenin devamlı oturduğu konutun bulunduğu ilçe, muhtarlık, sokak isimleri ile binanın kapı ve varsa 

daire numarası «Seçmenin Adresi»'dir. 
6. Her seçmen; seçmen kütüğü sıra numarası, adı, soyadı, ana ve babasının adı, doğduğu ilçe, doğum yılı 

ile belirlenir ve tanımlanır. 
7. Seçmen kütüğündeki bilgilerin; bu Kanunda yazıldığı şekilde değiştirilmesi, düzeltilmesi ve tamam

lanmasına Seçmen Kütüğünün «Güncelleştirilme»'si denilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma Amaç ve İlkeleri : 

Madde 29. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluşunun çalışma amacı; yasalara uygun olarak seç
men vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, mükerrer yazımın önlenmesini, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy ver
mesini, seçimin çabuk sonuçlanmasını, mükerrer oy kuilanan seçmenlerin tespitini, vatandaşların görev ve so
rumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağlayacak bilginin; toplanması, düzen
lenmesi, saklanması, işlenmesi, kullanılır hale getirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasını ve dağıtımını sağ
lamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; çalışmalarını, proje, program, raporlama ve gelişmiş yönetim teknik
lerine uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ilkeler içinde yürütür. Genel Müdür, Yüksek Se
çim Kurulunca onaylanan programına uygun, aylık ve haftalık raporlarla çalışmalarını Yüksek Seçim Kuru
luna sunar. 

Genel Müdürlüğün denetleme ilke ve yöntemi, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve uygulanır. 
Yüksek Seçim Kurulunca; seçmen kütüğünün önemi, düzenleme yöntemleri, seçmenlerin görevleri, bu 

çalışmanın vatandaşa ve devlet hayatına katkı ve yararlan, bu çalışmada uygulanan teknikler ve gerekli bilgi
ler; bütün ülke ve vatandaşları kapsayan, sürekli tanıtma programları ile yaygınlaştırılır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütük Bürolarının Kuruluşu ve Yönetimi : 

Madde 30. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulunca sözleşmeli veya devamlılık 
esasına göre atanan ve bu kurula bağlı bir genel müdür; merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki seçmen kütük bü
roları da bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde yö 
netilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütük bürolarının kuruluş şeması, birimleri, birimler ara
sındaki ilişkiler, görev tanımlamaları, yetki ve sorumlulukları, mensuplarının nitelikleri, göreve alınmaları, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



_ 67 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 28. — 28 nci madde aynen kabul edilmiş ir. 

Mad le 29. — 29 ncu madde aynen kabul edilmişiıı. 

Madde 30. — 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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yükseltilmeleri, nakilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemlerine dair hüküm
ler, bu Kanunun 31 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gözönünde tu
tularak genel müdürlükçe hazırlanıp, Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilip onaylanacak bir genelgeyle dü
zenlenir. * 

Bu genelgede yazılı esaslarla, hizmetin gereği gözönünde tutularak, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile 
seçmen kütük bürolarının ihtiyacını karşılayacak her sınıf ve derecedeki kadrolar Genel Müdürlüğün teklifi ve 
Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile tespit edilerek, Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Talep edilen bu kadrolar Adalet Bakanlığınca, kadro sağlanmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda yazılı usul hükümleri uygulanmaksızın, doğn dan Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa 
gönderilir.; 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen kadrolar Resmi Gazetede yayınlandığı günde Adalet Bakanlığı kadro
larına eklenmiş olur. 

Seçmen kütük bürolarında görevli şef ve memurların sicil amirleri bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu 
başkanıdır. Bunlar hakkında uyarma ve kınama cezalarını doğrudan doğruya uygulamaya ilçe seçim kurulu 
başkanı yetkilidir. 

İlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nispetinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yerdeki 
adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına müsaade edebilir. 

Devamlı veya Geçici Personel ve Görevlendirme Yetkisi : 

Madde 31. — Yüksek Seçim Kurulu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Seçmen Kütüğü Ge
nel Müdürlüğünde; devamlı, geçici ve sözleşmeli diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici personel çalıştırabilir. 

Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli personeli, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi 
bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış kişiler arasından seçilir. 

Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenleme, denetleme ve güncelleştirilmesinde, il ve ilçe seçim 
kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar 
heyet veya meclisleri üyelerini; Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri 
ve kamu tüzelkişiliklerindeki (hâkimler, cumhuriyet sîvcılan, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askeri 
şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri görevlendirebilir, bunlar dışında da 
gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Bağlayıcılığı : * ** ~ î 

Madde 32. — Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve 
diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için, Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar 
bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar. 

Yazım ve denetleme işlerinde görevlendirileceklerin ödev ve yetkileriyle yazım hazırlıkları, yazım ve dene
timin yapılış ve yazım ve denetim formlarının şekilleri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle dol
durulacağı, yazımda, denetlemede ve sürekli ara çalışmalarda ne cins evrak kullanılacağı, evrakın teslimi, 
yazımın denetlenmesi ilke, yöntem ve kuralları Yüksek Seçim Kurulunca belirtilir. 

Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi : 

Madde 33. — Seçmen kütüğü; her dört yılda bir yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ve her iki 
yılda bir genel denetleme ile güncelleştirilir. 

Düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel denetleme kural, yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Ge
nel Müdürlüğünün bilgi işlem; ilke, kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek genelge ile 
belirlenir, 

Yazım ve denetlemede toplanan bilgilere, seçmene ait bilgilerin verilerindeki değişimleri belirleyen ad, 
soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliyetini kaybetme, (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma) veya ye-
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Madde 31. — 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 32. — 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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niden kazanma gibi yargı kararlarına, vatandaşlıktan ıskat veya yeniden vatandaşlık hakkını kazandığını gös
teren bilgiler ile vefat ettiğini tespit eden bilgilere seçim bölgesi içinde ve dışında vukubulan ikametgâh deği
şikliklerine ait verilere, Yüksek Seçim Kurulunun belikleyeceği kural ve yönteme uygun olarak toplanacak di
ğer belgelere dayanılarak, seçmen kütüğü kurulur ve güncelleştirilir. 

Kütüğe Yazılma Esasları : 

Madde 34. — Seçmenlik sıfatının tayininde esas, seçmen kütüğüdür 
Seçmen kütüğünde; seçmenin; adı, soyadı, baba adı ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer 

adresi bulunması esastır. 
298 sayılı Kanunun uygulanmasında, herkes nüfus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olma

dığına bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur. 
Seçmene ait bilgi eksik ise; bilgi tamamlanıncaya kadar seçmen, sandık seçmen listesine yazılmaz^ 
Tamamlama kuralları; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve yayınlanır, 
Sandık bölgesinde oturan seçmenlere ait bilgileri kapsayan sandık seçmen listeleri seçmen kütüğünden çı

karılır. 
Sandık seçmen listesinde yazılı olmayan seçmen oy veremez. 
Seçmen kütüğüne seçmen bir kez yazılır ve birden fazla oy kullanamaz. 
Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer birer gezip seçmenleri görmeleri suretiyle yapılır. 
Yazım, memuru yazım sırasında, yazım yerinde bulunan seçmeni yazar. Seçmenin bildireceği oturduğu ye

rin adresi yazılın Seri numaralı yazım formu her seçmene imzalatılıp 

Yurt Dışında Oturan Vatandaşların Yazımı : 

Madde 35. — Yazım sırasında Türkiye sınırları dışında oturmakta olanların seçmen kütüğüne yazımı aşa
ğıdaki kurula uygun olarak Yüsek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılır. 

a) Yurt dışında altı aydan fazla oturanlar, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün belirteceği yerlerden 
sağlayacakları formu doldururlar, 

b) Bu formu bağlı oldukları yer konsolosunun veya belirleyeceği memurun yanında imzalar; form, kon
soloslukça mühürlenir. 

c) Formun birinci nüshası Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne konsolosluk ta
rafından gönderilir. 

d) Formun ikinci nüshası konsoloslukça sıra numarasına göre saklanır. 
e) Formun üçüncü nüshası vatandaşa iade edilir. 
f) Yurt dışında oturan vatandaşların Türkiye'deki son ikametgâhları da forma yazılır. Sandık seçmen 

üstesinde bu bildirim gözönüne alınır. 
g) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kendine gelen formlarda yazılı kişiyi seçmen kütüğüne kaydeder. 

Genel Yazım ve Denetleme : 

Madde 36. — Seçmen kütüğünün dört yılda bir yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi 
için gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Türkiye'de aynı zamanda Nisan ayının ikinci pazar günü 
yazım yapılır. 

Yazım günü, saat 05.00'ten itibaren yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevliler
den başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmaları yasaktır. 

Ancak yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 
Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün düzenlenmesi ve yazım sırasında, bu Kanunda öngörülen gereklere 

göre genelgelerle belirteceği diğer yöntem, teknik ve kuralları uygular. 
Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun 14 ncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre ilan edeceği siyasi par

ti ilçe başkanları, yazım memurunun yanına bir temsilci verebilirler. 
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Madde 34. — 34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — 35 nci madde aynea ki'bul edilmiştir. 

Madde 36. — 36 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Temsilci isimleri, ilçe seçim kurulunun isteği üzerine bildirilen sürede liste halinde teslim edilir. İsimle
ri bildirilen siyasi parti temsilcileri ilçe seçim kurulu başkanlığından aldıkları belge ile temsilcilik görevini 
yaparlar. Bu listedeki isimler ve görev yerleri sonradan değiştirilmez. 

Yazımda Esas Bilgi Kaynaklan : 

Madde 37. — Seçmen kütüğü yazımı sırasında, formlara yazılacak bilginin tespitinde resmi belgeler 
esas tutulur. 

Yazım sırasında 38 nci maddeye göre düzenlenmiş kroki ve cetvelden yararlanılır. 
Seçmenin devamlı oturduğu adresin tespitinde, muhtarlıkların, varsa apartman yöneticilerinin kayıtlarından 

faydalanılır. 

Muhtarlık Krokisi ve Binalar Cetveli: 

Madde 38. — Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulu başkanının denetlenmesi altında belediyeler, her 
muhtarlık için, iki yılda bir «Muhtarlık Krokisi» düzenlemek zorundadırlar. 

