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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

3 Haziran 1983 Cuma 

iki oturum yapılan bu birleşimde : 
Selçuk Duracık ve Halil Esendağ Haklarındaki 

Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Ada
let Komisyonu Raporu (3/283) (S. Sayısı : 590) ka
bul edildi. 

13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair (1/504) (S. Sayısı : 591), 

13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine ilişkin (1/529) (S. 
Sayısı : 596) 

Mehti Kurşun ile Gülali Gül'e Vatanî Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında (1/525, 
1/526) (S. Sayısı : 594) ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve 

Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü ve 
Ekleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Ko
nulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, Bakım, Ona
rım, ihya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol ve 
Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/515) (S. Sayısı : 589), 

Kanun tasarıları kabul olundu. 
Danışma Meclisince de reddolunan, 765 Sayılı 

Türk Ceza Kanununun 220 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/124) (S. 
Sayısı : 592) reddedilmesine dair Adalet Komisyonu 
Raporu kabul edilerek, teklifin düştüğü açıklandı. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 17.30' 
da son verildi. 

» > • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.40 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı; Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Komseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 149 un
cu Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/672; M. G. Konseyi : 1/498) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 386; M. G. Konseyi S. Sayısı : 588) (1) 

(1) 588 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemimizin sırasında, Milletvekili 
Seçimi Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 588 S. Sayısı lile basılıp dağıtılmıştır. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü, sayın bakanlar ve 
ilgililer yerlerini aldılar. 
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Kanun tasarısının ıtümü üzerinde görüşme açı
yorum. Söz isteyen var mı? 

HÂKÎM (TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ufak bir 
maruzatta bulunacağım Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere 
9.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası1, egemenliğin, kayıtsız şartsız Türk Milletin
de olduğunu kabul etmiş ve bu egemenliğin Anayasa
nın koyduğu esaslara göre, millet eliyle yürütülmesini 
hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Anayasanın 7 nci maddesi; yasama yetkisini, yani 
kanun yapma yetkisini, Millet Meclisi vasıtasıyla yerine 
getirmeyi öngörmüş, devlet yönetiminin denetlenmesini 
de bu organın yerine getireceğini benimsemiş bulun
maktadır. 

Bu görevleri yapacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclislinin nasıl teşekkül edeceği ilkesi ise Anayasa
mızın 75 ve 76 nci maddelerinde ifadesini bulmuştur. 

Bu kurala, göre Kurucu Meclis Kanununun 2 nci 
maddesinin verdiği göreve istinaden Danışma Meclisi, 
Seçim Kanununu hazırlayıp, 6 Mayıs 1983 tarihindeki 
97 nci birleşiminde kabul ederek, Millî Güvenlik 
Konseyinin müzakeresine sunmuş bulunmaktadır. 

Söz konusu tasarı Komisyonumuza havale edilmiş 
bulunmakla, tetkike tabi tutulmuştur. Komisyonumuz, 
başta Hükümet olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş
ların bu konudaki görüş ve mütalaalarını almıştır. 

Yasanın, Anayasanın 67 nci maddesinde yer alan 
seçme, seçilme hakkının serbest olduğu, seçimlerin 
tek dereceli bulunduğu, açık ve genel oy tasnifine 
tabi tutulduğu, yargı yönetimi ve denetimi altında. 
yapılmasının öngörüldüğü, milletvekili sayısının Ana
yasanın 78 inci maddesinde öngörülen 400'den ibaret 

1 bulunduğu ve özellikle her ilin asgarî bir milletvekili 
çıkarmasına imkân verecek tarzda düzenlenmiş olduğu 
tespit edilmiştir. 

Özellikle yedıi ve daha fazla milletvekili çıkaran 
illerde, seçilecek kişilerin daha iyi tanınması ve oy
ların daha rahatlıkla verilebilmesi için bu iller seçim 
çevrelerine bölünmüş bulunmaktadır. 

Milletvekillerinin partilere dağılımının nispî temsile 
dayak olması, gerek parti programlarının ve gerekse 
partilere bağlı milletvekillerinin Millet Meclisinde 
temsil edilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, sadece önseçimdeki sıraya tabi olmaksızın, 
seçmenlerin oylarını bağımsız olarak kullanmaları ve 
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kendi iradeleri istikametinde oy vermeleri için tercih 
edilme sistemi benimsenmiş bulunmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, ayrıca istikrarlı bir par
lamento, ciddî ve müstakar bir hükümetin de, devlet 
yönetiminde işbaşında bulunması ilkesinden hareket 
edilerek, gerek Türkiye'nin genelinde, gerek milletvekili 
çıkaracak seçim çevrelerinde baraj sistemi getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, milletvekili aday tespitinin, partiye kayıtlı 
üyelerce yapılacağı ve bunun dahi yargının denetim 
ve gözetiminde olması öngörülmüştür. 

Gerek sandık kurullarının, gerek ilçe, gerekse il 
seçim kurullarının seçimle ilgili karar alabilecekleri, 
bunlara kabili itiraz olacağı, bu itirazların da Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından neticeye bağlanacağı ve özel
likle bu konuda yargının son sözü söyleyebileceği 
düşünülmüştür. 

Önseçimlerden önce yapılacak olan tespitlerde, özel
likle partilere kayıtlı üyelerin oylarını kullanacakları, 
seçim gününün başangıcından (itibaren en erken 60 
gün içerisinde önseçimin yapılacağı, önseçimin yapıl
masından 10 gün sonra bu (listelerin Yüksek Seçim 
Kuruluna verileceği ve bu sürenin de 70 gün olacağı 
düşünülmüştür. 

Geçici olarak, milletvekili adaylarımın ilanından 
sonra 12 günlük bir itiraz süresinin tanındığı ve seçime 
55 gün kala bu listelerin kesinlik kazanacağı düşünül
müş ve özellikle 55 günden sonraki boşalmaların ise, 
herhangi bir sebeple doldurulamayacağı da öngörül
müştür. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Komisyonumuz tarafından 
son şekli verilen kanun tasarısı, Danışma Meclisinden 
geldiği şekilde benimsenmiş olmakla, beraber, bazı 
ufak düzenlemelerde de bulunmuş oluyoruz. 

Birinci bölümde, genel esaslar, ikinci bölümde, 
seçim öncesi yapılacak işler, üçüncü bölümde, seçim 
sırasında yapılacak işler, dördüncü bölümde, seçimden 
sonra yapılacak işler, beşinci bölümde, çeşitli hüküm
ler, altıncı bölümde, değiştirilen kanun hükümlerine 
yer verilmiş bulunulmaktadır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, bu seçim dönemi
ne ait olmak üzere 298 sayılı Kanunda bazı değişiklik
ler de öngörülmüştür; Yedinci bölümde, yine bu seçim 
sistemine bağlı bazı geçici maddeler düzenlenmiştir 
Komisyonumuz tarafından ve sekizinci bölümde de, 
son hükümlere yer verilmiştir. 

Arz ettiğim esaslara göre düzenlenmiş bulunan 
tasarıyı Yüksek Heyetinizin takdir ve tensiplerinize 
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sunuyoruz. Maddelere geçildiğinde ve emirleriniz ol
duğu takdirde daha ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim,- teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun milletvekili seçimi sistem 

ve usulünü, seçim çevreleriyle milletvekili sayısını, se
çim dönemi ve zamanını, ara seçimi, seçimin yenilen
mesi, seçilebilme ve aday olma esasları ile milletvekili 
seçimime ilişkin ilkeleri ve uygulamaları düzenler. 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçim sistemi ve usulü 
MADDE 2. •— Milletvekili seçimi tek derecelidir. 

Seçim nispî temsil sistemine göre, genel, eşit ve gizli 
oyla, 'bütün yurtta aynı günde yargı yönetim ve de
netimi altında yapılır. 

Seçmen, oyunu tam 'bir serbestlikle kendisi kul
lanır. 

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlan
ması, açık olarak yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Milletvekili sayısı 
MADDE 3. — Milletvekili sayısı dörtyüzdür. 
IBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı 
MADDE 4. — tilerin çıkaracağı milletvekili sa

yısının tespitinde her il'e önce bir milletvekili verilir. 

I Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nü-
I fusu, geri kalan milletvekili sayısına bölünmek sure-
I tiyle bir rakam elde edilir. 11 nüfusunun bu rakama 
I bölünmesiyle her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili 
I sayısı tespit olunur. 

I ıBu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 
I dörtyüzü bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili çı

karmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus 
bırakan illerin artık nüfusları 'büyüklüklerine göre 
sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştü
rülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya ıgöre da
ğıtılır. 

I Sön kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki ve
ya daha (fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göster-

I mesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. 
I Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili 

sayısı yediye kadar olan iller bir seçim çevresi sayı
lır. Çıkaracağı milletvekili sayısı yediden fazla olan 

I iller, birden 'fazla seçim çevresine bölünür. Bu seçim 
çevreleri numara sırasına göre adlandırılır. 

Bölme sonucu teşekkül edecek hir seçim çevre
sinin çıkaracağı milletvekili sayısının, yediye yakın 

I ve mümkün olduğu ölçüde üç, beş ve yedi gibi tek 
I rakamlı olması temel ilkedir. Bu sayı, üçten az ola-
I maz. 

'Bir il, kendi içinde birden fazla seçim çevresine 
I bölünürken? 

a) İlçelerin mülkî bütünlüğü korunur. 

h) Aynı seçim çevrelerinde yer alacak ilçelerin 
I nüfusu ve coğrafî durumları göz önünde bulundu-
I rulur. 

'Bir ilin milletvekili sayısının seçim çevrelerine 
dağıtımında; seçim çevrelerinin çıkaracakları millet-

I vekili sayısı, nüfusları 'bakımından illerin milletvekili 
sayısının tespitine ilişkin esaslara göre belirlenir. 

'BAŞKAN — Bu maddenin 6 nci fıkrasında; 
I «mümkün olduğu ölçüde üç, beş ve yedi gibi tek 

rakamlı olması temel ilkedir» deniyor. «Temel ilke-
j dir» ifadesi Yüksek Seçim Kurulunu zorlamaz mı? 

I Gerçi ondan evvel; «Yapılan bu tespit sonunda, 
çıkaracağı milletvekili sayısı yediye kadar olan iller 

I bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sa
yısı yediden fazla olan iller, birden fazla seçim çev
resine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına 

I göre adlandırılır» diyoruz ama, bizim daha evvelki 
yaptığımız çalışmalarda bir seçim çevresinin çıka
racağı milletvekili sayısı, dört de oluyordu, altı da 

I oluyordu. 

298 — 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
olabiliyordu. 

BAŞKAN — Şimdi itiraz olursa ve «Bu temel 
ilkedir, neden yapmadınız» derlerse?.. 

«Mümkün olduğu ölçüde üç, beş ve yedi gibi 
tek rakamlı olmasına dikkat edilir» desek, daha iyi 
olmaz mı? «Temel ilkedir» dersek çok bağlayıcı olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
"KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Emre
derlerse, «temel ilkedir» ifadesini çıkaralım, bu tarz
da düzenleyelim. 

BAŞKAN — «Bölme sonucu teşekkül edecek bir 
seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının, ye
diye yakın ve mümkün olduğu ölçüde üç, beş ve yedi 
gibi tek rakamlı olmasına dikkat edilir» diyelim. 

HÂK'IM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Aslın
da tabii, «temel ilke» kelimesinin, «mümkün olduğu 
ölçüde» ifadesiyle anlam bakımından bağdaşması ge
rekir ama, bağdaşmıyor. 

BAŞKAN — Bağdaşmaz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Anayasa Komisyonu Başkanı) — «Te
mel ilke» kelimesiyle yukarıdaki kelime bağdaşmı
yor. 

BAŞKAN — «Mümkün olduğu ölçüde» deyince, 
dikkat edilir, ama olmayabilir de, değil mi? Ondan 
o mana çıkar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK — {Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Yani, şart değildir. Onun zapta 
geçmesinde yarar var; yani illa üç, beş, yedi olacak 
değildir. Alt tarafta yazılmış olan, yakın olmak gibi, 
coğrafî bütünlüğün bozulmaması gibi şartlardan "do
layı üç olursa olur, beş olursa olur, ama olmazsa 
dört de olur, altı da olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, nüfusuna bakacağız, coğrafî bü
tünlüğüne dikkat edeceğiz, ulaşım imkânlarına baka
cağız özellikle ve ondan sonra bölmeleri yapacağız. 
Buna göre dört olabiliyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 

Kurulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buyur
duğunuz tabir bize rahatlık getirdi. Şöyle ki: Zon
guldak sekiz milletvekili çıkartacak ve bunu ikiye 

bölmek zorunluluğu hâsıl olacaktır. Fakat ilçelerin 
nüfusları o kadar enteresan bir durum gösteriyor ki, 
Zonguldak merkezle Bartın'ı birleştirdiğimiz takdirde 
arada Çaycuma kaldı. Biz bu bütünlüğü muhafaza 
etmekle birlikte coğrafî yapısı itibariyle ayırdık ve 
bu bölünme üç ve beş esasına 'göre yapıldı. Oysa 
bölünmeyi dört, dört yaptığımız takdirde, kanunun 
tam tarif ettiği anlam çıkıyor. 

BAŞKAN - - Ve daha rahat oluyor, değil mi? 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 

Kurulu Başkanı) — Evet. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu maddede de takdir buyurdu
ğunuz gibi, illerin asgarî bir milletvekili çıkarmasına 
özen igösterikniştir. özellikle büyük illerin çok mil
letvekili çıkarmak suretiyle parlamentoda çoğunluk 
sağlamalarına; bir yerde hükümetlerin büyük iller
den teşekkül ettirilmesine engel olunmak istenmiş
tir. 

Evvel» Türkiye'nin genelindeki 67 il'e birer mil
letvekili verilecektir, geriye kalan 333 milletvekilimiz 
vardır. Türkiye'nin nüfusu buna bölündükten sonra, 
«kaç kişiye bir milletvekili düşüyor» tespiti yapıla
caktır. Ondan sonra il nüfusları bölünmek suretiyle 
de her ile düşecek milletvekili sayısı saptanacaktır. 

Demin işaret buyurduğunuz gibi büyük illerde, 
özellikle gerek önseçimde oyunu kullanacak seçmen
ler, gerek 'genel seçimde oyunu kullanacak seçmen
ler kendilerini temsil edecek kişileri tanıyamamakta
dır. O itibarla kendilerinin temsilcilerini ,daha iyi ta-
nıyabilmelerini ve oylarını daha isabetle kullanabil
melerini temin için de büyük iller seçim çevrelerine 
bölünmüş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 5 inci fıkrayı değişik şekilde bir 
daha okuyunuz. 

«Bölme sonucu teşekkül edecek bir seçim çev
resinin çıkaracağı milletvekili sayısının, yediye ya
kın ve mümkün olduğu ölçüde üç, beş ve yedi gibi 
tek rakamlı olmasına dikkat edilir. Bu sayı, üçten 
az olamaz.» 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi bu değişik şekli ile oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sa

yısının ilanı 
MADDE 5 . — Seçim çevreleri ve her seçim çev

resinin çıkaracağı 'milletvekili sayısı, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının 
açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 ün
cü madde uyarınca tespit edilerek Resmî Gazete, 
radyo ve televizyonla ilan edilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. 6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü 
. MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin 

seçimleri beş yılda 'bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Tem

muz günü, seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim ayının 
ikinci Pazar günü oy verilir. 

Savaş sdbe'biyle yeni seçimlerin yapılmasına im
kân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, se
çimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. 

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erte
leme kararındaki usule göre 'bu işlem tekrarlanabilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Ara seçimi 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

liklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. 
Ara seçimleri, her seçim döneminde 'bir defa ya

pılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara se
çime gidilemez. Anca!k, boşalan üyeliklerin sayısı, üye 
tamsayısının yüzde beşini 'bulduğu hallerde, ara se
çimlerinin üç ay içinde yapılmasına Türkiye Büyük 
Millet Meclisince karar verilir. 
. Genel seçimlere bir yıl kada ara seçimi yapılamaz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçimin yenilenmesi 
MADDE 8. — Seçim dönemi bitmeden önce, se

çimin yenilenmesine Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, du

rum Bakanlar Kurulu tarafından kırkse'kiz saat için
de ilan olunur. 

Yenileme kararının verildiği 'günden sonra gelen 
doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde. üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sürelerin tespiti 
MADDE 9. — Seçimlerin yenilenmesine veya ara 

seçimi yapılmasına karar verildiği hallerde, Yüksek 
Seçim Kurulu, 'bu Kanun ile 29'8 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun Ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak 
uygulayabilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu 'bir ihtiyaçtan doğmuştur. Çün
kü; normal düzen içerisinde seçim, seçimlerin baş
langıç tarihi, seçimin yapılacağı gün, seçimlerin baş
langıç tarihinden önceki önseçimlerin yapılacağı gün, 
özellikle kamu görevlilerinin ayrılacağı tarihlerin tes
piti yasada öngörülmüştür. Ama ara seçimlerde ve
ya seçimlerin yenilenmesinde bu tarihlere riayet edil
mesi olanaksızdır. O yüzden maddeyle getirilen hü
küm, buna irrik'ân bahşetmek için Yüksek Seçim 
Kuruluna verilmiş bir yetkiden ibarettir. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Seçilme yeterliği 
MADDE 10. — Otuz yaşını dolduran her Türk 

vatandaşı milletvekili seçilebilir. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Milletvekili seçilemeyece'k olanlar 
MADDE 11. — Aşağıda yazılı olanlar miîlötve- -

kili seçilemezler: 
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a) İlkokul mezunu olmayanlar, 
b) Kısıtlılar, 
c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapma

mış olanlar, 
d) Kamu hizmetinden yasaklılar, 
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya da

ha fazla 'hapis veya süresi ne olursa olsun ağır ha
pis cezasına 'hüküm giymiş olanlar, 

f) Afif a uğramış olsalar bile; 

1. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve is
tihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya 
Devlet sırtarını açığa vurma suçlarından biriyle mah
kûm olanlar, 

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birin
ci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlen
mesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm 
olanlar, 

3. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylem
lerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikin
ci, üçüncü dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı 
eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten 
mahkûm olanlar. 

BAŞKAN — 11 inci madde. üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Anayasamızın 76 ncı maddesi 
aynen buraya getirilmiştir. Yalnız orada özellikle 
«devlet aleyhine işlenen veya anarşik suçlar» deyimi 
kullanılmakla yetinilmiş, onların Türk Ceza Kanu
nundaki paralel hükümlerine atıf yapılmamıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka sözü almak isteyen var mı? 
Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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12 nci maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim Öncesi İşleri 
Adaylık 
MADDE 12. — Bir siyasî partiye mensup olsun 

veya olmasın seçilme yeterliğine sahip her Türk va
tandaşı bu Kanun hükümlerine göre milletvekilliğine 
adaylığını koyabilir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 
11 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tes
pit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasî partiler, 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu hükümlerine göre, 
bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu ka
dar ki, bu partilerin katıldıkları her seçim çevresinin 
çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı aday göster
meleri şarttır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
İller toplamının en az yarısında tam aday göster

meyen siyasî partilerin durumu 
MADDE 13. — Herhangi bir sebeple iller toplamı

nın en az yarısında milletvekili sayısının iki katı aday 
göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin 
herhangi birinde seçilecek milletvekili sayısının iki 
katından eksik aday göstermiş bulunan siyasî parti
lerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal ta
mamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün 
içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdir
de o siyasî parti bütün seçim çevrelerinde seçime ka
tılma hakkını kaybeder. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu maddeyle yüksek malumları 
olduğu üzere, 298 sayılı Kanunun II inci maddesine 
paralellik sağlanmıştır. Bir partinin seçime girebilme
si için, özellikle en az 34 ilde ve o illerin de 1/3 ilçe
sinde teşkilat kurması öngörülmüştür. 

Binaenaleyh en az yarısında teşkilat kuran bir par
tinin, en az yarısında da Türkiye'nin seçime katılma-
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sini öngörmektedir. Bununla özellikle bölgesel seçim
lere engel olma amaçlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
İller toplamının yarısından fazlasında aday göste

ren partilerin durumu 
MADDE 14. — Siyasî partiler tarafından iller 

toplamının yarısından fazlasında milletvekili sayısının 
iki katı aday gösterilmiş olmakla beraber, yarıyı ge
çen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday 
gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o par
tinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday lis
telerinin tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili 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 si-
yasî parti, seçime katılma hakkını kaybeder. 

BAŞKAN — Siyasî parti aday bulamazsa ne ya
pacak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Aday 
bulamadığı takdirde, bulamadığı yerlerde seçime ka
tılamamış olacak. 

BAŞKAN — Aday buldu da milletvekili sayısının 
iki katı aday bulamadı. Bir ilde diyelim yedi millet
vekili çıkaracaktı, ondört yerine onüç milletvekili ada
yı buldu ve ondördüncüyü de bulamıyor; çünkü kim
se para yatırmıyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O za
man seçime katılamayacak efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man parayı genel merkez yatıracak. 

BAŞKAN — Aday olmak için verilecek para bir. 
hayli tutuyor. Bir milletvekilinin aylık maaşını geçme
mek kaydıyla, belirli miktar paranın yatırılması var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkam) — Sayın 
Cumhufbaşkanım, bu madde 13 üncü maddeyi ta
mamlıyor. Türkiye'nin yarısında seçime katılıyor, 
ancak yarıyı aşan illerde adaylarını tamamlayamıyor, 
Zannediyorum ki, partiler bunu tamamlayacak önlem
leri alacaklardır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

i 14 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 15 inci maddeyi okutuyorum : 

İtiraz üzerine meydana gelen eksikler 
MADDE 15. — Siyasî partilerin aday listelerinde, 

I yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği tak
dirde, Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren 
iki gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi takdirde, 
yukarıdaki maddeler hükümleri, bu hallerde de uygu-

I lanır. 
I BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Siyasî partilerin adayları ve bağımsız adaylar 
MADDE 16. — Siyasî partiler anlaşarak müşte-

I rek liste halinde aday gösteremezler. 
Siyasî partilere kayıtlı olmayan kimselerin, her-

I hangi bir siyasî parti tarafından aday gösterilmeleri, 
I kendilerinin yazılı muvafakatlarına bağlıdır. 
I Bir kimse aynı zamanda değişik siyasî partiden ve

ya aynı partiden aym seçim için birden fazla seçim 
I çevresinde aday olamaz, aday gösterilemez ve seçile-
I mez. 

Bağımsız adaylar da aynı seçim için birden fazla 
I seçim çevresinde aday olamaz ve seçilemez. 
I BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak is-
I teyen var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 17 nci maddeyi okutuyorum : 
I Kurullarda görevli hâkimlerin durumu 

MADDE 17. — Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim 
I kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkan

ları, bu görevlerinden ancak adaylıklarını koymaları 
I halinde çekilebilirler. Adaylığı tercih edenler, bu ter-
I cih haklarını genel ve ara seçimlerin başlangıcından 
I bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi ha-
I linde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi 
I gün içinde kullanabilirler. 
I Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede, me

murlar hakkında konulan kayıtlara tabi olurlar. 
I 11 ve ilçe seçim kurullarında görevlendirilen hâkim-
I lerin görevli bulundukları seçim çevrelerinde, eşleri ve 

ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî 
I hısımları adaylıklarını koydukları veya aday göste-
I didikleri takdirde, bu hâkimler seçim kurullanndaki 
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görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili mer
ciine bildirmek zorundadırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkam ve üyeleri, eşleri ve 
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî 
hısımları hakkındaki işlemlerde kurul toplantılarına 
katılamazlar. 

BAŞKAN — 17 nci maddenin ikinci fıkrasında; 
«Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede» diyece
ğimize «18 inci maddede» desek daha iyi değil mi? 

Bugüne kadarki uygulamalarımızda hep madde 
numarası veriyorduk. Çünkü, yarın bakarsınız 17 nci 
maddenin altına başka bir madde girer, sıralar deği
şir aşağıdaki madde bunu kapsamayabilir, mükerrer 
17 nci maddede konabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, biraz önce seçimlerin yargı deneti
minde yapıldığını ve bu kararların kesin olduğunu ve 
burada görev alan hâkimlerin de diğer hâkimler gibi 
yargı kararı verdiklerini arz etmiştim. Bu tamamen 
hâkimlerin reddi prensibine veya bir hâkimin dava
dan çekilme kuralına uygun olarak düzenlenmiş bir 
maddedir. 

BAŞKAN — Yani kendi kendine çekilemez. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Birin
cisi, bir hâkim ancak adaylığını koyması halinde Ada
let Bakanlığı veyahut Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan verilen bu görevi kabullenmeyebilir. Aksi halde, 
kendisine ilçe seçim kurulu veya il seçim kurulunda 
görev verildiği takdirde, mutlaka o görevi tekabbül 
edecektir. 

