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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşüldü. 

.Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Yurâakuler Muzaffer Aksoyoğlu Befei 
Divan Kâtibi 

özgür Sielâhattin 

ffF'<H I I l ı ıı I 

B t E t N O l OTURUM 
Açılma saati: 16,20 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 
KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, özgür Selâhattin 

• ı m m 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri hakkında Kanun tasarısına dair Se
çim Komisyonu raporu (5/6) (S. S. 33 e ek) (1) 

(BAŞKAN — Seçimlerin Temeli Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Birinci Bölüm 
tikeler 

Kanunun uygulanacağı seçimler 
Madde 1. — özel kanunlarına göre yapılacak 

Millet Mecüisi, Cumhuriyet Meclisi, il genel 
meclisleri, belediye meclisleri, muhtarlar, ihtiyar 
meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 33 ve 33 e ek hasma yazılar Temsilciler 
Meclisinin 25 nci Birledim tutanağının sonunda-
d%r. 

Seçim esasları 
Madde 2. — Seçimler, serbest, eşıiıt, tek: dere

celi genel oy esaslarına göre yapılır. 
'Seçmen oyunu kendisi kullanır. 
Oy gizli verilir. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağ-

lanmıası açık olarak yapılır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — özel kanunlarındaki çevre ayır

maları saklı kalmak şartiyle, seçimlerde her il bir 
seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Seçim bölgesi 
Madde 4. — Seçimlerde, her muhtarlık, bir 

seçim bölgesidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmisıtiir. 

_ % — 
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Sandık, »bölgesi 

Madde 5. — Seçimlerde, her seçim bölgesi, 
gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 

Bir samdık bölgesiı, (300) seçmeni kapsar. 
Seçmem sayısı (400) ü aşmuyan seçim /bölge

lerinde seçmenler oylanma bir sandıkta verdbi-
İdrler. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
Mehmet ö zgüneş, buyurun. 
ÖZGÜNE'Ş MEHMET — Efendim, arz etti

ğim gibi sandık bölgeleri 300 seçmeni ihtiva ede
cek şekilde tertiplenir ve bir sandıkta en çok 
400 seçmen oy kullanabilir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim benim 
teklifim, hepsini kapsıyor. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu madde ya 
vuzuhludur ya vuzuhsuzdur. Bu hususta karar 
•vermek lâzım. Fikirler belli olmuştur. Maddeyi 
Komisyona verelim. 

BAŞKAN — Şu halde 5 nci maddeyi teklif
lerle birlikte yeniden tetkik edilmek; üzere Komi
tenin Seçim Komisyonuna iade 'ediyoruz. 

6 ncı maddeye geçiyoruz. 
iSeçmen 

Madde 6. — On sekiz yağımı bitiren (her Türk 
seçmenidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konulmak is-
tiyenler? Sami Bey. 

KÜÇÜK SAMI — Bu maddeye «her Türk» 
tâbiri yerine «her Türk vatandaşı» tâhirinin ilâ
vesini teklif ediyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, 6 ncı 
maddenin, '21 yaşını (bitiren Iher Türk vatandaşı 
seçmendir, şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, burada

ki seçmen yaşının 21 olmasını ve Sami Beyin be
lirttiği gibi her Türk vatandaşı tâbirinin ilâvesi
ni teklif ediyorum. Türk tâbiri bir ulus tâbiri
dir. Bu, Türk ırkımdan, bütün fertleri kapsar. 
Türk vatandaşı denilince siyasi sınırlar içinde olan 
vatandaşları kapsar. Her Türk vatandaşı demek 
daha doğru olur. 

Her Türk vatandaşı' tâbirinin ilâvesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi tadil teklifi ile 
oyunuza sunacağım. 

ERSÜ VEHBİ — Müsaade ederseniz aley
hinde konuşacağım. 
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ERSÜ VEHBİ — Ben «Vatandaş» kelimesi

nin eklenmesi aleyhinde konuşacağım. 1924 Ana
yasasını tetkik edersek görürüz ki orada da 
«Türk» tâbiri kullanılmıştır. Türk tâbiri, Türk 
vatandaşı tâbirinin kapsadığı mânayı ihtiva 
eder. Fakat Türk vatandaşı tâbiri Türk keli
mesinin ihtiva, ettiği mânayı kapsamaz. Onun 
için vatandaş kelimesinin eklenmesine lüzum 
yoktur. Mehmet Bey buyurdular ki; «Türk va
tandaşı» tâbiri hudutlarımız içindekileri ihtiva 
eder. Dışarıya çıkmış olan ne olacak? Bu iti
barla Türk tâbiri daha iyidir. Tasarıda olduğu 
gibi kalması lâzımdır. 