A) Krokide : 
1. Muhtarlık sınırlan ile, bu sınırlar İçindeki sokakların adları ve her sokağın baş ve sonundaki binala

rın numaraları, 
2. Muhtarlık, sokaklara ayrılmamış dağınık yapılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar numaraları ile 

birlikte, okunaklı şekilde gösterilir. 
B) Köylerde ve kroki yapılmasına teknik imkân bulunmayan şehir ve kasabalarda kroki yerini tutmak 

üzere, her muhtarlık için (Binalar Cetveli) düzenlenir. 
(Binalar Cetveli) ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altında, şehir ve kasabalarda belediyelerce, köyler

de muhtarlıklarca yapılır. 
C) Muhtarlıkta, numarası olmayan ve içinde insan oturan yerler bulunduğu takdirde, bu yerler numara

lanır. 
Yukarıda (B) bendinde yazılı (Binalar Cetveli), (C) bendinde numarasız yerlerin numaralanması işlemi, 

istatistik Genel Müdürlüğünün (Numaralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır. 
Muhtarlık krokisi ve binalar cetveli, yıl sonu durumunu gösterecek şekilde düzenlenir. 
Yukarıdaki madde gereğince, her muhtarlık için düzenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı birer 

örneği, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
partilerin ilçe başkanliklanna, her iki yılda bir, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ayda alındı belgesi 
karşılığı verilir. 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi: 

Madde 39. — Seçmen kütüğündeki yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması amacıyla; 
Seçmen kütüğünde yazılı adreslere göre aynı muhtarlıkta oturan ve seçmen kütüğünde yazılı seçmenlerin; 

seçmen kütüğü numarası, adı ve soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresi yazılı olduğu ve 
seçmen soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış listeye «Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi» denir* 

Muhtarlık bölgesi askı listesi her yıl sonundaki kesinleşmiş mevcut bilgilere dayanılarak seçmen kütüğün
den elde edilir.» 

Muhtarlık bölgesi askı listesi; her yıl mart ayında; 
1. a) Ait olduğu muhtarlığa iki nüha, 
b) 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki ilçe başkanlarına bir 

nüsha, 
c) İlçe seçim kurulu işlerinde kullanılmak üzere iki nüsha, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 
2. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha il seçim kurulu başkanlıklarına, 
Gönderilir. 
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Madde 37. — 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — 38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39. — 39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Askı Zamanı ve Süresi : 

Madde 40. — Muhtarlık bölgesi askı listesi, her yıl, Nisan ayının ilk Pazartesi günü muhtarlıklarda as
kıya çıkarılır ve iki hafta süre ile askıda kalır. 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği 
yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel 
ile birlikte, mahalli gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafın
dan görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih de ayrı bir tu
tanakla tespit edilir. Bu tutanaklar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklıdır. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülki amirine 
derhal bildirir. 

Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı listelerinin korunmasından, idare amirleriyle zabıta amir 
ve memurları sorumludur. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece muhtarlık bölgesi seçmen sayısını da gözönünde tuta
rak seçmenlerin adlarını aramalarını ve incelemelerini kolaylaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Muhtar veya 
ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birinin, müracaatlar için uygun düşen 
belli saatlerde askı yerinde devamlı olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. 

Mükerrer Yazım : 

Madde 41. — Seçmen kütüğünde; adı ve soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve doğduğu yılı belirten 
verileri aynı olan seçmene ait iki bilgi bir tek seçmeni tanımlar. 

Bu takdirde Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, seçmen sıra numarası büyük olan 
bilgiyi seçmen kütüğünde bırakır, diğerini mükerrer listesine alır. 

Mükerrer listesinde bilgi iki yıl saklanır. 
Askı listesinde; seçmene ait bilgilerde; 
a) Adı ve soyadı aynı olup da, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçeye ait verilerden biri veya 

ikisi farklı, 
b) Adı ve soyadında bir veya iki harf ve (a) fıkrasında yazılı diğer verilerdeen biri farklı, 
c) Adı ve soyadı aynı, diğerinde bir isim fazla, (a)'da yazılı diğer veriler aynı veya biri farklı, 
d) Adresi farklı, (a)'da yazılı diğer verilerden biri veya ikisi farklı, 
e) Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği, 
Durumlar bulunduğunda; itiraz üzerine veya resen; ilçe seçim kurulu başkanı; bilginin tek veya birden 

fazla seçmeni tanımlamış olup olmadığına karar verir. Karar işlenmek üzere Yüksek Seçim Kurulu Seçmen 
Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Sandık Bölgesi Askı Listesi: 

Madde 42. — Bu Kanunun 122 nci maddesine göre seçmen kütüğüne işlenmesi gereken kararların, seçmen 
kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kütükten, sandık bölgesi askı listesi çıkarılır. 

Sandık bölgesi askı listelerinde, 43 ncü maddede yazılı, sandık seçmen listesindeki bilgiler aynı sıra ile 
bulunur. 

Bu liste il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanları 14 ncü maddenin 
dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki başkanlarına bu listenin bir suretini teslim 
eder. 

Sandık Seçmen Listesi : 

Madde 43. — Seçmen kütüğünde yazılı adreslerine göre, aynı sandık bölgesinde oturan, seçmen kütüğün
de yazılı seçmenleri; seçmen kütüğü numarası, adı, soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresinin 
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Madde 40. — 40 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 41. — 41 nci madde aynen kabul edilmişi ir. 

Madde 42. — 42 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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yazılı olduğu ve soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış listeye «Sandık Seçmen Listesi» denilir. Sandık seçmen 
listesinin her sayfasında ait olduğu, il, ilçe, muhtarlık isimleri ve sandık numarası >i!e geçerlik süresi belirtilir. 
Sandık kuruluna verilecek nüshalarda ayrıca sandık başı işlemleri için gerekli sütunlar bulunur. 

Sandık seçmen listeleri; oy verme gününden 120 gün önce seçmen kütüğünde kesinleşmiş mevcut bilgilere 
dayanılarak çıkarılır. 

Sandık seçmen listesi oy verme gününden 30 gün önce, 
1. a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu başkanına, 
b) Birer nüsha seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, oy verme gününden 20 gün önce, 
c) Bir nüsha ilgili muhtarlığa, oy verme gününden 20 gün önce, 
Teslim edilmek üzere ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 
2. İlçe seçim kurulu işlemlerinde kullanılmak üzere iki nüsha ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 
3. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına, 
Gönderilir. 
Muhtarlıklardaki sandık seçmen listelerini vatandaşlar her zaman inceleyebilir. 
Muhtarlar, oy verme gününden 10 gün önceden oy verme günü saat 17.00'ye kadar; çalışma saatleri için

de seçmenlerin sandık numarası, sandık yeri ve oy verme hakkındaki suallerini cevaplandırmak; seçim kurul
larının yayınlarını dağıtmak; seçim kurullarının vatandaşın kolay ve doğru oy vermesi için hazırlayacağı afiş, 
işaret, levha ve benzerlerini asmak ve dağıtmak, bu işlem için seçim kurulu ayrıca personel görevlendirirse, 
bu personele yardımcı olmak zorundadır. 

Seçmen Bilgi Kâğıdı : 

Madde 44. — Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç numaralı 
sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi kâğıdı ha
zırlanır ve seçim çevrelerinin özelliklerine göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen esaslar dairesinde gön
derilir veya dağıtılır. 

Seçmen bilgi kâğıdı hiçbir surette kimlik belirlemelinde belge olarak kullanılmaz; bu husus kâğıdın üze
rine yazılır, 

Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi: 

Madde 45. — Seçmen kütüğünde yazılı seçmenlere ait bilgiler; her yıl seçmenlerin oturdukları il ve ilçeye 
göre ayrılmış listeler halinde, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına birer nüsha gönderilir. 

Bu listelerin son iki yıllık olanı kurul üyelerinin incelemelerine açık tutulur. 
Bu listelerin çıkarılma, gönderilme ve saklanma kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; ülke, il ve ilçe düzeyinde seçmen soyadı alfabe 

ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre düzenlenmiş listelerin; düzenleme, siyasi partilerin inceleme kural ve 
sürelerini belirler. 

Çalışmaların Görüşülmesi : 

Madde 46. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün program, tasarım, alınan sonuçlar, hazırlanan ge
nelgeler ve tüm uygulamalarını tanıtan raporu, 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
partilerin gönderecekleri birer temsilcinin, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürü 
ve gerekli gördüğü üç personelinin katılacağı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı başkanlığında yapılacak toplan
tıda görüşülür. 

Toplantı günü üç ayda bir olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulu Başkam tarafından saptanır. Toplantı, be
lirlenen gün ve saatte gelenlerle yetinilerek açılır. Bu toplantılarda, katılanların, çalışmalar hakkında bilgi al
ması amaçlanır, karar alınmaz. 
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Madde 44. — 44 ncü madde aynen kamu edilin/;.tir. 

Madde 45. — 45 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 46. — 46 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı, bu maddede yazılı olanlar dışındakilere kapalıdır. Görüşme özeti Yüksek Seçim Kurulunca ka
tılanlara toplantıdan sonraki bir ay içinde gönderilir. 

Toplantının toplanma ve görüşme kuralları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve katılacaklara bil
dirilir. 

Seçmen Kütüğünün Saklanması : 

Madde 47. — Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; her yıl sonuna göre seçmen kü
tüğünü ve bu kütükten elde edilmiş listenin bir suretini Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim eder. 

Seçmen kütüğünün suretleri Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde kalır. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim edilen seçmen kütüğünü saklama ve inceleme kuralları Yüksek 

Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve yayınlanır. 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgilerden,diğer devlet kuruluşlarının yararlanma yöntem ve ku

ralları, yasa ile düzenlenir. 

Radyo ve Televizyonla Propaganda : 

Madde 52. — Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy ver
me gününden önceki 12 nci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve te
levizyonla propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan sonrakileri 10 dakikayı aşamaz. 
Siyasi partiler radyo ve televizyonla ilk konuşmalarında seçim beyannamelerini izah ederler. 
Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki bütün radyo ve televizyon postalan ile aynı zamanda ya

yınlanır. 
Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propaganda konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti adına 

yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyulur. 
Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde ve Anayasa 

ilkelerine uygun biçimde yapılması, Yüksek Seüim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafın
dan sağlanır. 