İkincisi, yine hâkimlerde olduğu kural üzere, ikin
ci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarında karar ve
remeyecektir. 

Üçüncüsü, Yüksek Seçim Kurulunda bir görevde 
ise, mutlaka ve mutlaka, demin arz etmiş olduğum 
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının itiraz 
konuları kendisine geldiğinde o toplantıya katılama: 

yacaktır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin ve
rirseniz, «aşağıdaki maddede» tabirinin yerine «18 
inci maddede» değil de «19 uncu maddede» diye ya
zalım. 

BAŞKAN — Neden? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Görevden ayrılmaya ilişkin hü
kümler 19 uncu maddede var. 

BAŞKAN — Hayır, 18 inci madde «Memurların 
ve Türk Sila'hlı Kuvvetleri Mensuplarının Adaylığı» 
maddesi. 

«Adaylığı tercih edenler, 18 inci maddede memur
lar hakkında konulan kayıtlara tabidir» diyoruz. 18 
inci madde değil midir o? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 18 inci 
maddeyle 19 uncu madde 'birbirinin bütünü efen
dim. Onun için, «aşağıdaki maddeler» deniyor. 

BAŞKAN — Orada «maddeler» dememiş, «mad
dede» demiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O kıs
ma «maddeler» diyelim, 'belki o zaman kapsar. «18 
inci maddede» de desek onu kapsar. Çünkü, «Me
murların ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 
adaylığını koymaları için şu kadar süre evvel» falan 
deniyor. 

BAŞKAN — O halde «18 ve 19 uncu madde» de
mek lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

DENİZ HÂKtM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Anayasa Komisyonu Üyesi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Danışma Meclisinden gelen metin
de bu 15 inci maddeydi, memurların adaylığı da 16 
nci madde idi. Ona atıf yapıldığı için «aşağıdaki mad
de» diye geçiyor efendim. Biz sonradan maddeyi iki
ye 'böldük; fakat hu tabir aynı kaldı. Esasında 18 ve 
19 uncu maddeler, ayrılma şartları oluyor. 

BAŞKAN — O zaman, «Adaylığı tercih edenler, 
18 ve 19 uncu maddelerde memurlar hakkında konu
lan kayıtlara ta'bi olurlar» demek lazım. Ayrıca, «ya
zılı» kelimesini de ilave etmek lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ* 
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çün
kü, biraz önce tetkik 'buyurduğumuz 18 inci madde
de, seçimin başlangıcından bir ay önce ayrılmak mec
buriyeti var. 19 uncu maddede de ayrıldığı takdirde 
ne gibi işlemler yapılacağına dair hükümler var. Her 
iki maddeyi kapsayacak o. 

HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin ve
rirseniz oraya «yazılı» demeyelim. 
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BAŞKAN — Peki, «18 inci ve 19 uncu madde
lerde» diyelim. 

ikinci fıkrayı düzeltilmiş şekliyle bir kere daha 
okutuyorum : 

* «Adaylığı tercih edenler, 18 ve 19 uncu maddeler
de memurlar hakkında konulan kayıtlara tabi olur
lar.» 

17 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok, 

Bu yapılan değişiklikle 17 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

- bul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Memurların ve Türk: Silahlı Kuvvetleri mensup

larının adaylığı 

MADDE 18. — Hâkimler ve savcılar, yüksek 
yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumla
rındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu 
üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statü
sündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından 
işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve su
baylar ile astsubaylar genel ve ara seçimlerin başlan
gıcından 'bir ay önce seçimin yenilenmesine karar ve
rilmesi halinde yenileme kararının ilânından başlaya
rak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde 
bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gös
terilemezler. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, sadece Anayasanın 76 nci madde
sini aynen buraya yazmakla yetinilmlştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bazen eğitim için ihtiyat subayları 

15 günlük silah altına alıyoruz. Tam o sıra, seçimler 
için müracaat edeceği bir zamana rastladı. Bu durum
da müracaat edemeyecek mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Olur mu, 15 gün sonra terhis olup 
gidecek, bu adamın ne kabahati var? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir ya
sanın emri olarak, belirli doğumları silah altına al
mış da muvazzaf hizmet vermişsek, onlar da tabiî 
diğer subayların statüsü içerisinde olan kişilerdir, on

lar hakkında bir istisnai hüküm uygulamaya imkân 
yoktur. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Muvaz

zaf subay statüsünde değil ki efendim, 15 günlük si
lah altına alınmış 'kimseler onlar. 

BAŞKAN — İhtiyat erlerini de alıyoruz. Bunlar 
otuz yaşından fazla kişiler. Onbeş gün, üç hafta eği
tim yapıp gidecek. O esnada, seçimlere müracaat 
hakkı niye olmasın yani? Müracaat eder, terhis ol
duktan sonra gider orada seçime katılır. Böyle olma
sı lazım. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ko
nuyu Komisyonda tartıştık. Aslında, istifa eden bir 
subayın bile, istifa işlemleri uzun sürebilir. Bir ay 
elbise giyme hakkı var. Otuz gün gibi belirli bir sü
re ihtiyat olarak alınanlar, adaylık için kanımca mü
racaat edebilir. Çünkü ayrılacağı tarih bellidir. 

BAŞKAN — Müracaat etmesi lazım. Çünkü ay
rılacağı tarih belli, bir ay için alınmış yahut onbeş 
gün için alınmış; onbeş gün sonra terhis olunca da
ha iki ayı var; «yetmiş gün evvel listeler gönderile
cek» demedik mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet. 

Seçim zamanına denk gelirse bu ihtimal varit olu
yor. O zaman da ayrılacağı tarih belli olduğu için 
müracaat edebilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tabiî, 
şöyle oluyor uygulamada : Seçimlerden yetmiş gün 
önce listeler Yüksek Seçim Kuruluna gönderileceği 
için, o tarihte üniforma giymemiş olması gerekiyor. 
Ayrıca, tabiî seçim propagandasına da çıkacak, o ta
rihe de rastlamaması gerekiyor. 

'BAŞKAN — Tabiî, onu resmî üniforma ile zaten 
yapamaz, ama daha evvelden müracaat edebilir, ter
hisinden sonra propagandasını vesairesini de yapar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım izin verirseniz tutanağa geçmesi ba
kımından bir maruzatta bulunayım. 

Aslında muvazzaflık hizmeti, hem yedek subay
lar için üniforma taşıdıkları süreye, hem erler için, 
üniforma taşıdıkları süreye hasredilir. «Yedek subay
lık» deyimi, yedek olduklarından değil, yedek lafın
dan kaynaklanıyor. «Muvazzaf» deyimimiz, hem bi
zim gibi Silahlı Kuvvetlerin bizatihi kendi unsuru 
olanlara, hem de bizim dışımızdan yedek subay ola
rak istihdam ettiklerimize raci. 
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Ancak 'buyurduğunuz gibi, eğer süreyle tahditli 
ise bunların silah altına alınmaları ve 'bu da süreyi 
aksatmıyorsa o imkânı kullanabilirler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, öyle olması lazım. 
18 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Görevden ayrılmaya ilişkin hükümler 
MADDE 19. — 18 inci madde kapsamına giren

lerin ayrılma istekleri en yakın amire verilecek 'bir di
lekçeyle yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait ol
duğu, amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulun
duğu bakanlığa veya kuruma derhal gönderilir. Di
lekçe sahibine, dilekçenin alındığına dair bir belge ve 
mertebeler silsilesiyle amirlere de 'bilgi verilir. Aynı 
esaslar dairesinde telgrafla da müracaat yapılabilir. 

Dilekçenin 'bakanlığa veya kuruma geldiği tarih
ten itibaren, en geçı on gün içinde ayrılma isteğinin 
kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ 
olunur. 

Sulbay ve astsubayların savaş ve seferberlik halle
rindeki ayrılma istekleri hariç olmak üzere, ayrılma 
'hakkını kazanmış olanların, ayrılma istekleri redde
dilemez. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci 
maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklıdır. Ayrılma 
istekleri kabul edilen subay ve astsubaylardan mil
letvekili seçilmemiş olanlar sonradan bu isteklerinden 
vazgeçemezler ve silaihlı kuvvetlere dönemezler, 

Ayrılma hakkını kazanmamış olduklarından dola
yı, ayrılma istekleri reddedilenler, aday listesine gi
remezler ve adaylıklarını koyamazlar. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında 
bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir 
harekette bulunamazlar. Subaylar ile astsubaylar ve 
görevleri gereği resmî elbise giyenler, resmî elbiseyle 
propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir 
harekette bulunamazlar. 

BAŞKAN — Burada, dördüncü fıkrada, «Ay
rılma 'hakkını kazanmamış olduklarından dolayı, ay
rılma istekleri reddedilenler, aday listesine giremezler 
ve adaylıklarını koyamazlar» deniliyor. Bu hüküm yal
nız subaylar için değil, aynı zamanda bütün memur
lar içindir de, değil mi? Çünkü, mecburî hizmeti olan
lar da vardır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, biraz önce arz etmiştim. Danışma 

Meclisinden gelen metni ayrı ayrı mütalaa etmiştik. 
Yukarıdaki maddenin uygulanması bu, diğer devlet 
memurlarında da bu var. 

BAŞKAN — Vardır, yani onlara da racidir bu. 
HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tabiî. 
Bir konunun zapta geçmesi için arzı malumat ede

ceğim. Malumunuz 1982 yılında 926 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinde bir değişiklik yaptık; «Subaylar 
ayrılmayı ancak ocak ve şubat aylarında yapabilir
ler» diye. Her beş yılda, bir istisnaî hüküm getirmiş 
bulunuyoruz seçime katılacak bir subay ocak, Şu
bat ayı dışında da bu istekte bulunabilir ve kabul 
edilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Beş yılda bir, onlara fırsat doğ

muş oluyor. 
HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
bir imkân vermiş oluyoruz. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri 
MADDE 20. — Siyasî partilerin genel merkezleri, 

seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini Yük
sek Seçim Kuruluna alındı belgesi karşılığında ön
seçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 
17.00'ye kadar verirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il seçim 
kurullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu, bütün 
siyasî partilerin aday listelerini Resmî Gazete ve rad
yo ile il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olan
ları alışılmış araçlarla geçici listeler halinde ilân eder
ler. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Bağımsız adayların müracaatı 
MADDE 21. — Bağımsız milletvekili adaylığı için 

yapılacak müracaat, adayın milletvekili seçilmek iste
diği çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, bu Ka
nunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz ol
duğunu belirten' bir yazı ile önseçim. gününden on 
gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar yapılır. Kurul 
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başkanlığı, müracaatın alındığına dair bir belge verir I 
ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. Yüksek I 
Seçim Kurulu bu müracaatları, il seçim kurulları da 
kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araçlarla ge
çici listeler halinde ilân ederler. 

Bağımsız adaylık için başvuranlar; en yüksek de
recedeki Devlet memurunun brüt bir aylığı kadar pa- I 
rayı ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzu
nu milletvekili seçilebilmek; için gerekli başvurma bel
gelerine eklerler. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? I 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir 
konuyu, zapta geçmesi için arz edeceğim efendim. 

Burada, «en yüksek derecedeki devlet memuaı-
nun brüt bir aylığı kadar parayı» yatıracağı söyleni
yor. Buna ek gösterge dahil değildir. Çünkü, ek 
gösterge istisnaî memuriyetlere verilmiştir. Normal bir 
memurun ek göstergesiz parası, 'yani bir başka de- I 
yimle bugün için '1 400 X 34'ün ortaya çıkardığı 
rakam yatırılacaktır. Bu da ellidört bin civarında bir 
rakamdır. 

Arz ederim. 
•BAŞKAN — Diğerlerini, partiler kendileri veri

yor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı)r— Tabiî, 
onlar kendileri verecek. 

Şimdi burada, memuriyetten gelen kişinin millet- I 
vekili olabilmesi için devlet memurunun, partiden 
gelenler için ise, parlamenterlerin almış olduğu maaş 
öngörülmüştür. Ayrı ayrı statüde olduklarından arz 
ediyorum. 

IKEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adafet Ba
kanlığı Temsildsi) — Diğerleri Siyasî Partiler Ka
nununun 64 üncü maddesindeki hükme tabi, «Millet
vekili aday adaylarından alınacak özel aidat millet
vekili ödeneğinin yalnız bir aylık tutarını aşmamak 
kaydıyla parti iç tüzüğünde gösterilir» deniliyor. 

BAŞKAN — Evet, onu kendisi gösterecek. 
HÂKtM TÜMGENERAL^ MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çün
kü efendim, milletvekillerinin maaşları; 1 400 + 900 I 
üzerinden işlem görür. Normal memurun aylığı İse, 
1 400 üzerinden değişik işleme tabi. Geliş biçimleri 
değişik; evvela biri politikadan geliyor, Partiler Ya
sasına tabi ve milletvekili adaylığına müracaat edi- I 
yor, birisi ise herhangi bir vatandaş. I 
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BAŞKAN — Sonra, bağımsızların da seçilme şan
sı çok az< 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ayrı
ca, partilerden gelen kişilerin yatırdıkları paralar iade 
edilmeyecek olmasına rağmen, diğerleri için bazı 
şartlar başka maddeler de getirilmiş. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Adaylara karşı itiraz 

MADDE 22. — Adaylıkların geçici olarak ilânın
dan itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz 
edilebilir, itirazlar, il seçim kurullarınca, en geç iki 
gün içinde karara bağlanır. 

İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek 
Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 

Yüksek; Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, 
kesin aday listelerinin ilânı gününe kadar bu itiraz
ları karara bağlar. 

BAŞKAN — «Adayların» olur, niye «adaylıkla
rın» diye yazılmış? «Adayların»- olması lazım, onda 
bir yanlışlık var. «Adaylıkların» olmaz. «Adayların 
geçici olarak ilanından itibaren» şeklinde olması la
zım. Orada bir basım hatası var. 

Onu öyle değiştirin. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) - - 298 
sayılı Kanunun itirazla ilgili hükümleri var, özellik
le 14 üncü, 16 nci, 20 nci maddelerde; onların na
sıl çalışacağı ve sürelerin ne olacağı öngörülüyor, 
başka bir özelliği yok. Nasıl işlem yapılacağı zaten 
öbür yasada var. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum ;;" 
Adayların incelenmesi 
MADDE 23. — Bir il, bir kaç seçim çevresine 

bölünmüş olsa bile il seçim kurulları, kendi seçim 
çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme so
nunda, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksan-
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lık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu | 
geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili 
adaya, siyasî partilerin il başkanlarına ve Yüksek Se
çim Kuruluna 'bildirirler. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. I 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Adayların ilanı 
MADDE 24. — Adaylıklar kesinleştikten sonra, 

Yüksek Seçim Kurulu 'bütün adayları oy verme gü
nünden önceki ellibeşinci gün, seçim çevreleri itiba
riyle Resmî Gazete ve radyo ile ilan eder. 

İl seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki 
adayları, Yüksek Seçim Kurulunun belirttiği tarihte, 
alışılmış araçlarla ilan ederler. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Adaylıktan istifa ve ölüm 
MADDE 25. — Aday listelerinin kesinleştiği ta

rihten, oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm ve
ya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gele
cek eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. 
Ancak, aday listelerinde yukarıdaki nedenlerle bo
şalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına 
göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerler dolduru
lur. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tuta
nağa geçmesi bakımından arz edeyim; Tabiî 'biraz I 
önceki ana metinlerde, seçime girilen illerde iki kat I 
aday 'bildirilmesi mecburiyeti vardı, ölüm ve istifa 
sebebiyle bunların boşalması söz konusu olduğunda 
bu boşalan yerlerin doldurulabilmesi için de, önse- I 
çim sistemi artık bittiği ve aday listeleri de kesinleş- j 
tiği için, tekrar bir önseçime gitmek ve onların ye
rine yeni adaylar bulmak mecburiyeti böylece orta- I 
dan kalkmış oluyor ve noksan adayla partilerin se
çime girebileceğini öngörüyor. Noksan adayla seçime 
girerken de Yüksek Seçim Kuruluna veya siyasî par
tilere, adayların sıralamasında bir değişikliği de ön
görmediği, böylesine bir bağlayıcı hüküm getirmediği 
veya onlara bu tarzda imkân bahşedici başka bir hü- | 
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küm de vazetmiyor, sadece listede yukarıdan itiba
ren kaydırılmak suretiyle adayların yerleri tespit 
edilmiş oluyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Oy verme günü vatandaşlar, tercih 

yapmak suretiyle, bu «iki misli adaylar» arasından 
sırayı değiştirebiliyordu. Bazı partiler, bazı illerde 
son günde, ikindi yedeği veya beş tane ise ikinci beşi 
istifa ettirerek ilk yedi veya beş kişi ile seçime gi
remez mi? Çünkü, maddede «istifa nedeniyle» denil
diği için bu imkân verilmiş oluyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER RAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, böyle bir şey olabilir. Sizin buyur
duğunuz husus, bir hakkın veya bir durumun suiisti
mali olarak düşünülüyor. Bu, tabiî ki çok hüsnüniyet
le konulmuş bir ilke, bir prensip, bir kuraldır. Bu 
kuralı suiistimal eden, ilk sıralarda yer alanları da 
istifa ettirerek, arkalardaki adayları ön sıraya getir
mek suretiyle onlara da bir imkân sağlayabilir; an
cak, seçime katılan adayların kişilikleri de önemli 
olduğu için, istifaya yanaşacaklarını pek zannetmi
yorum. 

BAŞKAN — Tabiî zor olur, kendisi de seçime 
girecektir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu im
kân, partinin emriyle çok zayıf olur. Aksi halde 
şöyle olacaktır : Bir ilde iki milletvekili çıkarılacak
sa, birinci adayın istifası halinde, ikinci aday mutla
ka seçilecektir, çünkü işaretleme yoktur. 

İstisnaî bir hüküm olduğundan uygulamada pek 
sıkıntı vereceğini zannetmiyorum. Asıl amaç şuradan 
kaynaklanıyor : Eskiden şimdiki gibi d'Hont Sistemi 
değil, çoğunluk sistemi uygulanıyordu ve-bir de Millî 
Bakiye sistemi vardı. Oy verme günü saat 18'e kadar 
bir adayın yerinin boşalması halinde, partiler, yerine 
bir başka adayı getirebiliyordu. 

Bu yeni sistemimizde, özellikle nisbî temsil usu
lüne göre oylar paylaşılacağı için, bu suiistimali ön
lemek bakımından getirilmiş bir özel hükümdür. Ya
ni, o listede boşalma olduğu takdirde, liste üzerinde 
ne parti ne de Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir 
oynama yapamayacaklardır, sadece önseçimdeki aday 
liste sırası, usulüne göre yukarıya doğru kaydırıla
caktır. Noksanlık olduğu takdirde; «anametinlerde 
noksanlık olduğu zaman seçime giremez» demiş ol
mamıza rağmen, seçime girme hakkını da kazanmış 
olacaktır. 

Arz ederim. 



M, G. Konseyi B ; 149 10 4 6 , 1983 O : 1 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 

MADDE 26. — Milletvekili seçimlerinde birle
şik oy pusulası kullanılır. 

Milletvekili seçimlerinde siyasî partilerin ve ba
ğımsız adayların birleşik oy pusulaları, aşağıdaki esas
lar dahilinde hazırlanır : 

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esasla
ra uygun olarak, kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, özel suret
te imâl edilmiş kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu tara
fından bastırılır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasî Par
tiler» ve bağımsız aday varsa «Siyasî Partiler ve Ba
ğımsız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, 
seçime katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sıra
sına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, 
özel işaretin altında 'kısaltılmış adı, onun altında da 
tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden 
sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır 
ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o par
tinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının 
ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazı
lır ve her adayın ismi hizasına birer boş kare konu
lur. 

c) Siyasî parti sütunları arasında «Evet» mühü-
rünün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş bir 
aralık bırakılır. 

d) Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız 
adayların adı ve soyadı ve onun yanına da yuka
rıda tarif edilen boş daire konulur. Bunların altı çizi
lir. 
• e) Birden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar 

alt alta, yukarıda tarif edildiği gibi çekilecek kura
daki sıralarına göre, aralarında yeterli boşluk kala
cak şekilde yerleştirilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Müsa
ade ederseniz kısa 'bir açıklamada bulunmak istiyo
rum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Danışma Meclisinden 
gelen metinde «Arriblemin altına o siyasî partinin 
başharfleri yazılır» ibaresi vardı, o ibareyi çıkar
dık, çünkü her parti kendine özgü bir kısaltılmış isim 
bulacaktır. 

İkincisi, yine Danışma Meclisinden gelen metin
de, «bağımsız adayların da amblemlerinin seçim pu-
ısuU'aısi'rida yer aPJmaJslı» öiragtönüîmlüşltlü. Yülklsielk SaçJm 
Kurulu ile vaki konuşmalarımızda bunun imkânsız 
olduğunu, pek çok bağımsız adayın katılması halin
de pek çok amblem getireceklerini, bütün bunların 
ne baskısının, ne uygulamasının, ne tatbikatının tek
nik bakımdan mümkün olmayacağını izah ettiler; sa
dece onu çıkardık. Bağımsız adaylarda amblem söz 
konusu değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bağımsız adaylarda amblem ol
maz tabiî. Bir de bunların Anayasaya uygun olup 
olmadığı konusunda da ortaya bir takım sorunlar çı
kacaktır. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, siyasî partiler kurulurken amblem
leri tetkike tabi olmak üzere İçişleri Bakanlığına veri
liyor. 

BAŞKAN — Bağımsız adaylar o anda kendileri 
bir şey uydurarak katılacaklar. Böyle şey olmaz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Zaten 
siyasî partiler kendilerini amblemleri ile tanıtırlar. 
Kişilerin amblemleri olmaz, kendilerini tanıtırken isim
leri ile tanıtırlar, böyle düşündük. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve 

mühürlenmesi. 
MADDE 27. — Her sandıkta kullanılacak birleşik 

oy pusulaları dörtyüzlüde paketler haline getirilerek 
Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlendikten 
sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim çevreler'ne 
gönderilir. 
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Paketleri alan ilçe seçim kurulları, hangi numaralı 
paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir tutanak
la tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu, oy verme günü, oy 
vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy 
pusulalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile 
mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy 
pusulalarından bir adet verilirken sandık kurulu ı?.ü-
hürünü taşıdığı ve hiçbir tarafında herhangi bir işaret 
bulunmadığı 'kurul üyelerine, müşahitlere ve sekmene 
gösterilir. 

Siyasî partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları 
liste sırasına göre il seçim kurullarınca basılı listeler 
halinde oy .verme ve sandık alanında görülebilir yerle
re asılır. Bu listelerde, bağımsız adaylar da ayrı bir 
sütunda ve birleşik oy pusulasındaki sıraya g/ire 
gösterilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Oyların kullanma şekli 
MADDE 28. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu 

tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştın! 
mış bulunan ve sandık kurulu başkanında oy verme 
süresince bulundurulması mecburî olan ve birleşik oy 
pusulası ile birlikte kendisine verilen «Evet» ya/slı 
mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı ,>y verme 
yerine girer. 

Seçmen: 
a) «Evet» mühürünü sadece tercih ettiği siyasî 

partiye veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait özel 
daire içine basmak veya 

b) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî par
tiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye 
ait aday listesinden o seçim çevresinden çıkacak mil
letvekili sayısı kadar olmak kaydıyla seçilmesini istedik
lerinin adları hizasındaki boş karelere (x) çarpı işareti 
ni koymak, 

Suretiyle oyunu kullanabilir. 
Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını 

katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. «Evet» yazılı 
mühürü, sandık kurulu başkanına geri verir ve oyuna 
sandığa atar. 

Seçmen, oyunu doğrudan doğruya veya tercihli 
olarak kullanmış ise «Evet» mühürünü bastığı partiye 
bir oy vermiş sayılır. Seçmen, «Evet» mühürünü ba
ğımsız adaya ait daireye basmış ise, o bağımsız 
adaya bir oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (a) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
partinin o seçim çevresinden seçilecek milletivekili 
sayısı kadar adayına, baştan itibaren, listedeki sıraya 
göre birer tercih işaret koymuş sayılır. 

Seçmen oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen ^ 
şekilde kullanmış ise «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
parti adaylarından adları hizasında bulunan boş ka
reler içine (x) çarpı işareti koyduğu adaylara tercihini 
kullanmış sayılır. Ancak, adları hizasındaki boş kareler 
içine (x) çarpı işareti konulan aday sayısının o seçim 
çevresinden seçilecek milletvekili sayısından çok veya 
az olmaması gerekir. 