KARAVELlO&LU KÂMİL — Özgüneş'in 
teklifi tatbikatta başka bir netice doğurmaz. 
Fakat ifadeyi güzelleştirir ve tamamlar. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim 1924 Ana
yasası Türkiye sınırları içinde Türk ırkından 
gelmiyenleri de Türk saymıştır. Ancak Kıbrıs'
taki Türkler de Türktür. Bunlardan Türk sıfa
tını Allahtan başka kimse alamaz. Kerkük'teki 
Türkler de Türktür. Onlardan da Türk sıfatını 
Allahtan başka kimse alamaz. Romanya'daki 
Gaganos'lar da Türktür. Binaenaleyh ben şu ka
naatteyim. Türk sınırları içinde yaşıyan herkes 
istisnasız Türktür. 1924 Anayasasına yerden 
göğe kadar hürmetim vardır. Ama Kıbrıs'ta bu
lunan bir Türkün üzerinden Türklüğü almaya 
gönlüm razı olmuyor. 

ERSÜ VEHBİ — Benim söylediklerime kar
şılık olarak bunları söylüyorsa, ,bu şekilde ce
vap verecek bir nokta, benim söylediklerimde yok
tur. Gayet tabiîdir ki, ben de bir Türk vatan
daşının üzerinden Türklüğün alınmasına razı ol
mam. 

YILDIZ AHMET — Ben bir şey öğrenmek 
istiyorum. Romanya Sefaretine Romanya'dan 
getirilen Türk bir hademe veya Rus Sefaretine 
getirilen Türk bir hademe de rey verecek mi? 

KARAMAN SUPHİ — 18 yaşını bitiren her 
Türk dendiğine göre, Kıbrıs'ta bulunan Türk
ler de buradaki seçimlerde reye iştirak edecek
ler mi? 

BAŞKAN — Şimdi bu konuşma ve teklifler
den sonra iki şekil meydana çıktı. Birincisi, 
21 yaşını bitiren her Türk seçmendir. İkincisi 
21 yaşını bitiren her Türk vatandaşı seçmendir. 

Şimdi, 2 nci şekli, yani 21 yaşını bitiren her 
Türk vatandaşı seçmendir, şeklindeki teklifi 
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oyumun arz «diyorum. Kaimi edenler... Etmi-
y enler... Kabul .edilmiştir. 

Şu halde 6 ncı madde şu şekilde değiştirile-
ô fertir : «21 yaşını bitiren her Türk vatandaşı 
seçmendir.» 

6 ncı maddeyi bu değişik şekliyle kabul eden
ler... Etkiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 7 nei .maddeye geçiyoruz. 
ÇELEBÎ EMANULLAH - Efendim, "6 ncı 

madde hakkmda bir şüphem var. Bunu arz et
meden geçemiyeeeğinı. ikinci Dünya Harbinden 
sonra Almanya'dan, italya'dan gelen Türkler 
burada uzun müddet Türk vatandaşı olarak nü' 
fus kâğıdı alamamışlardır. Bunlar 5 sene son
ra dahi nüfus kâğıdı alamazlar. Bunlar oy kul
lanabilecek mi? Bu ifadeye göre kullanamaz
lar. Zira Türk vatandaşı olamamışlardır. Bu
nu söylemeden geçemiyeceğim. 

Oy kullanamıyacak kimseler 
Madde 7. — Aşağıda, yazılı kimseler oy kul

lanamazlar : 
1. Silâh altında bulunan erler, onbaşılar've 

kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli 
bulunanlar da bu hükme tâbidir), 

2. Askerî öğrenciler. 
YILDIZ AHMET — Buradaki «Oy kullana

mıyacak olanlar» tâbiri yerine «Oy kullanamıya
cak kimseler» tâbirini kullanırsak daha yerindfc 
olur kanaatindeyim. 

ÜZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, üniver
sitedeki asker^ talebelere subay muamelesi ya
pılmaktadır. Fakat bunlara oy hakkı tanınma
maktadır. Bunlardan protokol bakımından da
ha aşağıda olan astsubaylar oy kullanabilecek
lerdir. Bence üniversitede olan 21 yaşını ikmal 
etmiş askerî öğrenciler de oy kullanabilmelidir. 