Televizyonda, seçime katılan siyasi partiler adına yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propaganda 
konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun tespit edeceği yere asılacak olan bu Kurulun be
lirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiç bir görüntüye yer verilmez. Konuş
macılar, ceket giyme ve kravat takmak zorundadırlar; bayanlar tayyör giyerler. 

Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından, oy verme günün
den önceki gün saat 18.00'e kadar, TRT haber bültenlerinin siyasi partilerin seçim çalışmalarıyla ilgili bölü
münde, Yüksek Seçim Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği süre ve kelime sayısı sınırlan içinde 
kalmak kaydıyla, seçime katılan siyasi partiler tarafından verilecek metinler yayınlanır. 

Müracaat : 

Madde 53. — Seçimlere katılan siyasi partilerin genel merkezleri radyo ve televizyonda propaganda yap
mak istediklerini oy verme gününden önceki yirmi birinci gün akşamına kadar Yüksek Seçim Kuruluna yazı
lı olarak bildirirler. 

Yayın Zamanının Tespiti : 

Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu, radyo ve televizyonda yayın için başvuran partiler arasında, bunla
rın birer temsilcisiyle Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu temsilcilerinin önünde ad çekerek yayın zaman 
ve sıralarını tayin eder. Bu ad çekme, oy verme gününden en az yirmi gün önce yapılır. Radyo ve televiz
yon yayınlarının başlangıç saati, partilerin sayısı ve en uygun dinleme imkânları gözönüne alınarak Yüksek 
Seçim Kurulunca kararlaştırılır. Radyo ve televizyon yayınları en geç saat 22.00'ye kadar devam eder. 
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Madde 47. — 47 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 52. — 52 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 54. — 54 ncü madde aynen kabul edilmiştir.tir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



— 80 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Radyo ve Televizyon Konuşmalarının Tespiti : 

Madde 55. — Siyasi partiler adına radyo ve televizyon ile yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Kurulu
nun görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda adına konuşma yapılacak siyasi partinin isteğine uygun ola
rak yayından önce veya yayın sırasında ses ve görüntü alma cihazı ile tespit edilir. Konuşmanın hangi parti adına 
ve kimin tarafından yapıldığına dair görevli kurul üyesiyle radyo ve televizyon idaresinde görevli en az iki kişi 
tarafından tutanak düzenlenir. Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit araçları Yüksek Seçim Kurulu tara
fından saklanır. 

Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenildiği takdirde merciine verilir. 
Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında kanunen belli olan cezalar bir mislinden iki misline kadar 

artırılarak hükmolunur. 

Hoparlörle Propaganda : 

Madde 56. — Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 50 nci maddenin son fıkrası 
hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. Şu kadar ki, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık veya ka
palı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer veya binalardan işitilecek ve bu toplantıları 
rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamaz. 

İlçe seçim kurulları, kendiliğinden veya siyasi partilerin istekleri üzerine mahallin özelliklerini gözönünde 
tutarak hoparlörle yayının yerini, zamanını, süresini ve diğer şartlarını tespite yetkilidir. 

Siyasi partiler isterlerse ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden 
bedeli karşılığında eşit surette faydalanabilirler. 

El İlanları : 

Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi partiler, bağımsız adaylar, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta 
serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki günün saat 18.00'den sonra ilan, beyanname, genelge, açık 
mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması 
yasaktır. Oy pusulası her zaman dağıtılabilir. 

Propaganda Yayınlarına İlişkin Yasaklar : 

Madde 58. —• Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, 
dini ibareler, bulundurulması yasaktır. Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarıyla, diğer seçim 
propagandalarında Türkçeden başka dil ve yazı kullanılması yasaktır. 

Muafiyet : 

Madde 59. — Propaganda için kullanılan el ilanı mahiyetindeki matbualar, seçimin başlangıcından propa
ganda süresinin sonuna kadar her türlü harç ve resimlerden muaftır. 

Duvar ilanı ve Afişle Propaganda Yapmak Yasağı : 

Madde 60. — Umuma açık veya herkesin görebileceği açık veya kapalı yerlere afiş veya duvar ilanı as
mak suretiyle seçim propagandası yapılamaz. 

Oy Verme Araçları ve Teslimi : 

Madde 68. — Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı il, ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları mühürlerini, 
seçmen işaret boyası ve ıstampasını ve seçim işleri için mahallerinde sağlanamayan gerekli her çeşit kırtasiye 
ve gereçleri zamanında il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönderir ve o seçimde hangi malzemenin 
sandık kurulu başkanlarına teslim edileceğini belirler. 
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Madde 55. — 55 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Madde 56. — 56 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 57. — 57 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 58. — 58 nci madde aynen kabul edilmiş .ir. 

Madde 59. — 59 nçu madde aynen kabul edilmiş-ir. 

Madde 60. — 60 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 68. —- 68 nci madde aynen kabul edilmiş ir. 
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İl seçim kurulu başkanları, oy verme gününden en az on gün önce, ilçe seçim kurulları başkanlıklarına, 
ilçe seçim kurulu başkanları da oy verme gününden en az kırksekiz saat önce, aşağıda yazılı eşyadan o seçim 
için gerekli olanlarını sandık kurulları başkanlarına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir mühür (Hangi 
sandığa, hangi numaralı mühürün verildiği bir tutanâğageçirilir.), 

2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapalı oy verme yerleri sayısı toplamına eşit miktarda çevre adayla
rının onaylı listesi ile 76 ncı maddede yazılı levha, 

3. İlçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve oy pusulalarının konulmasına mahsus zarfları havi bir 
paket, 

4. Oy sandıkları, 
5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi. 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tutanak deften, 
7. Örneğine uygun basılı sayım cetvelleri. 
8. Örneğine uygun basılı tutanak kâğıtları, 
9. Sandık sayısınca boş torba, 

10. Uygun sayıda kopya kalemi, 
11. Gerektiği takdirde oy verme yeri inşası için malzeme, 
12. O seçim çevresinde, seçimin özelliğine göre yeteri kadar beyaz boş kâğıt ve gerekli başka eşya, 
13. Her yaprağı ilçe seçim kurulu tarafından mühürlü ve sonu onaylı, iki nüsha sandık seçmen listesi, 
14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme yerlerine konulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanına tes

lim edilmiş bulunan basılı oy puslaları, 
15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve soyadını taşıyan, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilmiş 

bulunan oy puslaları, 
16. Üstü ilçe seçim kurulunca mühürlü ve numaralı birleşik oy puslası paketi, 
17. Her sandık için «Evet» yazılı mühür. 
18. Oyunu kullanan seçmen için özel işaret boyası ve ıstampası. 

Kapalı Oy Verme Yeri : 

Madde 75. — Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy verme 
yeri hazırlar. 

Seçmen, oy puslasını kapalı oy verme yerinde, kenii eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, veya 
zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak zorundadır. 

Sandığın, Birleşik Oy Puslularının ve Zarfların Kurulca Mühürlenmesi : 

Madde 77. — Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu hazır 
bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açıla
mayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler. 

Birleşik oy puslası kullanılan seçimlerde, (Katlanıp zamklı kenarı yapıştırılarak kapatılmak suretiyle zarf 
haline getirilen birleşik oy puslaları) bu Kanunda (zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edilir. 

Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bulunmasına ilişkin hükümler birleşik oy puslalanna uy
gulanmaz. 

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, 
hazır bulunanlar önünde, birleşik oy puslalannı sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü basar, 
böylece üzerinde sandık kurulunun mühürü bulunan birleşik oy puslalannın sayısını tespit eder. Birleşik oy 
puslası kullanılmayan seçimlerde, ilçe seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilçe seçim kurulu başkan
lığı mühürünü taşıyan özel zarfları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerin
de biri ilçe seçim kurulunun, diğeri sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını 
tespit eder. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



— 83 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği, metin) 

Madde 75. — 75 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 77. — 77 nci madde aynen kabul edilmiş''r. 
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Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine geçirip imzalar. 

Birleşik Oy Puslası : 

Madde 78. — Bağımsız adayların birleşik oy puslasında kullanacakları özel işaretlerin, seçimin başlangıç 
tarihinden en çok onbeş gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir. 

Bu. süre içinde bildirilmeyen veya Anayasanın temel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler kulla
nılmaz. 

Özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki gün içinde bağımsız 
adaya bildirilir. Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri özel işaret yine kendisinden önce 
verilmiş diğer işarete veya seçime katılan siyasi partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o bağımsız aday işa
ret kullanamaz. 

Bir siyasi partinin, 25% sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, kendisince kabul edilmiş bulunan özel 
işaret ve benzerleri, diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz. 

Siyasi partilerin özel işaretleri hakkında, bağımsız adayların kullanacakları özel işaretler hakkındaki yuka
rıdaki hükümler uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, milletvekili, belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri seçimle
rinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların birleşik oy puslaları. aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır ve kul
lanılır. 

1. Oy puslaları, 14 ncü maddenin bir numaralı fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, içindeki yazı ve mühür izi arka tarafından fark edil
meyen ve zarf haline getirilip ucu yapıştırılabilen özel surette imal edilmiş kâğıtlara. Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından bastırılır. 

2. Birleşik oy puslasının en üstüne «Siyasi Partiler» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan 
siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kuru'u tarafından çekilen kura sırasına göre, en basta ve 
ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında adınm baş harfleri, baş harflerinin altında tam yazı halinde 
adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı 2 santimetre olan bir daire basılır. 

Siyasi parti alanları arasında evet mühiirünün yanvapi kadar ve iki çizgi ile ayrılmış boş bir saha bırakı
lır. 

Siyasi partilere ait sahanın hemen altına «Bağımsız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altında yapılacak 
düzenleme, siyasi partiler için yukarıda belirtilen usullere göre yapılır. 

3. Siyasi partilere mensup adayların ad ve soya üarı birleşik oy puslalarına yazılmaz. Bağımsız adayla 
rın ad ve soyadları, birleşik oy puslasında siyasi parti erin başharflerinin yazıldığı yerin kendi sahalarında 
tekabül ettiği yere yazılır. 