Tercih işaretlerinin kareler dışına veya yukarıdaki 
fıkrada belirtilen sayıya uyulmadan konulması halin
de, tercih işaretleri, o oy pusulasını geçersiz kılmaz. 
Ancak, oy pusulası yapılmış olan tercihler dikkate alın
maksızın ilgili parti lehine verilmiş bir oy sayılır. 

BAŞKAN — Son fıkradan evvelkinde «arz olma
ması gerekir» dediği halde, buna da cevaz veriyor. 
Eğer, az ise geçersiz sayılmayacak, partiye verilmiş 
bir oy olarak kabul edilecek, yani o sırayı kabul et
miş sayılacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Dik
kate alınmayacak. 

Bu, özellikle oyların iptaline mani olmak için ge
tirilmiş bir hüküm. 

Biraz önce maruzatta bulunurken, birleşik oy sis
temini benimsediğimizi arz etmiştim. Yine o maruza
tımızda, tercihli oy sistemini de benimsediğimizi arz 
etmiş idik. Seçmen geldiği zaman, sandık kurulu baş
kanından liste ve mührü alıp kapalı oy verme yerine 
giderek orada evet mührünü basacak. Mührü bastık
tan sonra, kimleri tercih ediyorsa özel işaretli yer
lere çarpı işaretini koyacak. O bölgeden, o seçim 
çevresinden seçilecek kişilerin sayısından az veya çok 
olmayacak, olduğu takdirde sıralama dikkate alınma
mış sayılacak. 

BAŞKAN — Olmayacak değil de, olmamasına dik-
ka<: edecek. Aslında o son cümle olmasa da olur.. «An
cak, adları hizasındaki boş kareler içine çarpı işareti ko
nulan aday sayısının o seçim çevresinden seçilecek mil
letvekili sayısından çok veya az olmaması gerekir» lafı 
olmasa da olur, ama bu bir hatırlatma oluyor. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — San
dık kurullarında, hâkim bulunmadığı için onlar bu 
konuyu pek değerlendiremezler diye, konuya biraz 
açıklık getirdik. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİKAYA — Ol
maması değil de; olamaz» demek lazım : «Az veya 
çok olamaz.» Şayet yazılacaksa, böyle yazmak ge
rekir. 

'BAŞKAN — Çok işaretlemişse geçersiz de sayıl
mıyor, mührü 'bastığı için o partiye oy vermiş oluyor. 

ORGENERAL SEDAT CELASUIN — Acaba, 
mülhür yan basılmış veya tersine basılmış iss geçerli 
mi, geçersiz mi oluyor?. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — (Sayın Cumhurbaşkanım, (bunlar 
Yüksek Seçim Kurulunun bütün yurtta il ve ilçe se
çim kurullarına gönderdikleri genelgelerde tadat edi
liyor ve belirtilen sütunlar içinde kalmak kaydıyla 
«evet» mühürü daire içinde olmasa dahi, o partiye 
oy verilmiş olduğu kalbul ediliyor. Bütün uygulama 
'böyle. 

BAŞKAN — Yani eğri de olsa, ters de olsa kabul 
ediliyor. 

ÎSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Evet, eğri de olabilir, daire dışı
na çıkmış da olabilir. Yeter ki iki partiden hangisi
ne verildiği hiçbir ihtilafa meydan verilmeyecek şe
kilde açıklıkla gösterilsin. Tam iki parti sütununun 
ortasına konuldu mu veya az da taşmış olsa seçim 
kurulları bunları geçersiz sayacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde başka söz is

teyen var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Geçerli oyların hesabı 
MADDE 29. — Bir seçim çevresinde seçime ka

tılan siyasî partinin 28 'inci maddenin (a) ve (b) bent
leri uyarınca almış olduğu geçerli oyların toplamı si
yasî partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli 
oyu gösterir. 

Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, 28 inci 
maddenin (a) bendi uyarınca elde ettiği geçerli oy
ların toplamıdır. 

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca siyasî partiler 
ile bağımsız adayların aldıkları geçerli oyların topla
mı o seçim çevresinin geçerli oylarını gösterir. 

Ülke düzeyindeki geçerli oylar, bütün seçim çev
relerine ait geçerli oyların toplamıdır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı?. Yok. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sayımın tutanağa geçirilmesi 
MADDE 30. — Sandık kurulu, 298 sayılı Seçim

lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 105 inci maddesi uyarınca oyların 
sayım ve dökümünü yaparken, tutanakta ayrıca her 
siyasî parti için verilen tercih İşaretli oy pusulalarının 
sayısı ile parti adaylarına verilen tercih işaretlerinin 
sayısını da gösterir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimden ISonra Yapılacak İşler 

İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi 
MADDE 31. — İlçe seçim kurulu, sandık tuta

naklarının 'birleştirilmesinde, siyasî partiler ile ba
ğımsız adayların herbirinin aldıkları oy sayısını tespit 
ederek tutanağa geçirir. Bu tutanakta ayrıca, her si
yasî parti için verilen tercih işaretli oy pusulalarının 
sayısı İle parti adaylarına verilen tercih işaretlerinin 
sayısı da gösterilir. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
11 seçim kurullarında birleştirme 
MADDE 32. — 11 seçim kurulu, ilçe seçim kurul

larından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede be
lirtilen şekilde birleştirir ve her seçim çevresindeki; 

a) Seçmenlerin sayısını, 
b) Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup" da, 

geçerli sayılarak hesalba katılan oy pusulaları sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy 

pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusula

ları genel toplamını, 
f) Seçime katılmış olan siyasî partiler ile ba

ğımsız adaylardan herbirinin aldığı oy miktarını gös
teren geçerli oy pusulaları sayısını, 

g) Her siyasî parti için verilen tercih işaretli oy 
pusulası sayısını, 

h) Siyasî parti adaylarının almış oldukları ter
cih işaretleri sayısını, 

Seçim çevrelerine göre ayrı ayrı tutanağa geçirir. 
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BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen | 
var mı?. 

Buyurun. 
HÂ'KÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu 298 sayılı Kanunun 105 inci 
maddesinde var, o 'buraya 'bir ölçüde yansımış olu- I 
yor. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen I 
var mı?. Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul I 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Genel baraj ve hesaplanması 
MAIDDE 33. — Genel seçimlerde ülke genelinde, 

ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, ge- I 
çerli oyların yüzde onunu geçmeyen partiler millet- I 
vekili çıkaramazlar. 

İl seçim kurulları, yukarıdaki maddeye göre, bir
leştirme tutanağını, düzenledikten sonra sonuçları en 
seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsizle Yük
sek Seçim Kuruluna bildirirler. < I 

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden bu şekilde I 
alınan 'bilgilere göre, Türkiye genelinde geçerli oy
ların toplamını yapar ve her siyasî partinin aldığı ge- I 
çerli oy toplamını genel geçerli oy toplamına bölerek, I 
siyasî partilerin ülke genelinde aldığı oy yüzdesini I 
hesaplar ve yüzde onluk barajı aşan siyasî partilerin I 
isimlerini il seçim kurullarına bildirir ve ilan eder. I 

Bu ilandan sonra, bir veya bir kaç seçim çevre
sinde, seçimin iptaline karar verilmesi ülke genelinde I 
alınan oy yüzdesinin yeniden tespitini gerektir- I 
mez. I 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde Komisyon I 
olarak bir açıklamanız olacak mı? I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
, KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, biraz önce maruzatta bulunurken I 
arz etmiştim; Türkiye Büyük Millet Meclisinde, par
lamentonun teşekkülünün güçlü ve istikrarlı olmasını I 
ve buna dayalı hükümetin de müstakar bir yönetimle I 
Devleti ve milleti idare etmesini öngörmüştük. Madde I 
hükmü buradan kaynaklanıyor. I 

Bu özellikle, küçük küçük partilerin memlekette 
ve koalisyonlarda söz sahibi olmalarım önlemek, de- I 
ğişik programlarının burada uygulanmasının memleket 
düzeyinde mahzurlarını gidermek için, herhangi bir 
siyasî parti, geçerli oyların % lO'unu alamamışsa, bir 
başka deyimle; oy kullanan vatandaşların % 10'una I 
varan bir sayıya mazhar olmamışsa, memleket yöne- j 
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timinde, milletin idaresinde bu kişilerin söz sahibi 
olması önlenmiştir. Küçük küçük partilerin kurulma
sını, küçük partilerin, büyük partiler üzerindeki tasal
lutunu önlemeyi amaçladık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
33 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız 

adayların elde edecekleri milletvekili sayısının hesabı 
MADDE 34. — Bağımsız adaylar ile yukarıdaki 

maddede yazılı oranı aşan siyasî partilerin, bir seçim 
çevresinde \ elde edecekleri milletvekili sayısı aşağdakıi 
şekilde hesaplanır: 

Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bö
lünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis 
edilmez. 

Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen 
seçim çevresi barajım aşmış olan siyasî partilerin ve 
bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları 
geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî parti
lerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe 

ila, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sa
yısına ulaşıncaya kadar bölünür. «Elde edilen paylar 
ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayırım yapıl
maksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. 
Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar 
bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, 
rakamların büyüklük sırasına göre milletvekillikleri 
tahsis olunur. 

Son kalan milletvekili için birbirine eşit rakam 
Iar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çekilmek 
suretiyle tahsis yapılır. 

Seçime katılan siyasî partilerden hiçbirisi yukarı
daki ikinci fıkrada gösterilen sayı kadar oy almamışlar-
sa milletvekillikleri üçüncü ve dördüncü fıkra hüküm
lerine göre paylaştırılır. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HAKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Kısa 
bir maruzatta bulunacağım Sayın Cumhurbaşkanım. 

34 üncü madde, ister istemez 33 üncü maddenin 
bir devamıdır. Bir seçim çevresinde bir parti mil-



M. G. Konseyi B: 149 İG a 6 8 1983 O : 1 

letvekili çıkarabilmek için, Türkiye'nin genelinde en 
az % 10 oy barajını aşacaktır. Bu % 10 oy barajını 
aşan o parti, o ilde de o seçim çevresinde de mil
letvekilli çıkarabilmek için il barajını da aşmış olacak. 
il barajı da, o partinin geçerli oyların sayısının o 
ilden veya çevreden çıkaracağı milletvekili sayısına 
bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır. O seçim çevre
sinden eğer bu kadar oy alamamış ise, aşamamış ise 
oradan milletvekili çıkaramayacaktır, ikinci bıir ilke
miz de bu. 

Ondan sonra, o parti için geçerli oyların sayısını, 
oradan çıkacak milletvekili sayısına, bire, ikiye, üçe, 
dörde, beşe kadar böleceğiz. Ondan sonra, bu rakam
ların paylarının büyüklüklerine göre milletvekillerini 
o partiler arasında dağıtacağız. Tabiî ki, bağımsız 
adaylar da, almış olduğu oylar oranında, o partıle İn, 
o bölünmeden hâsıl olan paylarını geçiyorsa veya 
asgarî onlar kadar alıyorsa, o da tabiî oradan mil
letvekili olarak çıkacaktır; ama eşitlik hali varsa ad 
çekmek suretiyle tespit etmiş olacağız adayları. 

îzin verirseniz şunu arz etmek isterim; Türkiye 
genelinde en çok oy alan bir parti; o ilde, o seçim 
çevresinde veya o ilçe de bu barajı aşamamış 'se mil
letvekili çıkaramayacaktır veya Türkiye genelinde 
% 10'u aşamayan bir parti, o ilde veyahut o seçim 
çevresinde en çok oyu alsa dahi, o da milletvekili 
çıkaramayacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Onun aldığı oylar diğerlerine bölü

necektir. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Diğer
lerine, deminki saydığımız ölçüler, içerisinde, paylaştırı
lacaktır. 

Demin arz etmiş olduğum üzere; asıl olan, par
lamentoda güçlü ve istikrarlı' bir iktidarın olması, 
devletin ve milletin istikrarlı olarak yönetilmesidir, 
bu amaçlanmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
34 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 

«ila» kelimesi» herhalde «ilaharenin» kısaltması değil 
mi efendim? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tabiî, 
ama burada üçe, dörde, beşe, altıya, yediye kadar 
anlamını taşıyor. 

I BAŞKAN — Peki, onu yazsak nasıl olur? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko-

I misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunu 
I Komisyonda biz de inceledik, «ilahare» değil, «ila». 

O çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısı, yani yedi 
I olabilir, altı olabilir. Yani ila üçden beşe kadar, altıya 
I kadar, yediye kadar. Sonunda rakam olursa «ila» olu-
I yor, sonunda rakam olmazsa «ilahare» oluyor. 
I BAŞKAN — İkiye de bölünebilir, üçe de bölünebi-
I lir. Eğer üç çıkarıyorsa üçe bölünecek, dört mil-
I letvekili çıkarıyorsa dörde bölünecek. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-
I kanlığı Temsilcisi) — Yediden fazlada olabilir Sayın 
I Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yediden fazla yok. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-
I kanlığı Temsilcisi) — Şöyle efendim, şu anda yok, 
I ilerde Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Bakırköy olabi-
I lir efendim. 
I BAŞKAN — Şu aşamada yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şu 
aşamada yok, biz onun için rakam koyamadık. Yedi 

I dersek, illerde Çankaya sekiz çıkarabilir; ilçe bütün
lüğünü muhafaza edelim diye özellikle böyle koyduk. 

BAŞKAN — «İla o çevrenin çıkaracağı mil-
I letvekili sayısına ulaşıncaya kadar» diyor zaten. 
J Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
I 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
I Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti 

I MADDE 35. — Bir seçim çevresinden, siyasî par-
I tilerin adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit 
I edilir: 
I a) 34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı 
I milletvekillikleri sayısı tespit edildikten sonra, her parti 

için ayn ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca 
I bastırılan cetvele; 
I 1. Adayların adları alt alta yazılır. 

2. Siyasî parti için tercih işareti kullanılmak sure-
I tiyle verilen geçerli oy pusulası sayısı, o seçim çevre-
| sinde partiye verilmiş tüm geçerli oy sayısının en az 

yüzde yirmiheşi oranında olduğu takdirde; her adayın 
adının hizasına 28 inci maddenin (a) ve (b) bentleri 

' uyarınca aldığı tercih işareti sayısı kaydedilir. 
| b) Yukarıdaki (a) bendi, hükümlerine göre aday-
; ların aldıkları tercih işaretılerinin kaydedilmesıi halinde; 
I en çok tercih işareti alandan başlamak üzere o parti-
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den milletvekilliğine seçilenler sırasıyla tespit ediir. O 
partinin son milletvekilliği için tercih işaretlerinin eşit 
olması halinde parti listesinde önde bulunan aday se
çilmiş sayılır. 

c) Tercih işareti kullanılmak suretiyle o siyasî 
partiye verilen geçerli oy pusulası sayısı (a) bendinde 
gösterilen yüzde nispetinin altında ise; tercih işaret
leri dikkate alınmayıp o partiden milletvekilliğine se
çilenler parti listesindeki sıraya göre tespit edilir. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahit
ler hazır bulunabilirler. 

il seçim kurulu başkanı milletvekilliğine seçilenleri 
gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde ilan 
ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile $ seçim 
kurulu kapısına astırır. 

BAŞKAN — Yani, şöyle diyor : Siyasî partilerin 
adaylarına oy verildi, tercihliler de kondu. Herhangi 
bir partinin oyları sayıldı, o ilde 2 bin oy aldı, bu 2 
Hin oyun içinde 3C0 tanesi işaretli, diğerleri işaretsi*. 
O halde, tercihler nazarı itibare alınmayacak. 2 bin 
oyun % 25'i 500 oy eder. 500 ve daha yukarı sayıda 
tercihli oy almış ise, o zaman her adayın karşısına, al
dığı tercih işaretleri konacak, bu suretle sırada bir 
değişiklik var mıdır, yok mudur meydana çıkacak. 
Bu barajı aşmak şarttır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhur&aşkanım, biraz önce maruzatta bulunurken 
arz etmiştim; özellikle önseçim sisteminde sıralanan
lara, seçime katılan vatandaşların bağlı kalmamasını, 
değerli kişilere tercih işareti koymak suretiyle onlara 
öncelik verilmesini arzu etmiş idik. Asıl olan kıymetli 
kişilerin parlamentoya girmesidir, bu amaçlanmıştır, 
ama bunun suiistimal edilmesi de söz konusu olabilir. 
O itibarla bir partinin geçerli oyları hesaplanacak, di
yelim ki; 60 bin, eğer tercih işaretleri bunun % 25'i 
olan 15 bini aşmamış ise, hiç dikkate alınmayacak. 

özellikle küçük illerde bu suiistimale çok müsait 
bir müesese olarak önümüze çıkıyor. Çünkü böylesine 
bir baraj konmadığı takdirde, bir tercih, beş tercih, 
on tercih dahi yer değiştirebiliyor. Halbuki kendisine 
tercih yaptıracak kişilerin bazı menfaatlerle, hatır gö
nülle veya akrabasının veya çevresinin geniş olması 
sebebiyle, bu konuda etkili olacakları bir vakıadır. 
Sırf bunu önlemek için, o seçim çevresinde o partinin 
geçerli oylarının sayısı % 25'i bulmamışsa, tercih işa
retleri hiç dikkate alınmayacak; ama % 25'i aşmışsa, 
o zaman tercihler dikkate alınacak. Ö takdirde ter
cihli işaretler diğerleriyle beraber sıraya girecek, eğer 
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tercih işareti alanlar yukarıdakileri aşmış ise, kişi o 
sıradan kendisine düşen payını alacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna 

bildirilmesi ve tutanakların verilmesi 
MADDE 36. — Milletvekili seçilenler belli olur 

olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti adayı ise
ler mensup oldukları siyasî parti, il seçim kurulların
ca en seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsiz 
ile seçim çevreleri de gösterilerek Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tarafından, 
milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak veri
lir. Bu tutanaklardan iki örneği de Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığına en seri vasıtayla gönderilir. Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan birini Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçim sonuçlarının yayımı 

MADDE 37. — Yukarıdaki maddenin birinci fık
rası uyarınca il seçim kurullarından bilgi verildikçe, 
Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri bekletmeden radyo 
ve televizyon ile derhal yayımlar. 

Bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır ta
mamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alınması ve
ya itiraz varsa bu itirazın incelenerek karara bağlan
ması beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletve
kili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları 
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televiz
yonları ile derhal yayımlanır. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün il
lerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en 
kısa zamanda Radyo ve Televizyon ve Resmî Gazete 
ile ikinci bir bildiri yayımlanarak, iller ve seçim çev
releri itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyad
larını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen sayısını, 
katılma oranını, geçerli oy pusulası sayısını her parti 
ile bağımsız adayların kazandıkları oy sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araç
ları, seçim kurulları arasında seçimle ilgili haber, yazı, 
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bilgi ve malzemenin ulaştırılmasında öncelikle kulla
nılır. 

BAŞKAN ^- 37 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Baş

kanlığı tarafından yayımlanması 
MADDE 38. — Devlet İstatistik Enstitüsü Baş

kanlığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisine 
verilecek belgelere dayanarak, iller, seçim çevreleri ve 
ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, 
sandık tutanaklarında bulunan bilgileri en geç, seçimi 
takip eden bir yıl içinde yayımlar. 

BAŞKAN — Maddede, «seçim çevreleri ve ilçeler» 
denivor, bu ne demek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisvonu Başkanı) — Savın 
Cumhurbaşkanım, ilk metinde tabiî «seçim çevresi» 
deyimi yoktu, iller ve ilçeler vardı, «seçim çevresi» 
yeni girdi buraya. 

BAŞKAN — İkinci satırdaki «ve» yi koymasak, 
«seçim çevreleri, ilçeler, seçim bölgeleri» desek? «Se
çim çevreleri ve ilçeler» yani, seçim çevreleri ilçe olu
yor da onun için mi böyle yazıldı? 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İlçeler, 
onun çevresindeki il'e bağlantılı. İlçe tabiî ayrı olduğu 
için övle düzenlendi. 

KEM ALETTİN ALİ KÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «san
dık tutanaklarında bulunan» denilmiş. O kısım, «san
dık kurulları tutanaklarında bulunan bilgileri» diye 
olması lazım. Bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAN — «Sandık tutanakları» olmaz, «sandık 
kurulları tutanaklarında bulunan bilgileri» diye olacak. 
Bunu ilave edelim. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anavasa Ko
misvonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, her ikisi 
de olabilir. 

BAŞKAN — Tutanağı sandık kurulları tutacak. 
«Sandık kurulları tutanaklarında bulunan bilgileri en 
geç, seçimi takip eden bir yıl içinde vavımlar.» 

38 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

38 inci maddevi bu ufak ilave ile birlikte ovlarım-
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Seçimin veya tutanağın iptali 
MADDE 39. — Oyların dökümüne, sayımına veya 

bu oyların partiler ile bağımsız adaylara bölümüne 
ilişkin olarak milletvekili tutanaklarına yapılan itiraz 
üzerine yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap so
nucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdir
de, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonu
cuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara Yüksek Se
çim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlem
leri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılır ve Yüksek Seçim Ku
rulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o çevrede, 
seçimin yapılacağını Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla 
derhal ilan eder. 

Bu ilandan sonra gelen altmışıncı günü takip eden 
ilk Pazar günü oy verme günüdür. 

Yukarıdaki fıkralar dışında milletvekillerinden bir 
veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği 
takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yeri
ne, 34 ve 35 inci madde esaslarına göre sıradaki adaya 
tutanak verilir. 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan mil
letvekilleri için Kanunun ara seçimi hakkında kabul 
ettiği hükümlere uyulur. 

BAŞKAN — Tanınan bu 60 gün aralık ayına 
rastlıyorsa, doğuda kış 'bölgelerinde ne olacak? Bu
nun 60 gün olması şart mı, bu da'ha kısa bir zaman
da yapılamaz mı? Mesela 30 uncu gün desek? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, seçim yapılacak olan böl
gelerde yeniden oy pusulaları düzenlenecektir, o yüz
den zamana ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Bu tabiî bir veya iki bölgede ola
caktır, bütün Türkiye çapında olmayacak. Seçim, 
ekim ayının ikinci haftasında oluyor, böyle bir du
rum ortaya çıktığı takdirde 60 günü ilave edersek 
seçim, aralık ayının haftasında olacak. Bu da kışın 
en şiddetli zamanına rastlıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yük
sek Seçim Kurulu ikinci fıkraya göre, iptale karar 
verirken tarihi de tespit ediyor. O tespiti yaparken 
bunları nazarı itibare alamaz mı? 

'BAŞKAN — Seçimin yapılacağını ilan edecek, 
tarihini değil. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O çev
rede seçimin yapılacağını ilan ederken bu imkân
sızlığı hesaba katarak ilan yapamaz mı? 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tat
bikatı nasıl yapacağız, hiç geçmedi? 

BAŞKAN — Eğer seçim ilkbaharda yapılsaydı, 
bu mahzur da ortadan kalkacaktı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal
nız Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci fıkraya !bir açık
lık getirerek, Yüksek Seçim Kurulu sadece seçimin 
yapılacağını değil de, «tarihini de ilan eder» diye
lim. O zaman böyle bir durumla karşılaşır, seçim 
bölgesinde seçim yapılamayacak kadar kış olursa, 
tarihini de ona 'göre ilan etsin. Yoksa yapılamaz se
çim, tarihi istediği kadar ilan etsin, doğuda seçim 
nasıl yapılacak, sandıklarla falan irtibatı nasıl ku
racak? 

BAŞKAN — Doğuda kışın köylerle irtibatı kesi
len yerler var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, onun için buraya seçimin yapıla
cağı yer ve tarîhi filan deyip, 'bu yetkiyi Yüksek 
Seçim Kuruluna bırakalım. 

BAŞKAN — Seçim yapılacak 'bölge eğer kış böl
gesi ise, seçim tarihini erkene alır. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, seçi
min yapılacağı yer tespit edilir, tarihi; o yörenin 
coğrafî yapısına göre Yüksek Seçim Kurulunca dü
zenlenir. Ancak bu şekilde güç şartlardan kurtuluna-
bilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu da düşündük 
efendim, hiç bunlara lüzum yok. O zaman parla
mento daha evvelki ara seçimlerin yapılması kara
rını alır efendim. 

BAŞKAN — Ara seçim değil bu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Biliyorum efendim, 
iptal edilen seçimler için. Seçim tarihini ilan edecek, 
diyecekki mesela, «iki ay sonra yapılacak» ama on 
gün sonra parlamento teşekkül edecek. 