BAŞKAN — Bunlar iç Hizmete göre sivil 
elbise giyemezler. Onun için de oy kullana
mazlar. 

ÖZGÜR BELÂHATTÎN — Efendim, Tem
silciler Meclisinde bu maddenin 1 nçi görüşül-
•ıesi yapıldığı sırada bu madde şu şekilde idi. 

«Aşağıda yazılı kimseler oy kullanamaz
lar : 

L Silâh altında bulunan erler, onbaşılar ve 
kıta çavaışları (Her ne sebeple olursa olsun, 
izinli bulunanlar da bu hükme tâbidir.), 

2. B&şkomiserler, komiserler, komiser mu
avinleri ve polisler, 
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3. Polis görev ve yetkisi bulunan subay ve 

astsubaylar.» 
Şimdi yeni duruma göre seçim emniyeti ile 

görevli bulunan personel oyunu kullanıyor. Se
çim emniyetini sağlıyaeak kimse kalmıyor. Bu 
sebeple bu maddenin tasarıya ilk konulduğu 
şekilde kabul edilmesini teklif ediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Bu madde 1 - 2 diye ayrı 
paragraflar halinde yazılmıştır. Bu maddeye 
kimlerin oy kullanamayacağını sıralamak sure
tiyle gayet kısa yazmak mümkündür. Bu mad
deye subaylardan başka askerî şahıslar oy kul
lanamaz densin, çok kısa bir şekilde ifade edi
lebilir. Bu madde tadadı bir şekilde kaleme 
alınmıştır. Er, onbaşı, çavuş diye sıralanmış 
gitmiştir. Bunlar arasında astsubay sınıfı dâ
hil olmadığından, temditli çavuşluk diye bir 
rütbe ihdas edersek burada tadadı olarak sa
yıldığından, o şahıs kimse oy vermek hakkım 
haiz olacaktır. Binaenaleyh oy verecekleri pe
şin olarak tesbit etmek ve maddeyi kısaltmak 
tatbikatta da faydalı olacaktır. Bu itibarla bu
rada «Subay ve astsubaylardan gayrı askerî şa
hıslar oy kullanamazlar.», diyelim. 

YILDIZ AHMET — Oy kullanamıyacak si
vil askerî şahıslar da var. 

ERSÜ VEHBİ — Orduda çalışan sivil per
sonel askerî şahıs değildir. Bir tümen muhase
becisi askerî şahıs değildir. Bir daktilo orduda 
çalışır ama askerî şahıs değildir. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim bir askerî öğ
renci 21 yaşını bitirince veya 21 yaşma gelin
ce zaten okulunu bitirir, oyunu kullanabilir. O 
itibarla askerî öğrencileri karıştırmıyalım. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Harb ' 
Okulu subay öğrencisi askerî öğrenci mi sayı
lacak, yoksa subay mı sayılacaktır. 

BAŞKAN — Bunlar subaydır. 
KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Usul hakkın

da konuşmak istiyorum. Evvelâ şu hususu arz 
edeyim ki, bu kanun Temsilciler Meclisinde 
uzun uzun konuşmak ve müzakerelerden sonra 
bu hale geldi, iki defa müzakeresi yapıldı. Bu
rada bir redaksiyon değiştirmesi şeMmde bir 
değiştirme yapacaksak bunun bir faydası yok
tur. Kanunun esas ruhu değişmediği takdirde 
fazla, bir faydası yoktur.. Yaş haddi, şu oy ve
rir, bu oy veremez gibi esaslı tesirleri olabile
cek şeyleri değiştirelim. Bu kanunu müzakere 

— 4 — 
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edenler 40 yıllık politikacı ve 15 sene seçim mü
cadelesi yapmış olan kimselerdir. Bâzı hususlar
da değiştirilmesi için takrirler verildi, tenkid 
edildi. Fakat komisyon inadetti, geri almadı. 
Terimlerin değiştirilmesi istendi değiştirilmedi, 
taksimatı değiştirilmek istendi değiştirilmek is
tendi değiştirilmedi. Benim arzım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Muzaffer Bey. 
YURDAKULER MUZAFFER — 21 yağını 

doldurmuşsa Harb Okulu talebesi, tıbbiye ta
lebesi neden oy vermesin astsubaylar veriyor 
da bunlar niye veremez. Şu halde bu ikinci 
fıkrada, «21 yaşını doldurmıyan askerî öğren
enler» dersek 21 yaşını doldurmuş olan askerî 
öğrenciler de oy Arerebilirler. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Efendim, 21 
yaşını doldurmuş olan askerî öğrenci birkaç ki
şidir. Büyük kısmı 21 yaşını doldurmadığı için 
zaten oy kullanamıyacaktır. Bu itibarla sistemi 
bozmasak iyi olur kanaatindeyim. 

ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlarım, bu mesele 
üzerinde boşuna, duruyoruz. Harb Okulunda 21 
yaşında kimse yoktur. Muzaffer Bey dediler ki, 
lise talebesine oy hakkı veriyoruz, bunlara niye 
vermiyelim. 21 yaşında lisede de kimse kal
maz. 

Askerî okullar disiplinli müesseselerdir. 21 
yaşında bir kaç öğrenci olsa bile bunlara oy 
hakkı verip 20 yaşmdakilere vermemek tefrik 
gibi bir şey olur ve doğru olmaz. Askerî şahıs
ların bir kısmına oy hakkı tanıdık. Bunu daha 
aşağılara indirmek doğru olmaz. 

Kendi teklifim mevzuunda bir noktaya işa
ret etmek istiyorum. Tadillerle hiçbir surette 
kanun müteessir olmaz efendim. İstenilen ta
dil yapılır. İki kelime eklediğimiz zaman kâfi 
gelir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 7 nci madde 
askerî öğrencilerin oy kullanamayacaklarını 
tesbit ediyor. Harb Okulunun subay öğrencile
ri 21 yaşından büyüktür. Oy vermiyecektir; top
lu haldedir, askerî öğrencidir. Bir seçim devre
sinde 3 - 5 bin yedek subay öğrencisi vardır. 
Bu müesseseleri politikanın tesirinden korumak 
için bu fıkra ilâve edilmiştir. Bunların verece
ği 50 - 100 oydan ziyade politikanın tesiri al
tına girmesin diye bu müesseseler dışarda bıra
kılmış ve bunların oy hakları alınmıştır. Ben 
bu fıkrayı hakiı buluyorum. 
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• ERSÜ VEHBİ — Sarih olarak askerî öğ

renciler derken, şunlar bunlar dersek daha iyi 
bir şey olur. Subay ve astsubaylardan gayrı as
kerî şahıslar oy kullanamaz. Bu şekilde diye
lim. 

BAŞKAN — özgür Selâhattin. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Emniyet mensup

larının oy kullanmasını seçim emniyeti bakı
mından mütalâa etmek lâzımdır. Seçim emni
yetini sağlıyan emniyet mensuplarının oy ver
memesini teklif ediyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben de 
bunlara oy hakkı verilmemesine (taraftarım. BUM>-
lar oy kullanacak olurlarsa seçim emniyeti muat
tal hale ıgelebilir. Emniyeti tesis etmekle görev
li şahıslan oy için vazifeli oldukları yerden na
sıl ayırabilirsiniz? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — İlk tasarının 
Temsilciler Meclisimde birinci müzakeresi yapı
lırken madde şu şekilde idi: «Aşağıda yazılı kim
seler oy 'kullanmazlar : 

1. Silâh altında bulunan erler, onbaşılar ve 
kıta çavuşları (her nıe sebeple olursa olsun, izin
li bulunanlar da bu hükme dâhildir.) 

2. Baş komiserler, komiserler, komiser mua
vinleri ve polisler, 

3. Polis görev ve yetkisi bulunan subay ve . 
astsubaylar.» 

ıKARAVELlOĞLU KÂMİL — Efendim ben
ce bu şekil doğrudur. Vazifeli nöbetçi subayın 
kıtadan! çıkıp oy hakkını kullanması mümkün de
ğildir. Nöbet mahallini! terk edemez. Vazifeli po
lis de seçim sandığına gidemez. İzimde olan, va
zifesi bulunmıyan gider. Bunun için fazla tered
düt göstermeye lüzum yoktur. 