4. Her sandığın birleşik oy puslaları 400'lük paket'er haline getirilir. Her pakete ayrı bir sıra numarası, 
paketler içindeki oy puslalarına da o paketin numarası bastırılır. 

Bu paketler Yüksek Seçim Kurulunca mühürlenerek seçim çevrelerine gönderilir. 
Paketleri alan ilçe seçim kurulları hangi numaralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir zabıtla 

tespit eder. 
Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy pusla-

larının tamamını sandık kurulu mühürü ile mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy puslalanndan 
bir adet verilerek hiç bir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığı ve sandık kurulu mühürünü taşıdığı, ku
rul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

5. Oyunu, siyasi partilerden veya bağımsız adaylardan biri lehine kullanmak isteyen seçmen kapalı oy 
verme yerinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alanın her
hangi bir yerine Yüksek Seçim Kurulunca imal ettirilip sandık kurullarına kadar ulaştırılmış ve sandık kurulu 
başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburi olan ve birleşik oy puslası ile birlikte kendisine ve
rilen «EveV> yazılı mühürü basar, birleşik oy puslasını usulüne uygun olarak katlar ve yapıştırır. Oyunu kul
lanan seçmen «Eve^> yazılı mühürü sandık kurulu başkanına hemen geri verir. 
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Madde 78. — 78 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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6. Kullanılmayan birleşik oy puslalarının her biri, karşılıklı köşeleri arasında çaprazlama iki çizgi çekil
mek suretiyle birer büyük çarpı işaretiyle iptal edildikten sonra, kullanılmamış birleşik oy puslaları sayılır, 
bu sayı oylarını veren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen birleşik oy puslası toplamına 
uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan birleşik oy puslaları bir paket halinde mühürlenir ve üzeri
ne sayısı yazılır. Bundan sonra sandıktan çıkacak oy puslalarının konmasına mahsus torbanın boş olduğu 
tespit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

7. Bağımsız adaylar, aday olmak istedikleri seçim çevresinin il seçim kurulu başkanlığına başvururlar. 
Bağımsız adaylık için başvuranlar gerekli belgeler ile birlikte, en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt 
iki aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu başvurma belgelerine eklerler. Se
çim neticesinde, bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayısının seçilecek adede 
bölünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az olursa, emanete yatırılan para hazineye gelir kaydedilir. 

Ölen veya yasal süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
gösterilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara veya bunların kanuni mirasçılarına müracaatları halinde 
emanetteki para geri verilir. 

8. Siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları liste sırasına göre il Fecim kurullarınca basılı liste
ler halinde oy verme yerinde ve sandık alanında görülebilen yerlere asılır. 

9. Özel kanunlara göre; oy vermede, zarf ve ayrı oy puslaları kullanılması gerekiryorsa, zarf ve oy pus
lalarının sandık kurulunca nasıl sayılacağı, bastırılacağı ve diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve 
ilan edilir. 

Oy Verme Yetkisi : 

Madde 86. — Sandık seçmen listesinde kayıtlı her seçmen oy verme yetkisini haizdir. Bir seçmen, birden 
fazla oy kullanamaz. 

Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların, oy kullanmalarına izin verilemez. 
Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden, resmi belge 

gelmiş bulunanlara, seçmen kütüğünde kayıtlı olsalar bile oy verdirilmez. 

Kimliğin Tespiti : 

Madde 87. — Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti 
amacıyla düzenlenmiş resmi belgelerle belirlenir. Hangi resmi belgelerin kimlik belirlenmesinde kabul edile
ceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangısında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile 
köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında ge
çerli değildir. 

Nüfusu 2 000'i geçmeyen köylerde birinci fıkraya göre kimlik belgesi istenmesine rağmen bu nitelikte bir 
belge ibraz edemeyen sandık seçmen listesinde ad: yazılı seçmenin kimliği, sandık kurulunca tanınan iki seçme
nin tanıklığı ile tespit ettirilebilir. Bu suretle oy veren seçmenin imzası yanına tanıklık yapanların adlan ve 
kimlikleri yazılır ve kendilerine imzalatılır. 

Oy Vermeden Önceki İşler : 

Madde 91. — Sandık kurulu önüne alman kimse, kimlik belgesini başkana verir ve kimliğini ispat eder. 
Başkan, seçmenin adını seçmen listecinde bulur ve masa üzerinde duran birleşik oy puslasından bir tane 

vererek, sandık yerinde birden fazla oy verme yeri varsa hangi kapalı oy verme yerine gireceğini söyler ve 
birleşik oy puslasın! veya seçimin gereğine göre zarfları usulüne göre katlayıp yapıştırdıktan sonra çıkması
nı anlatır. 

Birleşik oy puslasını veya zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan 
başka yere gidemez. 
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Madde 86. — 86 ncı madde aynen kabul edilmiş'ir. 

Madde 87. — 87 nci madde aynen kabul edilmiş'ir. 

Madde 91. — 91 nci madde aynen kabul edilmiş ir. 
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Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik oy puslasın! alıp oy vermeyen seçmenden birleşik oy 
puslası geri alınır. 

Kapalı Oy Verine Yerinde Kalma : 

Madde 92. — Bir seçmen kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. Şu kadar 
ki, oy puslasını veya zarfı hazırlamak için gerekli normal süreden fazla kapalı oy verme yerinde kalan seç
men, başkan tarafından uyarılır: çıkmamakta devam ederse çıkarılır. 

Birleşik Oy Pııslasmm Atılması ve İşaretleme : 

Madde 93. — Kapalı oy verme yerinde birleşik oy puslasını katlayıp yapıştırdıktan sonra, seçmen bura
sını terkeder ve birleşik oy puslasını sandığa bizzat atar. 

Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni oian akra
balarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seç
men birden fazla malule refakat edemez. 

Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene, kimlik krrtını verirken, seçmen listesindeki adı hizasına imzası
nı attırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret parmağını çıkmayan özel boya ile boyayarak bastırır. İmza ata
mayanların parmak izinin alınmasıyla yetinilir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bastığını ya
nma yazar. Hiç parmağı olmayan seçmenin boyun nahiyesini bu boya ile işaretler. 

Kurul Görevlilerinin Oy Vermesi : 

Madde 94. — İlçe seçim kurulu başkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu hal
de, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin her 
birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullan: bileceğini belirleyen ve sandık seçmen listesindeki bil
gileri kapsayan bir belge verir; ayrıca, esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere 
kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazı ile bildirir. 

Başkan ve üyeler, bu belgeyi sandık kuruluna te lim ederek görevli oldukları sandıkta oy verirler. 
Bunların adları ve hüviyetleri o sandık seçmen Y tesinin sonuna yazılarak adları hizasına imzaları alınır. 
Bu maddeye göre yapılan işlemler tutanağa geçir lir. 

Kullanılmayan Birleşik Oy Puslaları ve Zarflar : 

Madde 97. —Oy zarflarından veya birleşik oy pt lalarından kullanılmayanlar sayılır, oylarını veren seç
men sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen zarf veya birleşik oy puslaları toplamına uygun olup 
olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan zarflar veya birleşik oy puslaları bir paket halinde mühürlenir ve üze
rine sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy puslalannın k nmasına mahsus torbanın boş olduğu tespit edilir. Bü
tün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Puslaları : 

Madde 103. — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir. 
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bu

lunan oy puslaları. 
2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan birleşik oy 

puslaları ile bu durumdaki zarfa konulmuş oy puslaları. 

3. Saudık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
özel surette imal edilmiş kâğıttan başka bir kâğıda brsıh oy puslaları. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



— m — 
(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 92. — 92 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 93. — 93 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 94. — 94 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 97. — 97 nci madde aynen kabul edilmiş ir. 

Madde 103. — 103 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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4. Yüksek Seçim Kurulunca konulmuş aynı matbu seri numarasını taşımayan ve arkasında sandık ku
rulu başkanlığının mühürü bulunmayan birleşik oy puslaları. 

5. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına «Evet»' mühürü basılmış 
oy puslaları. 

6. Hiçbir yerine «Evet» mühürü basılmamış birleşik oy puslalarıyla birden fazla siyasi partiye veya ba
ğımsız adaya ayrılan alana sirayet etmiş «Evet» mühürlü oy puslaları. 

7. Zarfı içinde el ilanı veya herhangi bir kâğıt bulunan oy puslaları. 
8. Birleşik oy puslası kullanılmayan seçimlerde, sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift 

mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulunan oy puslaları. 
9. Bu madde dışında kalan ve özel kanunlarda yazılı hükümler gereğince muteber sayılmayan oy pus

laları. 
Bir zarftan, partilere veya bağımsız adaylara ait birden fazla muhtelif oy puslaları çıktığı takdirde, bu oy 

puslalarından hiçbiri muteber olmaz. 

İtirazın Şekli : 

Madde 112. — itiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa 
yazılır. îtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır. 

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gö:Veremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple ince
lenmediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili ol
mayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, 
İtiraz yapana alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı buluna
mazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen 
seçim kurulu başkanına gönderir. 

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir ya
zı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildiri
lir. Parti adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz. 

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili 
seçim kurulu temin eder. 

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır. 

Şikâyetin İncelenmesi : 

Madde 117. — Şikâyet kabul edildiği takdirde, şikâyete konu olan işlem veya tedbirler düzeltilir ve ka
nuna aykırı hareketler önlenir. 

Şikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kararın bir sureti şi
kâyetçiye verilir. Bu kararlara karşı kanunda ayrıca bir müddet tayin edilmemiş ise. kırksekiz saat içinde 
itiraz olunabilir, 

Muhtarlık Bölgesi Ash Listelerine İtiraz : 

Madde i22. — Muhtarlık bölgesi askı listelerine, siyasi partilerin 112 nci maddede belirtilen ilçe yetki
lileri, o ilçede oturan seçmenlerle ilgili olarak ilçe seçim kurulları başkanlıklarına; genel merkez yetkilileri 
tüm seçmen kütüğü ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına; seçmen niteliğini haiz vatandaşlar 
kendileri ile ilgili olarak ilçe seçim kurulu başkanlarına şikâyet ve itirazda bulunabilirler. 

Muhtarlık bölgesi askı listesine yapılan itirazlar; itirazın yapıldığı kurul başkanınca kesin karara bağ
lanır. 