Binaenaleyh, iki seçim çevresinde veya üç seçim 
çevresinde yapılacak iptal edilen seçimlerin tarihini 
parlamento belirleyebilir. 

BAŞKAN — Ama, Başkanlık Divanı kurulacak 
falan, bu karar ondan sonra alınacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Efendim 60 gün 
sonra» diyor burada. 

Binaenaleyh, bunu hiç karıştırmadan ara seçim 
olarak parlamentonun iradesine bırakmak en doğru 
şey. 

BAŞKAN — Ama, iradesine bırakırsak yaptır-
mayabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kanun var efendim; 
% 5'i geçmişse dönmeyecek, ancak 30 ay sonra ya
pacak. Yani üç kişiyle, beş kişiyle tekrar yeni baş
tan böyle bir seçim yapılmaz. 

BAŞKAN — Ama, orada öyle bir denge olur ki, 
hazır iktidara gelmiştir o parti; dolayısıyla seçimi 
yaptırmaz orada. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müfettişler gidip ge
lecek efendim, ister istemez yaptıracak. 

BAŞKAN — Ama 30 ay sonra yaptıracak. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer iki, üç kişiyse 
dengeyi bozmayacak şekildeyse, yeni baştan 60 gün 
sonra seçime gidilmesi mümkün. 

Binaenaleyh, noksansa noksan olarak bırakılır 
efendim. Çünkü bir imkân vermişiz, parti adayları 
tamamlayacak efendim. Adaylar tamamlanmadığı 
takdirde bu yapılacak, iptal edilecek efendim. 

BAŞKAN — Ama, iptale karar veren Yüksek 
Seçim Kurulu; yani Meclis karar vermemiş. İtiraz 
edilmiş, itirazı doğru bulmuş; Yüksek Seçim Kuru
lu da, «bu seçim geçersizdir» demiş, karar vermiş. 

Şimdi, seçimlerin yapılacağı tarihi de yine onun 
tespit etmesi lazım, artık Meclislik iş değil bu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Çün
kü; «seçim usulsüz yapıldı» diye iptal ediliyor efen
dim. 

Seçim yapılmış, oylar verilmiş, tasnif bitmiş de 
itirazlar olmuş; itirazları da kabul etmiş ve seçimi 
iptal ediyor. 

BAŞKAN — «En geç 60 günü geçmemek üzere 
tespit edeceği tarihi Resmî Gazete ve diğer vasıta
larla ilan eder» demek en doğrusu. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şöyle 

de diyebiliriz efendim : «Bir seçim çevresinde ya
pılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline ka
rar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden se
çim yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptali
ne dair kararla birlikte, o çevrede seçimin yapıla
cağı tarihi Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla derhal 
ilan eder». 
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Tarihi ilan ederken düşünecek; 60 gün sonrası
nın ocak ayına geldiğini görünce de bu tarihi geç 
ilan edecek efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
de olabilir Sayın Cumhurbaşkanım : «Yüksek Se
çim Kurulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o 
çevrede seçimin yeniden yapılacağını ve 60 günü geç
memek üzere seçim tarihini Resmî Gazete ve diğer 
vasıtalarla derhal ilan eder» 

'BAŞKAN — Tamam, «seçim tarihini tespit eder 
ve Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla da derhal ilan 
eder.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama, 
«60 günü geçmemek üzere» dedik. 

BAŞKAN — Azamî 60 gün. 
'DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Gene 

ocak ayına geliyor o zaman efendim. 
BAŞKAN — Olur ki, Ege bölgesindedir, güney

de Antalya bölgesindedir; orada 60 gün olabilir, çün
kü yazdır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Za
man olarak 60 gün, hazırlık yapılabijsin diye, ilanın
dan itibaren geçecek gündür. Artık tarihi, bölgeyi 
nazarı i t ibare alarak kendi tayin etsin. 60 günü ar
tık oraya koymayalım, 60 gün ondan sonrası için 
lazım efendim. 

BAŞKAN — Bir tavan da koyalım diyorum. Tu
tar altı ay sonraya bırakırsa?.. O da olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Seçi
min tarihini kanun emrettiği için, yeniden seçimin 
tarihini de kanunun emretmesi lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man, «iklim şartlarını göz önünde tutarak tespit eder» 
diyelim. 

BAŞKAN — «Kış geçsin, bahara yapalım» der. 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 

Kurulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, tarih 
tespit etmek zorundayız. Aksi halde Yüksek Seçim 
Kurulu gün tespitinde çok güçlük çeker. Bu madde
deki 60 günü içeren fıkrayı, «60 gün içinde yapılır» 
şeklinde düzeltirsek, yani Yüksek Seçim Kurulunun 
belirleyeceği tarihin azamî haddi 60 gün olarak sı-
nırlandırılırsa, daha rahat bir şekilde seçim yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Demin yaptığımız şekilde olacak. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sanı
rım bu düzenleme meseleyi hallediyor. 

1957 seçimlerinde bendeniz 'Malazgirt'teydim 
efendim ve seçim kurulu başkanıydım. Malazgirt'te 
ekim ayının ikinci haftasında bile geçişe elvermeyen 
köyler vardı Sayın Cumhurbaşkanım. Yani o bakım
dan bu bir kıstas olarak gözükmüyor, kıstas olama
yacak. Yani ekim ayının ikinci haftasında da zorla
nacağımız bölgeler olabilir. 

Bu, fevkaladeden bir durum Sayın Cumhurbaş
kanım ve Türkiyede olmamış. O bakımdan mevcut 
düzenleme meseleyi tamamen çözümlüyor. Şöyle ki: 
Yüksek Seçim Kurulu bir kere seçimlerin yenilen
mesine karar verdiği zaman, partilerin mutlaka ve 
mutlaka adaylarını tespit etmesi lazımdır ve bunlar 
için de belli bir süre gerektir. 

Seçim tarihinin ilan edilmesi halinde, yeniden 
memurluktan ve Silahlı Kuvvetlerden ayrılma yolun
da bir işlem olacaktır, paralar yatacaktır, yeniden 
baskı yapılacaktır. 

O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanım, bu düzen
leme meseleyi çözümlüyor. 

Müsaade ederseniz ikinci bir noktayı arz edeyim. 
Geçen bölümlerden birinde, fevkalade enteresan ve 
neticesi de fevkalade önemli bir madde kabul edildi. 
O da şu : Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye' 
deki barajlar ilan edildikten sonra, yapılacak itiraz
ların hesaba katılmayacağı noktasında mesele vur
gulandı. 

Yüksek Seçim Kurulu çok acele etti ve «(A) ile 
(B) partisi % 10 barajı geçmiştir (C), (D),.(E) parti
leri bu barajı geçememiştir» dedi. Daha sonra (C) 
partisi Eskişehir'de yapılan seçimler için itiraz etti 
ve Eskişehir'deki seçimler iptal edildi. 

Eskişehir'deki seçimler şöyle iptal edilebilir: Oy
lar yeniden sayılır, sayım hatası yapılmıştır. Bizatihi, 
seçim yerindedir; toplama hatası yapılmıştır veya se
çim iptal edilmiştir, (C) partisi daha sonra aldığı 
oylarla % 10 barajı geçse dahi, kabul edilen bir 
•madde ile, zaten bu itirazın % 10 barajı geçemeyen
ler için hiçbir faydası yoktur. Çünkü, daha önce Yük
sek Seçim Kurulu «baraj ilan edildikten sonra, itiraz 
üzerine yapılan seçimlerin hiçbir tesiri olmayacaktır» 
demiştir. 

O bakımdan ilk barajı geçmeyenlerin ikinci seçi
me katılması da söz konusu olmayacaktır. Belki ser
best aday olarak orada seçime girme yolu olacaktır. 

Bütün bunlar fevkalade istisnaî hallerdir. Arz et
tiğim gibi, ekim ayında da Türkiye'de geçişe imkân 
vermeyen bölgeler vardır Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hangi sene? 
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KEMALETTÎN ALİ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 1957 senesi Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Tabiî o zamanlar yol, iz yoktu. 
Şimdi öyle değil Türkiye. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ekimin 
ilk haftası, Doğuda özellikle harman mevsimidir ve 
bu mevsimde yollar kapanmaz Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Çok ender olur. Dediğiniz doğru 
ama, bugüne kadar pek olmadı. 

KEMALETTÎN ALİ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî. 

Yani düzenleme son derece yerindedir Sayın Cum
hurbaşkanım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ol
duğu gibi kalsın efendim. 

BAŞKAN — Peki kalsın. 
Başka var mı efendim 39 uncu madde üzerinde 

söz almak isteyen? Yok. 
O halde 39 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum. 
Seçim belgelerinin saklanması 
MADDE 40. — Hesaba katılan ve katılmayan ve 

itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve döküm 
cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve 
seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile il
çelerde ilçe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim ku
rulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim 
Kurulunun talebi olmadıkça hiçbir yere gönderile-
mez. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

41 inci maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bağımsız adayların emaneten yatırdıkları para 
hakkında yapılacak işlemler 

MADDE 41. — Milletvekili seçimi sonucunda 
bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin 
geçerli oy sayısının seçilecek milletvekili sayısına bö
lünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az olduğu 
takdirde, emanete yatırılan para Hazineye gelir kay
dedilir. 

ölen veya kanunî süre içinde adaylıktan vazgeçen 
veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
belirtilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara ve
ya kanunî mirasçılarına seçimden sonra müracaat et
meleri halinde emanetteki para geri verilir. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Özel hüküm bulunmayan hallerdeki uygulama 
MADDE 42. — Bu Kanunda özel hüküm bulun

mayan hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçimlerinin 
sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağla
mak amacıyla gerekli ilke kararları almaya yetkili
dir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Özel
likle çıkarılan bu Yasada bir boşluk olursa, Yüksek 
Seçim Kurulu, tabiî ki 298 sayılı Kanuna ve bu Ya
saya, özellikle Siyasî Partiler Kanununa aykırı olma
mak koşulu ile boşluğu doldursun diye, böyle bir 
hüküm getirilmiştir. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 

Değiştirilen Kanun Hükümleri 

MADDE 43. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun maddelerinde bulunan «Cumhu
riyet Senatosuna ilişkin hükümler» madde metinlerin
den çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 44. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
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kında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (3) numa
ralı bent eklenmiştir. 

«3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tu
tuklu olarak bulunanlar.» 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 45. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (4) ve (11) 
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yap
mış olup illerin en az yarısında ve en az altı ay ev
vel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasî par
tilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurul
ması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit 
ve ilan etmek.» 

11. Siyasî partilerin, yasama meclisi genel ve 
ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve 
il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabil
meleri için, illerin en az yarısında oy verme günün
den en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük 
kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin 
ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerek
tirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek si
yasî partileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden 
on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kara
rının ilanından sonraki beş gün içinde Man etmek.» 

BAŞKAN — Niye o kısmı «Yasama Meclisi ge
nel ve ara seçimlerine» demişiz? Eskiden yasama 
meclisleri deniyordu; ama Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu vardı. Burada : «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi genel ve ara seçimlerine» demek daha 
doğru değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle demek daha 
yerinde olur : «Milletvekili genel ve ara seçimlerine.» 

BAŞKAN — O da olur. 
«Siyasî partilerin, milletvekili genel ve ara se

çimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve il 
genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabilme
leri için, illerin en az yarısında oy verme gününden 
en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongre
lerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gruplarının bulunması şarttır.» şeklinde 

olacak. «Yasama» kelimesi yerine «milletvekili ge
nel ve ara seçimlerine» diyeceğiz. Zaten ismi, Millet
vekili Genel ve Ara Seçimi. 

45 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Siyasî Partiler Yasasının 36 ncı 
maddesi illerin en az yarı ilçesinde teşkilat kurmayı 
öngörüyor idi. Halbuki 298 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin 11 inci fıkrasında ise, «üçte birinde teş
kilat kurar» diyor. Onu düzeltmek için getirilmiştir. 

Hem Siyasî Partiler Kanununa paralel olsun, hem 
de biraz önce kabul buyurduğunuz, «en az yarısın
dan fazlasında teşkilat kurup» orada seçime katılma 
mecburiyeti vardı, ona uyum sağlasın diye değişiklik 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

45 inci maddeyi demin yaptığımız bu ufak deği
şiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 46. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin bir ve altıncı 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üze
re, seçime katılan siyasî partiler, oy Verme gününden 
önceki 7 nci günden itibaren oy verme gününden ön
ceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonda 
propaganda yapabilirler. 

«Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda 
yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde ya
pılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu tarafından sağlanır.» 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel (Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz 'bir tasMıat yapılmasını istiyorum : 

Maddede, «1 ve 6 ncı fıkralar/ aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir» deniyor, hangisi birdir, hangisi iki
dir belli değildir. 

BAŞKAN — Varmış da silmişler onu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Fıkrayı değiştirdikten 
sonra onun yazılması lazım efendim. 
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HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — İzin verirseniz şöyle arz edeyim : 

Şimdi, değiştirdiğimiz 298 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri fıkralı, bazıları fıkrasız. Fıkralı olan mad
delerde numara köydük, fıkrasızlarda koymadık, bun
lar ftkrasızdı. Dün Kanunlar Müdürlüğü ile bu ko
nuyu tartıştık. 

BAŞKAN — Zaten evvela varmış, sonra silin
miş. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim3 onu, 298 sayılı Kanunun şekline uymak için yap
tık. 

BAŞKAN — İlk gelen, tabiî 'birinci fıkra, ondan 
sonra gelen altıncı fıkra oluyor. O yerine monte edi
lecek. 

HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Zapta geçmiş oldu. 

BAŞKAN — Zaten tırnak işaretleri de ayrı ay
rı yapılmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yal
nız, burada altı güne indirmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Talbiî, «yedinci günden itibaren oy 
verme gününden önceki gün saat 18.00'e» diyoruz. 
Gene yedi olur o. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır 
altı efendim. Yedinci gün, altıncı gün, beşinci gün, 
dördüncü gün, üçüncü gün, ikinci gün son gün yok 
efendim. Son gün yasak var. Yani altı gün konuşabi
liyorlar. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. 
Şöyle diyor; «Yedinci günden itibaren, oy ver

me gününden önceki gün.» 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tam 
altı gün yapacak bunu. 

.BAŞKAN — Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bir ile 
altı olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Saat 
18.00'de bitecek. Hayır efendim, bir oy verime günü. 

BAŞKAN — Yok, hayır. Olur mu öyle şey?. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hep 

öyle tatbikatta efendim. İkinci gün saat 18.00'de bi
tiyor yasak. 

BAŞKAN — Yedinci günü seçim günü olarak mı 
kabul ediyoruz?. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öyle 
oluyor. Biz zaten yedi gün konuşsunlar diye düşünü

yorduk, ö zaman yedi değil, sekiz oluyor. Bir 'hafta 
konuşacaklar, ondan sonra yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bir başka deyimle, pazar günü oy 
verilecekse Cumartesi günü saat 18.00'de bitecek. 

Geriye doğru sayarsak; Cumartesi, Cuma, Per
şembe, Çarşamba, Salı, Pazartesi başlayacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Birgün 
evvel kesiyor efendim, bep öyle saat 18.00'e kadar 
konuşacak. Ama o altıncı gün oluyor. 

BAŞKAN — Şimdi seçim günü ne gün?. Pazar 
günü diyelim, pazardan yedi ıgün evvel gelelim, sa
yarsak pazara geliriz. Pazar günü başladı yedi gün, 
tam cumartesiye geldi yedi eder, altı etmez, yalnız 
o gece yok. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tam 
günü tamamlayamayacak, saat 24.00'e kadar yapa
mayacak. 

BAŞKAN — Televizyon tabiî saat 18.00'de yok, 
onun için yapamayacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Saat 
18.00'den sonra yok ama şöyle Sayın Cumhurbaşka
nım, seçimden evvelki yedinci günden başladı, tamam 
yedinci gün konuşacak; altıncı, beşinci, dördüncü, 
üçüncü, ikinci gün konuşacak yalnız ikinci gün saat 
18.00'e kadar konuşacak. 

HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Birinci gün de konuşacak. 

BAŞKAN — Birinci gün, cumartesi oluyor. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Birin

ci gün yedinci oluyor. Yediye gelemiyoruz, o son gün 
oluyor. 

BAŞKAN — Bir gün önceki dediğimiz gün han
gisi oluyor, cumartesi günü. 

HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — (Sayın Cumhurbaşkanım, ayın se
kizinde oy verilirse bir gün evvelki gün yedinci gün 
olur. Altı, beş, dört, üç, iki, bir, tam yedi gün ediyor. 
Oy verme gününden önce yedi gün var, fakat tabiî 
saati uymayabilir. 

BAŞKAN — Yalnız, saat 20.00tfe olur, 18.00 de
diğimiz için. 18.00'den evvelki saatlere konulursa ko
nuşabilir. Nitekim, koyuyorlar. Yedi, doğrudur hiç 
onda tereddüt yok. Oy verme günü sayılmaz, sıfır 
gündür, önceki günden, bir oradan, başlar.. 

46 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 47. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 103 üncü maddesinin 4 numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Arkasında sandık kurulu başkanlığının mühü-
rü bulunmayan birleşik oy pusulaları.» 

BAŞKAN — 47 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞT 

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, eskiden birleşik oy pusulaları numaralanı
yordu. Şimdi, Yüksek Seçim Kurulu; «buna gerek 
yok» dedikleri için bu maddeyi o şekilde değiştirdik. 

BAŞKAN — Evet. 
47 nci madde üzerinde başka şöz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 48. — 26.4.1961 tarih ve '298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 149 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Propaganda toplantılarına karşı suçlar 
Madde 149. — Her kim 51 inci maddede gösteri

len heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz alır ve 
söylerse, üç aydan altı aya kadar hapis ve üçbin lira
dan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası top
lantısına engel olan veya devamına limkân vermeye
cek hareket ve tertiplerle onu ihlâl eden kimse altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
iBu fiiller, ikiden fazla kimse tarafından ittifak edi
lerek herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet 
kullanılarak veya tehdide 'başvurularak işlenirse, fail
lerin her biri iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıy
la cezalandırılır. Eğer fiil, içlerinden en az biri silah
lı 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 beş yıldan sekiz yı
la kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Burada cezalar iki misline çıkartıl
dı zannediyorum, değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR i(Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 
Siyasî Partiler Kanununun 112 nci maddesinde ön

seçimle ilgili cezalar bir yıldan üç yıla kadardı. Ön
seçime hile karıştıranların cezaları bu kadardı. Tra
fik Ceza Kanununda da genel bir ceza değişikliği ya
pılmıştı. Ayrıca, Cezaların İnfazı Hakkındaki Ka
nuna göre bir aylık ve altındaki cezalar otomatik 
olarak para cezasına çevriliyordu. 

Danışma Meclisinde bulunmayan 48 inci madde
den 60 inci maddeye kadarki madde metinlerini Ada
let Bakanlığıyla birlikte Komisyonda tetkik ettik.'Arz 
ettiğim nedenlerle bir ay olan cezaları üç aya, 112 nci 
maddenin altında bulunan cezaları da ortalama iki 
misline çıkarmak suretiyle tespit ettik. Para cezala
rında da yine Türk Ceza Kanununda yapılan son 
değişikliğe göre nispetleri yeniden tespit ettik, 

Bunu yaparken, 298 sayılı Kanunun bütünlüğü 
içindeki terim birliğini bozmamak için sadece cezala
ra dokunduk, terimler aynen durmaktadır. Bu mad
deler zaten 298 sayılı Kanunun içine girecektir. 

Arz ederim. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, birincisi, zaten önseçimler-
deki bu türlü hileleri önlemek için cezaları artırmış
tık. Tabiî o artırmaya paralel olarak burada da artır-
dır. 

ikincisi, özellikle cezaların infazı ile ilgili yasaya 
paralellik sağladık. 

Üçüncüsü, Türk Ceza Kanununda bunlar zaten 
çok çok artmış, burada noksan kalmıştı. 

Bütün okunan maddeler bu espri içerisinde dü
zenlenmiştir. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 49. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 151 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme gününden önceki günün saat 18.00' 
inden sonra ve oy verme gününde umumî veya umu
ma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı ve
ya propaganda yapanlar veya bu maksatla yayınlarda 
bulunanlar veya ne suretle olursa olsun seçimin dü
zenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbest
likle' yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı 
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veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız 
şayialar çıkaranlar üç aydan altı aya kadar hapis ve on-
beşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(50 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 50. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çkilerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 152 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her kim kendisine veya başkasına oy veya ter
cih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya 
birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve va-
deder veya verir, yahut resmî umumî vazifeler veya 
hususî hizmet ve menfaatler vait veya temin ederse, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır 
Verilen, vait veya temin edilen menfaatler seçmenin 
seyahat, yemek, içki ve nakil masrafları veya hiz
metlerinin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm ay
nıdır.» 

BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 51. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen (Kütükleri 
Hakkında Kanunun 153 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Oy kullanmaya engel olmak 
Madde 153. — Yukarıdaki maddede yazılı mak

satlar için, o maddede yazılı suretlerle seçmenleri 
toplayanlar ve bir köy veya bir mahalleden veya bir 
meskûn mahalden veya sair yerlerden sandık yerine 
gelmelerini menedenler hakkında bir yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunun veya sıfatının ve
ya herhangi bir kimsenin haiz bulunduğu salahiyetin 
suiistimali suretiyle işlendiği takdirde, verilecek ha
pis cezası iki yıldan az olamaz. 

(BAŞKAN — 5'1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

52 nci maddeyi okutuyorum ı 
MADDE 52. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü

tükleri Hakkında Kanunun 157 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Matbua ve ilanların tahribi 
Madde 157. — Seçim propaganda matbualarının, 

yayınlanmasına veya ilanına mani olanlar veya bun
ları tahrip edenler üç aydan altı aya kadar hapis ce
zası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Sokaklarda asılı olan ilanları yırt-
sa, onlar için de ceza aynı değil mi? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞDU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. Zaten Türk Ce
za Kanununun 537 nci maddesinde böyle bir hüküm 
var. Resmî binalarda ise 536 nci madde hükmü var. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 53. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 159 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Sandık başında müdahale ve ihtara riayetsizlik 
Madde 159. — Oyunu kullandıktan sonra ihtara 

rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi 
bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya 
bunlara teşebbüs eden kimse üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve üçbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır pa
ra cezasıyla cezalandırılır. 

ıBAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum r 
MADDE 54. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 160 inci maddesinin 1 ve 2 nci 
fikraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her kim oy verme sırasında seçmen yeterliği ol
madığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eder ve
ya verirse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin 
liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir.» 

«Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs 
eden veya veren üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 
onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 55. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 161 inci maddesinin 1 inci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

«Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı hal
de her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy sandığı
nın yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy san
dığını açan, çalan veya tahrip eden veya içindeki 
veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya de
ğiştiren kimse üç yıldan 'beş yıla kadar hapis ve on-
bin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur, 

Maddeyi 
Etmeyenler.., 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 56. — 26.4.19I61 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen IKütükleri 
Hakkında Kanunun 162 nci maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partilerin veya bağımsız adayların oy pu
sulalarını veya seçime müteallik her türlü evrakı zapt 
veya iniha eden veya bozan veya oy verme yerine gö
türülmelerine veya dağıtılmalarına mani olanlar bir 
yıldan üç yıla. kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı ? Yoktur. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 57. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanununun 164 üncü maddesinin 1 ve 3 
üncü fıkralarıt aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Her kim, sandık başında seçmenlerin imza
larını koydukları sandık seçmen listesine gelmeyen
ler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya par
mak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy 
atar veya attırır ise üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 
onbeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır pa
ra cezasıyla cezalandırılır.» 

«3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neti
cesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanakları
nı tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya 

tahrif eder veya ettirirse, beş yıldan sekiz yıla kadar 
ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

58 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 58. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 168 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
Madde 168. — Kurullarca düzenlenen ve oy ver

me ve seçim neticelerini gösteren •tutanakların asılı 
suretlerini yırtan, bozan, kaldıran kimse hakkında al
tı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

59 uncu maddeyi okutuyorum!: 
MADDE 59. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 169 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Resmî makamların bildirilerine karşı işlenen suç
lar 

Madde 169. — Her kim, seçim muamelelerine ait 
olmak üzere mercileri tarafından yayınlanan beyan
name ve tebliğlerin, ilân ve asılmasına mani olur ve
ya bunları yırtar veya bozar veya kaldırırca üç aydan 
altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

ıBAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

60 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 60. — 26.4.1961 tarih ve '298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 170 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

tçki 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 açık 
veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alan
lar üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandı
rılırlar. 
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BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

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

61 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 61. — 26.4.1%1 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 180 inci maddesinin 1 inci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin 
bittiği tarihten itibaren iki yıl içinde açılmadığı tak
dirde kovuşturma yapılamaz.» 