KAPLAN KADRİ — Şimdi bu> maddeye gö
re polis kolejinde ve polis enstitüsünde okuyan
lar üniformasız olarak oy kullanacaklar. Buma 
mukabil Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 
okuyan yüksek tahsilini yapan, Harb Okulu öğ
rencileri oy kullanamıyacakflar. Bence bu mad
de yine istikbalde şu veya bu şekilde siyasi hak
ların 'kullanıl am a ması bakımından birtakım şüp
heler doğuracaktır. Bu maddenin yeniden kale
me alınması lâzımdır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Şimdi Ka-
ravelioğluı'nun söylediği şekilde çeşitli bölgelerde 
vazife gören şahısların nöbetlerinim daha evvel
den tesbiti ile olur. Nöbeti çeşitli saatlere tak
sim etmek suretiyle 'herkes oyumu atabilir. Hiç-
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,; bkv.tereddüde >maJhal --bırakırayaoaJk şjekilde Ibun-
-.t. l an -olduğu gibi <oy »verme, hakkından . mahrum 

• etmek daJha,doğrudur. Yanû••. inızı bat ve.. emniyet 
fri^leriyİBngüreiVİi olanlar oy bulanmamadadır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, seçüm süresin
de nöbetçi olacak kimse, oy verme sdbalhtan baş-

,-.. lıayıp* akşam, geç vakte kadar devam edeceğinden 
.'bk* aralık gider ve.oyuın,u,,kıılllaınıir. 

YUEtDAiKELER OVfUZAFEER — .EilihaMka 
, o doğrudur*. Subaylar için böyledir. .. Ama muhte

melen seçimin başka bir şekle dö^eSbileceği,,ihti
mali düşünülmek suretiyle kıtalarda, daha sıkı 
ibir emnıiyet teldbiri ialmabi'lir. Polisiler için, jan-

. darma için iş değişir. Onların nöbetini bölmek 
mümkün değildir. Vazife mahailline sa'balh'leyin 
/gelecek iş bitinceye 'kadar orada kaılaeafatm Ben
ce emniyet işi ile görevlendirilmiş olan şahıslara 
oy attırmak doğru: değildir. 

ÖZıGÜMEŞ MEHMET — Efendim, bence bu 
.maddev. komissyonıa iade edilsmclidilr:. Meselâ ma
nevraya giden birliklerdeki sulbay ve astsuibay-

: lar evlerine- veya sandık JbötlJg'eierdıne. gidemaye-
: çekleridir. Sonra Erzurum -< gibi, .'îıs'tjaıaJbuil gibi 
(bölgelerde, subay ve astsubay • aileleri ^muayyeni 
yerlerde aturuırlar. Eakat subaylar. çok uzak yer
lerde vazife görürler. Buralarda nöbetçi: olan, 
subay veastsubaylar da gidip reylerini fcullanıa-
mıyacalklardır. Manevra ve tatbikatta oyu. kul -
lanmalainna imkânı yoktur. Fakat .Anayasaya 
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ıgöre: de oy vermek 'bakılarıdır. Buı durum muva-

„. ..ceheisinde birçok i!hıtıilâfılaır,.zıihur. edebilir. Bu gi
bi mahzurları da iönlemdk içim .maddienin'. bir ke
re, jdalhaJgo^dm-geçirilmesdî'içiiL komisyona iadesi 

. I azimdir, ikanattindeyim. 
ıKARAVlELlaĞLU KAMÎL —. Herkes rey 

...sandığı ve yazılı olduğu» kütük neredeilse oraya 
gidip reyimi atacaktır. Bu nüfus sayımt değil
dir. 

t KAPLAN KADRİ — Ben çok, endişe ediıyo-
. rum. Bir üst, seçim zamanında bir 'birliğini bir 
..manevraya, bir tatbikata çıkarabilir mıi,'. çıkara»-

maz mı? Ordunun bu işe JkarışnuaJsından çok mah-
.. zurlar ortaya çıkıyor. Ben bu maddeye taraf-

..••,,-.ıbardeğilim, 
ÖZ GÜNEŞ 'MEHMET — Karavd^Lu/nun 

»:• dediği nokta başka* Ibenim. söylediğini* nokta baş-
ika. Ben kendi. irademle .gider reyimi Ikuüanarım, 
veyıa;teutl'lan!mam. .F'aJkat/'ben.rey.kull-âBaımaya gi
deceğim .zaman üstüm. Jbana . ıhayır, . gidemezsin 
der veya manevraya, çııkarnıaya kalkarsa .o zaman 

j Anayasalda bana;.verilen hak .dolayîsiy'lej dâfva 
<;: açarım, 

BAŞKAN — • Efendim, komisyona zaman ve
relim. Komisyon 'bur konuşulan mevzuları etüd 
etsin ve bize cevapHarmı getirsin. 

Bu sebeple Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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