Karar sureti; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir ve kütüğe işlenir. 
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Madde 112. — 112 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 117. —- 117 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 122. — 122 nci madde aynen kabul edil niştir. 
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Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 

Madde 123. — Sandık bölgesi askı listesine; 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
parti il ve ilçe başkanları, ilçe seçim kurulu üyeleri, sandık askı listesindeki bilgilerin askı listesine ve itiraz 
sonucu verilen kararlara, sandık ayırımının yasa ve genelgelere uygun olmadığı yolunda, ilçe seçim kuru
luna askı süresince itiraz edebilirler. 

Bu itiraz, ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve alınan karar itiraz edene ve il seçim kurulu başkan
lığına bildirilir. 

Bu karara karşı, il seçim kuruluna muteriz itiraz edebilir. 
İl seçim kurulunun kesin kararı, itiraz edilmeyen ilçe seçim kurulu başkanının kararları ile birlikte Yük

sek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Listelere İtirazların Yöntemi : 

Madde 124. — Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, 122 ve 123 
ncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların bir kez de Yüksek 
Seçim Kurulunda tetkik edilip karara bağlanmasını isteyebilirler. 

122 ve 123 ncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve itirazların zaman, süre, inceleme ve sonuçlan
dırılma kuralları Yüksek Seçim Kurulunca, ilk askıdan en az bir ay önce yayınlanır. 

İtiraz üzerine verilecek kararların, seçmen kütüğünde değiştirdiği, çıkardığı veya eklediği bilgiler ayrı 
bir «güncelleştirme kütüğünde» saklanır. 

Adaylığa İtiraz : 

Madde 125. — Özel kanunlarında aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde, adaylıklarını koyanlara, özel 
kanunları gereğince yapılacak ilandan itibaren iki gün içinde 110 ncu maddede gösterilenler tarafından aday
lık şart veya vasıflarını haiz olmamaları sebebine dayanılarak itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki, bir siyasi partinin listesinde yer alan adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yönet
meliklerinde yazılı hükümlere aykırı davranıldığmdan bahisle, ilgili siyasi partinin üyesi olmayan kimseler 
tarafından itiraz edilemez. Bu tür itirazlarda, itiraz edenin aynı siyasi partiye kayıtlı olduğunu kanıtlayan 
belge eklenmemiş itiraz dilekçeleri işleme konulmaz. 

Bu itirazlar, seçimin özelliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli seçim kurullarına yapılır ve bu 
kurulun kararına karşı kesin karar vermek yetkisini haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunabilir. 

İtirazın yazıyla yapılması ve itiraz dilekçesine itiraza sebep gösterilen belgelerin bağlanması şarttır. 

Sandık Kurulu Kararlarına ve Tutanağa İtiraz : 

Madde 128. — Sandık kurullarının kararları ve tutanakların düzenlenmesi işleri aleyhine ilçe seçim ku
ruluna itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar, sandık tutanağının düzenlenmesine kadar sözle veya yazıyla, sandık kurullarının vasıtasıyla 
yapılabileceği gibi oy verme gününden sonraki Salı günü saat 14.00'e kadar doğrudan doğruya ilçe seçim 
kurullarına yazı ile yapılabilir. 

İlçe seçim kurulları itirazın kendisine verildiği tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar itirazları 
karara bağlarlar. İtirazı yapan hazır ise karar kendisine bildirilir. Yoksa tebliğ edilir. 

İlçe seçim kurulları, yukarıda gösterilen itiraz süresi sona ermeden veya süresinde yapılan itirazları in
celeyip bir karara bağlamadan önce birleştirme tutanağı düzenleyemez. 
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Madde 123. — 123 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 124- — 124 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 

Madde 125. — 125 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 128. — 128 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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// Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikâyet Üzerine Verecekleri Kararlarla, Sair Kararlarına ve Tutanak
lara İtiraz ve Olağanüstü İtiraz : 

Madde 130. — İl seçim kurullarının kararlarına kar ji aşağıdaki şekilde itiraz olunur. 
1. İl seçim kurullarıyla başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikâyetlerin reddine dair verdikleri 

kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün, 
2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden itibaren üç gün, 
3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal, 
4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il birleştirme 

tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17.00'ye, 
5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçilenlere göre ayrılmasına; il birleştirme tutanağının düzen

lenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.0ö'ye, 
6. Seçilme yeterliğine; veya kendilerine tutanak ve ilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna tesir 

edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tutanağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00'ye, 
Kadar 11C ncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vasıtasıyla 

Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 
Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutunağın 

düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin netice üne müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itiraz
lar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetki üne sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir 
görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece 
derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazıl
ması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve bel
gelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle te
min olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır. 

Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Tü.k olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük 
olduğuna dair, okur - yazar olmadığı veya seçilme yeterliğini kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğuna iliş
kin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz oluna naz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçerlidir. 

Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur. 

Kurullara Karşı Suçlar : 

Madde 133. — Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit 
ederek, bu Kanunda yazılı kurulların toplanmalanna veya görevlerinin ifasına mani olanlar, onsekiz aydan 
aşağı olmamak üzere hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller, silahla işlenirse, ve ilecek hapis cezası üç yıldan aşağı olamaz. Bu fiiller, 
içlerinden en az biri silahlı olan üç kişi tarafından itti. "ak edilerek işlendiği veyahut aralarında ittifak olmasa 
bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunan üçten fazla kimseler tarafından yapıldığı takdirde beş yıldan aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası hükmolunur. 

Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik : 

Madde 134. — Her kim seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak mak
sadı ile, bu Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara 
rağmen riayet etmezse on günden bir aya kadar hapis ve beşyüz liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin 
neticesiz kalmasına sebebiyet veren kimselere bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya ka
dar ağır para cezası verilir. 
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Madde 130. — 130 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 133. — 133 ncü madde aynen kabul edil niştir. 

Madde 134. — 134 ncü madde aynen kabul edil niştir. 
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Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler tarafından işlendiği ve Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdirde, birinci fıkrada yazılı halde üç aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı halde de altı 
aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bunlara muadil kamu hizmetlerinden memnuiyet ce
zası da hükmolunur. 

Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi : 

Madde 136. — Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler beşbin lira
dan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terkedenler, iki aydan altı aya 
kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi : 

Madde 137. — Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri veya bu Kanunda yazılı işlerden bi
riyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy pus-
1 alarmı, oy sandıklarını, oy zarflarını veya madde ve mali vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini 
vaktinde yerlerine göndermezler veya gönderilmesine mini olurlar veya teslim etmezler veya teslim almazlar
sa bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır ve cezalarına muadil kamu hizmetlerinden yasaklık cezası da hükmolunur. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin Suçlar : 

Madde 140. — Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar cetvelini ilçe 
seçim kurulu başkanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek vermeyenler veya kroki ve binalar cetvellerini 
seçmen kütüğünün düzenlenmesine elverişli bir şekilde yapmayanlar hakkında, fiillerin mahiyetine ve bu ha
reketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve 230 ncu madde
lerinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar ar.ırılarak hükmolunur. 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlarla, sorulara 
cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı cevap ve 'enler yahut ilk sayım ve yazım gününde, ilan edilecek 
süreden önce bulundukları yeri terkedenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etme
diği takdirde ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi : 

Madde 141. — Bu Kanunla görevlendirilmiş oldukları halde, belli süre içinde ve şekillerine uygun olarak 
seçmen kütüğüne müteallik evrak ve vesikaları gereği gibi düzenlemeyen veya muhafaza etmeyenler veya 
gereken mercie vermeyenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu husule gelmiş ise üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıda yazılı fiil ve hareketler yüzünden herhanji bir bölgede, seçmen kütüğünün veya sandık seçmen 
listelerinin yazılması veya bu sebeple seçmenlerin oy vermesi imkânsız hale gelmiş ise, birinci fıkrada ya
zılı halde bir seneden iki seneye kadar, ikinci fıkrada yazılı halde de altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçları : 

Madde 142. — Seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı olan 
bir seçmeni yazmayan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin adını silmeyen veya silin, 
memesi gerektiği halde o seçmenin adını silenler bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.. 
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Madde 136. — 136 ncı madde aynen kabul edil niştir. 

Madde 137. — 137 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 140. — 140 ncı madde aynen kabul edil niştir. 

Madde 141. — 141 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 142. — 142 nci madde aynen kabul edil niştir. 
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Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesinden ileri gelmiş ise üç 
aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne Kaydı : 

Madde 143. — Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya bu yeterliği olmayan bir başkasını her 
ne suretle olursa olsun seçmen kütüğüne kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş olanları seçmen kütüğün
den silinmesine aynı şekilde mani olan veya seçme yeterliği bulunan birinin aynı fiil ve hareketlerle seçmen 
kütüğünden silinmesine sebep olan üç aydan bir seneye kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller cebir veya tehdit veya şiddet veya nüfuz veya tesir icrası suretiyle yapıldığı takdir
de faile verilecek ceza, bir seneden beş seneye kadar hapistir. 

Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt : 

Madde 144. — Seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt ettiren
ler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan 
onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar, bu işlerle görevlendirilenler tarafından işlendiği takdirde bir yıldan iki 
yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Seçmen Listeleri Üzerinde İslenen Suçlar : 

Madde 146. — 141, 142, 143 ve 144 ncü maddelerde yazılı fiiller seçmen kütüğünün düzenlenmesinden 
sonra sandık bölgelerine göre düzenlenecek olan sandık seçmen listeleri ve Yüksek Seçim Kurulunca dü
zenlenmesine karar verilecek diğer listeler üzerinde işlendiği takdirde sözü geçen maddelerde yazılı cezalar 
verilir. 

Seçmen Listelerine İlişkin Suçlar : 

Madde 147. -— Asılması gereken seçmen listelerini asmayan veya vaktinden evvel indiren veya her ne 
suretle olursa olsun seçmenlerin tetkikine imkân vermeyen veya bu listelere karşı yapılan itirazları kabul et
meyen veya mercilerine bildirmeyen görevliler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan beşbin 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu meydana gelmiş ise, verilecek 
ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Belgeler Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 148. — Tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya bozan 
veya çalan veya yok eden kimse, üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen kütüğü veya seçmen listelerine ait vesikaları çalan veya bozan veya yok eden veya tahrip eden 
kimseye de aynı ceza verilir. 