BAŞKAN — '61 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur* «H 

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

Saat 16.55'te toplanmak üzere birleşime 15 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati ; 16.38 

• > e « 

İKtNCt OTURUM 
Açılma Saati <: 16.55 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millt GUvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MttU Güventik Konseyi Üyesi) 

OranıiraJ Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/672; M. G. Konseyi : 1/498) (D. Mecli
si S. Sayısı : 386; M. G. Konseyi S. Sayısı : 588) 
(Devam) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 inci sırasında yer 
alan Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısını 61 inci 
maddesine kadar görüşmüştük. Şimdi, kaldığımız 
yerden tasarının görüşüylmesine devam ediyoruz. 

62 nci madde olarak bir madde ilavesi hakkın
da Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral 
Sedat Celasun'un bir önergesi var. Bu önergeyi oku
tuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısının değiştirilen kanun hükümlerini kapsayan 
altıncı bölümüne aşağıdaki maddenin eklenmesi ve 

Kanun Tasarısının müteakip madde numaralarının 
buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve 
İMillî Güvenlik Konseyi 
Üyesi 

MADDE 62. — 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Geçici 6 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini müteakip, yapılacak ilk milletvekili genel 
seçimleri için önseçim yapılmaz. 

Milletvekili adayları, seçim çevrelerinin çıkara
cakları Milletvekili sayısı kadar gösterilir. 

Milletvekili adayları; doğrudan kurucular kuru
lu üyelerinin en az üçte iki çoğunluğu tarafından mil
letvekili genel seçimi tarihinden en az yetmiş gün ön-
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ce tespit edilir ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
ile Adalet 'Bakanlığına bildirilir. Seçimle ilgili mütea
kip işlemler seçim mevzuatına göre yürütülür. 

Bu Kanunun ve Seçim Kanununun çeşitli hü
kümlerinde yer alan seçim çevrelerinde iki kat aday 
gösterilmesine ilişkin hükümler, ilk milletvekili ge
nel seçimlerinde uygulanmayıp, seçim çevrelerinin 
çıkaracakları milletvekili sayısı şeklinde uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu önerge hakkında 
söyleyeceği var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 
Bir diyeceğimiz yok, aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Çünkü <bu konuda biliyorsunuz bir 
zaruret de var; şimdi önseçim yapmak mümkün de-
ğil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî. 

İzin verirseniz şöyle arz edeyim: Siyasî Partiler 
Kanununda biz önseçim sistemini benimsemiştik, an
cak bir geçici madde ile de, önseçimlerin şimdilik ya
pılamayacağını, seçim 6 Kasım da yapılacağına gö
re, bunun mümkün olmadığını, önseçim sisteminin 
partilerin merkez karar organlarınca, kuruleular 
meclisi tarafından yerine getirilmesini istemiş ve bu
nun da iki katı kadar adayı kapsamasını madde 
metninde düzenlemiş idik; fakat, seçimlere çok az 
bir zaman kalmış olması, 'bir kısım partilerin henüz 
kurulma safhasında ve hatta kurulacak aşamada fou-
lunması dikkate alınarak verilmiş bir önerge, o yüz
den bu önergeye aynen katılıyoruz. 

Gerek illerden gerek seçim çevrelerinden seçime 
katılacak aday adaylarından ne kadarının aday gös
terileceği hususu dikkate alınacaktır. 

BAŞKAN '•— Yani, «ilk milletvekili seçimlerinde 
iki kat aday bildirmeyip, yeteri kadar aday göstersin» 
deniliyor; öyle değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

Bu dönem için yeteri kadar, kanunun öngördüğü 
kadar aday bildirsin kâfidir. 

Zaten ikinci fıkrasında ilde iki kat, iller seçim 
çevrelerine bölünmüşse her seçim çevresi için iki kat 
aday gösterilmesi öngörülüyordu. Bu gelen metinde 
hem ilde, hem seçim çevresinde 'bir kat aday gösteril
mesi öngörülüyor. 

Komisyon olarak önergeye aynen katılıyoruz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Metne 62 nci madde olarak ilavesi istenen bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge, metne 62 inci madde olarak ilave edi
lecektir. 

Şimdi, geçici hükümlerin bulunduğu 7 nci bölüme 
geldik. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra yapılacak milletvekili seçi
mi için oy verme günü 6 Kasım 1983 tarihidir. 

Seçim döneminin 'başlangıç tarihi Yüksek Seçim 
Kurulunca, yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme 
günü esas alınarak tespit ve ilân edilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği sürele
ri kısaltarak uygulayabilir. 

6 Kasım 19ı83 tarihinde yapılacak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi seçimlerinin bu Kanunun 6 nci 
maddesinde öngörülen beş yıllık süresinin hesabın
da, oy verme günü olarak Ekim 1983 ayının Pazar 
gününün tarihi esas alınır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 
Seçimler 6 Kasımda yapılacağı için ona göre bir dü
zenleme yapılmıştır. Gerek sürelerin hesabında, ge
rekse Anayasamızın 77 nci maddesinin «5 yılda bir 
seçim yapılır» hükmüne ve bundan sonraki seçimin 
de Kasım ayma getirilmemesine özen gösteren özel 
bir hüküm olarak buraya konulmasını uygun gör
dük. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra yapılacak ilk milletvekili seçi
minde siyasî partilerin seçime katılabilmeleri için 
büyük kongrelerini yapmış olmaları şartı aranmaz. 

— 324 — 



M. G. Konseyi B : 149 10 t 6 , 1983 O : 2 

Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edi
lecek seçim döneminin başlangıç tarihine kadar ille
rin en az yarısında teşkilat kurmuş olmaları gerekir. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

Millî Güvenlik Konseyi Üyemiz Sayın Oramiral 
Nejat Tümer'in geçici madde 3 olarak metne ilavesi
ni istediği bir önergesi var, okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısına ilişkin geçici maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz. K. K. ve 
Millî Güvenlik Konseyi 
'Üyesi 

Geçici madde 3. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun geçici 4 üncü maddesinde, siyasî parti ku
rucuları üzerinde, Millî Güvenlik Konseyinin incele
mede bulunmak ve haklarında olumsuz karar alınan
ların değiştirilmesini talebetmek yetkisi, aynı kanu
nun geçici 6 ncı maddesine göre, bu kanunun yü
rürlüğe girmesini müteakip yapılacak ilk milletve
kili genel seçimleri için siyasî partilerin kurucular 
kurulunca tespit edilecek milletvekilleri adayları1 

hakkında da aşağıdaki esaslara göre uygulanır. 
a) Millî Güvenlik Konseyi; siyasî partilerce ha

zırlanan milletvekili aday listelerini, Yüksek Seçim 
Kurulu ^Başkanlığı tarafından geçici olarak ilan edil
diği tarihten itibaren 1!2 gün içinde inceler. 

b) Yukarıdaki '(a) bendi hükümlerine göre yapı
lan inceleme sonunda Millî Güvenlik Konseyince 
hakkında olumsuz karar alınan milletvekili adayları
nın isimleri ilgili siyasî parti listelerinden çıkartılmak 
üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 
Millî Güvenlik Konseyinin adaylar hakkında aldığı 
'bu karar kesindir. 

c) Millî Güvenlik Konseyinin kararı üzerine si
yasî parti aday listelerinden çıkartılan adaylar yeri-^ 
ne ilgili siyasî partiler Millî Güvenlik Konseyinin 
olumlu görüşünü almak kaydıyla iki gün içinde lis
telerindeki noksan adayları tamamlayabilirler. 

d) Kanunun siyasî partilerin seçimlere katıla
bilmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluy
la Millî Güvenlik Konseyi tarafından olumsuz karar 
alınmak suretiyle listeden çıkartılmış bulunan aday

lar nedeniyle listenin, herhangi bir nedenle tamam
lanamamış olması o siyasî partinin, kalan adaylarla 
seçime katılmasına engel olmaz. 

IBAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
ADALET IBAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bağımsız adaylar hakkında 
bir hüküm yok mu, onlar incelemeden hariç tutul
muş gibi geldi bana. 

IBAŞKAN — Doğru, bağımsız adayları da ilave 
etmek gerekir. 

«...milletvekili adayları ile bağımsız adaylar hak
kında da.» demek lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu (Başkanı) — 
«Bağımsız adaylar hakkında da yukarıdaki hüküm
ler uygulanır.» 

KEMALETTIN ALÎ KÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, siyasî 
parti olduğu zaman, siyasî parti yeni bir aday koy
mak hakkına sahip, ama bağımsız aday veto edil
diği zaman listeden çıkacak. 

BAŞKAN — En sona, (e) fıkrası olarak; «bağım
sız adaylar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri 
uygulanır.» denebilir. 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFÎK 
ODMAN '(Anayasa (Komisyonu Üyesi) •— IBunu yu
karıdaki fıkraya bent olarak da ilave edebiliriz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Siyasî Parti
ler Kanununda bununla ilgili hüküm var mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun esprisi tama
men başkadır, ayrı bir geçici madde ilave etmek ge
rekir. 

BAŞKAN — O geçici maddenin hemen bunu ta
kip etmesi lazım. 

Bu geçici madde 3 üzerinde başka söz isteyen var 
mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu İBaşkanı) — 
Komisyon olarak aynen katılıyoruz. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir cüm
le eklemek mümkün. Çünkü, tamamı siyasî partiler
le ilgili bir fıkra, ikinci bir fıkra olması lazım1: «Ba
ğımsız adaylardan, hakkında olumsuz karar alman 
bağımsız aday seçime katılamaz» dediğimiz zaman 
bu birinci fıkra ile ilgili olmuyor. Bu önergenin ta
mamı bir fıkra, bağımsız aday ile ilgili bölüm de 
ikinci fıkra olacak. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven- I 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Olmaz efendim* çün
kü; birinci fıkranın içeriği tamamen başka. Saym 
Deniz Kuvvetleri Komutanının hareket ettiği nokta; 
siyasî parti kurucuları üzerinde Millî Güvenlik Kon
seyinin sahip olduğu yetkiye istinattır. (Buna dayana
rak bunu yapıyor. Binaenaleyh, tamamen ayrı bir 
madde oluşacak. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 olarak ilavesi is
tenen bu önerge üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda geçici madde 3 olarak 'bu önerge yer 
alacak. 

Geçici 4 üncü madde olarak verilen bir önerge 
vardır, bu önergeyi okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan M'illetvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısına ilişikteki geçici maddenin geçici 4 üncü 
madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz. IK. K. 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra yapılacak ilk milletvekili ge
nel seçiminde; Millî Güvenlik Konseyi, Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığı tarafından geçici olarak ilan | 
edilen listedeki bağımsız adayların durumunu, ilan 
tarihinden itibaren 12 gün içinde inceler. 

Hakkında olumsuz karar alınan bağımsız aday, 
listeden çıkarılmak üzere Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığına bildirilir. Millî Güvenlik Konseyinin ba
ğımsız adaylar hakkında aldığı bu kararlar kesindir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye ne diyor 
efendim?. ' 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Katı
lıyoruz efendim. I 

Siyasî Partiler Kanununda, Millî Güvenlik Kon
seyinin bu tür tasarrufunu kabul ettiğimize göre, ba
ğımsız adaylar hakkında da böyle bir tasarrufun ol
ması gerekmektedir efendim. 

BAŞKAN — Evet, tabiî olması lazım, 
Bu önerge üzerinde başka söz isteyen var mı?. 

Yok. I 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü madde olarak metne bu önerge 
ilave edilecektir. 

Şimdi, geçici 5 inci madde ilavesi hakkında, Mil
lî Güvenlik Konseyi Üyesi ve Hava Kuvvetleri Ko
mutanı Sayın Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın bir 
önergesi vardır, onu okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısına aşağıdaki 

geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Tahsin ŞAHÎNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K. K. 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini müteakip, yapılacak ilk milletvekili genel 
seçimlerinde, seçmenler «evet» mühürünü sadece ter
cih ettiği siyasî partiye veya varsa yalnızca bir ba
ğımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle 
oylarını kullanırlar. Adaylar için tercih işareti kul
lanılmaz. 

Seçmen tarafından ilgili siyasî partiye ait özel dai
re içine mühür basıldıktan sonra o partiye ait listede 
tercih işaretleri konmuş ise bu işaretler oy pusula
sını geçersiz kılmaz. 

Sayımın tutanağa geçirilmesi, ilçelerde, il seçim 
kurulJarındaki birleştirme işlemleri yukarıdaki fık
raların esasları gözönünde bulundurularak yapılır. 

34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı mil
letvekillikleri sayısı tespit edildikten sonra birleşik 
oy pusulasında yer alan parti listesindeki sıraya göre 
o partiden milletvekilliğine seçilenler tespit edilir. 

BAŞKAN — Yani, bu ilk seçime münhasır olmak 
üzere tercih işaretini kullandırtmıyorsunuz. 

H Â K I M T Ü M G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A Y N A K (Anayasa Komisyonu Başkanı) — EVet 
Sayın Cumhurbaşkanını. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste
yen var mı?. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda geçici 5 inci maddb olarak bu önerge 
yer alacaktır. 

Geçici madde numaralarını buna göre teselsül et
tiriyoruz. 
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Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : I 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Yük
sek Seçim Kurulu tarafından son genel nüfus sayımı 
sonuçlarına göre, 4 üncü madde uyarınca seçim çev
releri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısı tespit edilerek Resmî Gazete, radyo ve televiz
yonla ilan edilir. 

BAŞKAN Geçici 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten sonraki ilk milletvekili genel seçimle
rinde ilçe seçim kurulu, bir başkan ile altı asıl ve altı j 
yedejc üyeden oluşur, İlçe seçim kurulunun iki asıl \ 
ve iki yedek üyesi memurlar arasından, dört asıl ve 
dört yedek üyesi seçim çevresinde seçime katılmış si
yasî parti üyeleri arasından seçilir. O seçim çevresin
de dörtten fazla siyasî parti seçime katılmış ise, ilçe 
seçim 'kurulunun partili asıl üyelerinin hangi parti
lerden alınacağı, ilçe seçim kurulu 'başkanı tarafından 
kura ile tespit edilir. Bu halde partili yedek üyeler 
asıl üyelik alamayan siyasî partilere öncelik verilmek 
suretiyle aynı şeklîde kura ile belirlenir. 

Bir seçim çevresinde dörtten az siyasî parti seçi
me katıldığı takdirde ilçe seçim kurulunun boş kalan 
üyelikleri, parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabi- i 
lece'k kişilerin seçilmesi suretiyle tamamlanır. 

BÂ$KAN — Geçici madde 7 nin konmasının se
bebi nedir?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, 298 sayılı Kanunda, sandıkların 
nasıl teşekkül edeceği yazılı idi; ama bu seçimlerde 
böylesine 'bir sistem henüz olmadığı oylar belli ol
madığı, en çok oy alanlar da belli olmadığı için bu 
maddeyi böyle düzenledik. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Geçici madde 8'i okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten sonraki ilk milletvekili genel seçimle
rinde sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı ye
dek üyeden oluşur. 
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İlçe seçim kurulu 'başkanı; 
a) Sandık kurulunun başkanı ile iki asıl ve iki ye

dek üyesini memurlar arasından, 
b) Sandık kurulunun partili dört asıl ve dört. ye

dek .üyesini o seçim çevresinde seçime katılmış bulu
nan siyasî parti üyeleri arasından, , 

Seçer. 
O seçim çevresinde dörtten fazla siyasî parti se

çime katılmış ise her sandı'k kurulu için ayrı ayrı 
olmak üzere ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ku
ra ile sandık kurullarının asıl üyeliğinin hangi siyasî 
partilere verileceği tespit edilir. Bu halde sandık ku
rullarının partili yedek üyeleri asıl üyelik alamayan 
siyasî partilere öncelik verilmek suretiyle aynı şekil
de kura ile 'belirlenir. 

Sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilecek me
mur bulunamadığı veya o seçim çevresinde dörtten 
az siyasî parti seçime katıldığı takdirde, kurulun boş 
kalan üyelikleri parti üyesi olmayan ve bu görevi ya
pabilecek kişilerin seçilmesi suretiyle tamamlanır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle de, Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanına verilen bir görev söz konusu olu
yor, yoksa geçici 7 nci maddede bu zaten söylendi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım, çünkü ilçe seçim kurulu 
teşekkülünde ve sandık kurulu teşekkülünde aynı ilke
ler benimsenmiştir, her ikisinde de. 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

v Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 9'u okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 9. — Yapılacak ilk milletvekili 

genel seçimlerinde; 
a) Önceden kütüğe yazıldıkları halde oy verme 

tarihinde kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı 
olanlar veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya 
tutuklu olarak bulunanlar oy kullanamazlar. 

b) Yazım veya güncelleştirme sırasında hükümlü 
veya tutuklu oldukları için kütüğe yazılmayanlardan, 
bilahara tahliye edilenler oy verme gününden önceki 
onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar iıkametgâhlarıtıın 
bunluduğu yer ilçe seçim kuruluna tahliye edildiklerine 
ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme 
yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve 
kütüğün 'kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe 

— 327 — 



M. G. Konseyi B : 149 

ve ikametgâhılarının bulunduğu sandık listelerine dahil il 
edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. I 

BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde üzerinde söz I 
almak isteyen var mı? Yok. I 

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

Geçici madde 10'u okutuyorum: I 
GEÇİCİ MADDE 10. — ilk milletvekili genel 

seçiminde kullanılacak seçmen kütüklerinin yazım ve I 
güncelleştirilmesi sırasında yurt dışında bulunan Türk I 
vatandaşları seçim gününden önceki onbeşinc'i gün I 
saat 17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer ilçe 
seçim kuruluna pasaportlarıyla başvurmaları ve oy I 
verme yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş I 
ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe 
ve sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim ku- I 
rullarınca karar verilir ve durum, hangi sandıkta I 
oy kullanabilecekleri de belirtilmek suretiyle pasaport- I 
larına işlenir. I 

BAŞKAN — Geçici 10 uncu madde üzerinde I 
söz almak isteyen?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, tutanağa geçmesi açısından çok kısa I 
bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yüksek I 
malumları olduğu üzere, bugün için yurt dışında bu- I 
lunan ve özellikle işçi sıfatıyla çalışan kişiler oy ver
mek arzusundalar. Ama, bulundukları ülkelerin ka- I 
nunâarı müsait olmadığından ve özellikle Anayasamız, 
seçimlerin yargının gözetim ve denetiminde yapılmasını 
öngördüğünden, bu ülkelerde oy vermeleri yahut ken
dilerinin seçime katılma imkânı sağlanamamaktadır. 
Türkiye'de bulundukları takdirde, seçim kütüklerine 
yazılmış olmalarına bakılmaksızın bu hakkın verilmesi I 
amaçlanmaktadır. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — O esnada izinli gelen olur. 
Buyurun efendim, 
İSMET YANIKÖMEROGLU (Yüksek Seçim Ku

rulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde- I 
de «yazım ve güncelleştirme» denmiş, «yazım veya I 
güncelleştirme» dersek, Anayasamıza göre bu tip karar- I 
lan da denetim altıma almış oluruz. 

BAŞKAN —Zaten yukarıdaki maddede de «veya» 
idi, yanlış yazılmış. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAF£ER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Anayasa | 
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oylamasında bu sistemi kullianmıştık. Şimdi, yeni 
baştan seçmen kütüğü düzenlemeyi öngörmedik, gün-
celleştirdik ve özel bir yasa çıkardık. O «güncelleştir
me» de güncel oldu ve neticelendi. O yüzden buradaki 
«ve»nin «veya» olması lazım. 

BAŞKAN — Geçici 10 uncu madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 11 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 11. — İlk milletvekili genel 

seçiminde kullanılacak seçmen kütüklerinin yazım veya 
güncelleştirilmesi sırasında er, onbaşı, kıta çavuşu 
veya askerî öğrenci oldukları için kütüğe yazılmayan
lardan; terhis edilen veya askerlikle ilişiği kesilenler 
ile subay veya astsubay olanlar oy verme gününden 
önceki onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhla-
rıniin bulunduğu yer ilçe seçim kurularına bu durum
larına ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve oy 
verme yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş 
ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe 
ve ikametgâhlarının bulunduğu sandık listelerine dahil 
edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

BAŞ/KAN — Bu maddede, o sırada asker olan
lar için hüküm getirilmiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, daha evel kabul buyurduğunuz 
9 uncu ve 10 uncu maddelerin devamı olarak düzen
lenmiştir. Bir kısmı ceza evinde olduğundan bir bö
lümü yurt dışında 'bulunduğundan, bir kısmı da er 
veya erbaş veya askerî öğrenci olduğu için oy vere
miyordu. Bu madde düzenlemesiyle sonradan okulu 
bitirmiş, subay çıkmış olanlara bu imkânı sağlamış 
oluyoruz. 

BAŞKAN — Geçici 11 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 12. — 1402 sayılı Sıkıyönetim 

Kanununun 2 nci maddesine göre sıkıyönetim ko
mutanlarınca işlerine son verilenler, bu işlem tarihin
den itibaren beş yıl müddetle milletvekili seçimleri 
ile mahallî idare seçimlerinde aday olamazlar. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Kısa 
bir maruzatta bulunacağım. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK {Anayasa Komisyonu Başkanı) — 1402 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, sıkıyönetim 
komutanlığınca işine son verilenler, bu yasaya göre 
«milletvekili seçimlerine katılmasın» diye bir ifade 
kullanmıştık. Kanunun şümulünü mahallî idare se
çimlerine de götürelim mi? 'Bu konuyu takdirlerinize 
bırakmak istiyoruz. Yoksa, burada böyle kalsın yeni 
'bir düzenlemeye gitmeyelim mi? Bu, Milletvekili Se
çimi Yasası olduğu için bir ölçüde malhallî idareler 
de buraya giriyor. 

' BAŞKAN — Bu, Milletvekili Seçimi Kanunu, 
onu ayrı mütalaa etmek lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Onun 
için bu «mahallî» kelimesini çıkarmak lazım. 

BAŞKAN — «Mahallî» kelimesini çıkarmak la
zım. 

Geçici madde 12'yi 'bu şekilde okuyunuz. 

«GEÇİCİ MADDE 12. — 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 2 nci maddesine göre sıkıyönetim 
komutanlarınca işlerine son verilenler, bu işlem ta
rihinden itibaren beş yıl müddetle milletvekili seçim
lerinde aday olamazlar.» 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici 1'2 nci maddenin okunan bu son şekli üze

rinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İSMET YANIKÖMEROÖLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Saynı Cumhurbaşkanım, müsaa
de buyurursanız bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSMET YANIKÜMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Şimdi seçim çevrelerinde seçi
lecek milletvekili kadar aday gösterilmesi hususu, 
62 nci maddeyle Yüksek Konseyinizce kabul edildi. 
Yine geçici 4 üncü maddeyle, 'bu seçimde tercih ol
madığı da kabul buyuruldu. O halde geriye oy pusu
lalarının şekliyle ilgili bir noksanlık kalıyor. Bunu 
takdirlerinize arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım. 

'26 nci madde hükmüne göre; oy pusulalarına iki 
katı kadar aday yazılacak, numaralanacak ve kar
şılarına da kare işareti konulacktı. Şimdi tercih ol
madığına göre, bunların yazılmasında bir fayda kal
mıyor. 

BAŞKAN — Yok, *abiî. 

İSMET YANIKOMER'OĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Üstelik, masrafı mucip bir iş
lem olarak kalacak. 

Yalnız bağımsızların isimlerinin yazılması keyfi
yeti Zorunlu. Evvelki seçimlerde uygulandığı gibi, ya
pılacak ilk seçimlere mahsus olmak üzere; sadece 
parti amblemi, partinin kısaltılmış adı ve dairesini 
belirtmek suretiyle bunları düzenleyip, adayların 
isimlerini yazmazsak bu masraftan hem kurtuluruz, 
hem de bu seçimin özelliği itibariyle vatandaşlarımı
za daha kolay oy kullanma imkânını sağlamış olu
ruz. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Adayların ismi olması lazım. Aday 

ismi olmazsa olmaz. 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 

, Kurulu Başkanı) — Adayların isimlerini nasıl olsa 
seçim çevrelerine asacağız. 

BAŞKAN — Olmaz. Vatandaşın adayın ismini 
listede görmesi lazım. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Bir geçici maddeyle düzenlesek. 

BAŞKAN — O olur da, ayrıca bir geçici mad
deye gerek var mı bilmem? Çünkü isim olmayaca
ğına göre artık, yanına çarpı işareti koymaz ve mil
letvekili sayısı beş taneyse beş, yedi taneyse yedi ki
şinin ismini yazacaktır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Beşe 
beş gösterecektir. 

BAŞKAN — Beşe beş gösterecek. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Beşe 

beş gösterdiğine göre, artık altına ötekileri yazmaya 
lüzum kalmıyor. *•-

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tabiî isim zaten gelmeyecek, yaz
ma olanağı yok. Olsa olsa küçük karecikler içine 
çarpı işareti koymayacak, o kadar. Başka bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Tercih için yapılan karecikleri işa
retlemezler. Hatta o da konabilir; çünkü; «konsa da
hi nazarı dikkate alınmayacak» dendi. Konursa, hiç 
olmazsa şimdiden vatandaş bundan sonra gelecek 
seçimlerde böyle bir kareye alışmış olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çün
kü, sadece isimlerde ve bir de karelerde değişiklik 
yapıldı; başka bir değişiklik yok, 
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BAŞKAN — Yüksek Seçim Kurulu bunları bas
tırırken iki misli olarak değil, normal bastırır. Zaten 
isimler de o kadar gelecek. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ben 
bunları hem baskı masrafından kurtulmak, hem de 
zamandan tasarruf etmek için söyledim. 

•BAŞKAN — Ama 'bundan evvelki birleşik oy 
pusulalarında da isimler vardı. Yok muydu? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Yoktu Sayın Cumhurbaşkanım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Vardı. 

'BAŞKAN — Vardı. Partilerin adaylarının isim
leri yok muydu?.. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — örneklerde basılı olarak yoktu, 
elle yazılıyordu. 

'BAŞKAN — Hayır. 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 

Kurulu Başkanı) — Daha evvelki toplantıda örnek 
olarak arz etmiştim, basılacak listeleri. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. Bundan evvelki yapı
lan seçimlerde, birleşik oy pusulalarında her partinin 
kaç tane adayı varsa yazılıydı isimleri. 

Yani, şimdi onu yazmamak olmaz. Kapıya ge
lecek bakacak, «kimdi bu adaylar» diyecek; olmaz 
bu. Masraftan kaçınacağız diye bunun üstüne kadar 
gitmeyelim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çok 
özür dilerim, okuryazar olmayanlar var. 

BAŞKAN — Tabiî ya. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ara
daki fark, eskiden listeler kapalı hücrelerde durur
du; şimdi sadece sandık başında duracak. Zaten ye
teri kadar aday olacak, yeteri kadar oy pusulası bas
tırılacak. 

BAŞKAN.— Tamam. 

Şimdi 63 üncü maddeye geldik; bu maddeyi oku
tuyorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

İlk seçimde oy kullanmayanlar 
MADDE 63. — Seçmen kütüğünde ve sandık lis

tesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde, ilk milletvekili genel seçimlerine hukukî veya 
fiilî mazeretleri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim 

J kurulu başkanı tarafından iki'binbeşyüz lira para ce-
I zasıyla cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 
| BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yani bu maddeyle oy verme zorunluluğu getir-
I miş oluyoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yal-

I nız bu seçimler için. 
I BAŞKAN — Yalnız bu seçimler için. 

I 64 üncü maddeyi okutuyorum : 
I Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

'MADDE 64. — 24.5.1961 tarih ve 304 sayılı Cum
huriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanunu ile 
25.5.1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nunu ve bu kanunların bütün ek ve değişiklikleri 

I yürürlükten kaldırılmıştır. 

I BAŞKA/N — 64 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok. 

I 'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 65 inci maddeyi okutuyorum : 
I Yürürlük 

MADDE 65. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
I rürlüğe girer. 
I (BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak 
I isteyen?.. Yok. 
I IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 66 ncı maddeyi okutuyorum : 
I Yürütme 

MADDE '66. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
I Kurulu yürütür. 
I BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak 
I isteyen?.. Yok. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
I Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
I Hayırlı, uğurlu olsun. 

I 2. — Bor, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nük-
I her Enerji Hammaddelerinin İsletilmesini, Linyit ve 
I Demir Sahalarının Bazılarının ladesini Düzenleyen 
I Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu-
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nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/118; M, G. Kon
seyi : 1/494) (D. Meclisi S. Sayısı : 184 ve 184'e 1 in
ci Ek; M. G. Konseyi S Sayısı ; 578) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, «Bor, Trona ve Asfaltit Madenleri 
ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletilmesini, 
Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının ladesini Dü
zenleyen Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu» yer alıyor. 

Bu rapor 578 sıra sayısı ile basılıp daıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il

gililer yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne veriyorum, 
buyurun efendim. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1978 
yılında yürürlüe giren 2172 sayılı Devletçe İşletilecek 
Madenler Hakkındaki Kanunla bir kısım bor, demir, 
linyit ve asfaltit madenlerinin kamu kuruluşlarına 
devri ve bilahara bu uygulamanın durdurulması ile 
maden sektöründe meydana gelen olumsuz gelişme
lerin giderilmesi için hazırlanan bu kanun tasarısı, 
Danışma Meclisinde de görüşülerek yüksek onaya 
sunulmuştur. 

Genel Sekreterlikte yapılan çalışmalarda; maden
lerin işletilmesinin düzenlenmesine, Danışma Mecli
sinde kabul edilen esaslara, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı ve Hükümetle koordine Çalışma yapı
lıp, önerilere aynen iştirak edilerek hazırlanan metin 
yüksek onaya sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu metne göre; bor, asfaltit ve nükleer enerji 
hammaddelerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliy
le yapılacak, kamu kuruluşlarına devri kararlaştırı
lan ve daha önce 2172 sayılı Kanunla 620 linyit sa
hasının termik santrallarımızın ihtiyacı ve halkın ay
rıca teshin ihtiyacı olarak tespit edilen 62 linyit sa
hası dışında kalanlar ile, yine kamu kuruluşlarına 
2172 sayılı Kanunla devri öngörülen demir sahala
rından demir - çelik sanayiinin ihtiyacı olan 4 demir 
sahası dışındaki 247 demir sahasının eski ruhsat sa
hiplerine iadesi öngörülmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde mevcut tabiî soda olarak kul
lanılan trona madeninin de bu konuda üretim ve pa-

(1) 578 S. Sayılı Bastnayazı Tutanağa eklidir. 

zarlama bakımından kamu kuruluşları tarafından bu 
madenin aranması ve işletilmesinin yararları düşünü
lerek bu metne, Devletçe işletilecek madenler arasına 
ithali düzenlenmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Danışma Meclisinin ka
bul ettiği metinde 2172 sayılı Kanun tümü ile yü
rürlükten kaldırılmış ve biraz önce arz ettiğim, ma
denlerin kamu kuruluşlarına geçmesini (trona hariç) 
düzenleyen ön tedbirler, değer takdiri, kamulaştırma 
esasları, ödeme ve devir almaya ilişkin diğer husus
lar yeniden, ancak 2172 sayılı Kanun paralelinde ay
rıca düzenlenmiştir. 

Komisyon çalışmalarında kanunun hacmini kü
çük tutarak sadeleştirmek ve mevcut bir kanunun 
arz ettiğim hükümlerinden yararlarimak için 2172 
sayılı Kanunun ön tedbirlerle, değer takdiri ile, ka
mulaştırma esaslarıyla, ödeme ve devir alma husus
larına ilişkin hükümleri altı ay müddetle yürürlükte 
bırakılmak suretiyle kanun tasarısı 10 madde olarak 
düzenlenmiş ve sunulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diyorsunuz ki, 2172 sayılı Kanun zaten yürür

lükte idi, onları tekrar buraya geçirmeye gerek yok. 
Esas olan 10 maddeyi aldık ve 2172 sayılı Kanunu da 
yürürlükten kaldırmamış olduk. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Kaldırmadık. 

Yalnız, 2172 sayılı Kanunun 1 inci maddesini yü
rürlükten kaldırdık Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü 
o madde, Bakanlar Kuruluna her an bazı madenlerin 
kamulaştırılması hakkında Bakanlar Kurulu kararı 
alma yetkisi veriyordu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde 

başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Bor, Trona ve Asfaltit Madenleri üe Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sa
halarının Bazılarının ladesini Düzenleyen Kanun 

Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; «2172 sayılı 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun» la 
kamu kuruluşlarına devredilen maden haklarım ye
niden düzenlemektir. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
IDevffle/t ©İliyle i'şüleltüî'eoelk maidleınllıer 
MADDE 2. — Bor tuzu, trona (tabiî soda), as-

fa'MIt, uranyum, ve ıtoryulm madenlerinin aranması 
ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 
6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel 
•hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edil
miştir. 

BAŞKAN — «Bor» mudur,«bor tuzu» mudur bu
nun esas ismi? Eğer «bor tuzu» ise kanun başlığın
da da bor tuzu diye geçmesi lazım, orada «bor» diye 
geçti. Burada «'bor tuzu» dedik. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Cumhurbaşkanım, her iki
si de kullanılır. Teknik terim «bor tuzu»dur. Fakat 
bundan evvelki kanunda «bor» olarak geçmiştir. Bel
ki burada da «bor tuzun»dan feragat edip bunu «bor» 
haline getirmekte yarar vardır. «Bor tuzu» tabiri tek
nik bir terimdir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planında bu bor tuzları kerre içe
risinde konsantre olarak ifade edilmiş. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAKİR İLKET — O tabiî, doğrudan doğruya bir 
prosesten geçtikten sonra konsantre ediliyor, yoksa 
tabiattan çıkış şekli, bor tuzu halinde çıkıyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bor tuzları, 
diyor. 
FAHİR İLKEL — Evet, «bor tuzları» deniyor. 

BAŞKAN — O halde, kanunun başlığını da, «Bor 
tuzu, Trona ve Asfaltit...» diye değiştirirsek daha doğ
ru olur. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Hatta; bunun «bor tuzlan» hali
ne getirilmesinde yarar vardır. Çünkü muhtelif tuzlar 
olabiliyor. 

BAŞKAN — O halde Kanun Başlığı : Bor Tuz
ları, Trona ve Asfaltit Madenleri...» diye devam ede
cek. 

İkinci maddenin baş kısmındaki «bor tuzu» da 
«bor tuzları» olacak. Bundan ısonraki maddelerde de 
aynı düzenlemeyi yapalım ve maddeyi o şekilde oku
yalım. 

İkinci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER - Efendim, mü
saade ederseniz, bu bor tuzlarının dünyada muay
yen pazarları var ve bu pazarlara da genellikle en 
büyük çapta Amerika ve arkasından Türkiye giri
yor. 

Şimdi bu pazarlarda genellikle faaliyet göstermek, 
bazı yerde o pazarları birçok mücadeleler vermek 
suretiyle ele geçirmekle ancak mümkün olabiliyor. 
Şimdi biz bunu devletleştirdiğimize göre, bu bor tuz-
lajrnnıtn satışı DeVlet düiyfe yapıldığıma göre, acaba ih
racatta bir azalma olabilir mi? 

Elimize ulaşan bir rapora göre, piyasaya ETî-
BANK vasıtasıyla pazarlama yapıldığına ve bundan 
sonra da böyle devam edeceğine göre, Avrupa'da bu 
satışı yapabilecek birkaç müessese ile anlaşmaya va
rıldığı ve ayrıca Amerika'da esas bu bor tuzlarını 
dünyaya ihraç eden en büyük şirketle de işbirliği 
için anlaşma yapıldığına dair bir bilgi var. Eğer, ha
kikaten bu büyük şirketlerle anlaşma yapılmışsa, bir 
nevi pazarı elinde tutan şirketle anlaşma yapılmış de
mektir. Bu takdirde, acaba bu kadar kârlı satışı elin
de tutan müessese, başka bir maksatla mı bizimle an
laşmaya girmiştir? Bu konuda bir endişem var. Aca
ba bu hususta bir açıklama yapılır mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Cumhurbaşkanım, bor tuz
ları dünyada büyük ölçülerde Amerika'nın batı sahi
li ile, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde teşekkül et-
ım'işjtör. Buma üiiavelfcen 'daha ikücüık ımilktadıaııida (dünya
nın diğer yerlerinde de var, fakat bunlar gerek kali
te, gerek rezerv bakımından büyük bir rekabet vere
cek güçte tezahürler değildir. 

Bor tuzları mevzuunda dikkat edilecek en önem
li şey, özellikle Türkiye'deki çok büyük rezervlerdir. 
Dünyadaki ihtiyacı, beher ruhsat sahasındaki rezerv 
asırlarca temin edebilecek büyüklüktedir. Burada üre
tim ikinci derecededir. Birinci derecede pazarlamadır, 
bunun satışıdır. Türkiye'nin avantajlı konumu, Av
rupa yönünden bakıldığı zaman, Amerika'daki teza
hür batı sahilindedir ve Avrupa'ya çok uzak mesafe
de kalmaktadır. Buna karşılık Türkiye'nin bor tuzu 
rezervleri daha ziyade limanlara oldukça yakın me
safelerde ve Avrupa'ya yakın bir konumu vardır. 

Bir avantaj da, Türkiye'de tezahür eden bor tuz
larının kalite bakımından Amerika'dakinden biraz 
daha iyi oluşudur. 

Burada devletleştirme yönüne gidilmesinin en mü
him sebebi, bor tuzlarında muhtelif firmaların dün
ya pazarlarında rekabetini önlemektir. Gaye, pazar 
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iken burada 'bir rekabet değil, imkân olduğu kadar 
ihtiyaçtan 'hatta biraz daha az üretim yapıp, fiyatı 
istenilen seviyede muhafaza etmektir. Bunun için de 
bor tuzlarının pazarlanmasında fevkalade dikkat edil
mesi lazımdır. 

Karşıdaki firma gayet büyük bir firmadır. Aslında 
bu firmanın ana kuruluşu Rio Cintozing denilen bir 
şirketin ıbir koludur ki, US Boraks denilen ve tama
men Amerika'da kurulu ve Amerika'daki rezervler 
üzerine faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu kuruluş 
dünyada hunu hemen hemen büyük bir monopol ha
linde yürüterek bugüne gelmiştir; fakat Türkiye'de
ki bor tuzlarında olan gelişme ile Avrupa'daki pazarı 
kısmen kaybetmeye başlamıştır. 

Bor tuzlarında en dikkat edilecek şey fiyatın, 
Türkiye'nin ihracat gelirlerini azamî derecede yüksel
tecek seviyede teşekkülünü temin etmektir. Yani, he
def senede iki milyon tonu yüz dolardan satmak de
ğil, belki tam tersine bir milyon ton, hatta yarım mil
yon ton satıp aynı miktarda döviz temin etmektir. 
Hedefin böyle olması lazımdır. Tabiî bunun da öl
çülü 'bir seviyede tutulması gerekiyor. Onun için, bu
radaki pazarın kazanılışında çok dikkatli olmak la
zımdır. Bir mücadele ile pazar kazanmaktansa, ge
nişleyen hir pazarı belki dikkatli anlaşmalarla elde 
tutmak gerekecektir. 

Bir hususa da 'bilhassa işaret etmek isterim : Eti-
bank'ın Amerika'ya girişi için yapmış olduğu anlaş
ma US Boraks'la değildir. US Boraks'a karşı çok 
'büyük bir tüketici olan firmanın ismi de Owlns 
Corning Fiber Glass denilen bir şirkettir. Bu şir
ketin de hususiyeti, 'bunun büyük tüketicisi vaziyet'in-
dedir ve onun için, bu sene ufak bir miktar olmakla 
beraber 25 milyon dolarlık Amerika,pazarına da bir 
giriş yapılmaktadır. Fakat hedef Amerika pazarın
dan ziyade Avrupa pazarını tutmaktır. Çünkü, Ame
rika pazarına geldiğimiz zaman, 'büyük tröst halinde
ki kuruluşun ana pazarına çok yakın noktaya geli
yorsunuz ve nakliye sizin aleyhinize dönmeye başlı
yor ve orada mücadele vermektense, orada küçük bir 
pazarı tutup Avrupa'da daha ziyade pazarın genişle
mesi seviyesinde çaba harcamak daha kârlıdır. 

Burada ilk nazarda, özel sektörün daha girişimci, 
daha teşe'bbüs kabiliyeti taşıdığı düşünüldüğü zaman, 
«özel sektör girip bunu satsın» dediğimiz de, hadise 
öyle olmayacaktır. Hepsi birbiriyle çatışacaktır, pa-
zatr üskiM gilbi gell'ip yiime 85 dolana linecekltii'r. 

Bugün pazar kolomanitte 250 dolar seviyesinde 
/ teşekkül dMrillmıiışitrr ve bumu 'bu seviüyedie 'üutanaya 

çiailışımak lazırnldıır. Onun 'için bor tuzları gilbi ve ilkin-
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ci kalemde olan trona (tabiî soda) gibi Türkiye'nin 
şanslı konumda olan iki tane madenî vardır ve bun
da çok avantajlıdır. 

Bu vesileyle trona madenine de temas etmek isti
yorum. Nallıhan civarında olan bu madenin de avan
tajı yine aynı durumda. Ekonomik rezervi Amerika' 
da Wayomi Eyaletinde, yani o da batı tarafında bu
lunuyor. Bunun yalnız Avrupa kıtasına nakliyesi 80 
dolar tutuyor. Halbuki Türkiye'den nakliyesi 20 do
lardır. Burada da Türkiye bu şanslı konumunu, avan
tajını kullanmak mecburiyetindedir. 

Buradaki hedef, üretimden ziyade satış fiyatını 
yüksek teşekkül ettirip, pazarda yavaş yavaş hisse 
kazanmaktır. Mücadele ederek hisse kazanmak müm
kün değildir; çünkü fiyatı kıracaklardır ve bu sizin 
sırtınızda kalacaktır ve siz de döviz gelirinizi kaybet
miş olacaksınız. 

Burada, akıllı bir politikayı sürdürecek devlet mo
nopolünün faydalı olacağı bir vakıadır. Devlet mo
nopolü; hiçbir zaman satışı başkasına verip bu an
gajmanı yapmamak demek değildir, fakat bu angaj
manda en çok dikkat edilecek şey; satışta fiyaitın kı-
rılmayıp en avantajlı noktada teşekkül ettirilmesidir. 
Kanundaki amaç da bu olmuştur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani, ileride 
pazarları kaybetme endişemiz yok. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHÎR İLKEL — Hayır, kati surette 'böyle <bir en
dişemiz yok. Aslında bu pazarları yavaş yavaş yal
nız dolar olarak ölçmek lazım. Bu seneki Etibank'ın 
hedefi 120 milyon dolardır, bir dahaki seneki hede
fi muhakkak bunun üzerinde bir rakam olarak te
şekkül edecektir. 

Yalnız, talbiî 'bir küçük derdimiz var. Bu kanun 
gali'ba onu da kısmen hallediyor. Bu da, elimizde eski 
madencilerden kalmış olan bir miktar artık tozlar me
selesidir. Bunlar için 18 aylık bir süre tanınıyor. Bu 
süre bittikten sonra ortada artık rekabet kalmayıp, 
üretim muayyen 'bir yere gelecektir. Çünkü geçen se
ne Ibu tozlar maalesef 56 dolar vasati fiyatla ihraç 
edilmiştir ki, bu da talbiî pazarı 'bir miktar aşağıya 
doğru çekici bir tesir yapmıştır. 

BAŞKAN — Evet. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Kamu kuruluşlarına devir işlemleri 

MADDE 3. — Bor tuzları ve asfaltit sahaları ile 
bu Kanuna ekli listede yer alan linyit ve demir saha
larının ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 sa
yılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun 
devirle ilgili hükümleri çerçevesinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamam
lanır. 

Kamu Kuruluşları Uhdesinde Kalacak Linyit ve 
Demir Sahaları 

Sıra 
No. Bulunduğu 11 : Saha No. 

A. KÖMÜR SAHALARI 

MUĞLA 
1 (Yatağan) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 » 
8 iCTurgut) 
9 (Milas) 

10 » 
11 » 
12 (Ören) 

MANİSA 
13 (Soma) 
14 » 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ANKARA 
25 (Beypazarı) 
26 » 
27 » 
28 (NalMıan) 
29 » 

AR. 46/20 (Sicil 1176) 
ÎR. 488 
İR. 852 
Sicil. 1666 
Sicil 1745 
İT. 9929 
İR. 237 (AR 40/16) 
İT. 5914 
PRT. 610 
Sicil. 1624 
AR. 49/269 '((Sicil. 1670) 
AR, 15935 (İT.10958) 

11. 234 
M. 268 
İİR. 195 
İR. 234 
İR. 275 
İR. 639 
AR. 142/5 (PRT. 1879) 
AR. 43/10 (Sicil. 1616) 
PRT. 577 
PRT. 367 
İR. 109 (AR. 43/22) 
PRT, 1216 

11. 221 
AR. 5587 (Sicil. 1529) 
İR. 244 
İR. 105 
İR. 370, 

Sıra 
No. 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 

54 

55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 

62 

Bulunduğu 11 : 

BURSA 
(Orhaneli) 

» 
» 
» 
» 

(Orhaneli) 
» 
» 
» 
» 

(Keleş) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

SİVAS 
(Kangal) 

» 
» 
» 
» 

BİNGÖL 
(Karlıova) 

» 
KONYA! 
(Ilgın) 
BO|LU 

(Göynük) 

Saha No. 

ÎR. 196 
İR. 500 
İR. 876 
PRT. 249 
İT. 4290 
ÎT. 12179 
İT. 5090 
PRT. 98 
İR. 868 
PRT. 345 
ÎR, 672 
PRT. 319 
İT. 11847 
İT. 10128 
İT. 10368 
İT. 10241 
İT. 11923 

AR. 55/260 (Sicil. 1615) 
PRT. 1825 
PRT. 2119 
PRT. 294 
PRT. 1827 

İR. 851 
PRT. 1830 

İR. 727 

İR. 50 
Îİ. 156 

ÇANAKKALE 
(Çan) 

» 
» 
» 
» 

ÇORUM 
(Osmancık) 
B. DEMİR 
MALATYA 

Hekimhan - Deveci lî. 282 
Hekimfaan-Karakuz ît. 263 
ADANA 

Feke - Attepe PRT. 28 
Feke - Attepe İT. 5253 

İl. 253 
11. 197 
PRT. 394 
PRT. 616 
PRT. 1753 

İR. 582 
SAHALARI 
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BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

ORAM İR AL NEJAT TÜMER — Efendim, bu
rada yapılan konuşmalarda görüyoruz ki, evvela üç 
ayrı hazırlık yapılmış. Bir tanesinde 39, bir tanesin
de 54, bir tanesinde de son okunduğu gibi 62 saha 
kamu sektörü elinde bırakılmış. 

Şöyle bir müracat var; bu dikkate alınmamış, 
acaba neden alınmamış, onu sormak istiyorum. Bu
rada 23 sıra sayısında İR 109 sayılı Soma'da bir ocak 
var. Devlet tarafından kamulaştırılan, fakat hiçbirisi 
de işletilmeyen madenlerin tekrar eskii sahiplenme iadesi 
esas prensipti vaktiyle. Sonradan bunu özellikle Enerji 
ve (Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığımız görüş
melerde, kendilerine termik santrallerle ilgili olarak 
ayrı tutulan yerlerde eğer bazı sahalar bırakılırsa, 
bu takdirde ileride bu sahalarda kömür temin etmek 
santrallerin çalışması bakımından büyük bir problem 
yaratabilir. 

O nedenle bunların hepsinin Devlet elinde tutul
ması daha uygun olur diye bir sonuca vardık. 

Yalnız, acaba ÎR 109'un yeri, öyle çok kenarda 
kaldığından mı başlangıçta alınmamış? Bu istidada 
belirtildiği gibi, «Devlet bunu zaten almadı, sonra 
ben işlettim, şimdi işletmeye başlayınca tekrar yeniden 
bu kanunla elimden alınıyor» diyerek bir vatandaşımız 
bunun işletilmesinin kendisinde bırakılmasına dair bir 
istida ile müracaat etmiş Millî Güvenlik Konseyi Baş
kanlığına. 

BAŞKAN — Almış mıydınız siz onu? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, devletin işlet
mesi bizim anaprensibimizdir. Burada, tabiî bütün bu 
faaliyetlerin gerçekleşmesini tespit etmek mümkün 
değil. Genellikle bizim uyguladığımız anaprensip, Hü
kümetin verdiği listeye itibar etmektir. Hükümetin 
verdiği listeye itibar etmeyi uygun gördük. Binaenaleyh 
Konseyin hiçbir tercihi yoktur. Hükümet ne diyorsa 
o alınmıştır. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, şayet 
kenarda ise bırakabilir imiyiz diye düşünüyordum, 
ama krokiden görüyoruz ki, çıkardığımız sahanın 
tam ontasındadır. Binaenaleyh; «bu şekilde vermek 
imkânı bulunmamıştır» 'diye müracaatını cevaplayalım. 
Yani dilekçe cevapsız kalmasın istiyorum. Başka bir 
diyeceğim yoktur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İade edilecek madenler 
MADDE 4. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek 

Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuru
luşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, 
bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında olup kamu 
kuruluşu uhdesine geçmiş maden sahaları bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müracaat edildiği 
takdirde eski sahiplerine iade edilir. 