Oy hakkının kullanılmasına engel olmak maksadıyla seçmenlerin kimliklerini ispata yarayan herhangi bir 
belge üzerinde yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri işleyenler veya bu belgeleri saklayanlar altı aydan iki yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kullandığı takdirde, yukarıdaki fıkrada yazılı ceza yarısına kadar 
indirilir. 
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Madde 143. — 143 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 144. — 144 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 146. — 146 nci madde aynen kabul edilarştir. 

Madde 147. — 147 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 148. - - 148 nci madde aynen kabul edilınîşrir. 
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Propaganda Toplantılarına Karşı Suçlar : 

Madde 149. — Her kim 51 nci maddede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz alır ve söy
lerse, bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır* 

Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya devamına imkân vermeyecek 
hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırıhr. Bu fiiller, 
ikiden fazla kimse tarafından ittifak edilerek herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanılarak veya 
tehdide başvurularak işlenirse, faillerin her biri bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıhr. Eğer 
fiil, içlerinden en az biri silahlı olan ikiden fazla kişi tarafından ittifak edilerek veyahut aralarında ittifak 
olmasa bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunan üç veya daha fazla kimse tarafından işlenirse, faillerin 
her biri iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Yasak Propaganda : 

Madde 151. — Oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inden sonra oy verme gününde umumi veya 
umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla yayın
larda bulunanlar veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir ser
bestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız 
şayialar çıkaranlar bir aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 58 ve 60 ncı maddelerinde yazılan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında, diğer kanun 
hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin liradan onbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler ve Propaganda Yapamayacak Olanlar : 

Madde 154. — Özel kanunların adaylık koyma hususunda kabul ettiği esas ve şekillere uymaksızın aday
lıklarını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylığını koymak için ordudan ayrılma isteğinde bulunmuş ve 
bu istekleri kabul edilmiş olmasına rağmen herhangi bir sebeple görevinden fnlen ayrılmadan veya resmi 
elbisesiyle propaganda yapan veya bu mahiyette herhangi bir harekette bulunan subaylar, askeri memur
lar ve astsubaylar ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askeri şahıslar ve bu Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkra
sında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunlarına göre ilan olunan seçimin başlangıç tarihinden oy ver
menin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya bağımsız adayların leh veya aleyhinde propaganda yapmaları 
veya herhangi bir suretle telkin ve tesirde bulunmaları halinde, başka kanunlarda yazılı ceza hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

63 ncü maddede yazılı yasaklara uymayanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve beşbin liradan yirmi
beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymamaları : 

Madde 155. — 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Matbua ve İlanların Tahribi : 

Madde 157. — Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına veya ilanına mani olanlar veya bun
ları tahrip edenler bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 
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Madde 149. — 149 ncu madde aynen kabul edil.Tiiştir. 

Madde 151. — 151 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 154. — 154 ncü madde aynen kabul edil.Tiiştir. 

Madde 155. — 155 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 157. — 157 nci madde aynen kabul edilmuştir. 
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Sandık Düzeni ve Oy Verme ile İlişkin Suçlar : 

Madde 158. — Sandık başında bu Kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan ödevleri 
ihtara rağmen yapmayan seçmenler beşyüz liradan bin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Sandık Başında Müdahale ve İhtara Riayetsizlik : 

Madde 159. — Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir 
müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse bir aydan bir yıla kadar hapis 
ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Seçmen Olmayanların Oy Vermesi : 

Madde 160. — Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs 
eder veya verirse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir. 

Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren iki seneden dört seneye kadar hapis 
ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandıkta da oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse hakkında 
da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

Oy Sandığı Üzerinde Suçlar : 

Madde 161. — Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa 
olsun oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden 
veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse, iki yıldan beş yrla ka
dar hapis ve ikibinbeşyüz liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hileyle işlendiği takdirde hükmedilecek ceza bir misli artı
rılarak hükmolunur. 

Kurul Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Bozması: 

Madde 163. — Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim 
muamelelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin butla
nına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bunlar seçim neticelerini ilan etmezler, tutanağı asmazlar veya kanunen vermeye mecbur oldukları tuta
nak suretlerini vermezlerse aynı ceza ile cezalandırılırlar. 

Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller ; 

Madde 164. — 1. Her kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gel
meyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy 
atar veya attırır ise iki seneden dört seneye kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan yirmibeşbin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkra
da yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur. 

3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını tama
men veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, üç yıldan yedi yıla kadar ağır hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından 
işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş yıldan on yıla kadar ağır hapistir. 
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Madde 158. — 158 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 159. — 159 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 160. — 160 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 161. — 161 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 163. — 163 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 164. — 164 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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5. Her kim oyunu kullandıktan sonra sandık başında kendisine sürülen özel boyayı silerek veya yok 
ederek veya herhangi bir şekil ve surette gözle farkedilemez duruma getirerek aynı seçimde ikinci defa oy 
kullanır veya kullanmaya teşebbüs ederse, altı aydan iki yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan yirmibeş-
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu fıkrada sözü edilen özel boyayı ilçe seçim kurulu baş
kanlığından teslim aldıktan sonra bu boyayı kasten yok veya imha eden veya oyunu kullanan seçmenin be
lirlenen uzvuna bu boyayı hiç sürmeyen veya bu özel boyadan başkasını süren sandık kurulu başkan ve üye
lerine veya seçmenleri ya da sandık kurulu başkan ve üyelerini bu fıkrada yazılı fiilleri işlemeye herhangi 
bir surette icbar eden kimselere, bu fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fiilleri işlemeye, herhangi bir suretle icbar ederse üçüncü fıkra
da yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Eğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir suretle menfaat temini veya vaadi suretiyle meydana gelmiş 
ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya vadedenler hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden 
yarısına kadar eklenerek hükmolunur. 

İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek : 

Madde 165. — Bu Kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki müracaatlarını 
tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tutanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan ve üyeleri bir aydan 
bir yıla 'kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Kötü Niyetle İtiraz : 

Madde 166. — Seçim sonunda seçilenlere verilen tutanaklara veya seçilenlerin yeterliğine makbul bir se
bep olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

İçki Yasağına Aykırı Hareketler : 

Madda 170. — Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık yerlerde ispirtolu içki verenler, satan
lar veya içenler veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar ikibin
beşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Silah Taşıyanlar : 

Madde 171. — 79 ncu maddenin koyduğu silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında 6136 
sayılı Kanun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur.: 

Dava Süresi : 

Madde 180. — Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren bir yıl içinde açıl
madığı takdirde kovuşturma yapılamaz. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için ya
pılan müracaat tarihi ile izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre dava süresi hesabına katılmaz. 
Ancak, bu süre üç ayı geçemez. 

Seçim Giderleri : 

Madde 181. — Yüksek Seçim Kurulu ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü giderleri ile her türlü seçim 
işleri giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir 
programda gösterilir. 
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Madde 165. — 165 ncı madde aynen kabul edil niştir. 

Madde 166. — 166 ncı madde aynen kabul edil.niştir. 

Madde 170. — 170 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 171. — 171 nci madde aynen kabul edil niştir. 

Madde 180. — 180 nci madde aynen kabul edil niştir. 

Madde 181. — 181 nci madde aynen kabul edil itiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 



— 106 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu ödeneğin harcanmasında, birinci derecede ita amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. Başkan, yet
kilerinin bir kısmını Seçmen Kütüğü Genel Müdürüne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görevlilere dev
retmesine izin verebilir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması gereken her türlü harcamaların ita amiri il ve ilçe seçim kurulları 
başkanlarıdır. 

Ödenecek Ücretler : 

Madde 182. — Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu 
işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak memur ve hizmetliler ile siyasi parti temsilcile
rine verilecek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırılacakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. Ancak, bu gündelikler asgari 
ücretten az olmaz. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu madde hükümlerine göre harcanacak seçim giderleri ödeneğinden 
yeter miktarı il ve ilçe seçim kurulları başkanları emrine gönderir. 

Bu Kanunun uygulanması için gerekli yerlere başka yerlerden yetki verilerek gönderilen hâkim sını
fından olanlara bu sebeple yapılan ödemeler saklıdır. 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktarlara göre ödenecek ücretler vergilendirilmeksizin ödenir. 

Satın Alma ve Avans : 

Madde 183. — Bu Kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu satın alma ve kiralama işleri 2490 sayılı 
Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir. İlan zorunlu değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilçe adalet daireleri mutemetlerine il ve ilçe seçim kurulları başkanları
nın tasvibi ile ayrıca yüzbin liraya kadar avans verilebilir. Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen miktara 
kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, gerekli gördüğü ahvalde avans miktarını artırabilir. 

MADDE 2. — 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna, 24.3.1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye (geçici madde 11) numarası, 
20.2.1979 tarihli ve 2181 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye (geçici madde 12) numarası verilmiş ve bu 
Kanuna aşağıda gösterilen bir yeni ek madde ile beş yeni geçici madde eklenmiştir. 

EK MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulu, zorunlu gördüğü takdirde, adaylığa müracaat tarihi, müracaat
ların incelenmesi, adaylığa karşı itiraz, itirazların karara bağlanması, adayların geçici ve kesin ilam gibi seçim 
işlemleri için bu Kanunda veya başka kanunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştirebilir. Yüksek Se
çim Kurulu bu kararını gerekçesiyle birlikte derhal ilan eder. Şu kadar ki, süre ve tarihlerde değişiklik yapma 
yetkisi, siyasi partilerce gösterilecek adaylar hakkında kullanılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Yüksek Se
çim Kurulu üyelerinin görevi 1981 yılı Ocak ayına kadar devam eder. 1980 yılının Aralık ayının ilk haf
tasında Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında ad çekme ile 3'er üye ayrılır. Ad çekme, Yüksek Seçim 
Kurulu huzurunda, kurul başkanı tarafından yapılır. Başkan ve başkan vekili bu ad çekmeye girmezler. 

1981 Ocak ayının ilk haftasında, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında, ad çekme sonucunda boşa
lan 3*er üyelik için seçim yapılır. 