BAŞKAN 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
İade işlemleri 
MADDE 5. — Eski sahiplerine iade edilen sahalar 

için kendilerine ödenen veya adlarına bankaya bloke 
edilen tazminatların tamamı, sahaların iadesinden önce 
ilgili kamu kuruluşuna geri verilir. 

İade edilecek maden sahaları; sahanın halihazır 
durumu, rezerv ve üretimi, saha içindeki hak ve 
yükümlülükler, kamu kuruluşunca yapılmış ve itfa 
edilmemiş masrafların kamu kuruluşuna ödeme şekli 
ve diğer hususlarda Bakanlıkça belirenecek esaslara 
göre eski sahiplerine iade edilir. 

İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren altı ay içinde tamamlanır. 

Süresi içinde iadesi talep edilmeyen sahalar ilgili 
kamu kuruluşunun uhdesinde kalır. 

BASAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

6 mcı maddeyi okutuyorum: 
Tamamlanmayan işlemlerin iptali 
MADDE 6. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek 

Madeniler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluş
larına devri öngörülen linyit ve demir »ahalarmJa, 
bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında kalanlar 
için 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkın
da Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işlemler 
iptal edilmiştir. Bu sahalar hakkında 6309 saydı Ma
den Kanunu hükümleri uygulanır, 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
Süreler, terkin ve .tescil işlemleri 
MADDE 7. — Eskıi sa'niıbine iade etilen sahaflar 

için 2172 say* Devletçe İşletilecek Madenler Hak
kında Kamım gereğince çıkartan kararnamelerin yürür
lüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih arasında geçen ve 6309 sayılı Maden Kanununa 
göre verilmiş olan süreler dikkate alınmaz. Bu saha
lar üzerinde eski ruhsat sahiplerinin hakkı mahfuz 
olup bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten iabaren 
işlemeye başlar. 

iade işlemi tamamlanan sahalar için madlen siciline 
ilgili kamu kuruluşu adima konmuş bulunan kayııt ter
kin edilerek gerekli tecil işliemli itaımamLanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz a'TI ak 
isteyen var mı? Yoktur. 

ıMadldeyi öylairınınza siunuyortaı: Kalbul ©denller... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 8. — a) 4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun 
1 inci maddesi ile bu madde gereğince çıkarılan 
kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) 4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşleti
lecek Madenler Hakkında Kanunun diğer hükümleri 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Siz daha evvel dedinizki, «2172 
sayılı Kanunu kaldırmıyoruz.» Bu maddeye göre altı 
ay sonra yürürlükten kalkıyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Saym Cumhurbaşkanım birinci 
maddesi yürürlükten kalkıyor (a) fıkrasıyla, (b) fık
rasıyla da, altı ay sonra yürürlükten kalkacağı ifade 
ediliyor. 

BAŞKAN — Hayır dediniz ki, «Danışma Meclisin
den gelen metinde 2172 sayılı Kanunun maddelerini 
de yazmışlardı, buna gerek yoktu zaten yürürlükte 
olan bir kanundu, onu biz tekrar etmektense tasarıyı 
on maddeye indirdik 2172'yi de yürürlükte bıraktık». 
Şimdi bu madde ile o da altı ay sonra yürürlükten 
kalkıyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Altı ay sonra zaten bir daha 
bu kanuna gerek kalmayacak Sayın Cumhurbaşkanım. 
Altı ay içinde çünkü bütün işlemler bitecek. 

BAŞKAN — Bitmiş olacak öyle mi? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bor toflıairı sanatarınıda eski 

üiulhısalt ısaflıiipleri (tarafından çıkarılmış cevher, bakliye 
yığını, cüruf stoklan ve paşalar üzerinde bunları çıka-
manlaJrın her türlü Ihaklaın 'bu Kanunun yürürlüğe gir
diği ıtairıhtlen 'Mlbalren onisiefciız ay ilcinde sıonıa erer ve 
ilgili kamu kuruluşunun uhdesine geçer. 

IBAŞKAN •— Bu 18 ay (içinde tekrar işHletmteye 
başlamazlar mı? Bunların ibaşında Ikimise var mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Şaiyıın Cumhurbaşkanını, 'burada 
!bür eski hak söz kömutsu; çıkartılmış olan bir maden 
ile ilgili olarak kendisine bir hak vermek. Aşağı yukarı 
dörtbuçuk senedir bu hakkı kullanıyordu, fakat bu 
kanun çıktığı anda, derhal hepsine el atıyoruz, konusu 
bizlere biraz katı geldiği için, muayyen bir süre içinde 
bu değeri tasfiye etme imkânını vermek gayesiyle 
bu 18 ay süreyi veriyoruz. 

BAŞKAN — Bu sürede işletmeyi berbat etmesinler. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — 18 ay kısa bir süredir. Gerekirse 
çok aşağı fiyat vermeleri halinde Ticaret Bakanlığın
dan ruhsata bağlayacağız. 

BAŞKAN — Onu söylemiyorum, işletme yerlerini 
berbat ederlerse? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — O işletmenin dışındadır Sayın 
Cumhurbaşkanım, çünkü çıkmış ve işletilmiş cürufu 
alıyorlar sadece. • 

BAŞKAN — O anda işletmenin başında devlet 
görevlisi olarak kimse yoksa ve tekrar işletmeye baş
larsa ne olacak? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Bu cürufların hepsi Devlet ta
rafından alınmış sahalardadır. 

BAŞKAN — Bunları kontrol etmek lazım. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Evet efendim, emredersiniz. 
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde Komisyonun 

söyleyeceği bir şey var mı? 
Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Saym Cumhurbaşkanım, bu 
hüküm Danışma Meclisinde de aynen bu şekilde görü
şülmüş, onlar da 18 ay süre tanınmasını uygun gör-
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müşler. Aynı şekilde, Sayın Bakanın da belirttiği gibi, 
bu süreyi geçici madde ii'te biz de tanımış oluyoruz. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul1 edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 0 , 6 , 1983 O : 2 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler . 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının ıtümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemde görüşüleoek başka konu bulunmadığın

dan, bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplanmak 
üzere birleşimi burada kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 

..<.... 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

149 UNCU BİRLEŞİM 

10 Haziran 1983 Cuma 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının Da

nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/672; M. G. Konseyi : 1/498) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 386; M. G. Konseyi S. Sayısı : 588) 

2. — Bor, Trona ve Asfaltit Madenleri i'le Nük
leer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve 
Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/118; M. G. Konseyi : 1/494) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 184 ve 184'e 1 inci Ek; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 578) 

3. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 588 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi: 1/672; M. G. Konseyi: 1/498) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 386) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 6 Mayıs 1983 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-3793 j4500 

Konu : Kanuni Tasaırılsı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6.5.1983 tarihli 97 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 

edilen, Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun tasarısı Genel Kurulun 25, 26, 28, 29 Nisan; 2, 3, 4, 5, 6 Mayıs 1983 tarihli 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96 ve 97 nci Birleşimlerinde görüşülmüştür. 
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GENEL GERElKÇE 

Seçim, demokrasinin, daha açıkçası temsili rejimin işleyebilmesi için yapılması zorunlu olan bir işlemdir. 
Seçimsiz demokratik bir düzen düşünülemez. Seçim, mahiyeti itibariyle bir itimat beyanıdır. Millî egemen
lik ilkesinin temel olduğu Anayasa düzeninde milletin kendisini temsil edeceklere itimadını belirten bir irade 
açıklamasıdır; ve hukukî sonuç doğurabilmesi içinde bütün irade beyanlarında olduğu gibi, serbestçe be
yan edilmesi gerekir. Bu da herşeyden evvel seçmenin seçebilmek imkânını 'bulması, diğer ibir deyişle birden 
fazla partinin iktidar için mücadele etmesi ile olur. Aksi halde, seçimlerde seçmen oyunu vermek zorunda 
olduğu tek bir parti ile karşı karşıya kalırsa, seçimlerin serbestliğinden bahsolunamaz. 

Şu halde, demokrasilerde seçimlerin serbestliği siyasî rejimin meşruluğu için vazgeçilmesi mümkün oluna
mayan bir temel prensiptir. Demokrasi, temsili rejim, meşruluğunu seçimlerin serbestliğinden alır. Açıklanan 
serbest irade bir itimat 'beyanı olduğundan ortaya çıkan ilk soru bu itimat beyanının ne zaman gerçekleştiğinin 
kabul olunacağıdır. Diğer toir deyişle seçim sistemi sorununu çözmek zorunluğu ortaya çıkar. 

Temsili rejim herşeyden evvel, doğrudan demokrasinin maddî imkânsızlıklar dolayısı ile uygulanamama-
sından, zaruret dolayısıyla kabul edildiğinden millet adına Devlet faaliyetlerini düzenleyecek temsilciler 
heyetinin, milleti yansıtması fikri, diğer bir deyişle, toplumdaki anayasa düzenini men etmediği bütün fikir 
akımlarının temsilcilerinin, temsilciler arasında bulunmasına imkân verilmesi, demokrasi kavramı ile bağda
şabilecek tek yol, âdeta talbiî bir hukuk kaidesi gibi görünür. 

Teorik olarak varılabilen bu sonucun pratikte gerçekleşmesinin çok zor olduğu ve hatta imkânsız bulun
duğu devam edegelen deneylerden anlaşılmaktadır. Gerçekten kanun koyucu seçim sistemini düzenlerken 
«Temsilcilik» kavramının temel fikrinden uzaklaşmakta ve genellikle her yerde fakat özellikle memleketimiz
de olduğu gibi birbirine karıştırılan «Hükümet istikrarı» Kuvvetli Hükümeıt», «Devlet faaliyetlerinde istikrar» 
kavramlarına ilişkin ilkeleri de gerçekleştirmeye çalıştığını ileri sürerek, seçim hukukunu oluşturmaktadır. 

Bu çabada büyük çoğunluğu, açıklanmayarak gizli tutulan amaç ve siyasî fikirlerin, sonuç üzerinde toplu 
etkide bulundukları, kısa bir süre sonra aynı kanun koyucunun başka 'bir seçim sistemini yeni delillerle sa
vunmasından anlaşılır. Böylece, bir itimat beyanının verildiği anı tespit eden seçim sistemlerinin sayısı sekseni 
bulmuştur. Diğer bir deyişle siyaset adamları demokrasi rejiminde temsilcilerin tayini için birbirinden farklı 
seksene yakın yol bulmuşlar ve her birinin temsili rejimin mahiyet ve mantığına uygun olduğunu savunmuş
lardır. O kadar iki, demokratik rejime örnek diye gösterilen İngiltere ve İsviçre gibi Devletlerin seçim sistem
leri birbirinden tamamen farklıdır. Fransa, Belçika, Hollanda, Batı Almanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan 
Danimarka, Norveç, İsveç gibi ülkelerde birbirinden ayrı seçim kuralları vardır. 

Bu sayım, demokrasinin herşeyden evvel ferdin düşünce hürriyetine ve bunun sağlanması şartı olan kar
şılıklı saygı temsiline dayandığını göstermektedir. Seçim sistemi ne olursa olsun, karşılıklı saygı prensibini 
ihlal etmeyen iktidarlar, milletçe 'benimsenmekte ve Devlet otoritesine itaat sağlanmaktadır. 

Fakat bu değerlendirme, bir seçim sisteminin siyasî faktörlerin ışığı altında düzenlenmesi gerektiğini sa
vunmak için yeterli değildir. Temsilcilerden kurulu parlamento, temsilcilik niteliğini kazanabilmek için toplu
mun minyatür ibir örneğini teşkil etmelidir. Eğer bu şekilde kurulan meclislerde Devlet idaresi mümkün 
olamıyorsa, partiler aralarında anlaşıp gerektiğinde koalisyon hükümetleri kuramıyorlarsa, milletvekilleri mad
dî menfaatleri karşılığında parti değiştiriyorlarsa, durum, toplumda Devlet birliğine olan inancın sarsıldığını, 
milletin kaderde, tasada ve kıvançta ortak bir toplum, bir bütün olmaktan çıktığını gösterir; yani toplum has
talanmış kriz başlamıştır. 

Bu gibi hallerde yukarıda özetlenen temsil fikrinde ısrar etmek, Devletin parçalanıp dağılmasına hatta 
milletin bağımsızlığını kaybetmesine yol açabilir. 

Bu hastalık halinin tedavisinde yardımcı unsurlardan birisi yasama meclisine Devlet faaliyetlerinde istik
rarı sağlayacak hükümeti devamlı destekleyerek hükümet krizlerini önleyecek bir çoğunluğun hâkim olma
sıdır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 588) 
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İşte Komisyonumuz seçim müessesesinin bu sorunlarını çözebilmek için seçmene iradesini serbestçe açık
layabileceği 'bir düzen oluşturmuştur. Seçmen, milletvekillerini siyasî partilerin gösterecekleri seçilecek mil
letvekili sayısının iki katı aday arasından seçecektir Bu adaylar siyasî partiye kayıtlı üyelerin katıldığı önse
çim yoluyla tespit edilmektedir. Seçmene ayrıca karma liste yapmak hakkı verilmiştir. Bu arada seçmenlerin, 
adaylar içinden seçecekleri milletvekillerini daha iyi tanıyaraktan seçebilmelerini temin için büyük seçim 
çevrelerinin yedi ve yediye yakın seçim çevrelerine bölünmesi, siyasî etkilerden soyutlamak amacıyla bu 
taksimin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması ve çıkabilecek adlî ve idarî sorunları önlemek amacıyla 
taksim sırasında ilçe bütünlüğünün korunması ilkesi benimsenmiştir. 

iSiyasî parti açısından ise, partilerin milletvekilliklerinin paylaşılmasına katılabilmeleri ülke düzeyinde ge
çerli oyların % 10'unu almak ve illerde geçerli oyların seçilecek milletvekili sayısına bölünmesi ile elde edi
lecek seçim sayısından fazla oy kazanmak şartına bağlanmıştır. 

Böylece bir taraftan seçmene 306 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanununun sağladığı seçme imkânların
dan daha fazlası verilmiş ve diğer taraftan [belirli gücü olan siyasî partilerin yasama meclisinde temsili ger
çekleştirilmek istenmiştir. Bu suretle siyasî partiler anayasa kurallarına uygun olarak ülkede serbestçe faaliyet^ 
te bulunacaklar, fakat yasama meclisinde temsilleri büyüklükleri ile orantılı olacaktır. 

Bu suretle sağlıklı bir ortama varılması için gerekli olan reformlardan birinin gerçekleşmiş olacağı kanışı 
ile Komisyonumuz bu tasarıyı hazırlayıp yüce Danışma Meclisine sunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — «Seçim sistemi ve usulü ile ilgili 1 inci madde ilke olarak 306 sayılı Kanundan aynen alınmış 
olmakla beraber tasarıda bu maddenin birinci fıkrasına seçimlerin «yargı yönetim ve denetimi altında» yapı
lacağı hususu ilave edilmiştir. 

Bilindiği üzere «seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılması» 1982 Anayasasının 79 uncu mad
desinin açık emridir ve «Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır» diyen Ana
yasanın 79 uncu maddesinin bu birinci fıkrası milletvekili seçimleri ile ilgili bu Kanuna konmuştur. 

Şuna işaret etmek gerekir ki Anayasanın 79 uncu maddesinde getirilen bu açıklığa rağmen Türk seçim 
hukukunda yargının seçimlerdeki yetkisinin sınırlarında bir değişiklik meydana gelmiş değildir. Yerleşmiş ola
rak. devam eden geleneklerimize ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gibi Anayasadan önce yürürlükte bulunan mevzuata göre de 
esasen seçimleri yargının denetim ve yönetimi altında yapılmaktaydı. Madde metninde «nispî seçim sistemi» 
denilmiş bu sistemin nasıl işleyeceği hususundaki düzenleme ise tasarının ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 

Madde 2, — «Milletvekilli sayısı» 'ile igilü olan Tasarının 2 nci maddesi Anayasanın 75 inci maddesindeki 
400 milletvekili sayışım zikretmekle iktifa etmiştir. 

1961 Anayasasına göre milletvekili sayısı 450 olduğu için 306 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde bu sayı 
450 olarak düzenlenmişti. 

Madde 3. — Bu maddeye 306 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden farklı olarak 4, 5 ve 6 ncı fıkralar ek
lenmiştir. 

«Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı» nı düzenleyen bu maddeye eklenen dört ila altıncı fıkra
lar seçim çevresini yeniden düzenlemektedir. 306 sayılı Kanunun 2 nci maddesi «Milletvekili seçiminde her il 
bir seçim çevresidir» diye tarif etmişken Tasarıda her il bir seçim çevresi tarifinden ayrılınmış; çıkaracağı mil
letvekili sayısı yediye kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır» esası benimsenmiştir. Yediden fazla milletvekili 
çıkarabilecek iller ise kendi içinde birden fazla seçim çevrelerine bölünecektir. Bu değişikliğin amacı yediden 
fazla milletvekili çıkarabilecek illeri birden fazla seçm çevresine ayırarak seçmenlerin uzun listeler oluşturan 
adayları tanıyamamaları mahzununu gidermektir. İkinci bir sebep seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili 
sayısı azaldıkça, o çevrede mahallî partilerin milletvekili sayısı çıkarması ihtimalinin azalmasıdır. Üçüncü bir 
sebep 7'ye kadar milletvekili çıkaran illerin sayısı muhtemelen 55 civarında olacaktır. Diğer illerin de 7 mil-
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letvekili çıkarabilecek seçim çevrelerine ayrılmaları 55 il en çok 7 milletvekili çıkarmakta iken birkaç ilin bu
nun üzerinde milletvekili çıkarması ve listelerin pek uzun olması gibi bir sakıncayı da bertaraf edecektir. 
Dördüncü sebep, seçim çevrelerinin (ilçe bütünlüğünün korunması ile ilgili bu maddenin altıncı fıkrasındaki 
ilke hariç olmak üzere) 7'den fazla milletvekili çıkaramayacak şekilde düzenlenmesi 8 milletvekili çıkaracak 
bir ilde 3+5, 9 milletvekili çıkaracak bir ilde 4+5, 10 milletvekili çıkarabilecek bir ilde 5+5 milletvekili çı
karan seçim çevrelerinde seçmenlerin çeşitli partilere mensup milletvekili adayları arasında da karma bir se
çim yapma imkânına daha kolaylıkla kavuşmasını sağlamaktır. 

Çıkaracağı milletvekili sayısı 7'ye kadar olan iller bir seçim çevresi sayılacak, 7'den fazla olanlar ise, 
kendi içinde birden fazla seçim çevresine ayrılacaktır. Bir il içindeki birden fazla seçim çevresi «A ili 1 nu
maralı seçim çevresi» «A ili 2 numaralı seçim çevresi» vb... olarak adlandırılacaktır. 

Tasarının beşinci fıkrası bir il içinde teşekkül edecek seçim çevrelerinin çıkaracağı miletvekili sayısının 7 ye 
yakın olmasını gerekli kılmaktadır. Mesela 14 milletvekili çıkarabilecek bir il söz konusu olursa bu 7 + 7 
olarak iki seçim çevresine ayrılacak fakat 5+5+4 olarak üç seçim çevresine ayrılmayacaktır. Seçim çevresi 
sayısının tespit edilmesinde de, bir seçim çevresinde yer alabilecek olan azamî milletvekili sayısı rol oynaya
caktır. 41 milletvekili çıkaracak bir il söz konusu olsa 7+7+7 + 7+7 + 6 = 41 milletvekili için 6 seçim çev
resi olabilecektir, ilke budur, ancak coğrafî nedenlerle ilkeye ters düşmeyecek müstesnalar söz konusu olabilir. 
Diyelim ki aynı ilin iki ilçesi nüfuslarının çokluğu sebebiyle 9 ve 8 milletvekili çıkarmakta iseler, bu ilçelerin 
birer seçim çevresi olarak kalması altıncı fıkrada kabul edilmiştir, bu sebeple 41 — (9 + 8 = 17) = 24, 41 mil
letvekili sayısından bu iki ilçenin çıkaracağı toplam 17 milletvekili sayısı çıkartılır, kalan 24 milletvekili için 
seçim çevreleri tespitinde anailke uygulanmaya devam olunur. 

Yine işaret etmek gerekir ki, «Bir il kendi içinde birden fazla seçim çevresine bölünürken ilçelerin mülkî 
bütünlüğü korunur» şeklinde ifade edilen altıncı fıkra, bir taraftan yukarıda açıklandığı üzere bir ilçenin nü
fusunun 8 veya 9 milletvekili çıkarmaya müsait olması durumunda, bu ilçelerin birden fazla seçim çevresine 
ayrılmayacağını göstermektedir, diğer taraftan da bir il içindeki seçim çevrelerini tespit ederken bunlardan 
herbirinde 7 milletvekilliği bulunsun diye, bir ilçe kısmen 1 sayılı seçim çevresine, kısmen 2 sayılı seçim çev
resine bağlanamaz. Bu durumda belki seçim çevreleri 6 + 6+6 + 6+6 + 6 + 5 = 41 şeklinde 7 seçim çevresi
ne ayrılmış olmayabilir, gerçekten tasarı bir seçim çevresinde 9 + 8 + 7 + 5 + 7+5 = 41 şeklinde olabilir. 

Yer alacak ilçelerin tespit edilmesinde mesafe durumunun, ulaşım ve haberleşme imkânlarının göz önünde 
bulundurulması gereğine işaret etmektedir. 

Bir ilde birden fazla seçim çevresinin bulunması, mevzuatımıza ilk defa girmekte olduğundan seçim so
nuçlarının il seçim kurullarında birleştirilmesini düzenleyen 28 inci maddede dolaylı olarak ifadesini bulduğu 
gibi, il içindeki seçim çevrelerinin varlığına rağmen, il seçim kurulunun yetkilerinde bir azalma olmadığına 
dikkat çekmek gerekmektedir. 

Bir ilde birden fazla seçim çevresi bulunmasının 298 sayılı «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun» bakımından sonuçları da o kanunda yapılacak değişiklikle bu sisteme uydurul
mak gereklidir. 

Seçim çevrelerinin maddedeki ilkelere göre tespiti ve ilanı Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacaktır. 

Madde 4. — «Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü» nü düzenleyen madde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçimlerinin 5 yılda' bir yapılacağını emreden Anayasanın 77 nci maddesine dayanmaktadır. 

Tasarıda da bu 5 yıllık dönemler için Anayasada olduğu gibi «Seçim dönemi» deyimi kullanılmıştır. 
Seçimin başlangıcı olarak seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ağustos günü belirlenmiştir. Bu belirleme 

306 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde de böyledir. Ancak bu 5 inci madde 3.2.1965 gün ve 533 sayılı Ka
nunla değiştirilmeden önce seçimin başlangıcı 30 Mart, seçim günü ise, Haziran ayının ilk pazar günü olarak 
tespit edilmişti. Bu tespitin sebebi olarak «memleketimizin nüfusunun mevsimlere ve iktisadî şartlara göre 
dağılıp toplanması» gösterilmiştir. Fakat uygulamalar bunun varit olmadığını gösterdiğinden bu sistemden 
ayrılınmıştır. 

Seçimin başlangıcı 3 Ağustos olunca seçim yapılan yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin Eylül başında 
Açılabilmesi, bütçenin hazırlanma ve görüşülmesine ilişkin Anayasanın 162 nci maddesi gereklerinin aynen ger-
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çekleşmesi de imkânsız olacaktır. Bununla beraber, bu gibi hallerde ne yapılacağı yerleşmiş geleneklere göre 
belli bulunduğundan arıza vermeden uygulanan bu sistemin muhafazası uygun mütalaa edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ara seçimlerine, dördüncü fıkrasındaki ara seçimlerin 
yapılma zamanına, beşinci fıkradaki ara seçimlerin yapılmayacağı duruma ilişkin hükümler Anayasanın 78 
inci mddesinden alınmıştır. 

Madde 5. — 306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aynen alınmıştır. Seçimlerin Anayasanın 78 inci maddesi
nin ikinci fıkrasına göre yenilenmesi durumunda yapılacak işlemleri göstermektedir.. 