Geri kalan üyeliklerin seçimi 1983 Ocak ayında yenilenir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir aylık sürenin son haftasında, 
15 nci maddede yazılı usulle il seçim kurulları, 18 ve 19 ncu maddeleıde yazılı usulle ilçe seçim kurulları ku-
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Madde 182. — 182 nci madde aynen kabul edilmişt.V. 

Madde 183. — 183 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Ek Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

GEGtGt MADDE 13. — Geçici Madde 13 aynen kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 14, — Geçici Madde 14 aynen kabul edilmiştir, 
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rulur. Bu kurulların yenilenmesi, bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden Ocak ayından bir yıl sonraki 
Ocak ayının son haftasında yapılır. 

GEÇİCt MADDE 15. — 24.3.1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 298 sayılı Kanunun 
28 ve müteakip maddelerine göre, kadroları Adalet Bakanlığına bağlı daimi seçmen 'kütüğü bürolarında ça
lışan personelden, kadrolarıyla birlikte Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne geçmeleri Genel Müdürlükçe 
uygun görülmeyenler, Adalet Bakanlığınca başka görevlere atanırlar ve kadroları iptal edilir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — İlk yazım, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen altmışıncı günü 
takibeden ilk pazar günü yapılır. 

Bu yazımda elde edilen bilgiler, ilgili ilçe seçim kurullarında liste haline getirilerek bu listeler ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarında saklanır; geçici 17 nci maddenin uygulanmasında bu listelerde yazılı bilgiler esas 
alınır< 

GEÇİCİ MADDE 17. — 1. Bu Kanun hükümleri gereğince Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenecek seçmen kütüğünün ve bu kütüğe uygun olarak yayınlanacak sandık seçmen listelerinin ha
zırlanıp yayınlanmasında; 14 Ekim 1979 tarihinde Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Sena
tosu üyeliği ile milletvekili ara seçimleri yapılacak illere ve ilk sandık seçmen listelerinin yayınlanmasına ka
dar geçecek süre içinde mahalli idareler seçimleri yapılacak seçim çevrelerine öncelik verilir. 

2. İlk yazım ve birinci bentte belirtilen seçimlerin yapılma tarihlerine göre; bu seçimlerin yapılacağı se
çim çevrelerine ait kütük ve sandık seçmen listelerinin zaman darlığı sebebiyle Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğünce hazırlanıp yayınlanmasına ve yapılacak bu seçimlere yetiştirilmesine imkân olmadığının Yüksek Se
çim Kurulunca tespit edilmesi halinde : 

a) 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu üye
liği ve milletvekili ara seçimlerinde, ilçe seçmen kütüğü bürolarının geçici 16 ncı maddeye göre yapılan ilk 
yazımla elde edilen bilgilerden çıkardığı listelere göre hazırlanacak sandık seçmen listeleri kullanılır. 

Bu şekilde hazırlanan sandık seçmen listeleri, listelerin hazırlanmasından sonra bu illere bağlı bütün se
çim çevrelerinde yapılacak mahalli idareler seçimleri içân de geçerlidir. 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yukarıda (a) fıkrasında belirtilen şekilde sandık seçmen liste
lerinin hazırlanmasına kadar geçecek süre içinde, büLün seçim çevrelerinde yapılacak; belediye başkanlığı, 
belediye ve il genel meclisi üyelikleri, köy ve mahalle muhtarlıkları, ihtiyar heyeti ve meclisi üyelikleri se
çimlerinde kullanılacak sandık seçmen listelerinin tanzim esaslarıyla, (a) fıkrasında yer alan ve ilk yazımla 
elde edilen bilgileri kapsayan listelerin düzenlenmesine, askıya çıkarılmasına ve askıdan indirilmesine, sandık 
seçmen listelerine ayrılmasına ve kesinleşmesine, itirazların süre ve şekillerine dair esasları Yüksek Seçim Ku
rulu tespit ve ilan eder. 

MADDE 3. — 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1, 11 ve 
13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Olarak Uygulanacak Hükümler : 

Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nci maddelerinde, 
9 ncu maddesinde, 10 ncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, 11 ila 24 ncü maddelerinde, 27 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde, 28 ila 41 nci maddelerinde ve bunların ek ve tadillerinde yer alan hükümler, 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de uygulanır. 

Oy Verme : 

Madde 11. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi, milletvekili seçimi ile aynı günde yapıldığı takdir
de, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminin oy verme işleri de aynı sandık kurulları tarafından yürütülür. Şu 
kadar ki, sandık alamnda, bu seçim için ayrı bir kapalı oy verme yeri, ayrı renkte oy sandığı, sandık seçmen 
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GEÇİCİ MADDE 15. — Geçici Madde 15 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Geçici Madde 16 aynen kabul edilmi§iir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Geçici Madde 17 aynen kabul edilmiştir. 

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

Madde 1. — 1 rtCi madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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listesinin ayrı bir nüshası bulundurulur ve bu seçimlerde, milletvekili seçiminde kullanılan birleşik oy pusla-
sında renk bakımından farklı birleşik oy puslası kullanılır. 

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

Hesaba Katılmayan Oy Puslaları : 

Madde 13. — Sandıktan milletvekili seçimine ait birleşik oy puslaları çıkmış ise bu puslalar hesaba ka
tılmaz. 

MADDE 4. — 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10, 17, 23, 24, 27, 29, 
30, 31, 33, 37 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Adaylık : 

Madde 10. -— Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş, milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 78 nci maddesinin 8 nci 

bendinde yer alan bağımsız adaylarla ilgili hükümler saklıdır. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin 

11 nci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasi partilerin ge
nel merkezlerindeki yetkili organları, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar ki, bu parti
lerin teşkilatı olsun veya olmasın, en az 15 ilin her birinde, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına 
eşit sayıda aday göstermeleri gerekir. 

Memurların Adaylığı : 

Madde 17. — Devlet, Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyelerle bunlara bağlı daire ve mü
esseselerde, İktisadi Devlet Teşebbüs ve Teşekküllerinde ve Kamu Tüzelkişiliklerinde, bunların kurdukları 
müesseseler ve ortaklıkları ile 2834 sayılı Kanunun kapsamına giren kooperatif ve koperatif birliklerinde; 
memur ve hizmetli olarak çalışanlarla belediye başkanları, aday olmak ve aday gösterilmek için istifa zorunda 
değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay Önce. seçimin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde istifa etmedikçe, görevli bulundukları seçim 
çevresinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Birinci fıkrada yazılı bütün idare ve kuruluşların; müsteşar, genel müdür, genel sekreter, daire, grup, böl
ge müdür veya başkanları ile yardımcıları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri; çalışma alanlarına giren bütün 
seçim çevrelerinde görevli sayılırlar. 

Hâkimlerle Cumhuriyet savcıları mesleklerinden çekilmedikçe aday olamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

Adaylıktan İstifa ve Ölüm : 

Madde 23. — Aday listelerinin kesinleşmesinden oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm veya istifa ne
deniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler üzerine, ilgili siyasi partinin genel merkezindeki yetkili or
ganına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu tebliğ edilir. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren iki gün içinde; eksilen yerleri, o seçimde parti aday üstesinde 
ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar. 

Tebliğ oy verme gününden önceki iki günden daha önce yapılmış ise, o siyasi parti bu maddeye göre 
aday ismini süresinde bildirmediği takdirde; o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 
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Madde 13. — 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

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

Madde 10. — 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 17 nçi madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Kullanılacak Oy Puslası : 

Madde 24. — Milletvekili seçiminde; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun değişik 78 nci maddesi uyarınca hazırlanmış birleşik oy puslası kullanılır. 

Muteber Olmayan Oy Puslalan : 

Madde 27. — 1. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
değişik 103 ncü maddesinde gösterilen oy puslalan, 

2. Sandıktan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimine ait birleşik oy puslalan çıktığı takdirde bu oy pus
lalan, 

Muteber sayılmaz. 

Sayımın İlanı ve Tutanağa Geçirilmesi : 

Madde 29. — Sandık kurulu, oyların sayım ve dökümünü yaparken, siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların her birinin aldığı oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. 

İlçelerde Seçim Sonuçlarının Birleştirilmesi : 

Madde 30. — İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasi partilerin ve bağımsız 
adayların her birinin aldıkları oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. 

// Tutanağı : 

Madde 31. — îl seçim Lkurulu, ilçe seç-m kurullarından gelen tutanakları, yukarıdaiki maddede belirtilen 
şekilde birleş j'rir ve ü seci mçevresindeki: 

1. Seçmenlerin sayısını. 
2. Oylarım kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy puslalan sayısını, 
4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılmayan oy puslalan sayısını, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslalan genel toplamını, 
6. S;ç'me 'katılmış oian siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy miktarını gösteren 

muteber oy puslalan sayısını, 
Tutanağa geçinir. 

S iyesi Parti Adaylarından Seçilenlerin Tespiii : 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 
A) Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin -kazandıkları mil

letvekillerinin sırasının tespitine esas olur. Ancak. 32 nci madde gereğince partinin kazandığı m'illetvekilliği 
sayısı tespit edildikten sonra, her parti için ayrı olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunca örneği tespit edi
lecek cetvele. 

1. Adayların adları, her partinin aday listesindeki sıraya göre alt alta yazılır. 
2. Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 nci madde gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı kadar 

milletvekili bu madde gereğince düzenlenen listenin son sütununun başından itibaren sayılrnaik suretiyle se
çilmiş sayılır. 

B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevre;;;.nde der

hal ilan ettirir; diğer bir suretini de tür harla süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 
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Madde 24. — 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 

Madde 27. — 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 29 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir.; 

Madde 31. — 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 
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Seçim Delillerinin Saklanması : 

Madde 37. — Hesaba katılan ve katılmayan, ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım ve dıöküm cet
velleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve seçimle ilgili diğer her türlü eivraik, itki yıl süre ile, ilçelerde 
ilçe seçim kurulu başkanı, fillerde il seçim kurulu başkam tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun 
talebi olmadıkça hiçfair yere gönderilmez. 

Özel Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Kanun : 

Madde 41. — Bu Kanunda özel bir hüküm bulunmayan hallerde, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun» un işbu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — î , 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükjürnleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun; 
a) 24.3.1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 48 nei, 
b) 61 nci, 
'Maddeleri, 
2. 25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 
a) 26.64I973 (tarihli ve 1733 sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26 nci, 
b) 28 nci, 
Maddeleri, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 
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Madde 37. — 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 41. — 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

>>»^« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 914) 





Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 922 

1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Savunma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/270; 

C. Senatosu : 1/640) 

{Not : M. Meclisi S. Sayısı : 336) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 26.4._ 1979 
Sayı : 3181 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 4 . 4 . 1 9 7 9 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1612 sa
yılı Yükse'k Askeri Şûrannı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakas 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 21.3. 1979 tarihinde Başkanlıkça Milli Savunma Komisyonuna havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 24 . 4 . 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 336) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 3 . 1979 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-16/01520 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mitli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
7 . 3 . 1979 tarihinde kararlaştırılan «1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
jmumın Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygılarımla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 



_ 2 — 

TASARININ GEREKÇESİ 

1972 yılında kabul olunan 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasanın? 
altı yıla yaklaşan uygulama süresi içinde günün koşullarına ve bunun ortaya çıkardığı gereksinimlere göre 
bazı maddelerinin yeniden düzenlenerek Yasanın işlerliğini sağlamak ve uygulamada görülen bazı aksaklıkları 
ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan Yasa Tasarısında özellikle Yüksek Askeri Şûranın üyelerini belirleyen, 
2 nci maddesinde getirilen yeni düzenleme ile Silahlı Kuvvetlerde görevli tüm orgeneral ve oramirallerin gö
rev yerleri neresi olursa olsun Şûranın tabii üyesi ola-ak kabul olunmuşlardır. Böylelikle evvelce tek, tek sa
yılan üyelik sıfat ve makam yerleri yerine daha pratik ve yasa tekniğine uygun bir sistem kabul edilmiş ol
maktadır. Diğer taraftan Jandarma Genel Komutammn ise ancak Jandarma Genel Komutanlığı ve bu komu
tanlığın terfi ile ilgili konularında Yüksek Askeri Şûranın toplantılarına üye olarak katılabileceği hükmü ge
tirilmiştir. Bunun yanısıra yine aynı maddenin son fık rasına getirilen bir hükümle Yüksek Askeri Şûranın tüm 
üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konularda eşit oy hakkına sahip oldukları ve değerlendirme notunun belirlen
mesinde de eşdeğer oy kullanacakları kabul edilmiş olmaktadır. 

Yasanın 4 ncü maddesi üzerinde bu tasarıyla yapılan değişiklikte ise Şûranın olağan toplantılarından biri
nin Şubat yerine Kasım ayında yapılarak yasalaşması istenilen bazı tasarı ve önerilerin yasama yılının hemen 
başında Meclislere sevk edilebilme imkâm doğmuş olacaktır. Bu ise Silahlı Kuvvetlerin bazı ihtiyaçlarının kar
şılanmasında gerekli olan tasarıların Kasım ayında yapılacak olan olağan toplantıda görüşülerek sonuca bağ
lanmasını sağlamış olacaktır. 

Değişiklik tasarısının 2 nci maddesinde Silahlı Kuvvetlerde görevli orgeneral ve oramirallerin Şûranın tabii 
üyesi oldukları kabul edildiğinden Genelkurmay II nci Başkanı da rütbesinin orgeneral ve oramiral olması ha
linde Şûra üyesi olmaktadır. Ancak aynı zamanda Şûranın genel sekreterlik görevini de yürütmekte olan Genel
kurmay II nci Başkanının bu durumunu vurgulamak amacıyla Yasanın 6 nci maddesi de diğer maddelerle-
olan paralelliği ve uyumu sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 27 . 4 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

336 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 34 gün. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 34 gün. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 29 . 5 , 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Savunma Komisyonuna 15 gün. 
2. Gündeme 9 . 5 . 1 9 7 9 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 922) 
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M î ü Savunma Komisyonunun Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/640 8 . 5 . 1979 
Karar No. : 25 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin 24 .4 .1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1612 sa

yılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Yasa tasarısının gerekçesinde ve gerekse hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı beyanlarından da izah edil
diği gibi, bu tasarıyla bahsi geçen Yasaya getirilmek istenen şunlardır : 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tüm örgene aller ve oramiraller Yüksek Askeri Şûranın tabii üye
leri olarak kabul edilmiştir. 

Evvelce tek tek sayılan üyelik sıfat ve makam yerleri yerine; böylece, Yasanın işlerliğine daha uygun bir 
sistem getirilmiştir. 

2. Yüksek Askeri Şûranın tüm üyelerinin ilgili konularda eşit oy hakkınaı sahip olmakla beraber de
ğerlendirme notunun belirlenmesinde de eşdeğer oy kullanmaları tanzim edilmiştir. 

1424 sayılı Yasanın 54 ncü maddesinin öngördüğü ve karışıklığa sebebiyet veren usul da kaldırılmıştır. 
3. Yüksek Askeri Şûranın olağan toplantılarından birinin Şubat ayı yerine Kasım ayına alınmakla, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin bazı ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için tasarıların yasama yılının hemen ba
şında Meclislere gönderme imkânı sağlanılmıştır. 

4. Genelkurmay 2 nci Başkanı aynı zamanda Yükîek Askeri Şûranın Genel Sekreteri olması ve Jandarma 
Genel Komutanı yalnız komutanlığının terfii ile ilgili konularda Yüksek Askeri Şûranın toplantılarına katıl
ması öngörülmüştür. 

Yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı yasa tasarr.ını uygun gören Komisyonumuz : 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabul edilmesine, 
Konunun ehemmiyeti itibariyle tasarının Genel Ku ulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi için istemde 

bulunulmasına, 
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Başkan 
içel 

İsmail Çataloğîu 

Kâtip 
Elazığ 

Hasan İldan 
Toplantıda bulunamadı 

Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 922) 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Toplantıda bulunamadı. 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

İzmir 
Süleyman Tuncel 

Bu Kanunda Sözcü 
Manisa 

Mustafa Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhalifim, 

söz hakkım mahfuzdur. 
Hilmi Fırat 

içel 
Talip Özdolay 

Sivas 
Tahsin Türkay 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûra- \ 
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun Kimi Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1972 ta
rihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri 
Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 2, 4 ve 6 ncı mad
deleri aşağıdaki biçimde değişti-
rilmiştif. 

Başkan ve Üyeler : 

Madde 2. — Yüksek Askeri Şû
ranın üyeleri; 'Başbakan, Genel
kurmay Başkanı, Milli Savunma 
Bakanı, Kuvvet Komutanları, Or
du Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı, Donanma Komutanı ila 
Silahlı Kuvvetler kadrolarında bu
lunan orgeneral ve oramiralîerdir. 

Şu kadarki Jandarma Genel Ko
mutanı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve bu Komutanlığın terfi 
ile ilgili konularında Yüksek As
ker] Şûra toplantılarına üye ola
rak katılır. 

Yüksek Askeri Şûranın Başka
nı Başbakandır. Başbakan bulun
madığında Genelkurmay Başkanı 
Yüksek Askeri Şûraya Başkanlık 
eder. 

Yüksek Askeri Şûra üyelerinin 
terfi işlemleri ile ilgili konulardaki 
oy hakkı ve değerlendirme notu 
eş değerdedir. 

Toplantı Zamanı ve Yeri : 

Madde 4. — Yüksek Askeri Şû
ra her yılın Ağustos ve Kasım ay
larında olağan olarak toplanır. Yük
sek Askeri Şûra Başbakan, Genel
kurmay Başkanı ya da Milli Savun
ma Bakanının istemi üzerine de 
ayrıca toplanabilir. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL I 
ETTİĞİ METİN 

1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkın- \ 
da Kanunun Kimi Maddelerinin j 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1972 ta
rihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri 
Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 2, 4 ve 6 ncı mad
deleri aşağıdaki biçimde değişti-
riîmiştiı. 

Başkan ve Üyeler : 

Madde 2. — Yüksek Askeri Şû
ranın üyeleri; Başbakan, Genel
kurmay Başkanı, Milli Savunma 
Bakam, Kuvvet Komutanları, Or
du Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı, Donanma Komutanı ile 
Silahlı Kuvvetler kadrolarında bu
lunan orgeneral ve oramiralîerdir. 

Şu kadarki Jandarma Genel Ko
mutanı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve bu Komutanlığın terfi 
ile ilgili konularında Yüksek As
keri Şûra toplantılarına üye ola
rak katılır. 

Yüksek Askeri Şûranın Başka
nı Başbakandır. Başbakan bulun
madığında Genelkurmay Başkam. 
Yüksek Askeri Şûraya Başkanlık 
eder. 

Yüksek Askeri Şûra üyelerinin 
terfi işlemleri ile ilgili konulardaki 
oy hakkı ve değerlendirme notu 
eş değerdedir. 

Toplantı Zamanı ve Yeri : 

Madde 4. — Yüksek Askeri Şû-
\â, her yılın Ağustos ve Kasım ay
larında olağan olarak toplanır. Yük
sek Askeri Şûra Başbakan, Genel
kurmay Başkanı ya da Milli Savun
ma Bakanının istem] üzerine de 
ayrıca toplanabilir. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun Kimi Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 922) 
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Hükümetin Teklifi 

Yüksek Askeri Şûra toplantısı
nın zamanı, yeri ve gündemi, Baş
bakanın görüşü alınarak, Genel
kurmay Başkanı tarafından belir
lenir, 

Genel Sekreterlik: 

Madde 6. — Genelkurmay İkin
ci Başkanı aynı zamanda Yüksek 
Askeri Şûranın Genel Sekreteri
dir, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürii-
tüîf 

Millet Mecbsînin Kabul Ettiği 
Metin 

Yüksek Askeri Şûra toplantısı
nın zamanı, yeri ve gündemi, Ge
nelkurmay Başkanının önerisi Baş
bakanın onayı ile belirlenir. 

Genel Sekreterlik: 

Madde 6. — Genelkurmay ikin
ci Başkam aynı zamanda Yüksek 
Askeri Şûranın Genel Sekreteri-
diî< 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tüp 

Milli Savunma Komisyonunun Ka-
' bul Ettiği Metin 

MADDE 2. — Millet MecHsi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — MMet MecHsi 
mötninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

i»>-l 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 922) 