Madde 6. — «Seçim çeyreleri ve çıkaracakları milletvekili sayısının ilanı» nı düzenleyen bu madde 306 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinden alınmıştır. Maddedeki değişiklik, seçim çevreleri kavramının Tasarıdaki 
yeni şeklinden ileri gelmektedir. 

306 sayılı Kanun rejiminde her il bir seçim çevresi iken, şimdi 7 milletvekiline kadar iller seçim çevresi, 
7'den fazla milletvekili çıkaran iller içinde ise birden fazla seçim çevresi bulunmaktadır. Bu nedenle Yük
sek Seçim Kurulu hem illerin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit edecek, bu tespitine göre 7'den fazla 
milletvekili çıkaracak illerin içinde yer alacak seçim çevrelerine hangi ilçelerin bağlanacağını belirleyip, bun
dan sonra da bu iller içindeki seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayısını gösterecektir. 

Maddedeki bir başka değişiklik, ilanın sadece 306 sayılı Kanunda belirtildiği üzere Resmî Gazete ve Rad
yo ile değil, Televizyonla da yapılmasını hükme bağlamış olmasıdır. 

Madde 7. — Milletvekili seçilebilmeyi düzenleyen bu madde 306 sayılı Kanunda da aynen vardı ve esa
sen Anayasanın 76 ncı maddesinde düzenlenmiştir, 

Madde 8. — «Milletvekilliğine seçilemeyecek olanlar» ile ilgili bu maddenin 1, 3, 6 ve 7 nci bentleri 
3016 sayılı Kanundan ayrılmaktadır. Bu ayrılmanın sebebi, Anayasa ile milletvekili seçilemeyeceklerin vasıf
larında yapılmış olan değişikliktir. Anayasa, 76 ncı maddesinde milletvekili olabilmek için okur yazar ol
mayı yeterli görmemiş «en az ilkokul mezunu» olmayı, şart koşmuş; taksirli suçlar hariç olmak üzere beş 
yıla mahkûm olma sınırını bir yıl hapse mahkûm olmaya indirmiş; 306 sayılı Kanunda da sayılmış olan 
yüz kızartıcı suçlara «kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, 
ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ile bu eylemleri tahrik ve teşvik» gibi fiilleri eklemiştir. Anayasa ile 
yapılan bu değişiklikler Tasarıya aynen alınmıştır. Yüz kızartıcı suçlarla bu suçların rejimine bağlanan diğer 
suçlardan mahkûm olanlar affa uğrasalar da milletvekili seçilemezler. 

Anayasanın 76 ncı maddesi «yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanların» da milletvekili se
çilemeyeceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. Halbuki 306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 8 inci fıkra
sında «yükümlü olmamasına ve muaf bulunmamalarına rağmen muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmayanlar 
veya yapmış sayılmayanlar» denilerek oldukça ayrıntılı bir ifadeye yer verilmişti. Ancak Tasarıya Anayasa
nın 76 ncı maddesinden alınan hükümde, muaf tutulanların milletvekili olacaklarını açık olmasa da ifade et
mektedir, çünkü «muaf olan» «yükümlü» sayılmaz. Bu konuda bir başka durum askerlik çağına giren ve fa
kat askerlik şube veya dairelerince kendisine iki yıl veya üç yıl sonra askere alınacağı tebliğ edilen kişile
rin arada milletvekili seçilip seçilemeyecekleri hususudur. Bu durum her ne kadar şahsın kendi kusurundan 
doğmamış olsa da, askerlik, yükümünü yapmamış şahsın, zorunlu olan böyle bir durumda milletvekili seçil
mesinin telafi edilmez mahzurları olacağı düşüncesiyle istisna edilmediği mütalaa olunmuştur. Gerçekten böy
le bir şahıs milletvekili seçilebilmiş olsaydı, askere çağrıldığında ya milletvekiliğinden ayrılıp Anayasanın 
72 nci maddesinde öngörülen «vatan hizmetine» gidecek, ya da bu yükümün milletvekilliği döneminin so
nuna kadar ertelenmesi yoluna gidilecekti. Her iki durumun sakıncaları bir tarafa, bu duruma özel kanun
larda da açıklık getirilmiş değildir. Esasen Anayasanın 76 ncı maddesi de, «yükümlü olduğu askerlik hizme
tini yapmamış olanlar» dan böyle bir istisna kabul etmemiştir. 

IMadde 9. — Adaylık ile ilgili bu maddede 306 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre yapılan değişik
likten biri, bağımsız adaylar ile ilgili başvurmanın Tasarının 23 üncü maddesinin 3 üncü bendinde düzenlen
mesi sebebiyle bu maddeden çıkarılması, ikincisi ise, 306 sayılı Kanunda ilde aday gösterme düzenlenmiş
ken burada siyasî partilerin seçim çevrelerinde aday göstermeleri, Tasarının 3 üncü maddesinde kabul edi
len hükme paralel olarak benimsenmiştir. Bir başka değişiklik ise siyasî partileri seçime katıldıkları her seçim 
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çevresinde, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı aday göstermek mecburiyetinde tu
tulmalarıdır.; Bu mecburiyetin sonuçları Tasarının 10 ve 11 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Böyle bir mec
buriyetin sebebine gelince, seçmenlerin en geniş sayıdaki aday arasından seçme yapabilmelerini mümkün 
kılmaktır. 

Partilerin her seçim çevresinde iki katı aday göstermeleri, seçmenlerin çeşitli partilere mensup olan aday
lar arasından da seçim yapabilmelerini düzenleyen Tasarının 23 üncü maddesi ile birlikte, seçmenin bir ta
raftan bir parti diğer taraftan çeşitli partiler karşısında partilerin seçimi ile bağlılığını asgariye indirmeye 
matuf daha geniş bir tedbiri aksettirmektedir. 

Böylece bir taraftan bir parti, iki katı aday göstererek daha geniş sayıdaki adaylarını seçmenlerin beğenisi
ne sunmakta, diğer taraftan da daha önce gerçekleştiği gibi önseçim yapılmakla seçimlerin sonuçlanması gibi 
bir durumun ortaya çıkması engellenmektedir. Bu sistemde seçmen bir partinin bütün adaylarına işaret ko
yarak oy verebilecek, bu şekilde en alt sırada olan adayın da seçilebilmesi şansı mevcut olacaktır. 

Böyle bir sistemin benimsenmesi, evvelce olduğu gibi önseçim sıralamasında altlarda yer alan adayların 
partilerine dargınlıkları, seçim mücadelesinden çekilmeleri gibi sakıncalar da büyük ölçüde önlenmiş olacak
tır. 

Evvelki sistemin önseçimler hakkında, açıklanmış olan tenkitler aday sayısının iki kat olarak tespit edil
mesiyle konusuz kalacaktır. Çünkü artık, birtakım aday adaylarının aralarında yaptıkları anlaşmalarla önseçimi 
amacından saptırmaları için duyacakları hırs azalacaktır ve siyasî partiler bu şekilde yapılacak anlaşmala
rın niteliksiz adayları listelerine sokma ihtimaline karşı mücadele etmek gereğini, hatta zorunluluğunu duya
caklardır. 

Meseleye bir de partiler açısından bakalım. Seçmen, bütün partilerin tüm adaylarına oy verebileceğinden, 
4 partinin seçime katıldığı bir seçim çevresinde 7 milletvekili seçilecek ise, toplam 56 aday arasından bir 
seçim yapabilecektir. Partiler bu ölçüde geniş bir seçenekler tablosu karşısında karar verecek olan seçmenin 
beğenisini kazanacak adayların listelere girmelerinde yarar umacaklardır. Bu ise bir taraftan siyasî kad
roların niteliklerinin artmasına, diğer taraftan niteliyi insanların aday adaylığı için başvurularının özendiril
mesine hizmet edecektir. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesi «İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasî parti
lerin durumu» ile ilgilidir. 306 sayılı Kanunda onbeş ilde tam aday göstermek şartı aranmakta iken Siyasî 
Partiler Kanununda partilerin en az 34 ilde teşkilatlanması şartı aranmış olduğundan bu ölçü Milletvekili 
Seçimi Kanunu bakımından illerin yarısındaki 34 ildir tam aday gösterme şeklinde düzenlenmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu durumdaki partilere adaylarını tamamlaması için durumu bildirir, tebliğden iti
baren iki gün içinde eksiğini tamamlamayan siyasî parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkım 
kaybeder. 

Siyasî Partiler Kanunundaki «34 ilde teşkilatlanma» ile Tasarının bu maddesindeki «34 ilde tam aday gös
terme» arasındaki ilişki şudur: 34 ilde teşkilatlanmayan siyasî partilerin seçime girme hakları baştan itibaren 
yoktur. Bu şartı yerine getirip seçime girme hakkını elde eden siyasî partiler, 34 ilde tam aday göstereme
yince mevcut olan bu seçime girme haklarımı, bu defa kaybederler. 

Tasarı iller toplamının yarısında tam aday göstermeyi aramakta olduğundan illeri büyüklüğü veya küçük
lüğü, çıkaracakları milletvekili sayısı, illerin tek seçim çevresi veya birden fazla seçim çevresi ihtiva ettikleri 
gibi hususlar dikkate alınmaz. Mesela 6 seçim ihtiva eden ilde ve bunun gibi birden fazla seçim çevresi 
ihtiva eden diğer bütün büyük illerde tam aday göstermişken, bir tek milletvekili çıkaran, bir ilde tam aday 
gösteremeyen ve bu illde aday göstermediği için de 34 değil 33 ilde aday gösteren siyasî parti, bütün seçim 
çevrelerinde seçime girme hakkını kaybeder. 

Tam aday gösterilmiş illerin hesaplanmasında şu noktada tereddüt etmemek gerekir: Beş veya altı seçim 
çevresi ihtiva eden bir ilde, o ile bağlı seçim çevrelerinin sadece birinde bir tek aday eksik gösterilmiş olsa 
bile o ilde tam aday gösterilmemiş sayılır. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi, bir siyasî partinin «seçime katılma hakkının» temel şartı olan 34 il
de tam aday gösterme şartını yerine getirmekle beraber, 35 veya daha sonraki illerde tam aday şartını ye
rine getirmemesini düzenlemektedir^ Bu durumda 34 ildeki seçim çevrelerinin hepsinde tam aday göster-
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miş olan siyasî parti (her seçim çevresinde 9 uncu maddeye göre iki kat aday göstermek suretiyle), bunlar 
dışındaki seçim çevrelerinde bu şekilde tam aday göstermezse, Yüksek Seçim Kurulu tamamlaması için bildi
rir, parti adaylarını tamamlamazsa, 10 uncu maddeden farklı olarak bütün seçim çevrelerinde değil, sadece 
o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Diyelim ki, 34 ilde tam aday göstermiş olan bir siyasî parti 4 milletvekili çıkaran ve bu 34 ilin dışında 
kalan bir ilde iki katı olan 8 aday değil 5 aday göstermişse, süresi içinde 3 aday da'ha göstererek bu eksik
liği tamamlamazsa, o ilde (o seçim çevresinde) seçime katılamaz. 

34 ilde tam aday göstermiş olan bir siyası parti, bir il içinde yer alan (diyelim) 5 seçim çevresinden sade
ce 2 numaralı seçim çevresinde göstermesi gereken 7 X 2 = 14 aday göstermeyip 11 aday gösterir, eksik 
gösterdiği 3 adayı da süresi içinde tamamlayamazsa, o ildeki 2 numaralı seçim çevresinde seçime katılma 
hakkını kaybeder, fakat o ildeki 1, 3, 4, 5 sayılı bakiye dört seçim çevresinde seçime katılma hakkını muha
faza eder. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesi «itiraz üzerine meydana gelen eksiklik» üzerinde yapılacak işlemleri dü
zenlemektedir. Bu maddeye göre eğer itiraz üzerine bir partinin adaylarında eksiklik meydana gelirse, ya o siyasî 
partinin «iller toplamının en az yarısında tam aday gösterme» mecburiyetinde bir eksiklik ortaya çıkmıştır, 
bu takdirde Tasarının 10 uncu maddesi uygulanır, verilen süre içinde eksiklik tamamlanmazsa, o siyasî parti 
bütün seçim çevrelerinde seçime girme hakkını kaybeder; ya da o siyasî parti adaylarımda meydana gelen ek
sikliğe rağmen, iller toplamının en az yarısında tam aday göstermiş olmakla beraber, bunun dışında kalan 
illerde eksik aday göstermiş duruma düşmüştür, bu takdirde de Tasarının 11 inci maddesi uygulanır, eğer o 
siyasî parti eksik olan adaylarını tamamlayamazsa, o seçim çevrelerinde seçime girme hakkım kaybeder. 

306 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde de benzer hüküm bulunmaktaydı. Fark orada sadece 15 ilde tam 
aday gösterme mecburiyetinin söz konusu olması, her bir il bir seçim çevresi olarak kabul edildiği için il içinde 
yer alan seçim çevreleri konusunda hüküm bulunmamaktaydı. 

Madde 13. — «Siyasî partilerin aday listeleri» ile ilgili Tasarının bu maddesi 306 sayılı Kanunun 14 ün
cü maddesinden alınmıştır. Maddenin getirdiği birinci ilke, siyasî partilerin müşterek liste halinde aday gös
termelerinin yasak olmasıdır. Bu hüküm 306 sayılı Kanunda da vardı. Oraya «Nispî temsilde her fikir ve 
kanaatin temsil edilmesi esas olduğuna göre, siyasî partilerin müşterek liste yapmaları, sistemin bünyesine 
uygun görülmemiş» şeklindeki bir gerekçeyle alınmıştır. Tasarı, oy pusulası ile ilgili 23 üncü maddesinde oy 
pusulasında bütün partilerin adayları üe bağımsız adayların yer alacaklarım düzenlediği için, seçmen kendisine 
sunulan bu adaylar arasından, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı ile sınırlı olmak kaydı ile, di
lediği adaylara oy verebileceğine göre, 3Q6 sayılı Kanundaki gerekçeye, bu gerekçenin de eklenmesi gerekir. 

Maddedeki ikinci ilke olan, bağımsız aday göstermek için adayın yazılı muvafakatinin aranması ile üçün
cü ilke olan, bir kimsenin aynı zamanda aynı partiden veya değişik partilerden birden fazla listeden aday gös
terilmesinin yasaklanması hususları ayrıca izaha muhtaç olmadan anlaşılan hükümlerdir. 

Madde 14. — «'Siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleri»ni düzenleyen Tasarının bu maddesi, aslında Si
yasî Partiler Kanununda düzenlenen ve orada düzenlenmesi gereken bu meselenin seçimle ilgisini belirtmektedir. 

Gerçekten Tasarı da, siyasî partilerin adaylarım ve adaylarının sıralarını belirlemenin, ilgili kanuna (ki 
Siyasî Partiler Kanunudur.) ve bu Kanun çerçevesinde partilerin tüzüklerine göre yapılacağına işaret etmek
tedir. 

Bu işlem oy verme gününden en az 60 gün içinde yapılmalıdır. Tasarı, en az 60 gün demekte, 60 inci gün 
demekten tevakki etmekte, şartlara göre en geç 60 inci gün fakat daha önce de yapılabileceğini göstermektedir. 
60 inci günün dinî bayramların tatil günlerinden birine denk gelmesi, iş günü olması gibi sebeplerle o gün ön
seçim yapılamaması halinde, önseçimin bir iki gün öne alınması imkânı açık bırakılmıştır. 

Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası merkez adaylarının tespiti konusunda da Siyasî Partiler Ka
nununa göndermede bulunmaktadır. 

Madde 15. — «Adaylığını koyamayacak olanlar» ile ilgili Tasarının bu maddesi, 306 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinden alınmıştır. 
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Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile il ve ilçe seçim kurulu üyelerinin seçime katılmamaları, katılabilecek
leri hallerde çekilme usulleri hakkındaki hükümler ve kanunî tedbirler; seçimlerde emniyeti sağlamak, se
çimlere etkili olabilecek şahısların şahsî ve taraflı etkilerini bertaraf etmek, böylece bir taraftan maddî ola
rak Anayasanın emri olan yargı yönetim ve denetiminin gereği olan şartlan gerçekleştirmek, diğer taraftan da 
görünüşte de gerek seçim yönetiminin gerekse yargı vekârının sağlanmasına hizmet etmek amacıyla tedvin edil
miştir. 

Madde 16. — Memurların adaylığı konusunda 306 sayılı Kanun «istifa etmek şartını aramamakta» idi. 
Prensip bu olmakla beraber, 306 sayılı Kanun da memurların vazife gördükleri yerlerde aday olmaları ha
linde seçim emniyeti bakımından, Devlet imkânlarının ve itibarının seçim malzemesi haline gelmesinin ön
lenmesi a'macı ile istifa e'fcmeleri gereğini hükme bağlamıştı. 

Tasarı, bu sistemin tamamen aksini benimseyerek, memurların aday olabilmeleri için istifa etmeleri ge
rektiği ilkesini benimsemiştir. Tasarıda benimsenen bu sistem ise, Anayasanın 76 ncı maddesinin son fıkrası 
tarafından kabul edilmişti. 

Madde 17. — «Ordu mensuplarının adaylığı» ile ilgili bu madde 306 sayılı Kanundan alınmıştır. Mad
denin sevk amacı Ordumuzun politika dışında tutulması gibi memleketin yüksek menfaatini korumaktır. 

Madde 18. — «Adaylık için müracaat»ı düzenleyen bu madde başkaca açıklamayı gerektirmeyecek ölçü
de açıktır. 306 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinden alınırken bir başka maddede düzenlenen bağımsızla
rın adaylıklarını koymaları hususu Tasarının bu maddesine alınmamıştır. 

Madde 19. — «Adaylara karşı itiraz» kenar başlıklı bu maddede, Tasarının bir önceki 18 inci maddesine 
göre geçici olarak ilan edilen adaylara karşı itiraz düzenlenmektedir. İtiraz geçici ilandan itibaren iki gün 
içinde yapılacak, itirazlar il seçim kurullarınca oy verme gününden önceki 32 nci gün akşamına kadar ka
rara bağlanacaktır. Bu kararlara itiraz da yine iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna yapılacaktır. Yüksek 
Seçim Kurulu, üç gün içinde veya engeç kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar, itirazları karara bağlamak 
zorundadır. 

Bu maddede hak sahipleri bakımından tanınan süreler hak düşüren süreler olup, bunların geçirilmesi 
halinde eski hale iade veya mazeret varsa bunun kabulü söz konusu olmaz. 

Adaylara karşı itiraz sorunu, 306 sayılı Kanunun 14.7.1965 gün ve 656 sayılı Kanunla değişik 39 uncu mad
desinde aynen düzenlenmişti. 

Madde 20. — Tasarının bu maddesi «Müracaatların incelenmesi» ile ilgilidir, 306 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinden aynen alınmıştır, izahı gerektirmeyecek kadar açıktır. 

Madde 21. — «Adayların ilanı» kenar başlıklı bu madde, 18 inci maddede düzenlenen geçici ilandan farklı 
olarak adayların kesin ilanının ne zaman ve hangi vasıtalarla yapılacağını göstermektedir. 

Oy verme gününden önceki 27 nci gün Resmî Gazete ve Radyo ve Televizyonla kesinleşen adaylıklar ilan 
edilir. 

Bu madde 306 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden aynen alınmış, sadece televizyonla ilan hususu ilave 
edilmiştir. 

Madde 22. — «Adaylıktan istifa ve ölüm» ile ilgili Tasarının bu maddesi 306 sayılı Kanunun 17.5.1979 gün 
ve 2234 sayılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden sonra, aday listelerinde meydana gelen eksilmelerin tebliği, tamamlan
ması, tamamlanmama halinde uygulanacak müeyyideyi düzenleyen madde açıktır. 

Madde 23. — «Kullanılacak oy pusulası ve oyların kullanma şekli» ne ilişkin bu maddede oy pusulaları
nın hazırlanması ve kullanılması düzenlenmiştir. 

Maddeye göre milletvekili seçiminde birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Birleşik oy pusulasını kulla
nırken seçmen, bütün partilerin adaylarıyla bağımsız adayları aynı zamanda aynı oy pusulası üzerinde göre
cek, seçimini en geniş şekilde önündeki bu adaylar arasında yapılacaktır. Birleşik oy pusulası kullanmanın ön
seçimler üzerinde ve adayların tutumu ve partilerin aday tespitinde gösterecekleri özen üzerindeki tesirleri müs
pet olacaktır, özellikle seçmenin birden fazla partinin adayı ile bağımsız adaylara oy verebilmesi siyasî reka
beti artırmaya bu şekilde siyasî istikrarı sağlamaya matuftur. Bu maddenin 5 inci bendinde bu imkân düzenlen
mektedir. 
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tkinoi fıkranın 1 inci bendine göre oy pusulaları filigranlı kâğıtlara basılacak, ayrıca zarf kullanılmayacak
tır, oy pusulaları zarf haline getirilerek ucundan yapıştırılacaktır. 

2 nci bende göre ise : Oy pusulalarında partilerin birer sütunu olacaktır. Oy pusulasında dikey olarak yer 
alan bu sütunların soldan sağa doğru hangi partilere ait olacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kura çekilerek 
belirlenecektir. 

Siyasî partilerden her birine ait sütunda sırası ile : 
a) 'Partinin özel işareti, 
b) 'Bunun altında partinin başharfleri, 
c) Daha altta partinin tam yazı halinde adı, 
d) Arah'k ve çiziği, 
e) 2 santimetre çapında boş daire, 
f) Çizgi, 

g) Partinin kesinleşen adaylarının aldıkları sıra numarasına göre listesi ve her adayın hizasında bir kare 
bulunur. 

Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız adaylar sütunu yer alacaktır. 
Bu sıkı sekili hükümleri, seçmene oyunu kullanırken azamî kolaylık ve açıklığın sağlanması, adayların ve 

partilerin tanıtılması amacını gütmektedir. 
3 üncü bentte bağımsız adayların başvuruları, yatırmaları gereken para miktarı, bu paranın Hazineye ge

lir kaydedilmemesi için almaları gerekli oy miktarı, adaylıktan çekilmeleri veya ölümlleri halinde yapılacak 
işlemler ve özel işaretler ile ilgili hükümler yer almıştır. ' 

4 üncü bent hükmüne göre : 'Birleşik oy pusulaları dörtyüzlük paketler halinde getirilir ve paketlerle için
deki oy pusulaları numaralanır. Yüksek Seçim Kurulu bu paketleri seçim çevrelerine gönderir. 

Bu hükmün amacı, oy pusulalarının emniyetle ve tek elden hazırlanıp dağıtılmasını sağlamaktır. Oy pu
sulasının oy verme gününden önce dağıtılma teşebbüslerini, bu şekilde seçmenlerin seçim sandığı dışındaki 
yerlerde izaç edilmelerini önlemektir. 

Bentte yer alan, paketin hangi sandık kuruluna verildiğine dair hüküm, oy pusulalarının sandıktan san
dığa dolaşmasını da engellemek suretiyle yukarıda açıklanan gerekçeler ve faydalar sağlanmak istenmiştir. 

Oy verme günü sandık kurulu bütün oy pusulalarını 'sandık kurulu mühürü ile mühürleyecektir. Seçmene, 
bu oy pusulalarından işaretsiz bir adedi, sandık kurulunca verilecektir. Böylece, son ana kadar oy pusulaları 
seçim yönetim ve denetimi kendisine Anayasa ile tevdi edilen yargının ve sandık kurulunun dikkatine ve gö
zetimine tevdi olunmuştur. 

Bu hükümler oy pusulaları hakkında alman tedbirlerin nihaî safhasını oluşturmaktadır. 
İşaretsiz birleşik oy pusulasını ve «Bvet» yazılı mühürü alan seçmen kapalı oy verme yerinde oyunu kul

lanır. Oy verme, ayrıntılı olarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 8'6 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 

23 üncü maddenin 5 İnci bendi seçmenin birleşik oy pusulasını nasıl kullanabileceğini göstermektedir. 
Bent hükmü seçmenin ya bir partiye ait sütundaki boş daireye «Bvet» mühürü basabileceğini veya mü

hür basmakla birlikte mühiür bastığı parti adaylarından seçmen istedlilklerînin hizasına (X) çarpı konulmasını 
ilk iki ihtimal olarak düzenlemiştir. Birleşik oy pusulası kabul edilen sistemde seçmenin sadece mühür basa
rak oyunu kullanabilmesi büyük bir kolaylıktır. Partinin yaptığı önseçime ıgüven duyan seçmenin iradesini 
global açıklamasına fırsat verir. Okur - yazar olmayanların bulunduğu ülkeler için de pratiktir. Bununla be
raber hem mühür basmak hem sıra dışından adaylar işaretlemek mümkündür. 

Üçüncü ihtimal, seçmenin mühür kullanmadan çeşitli siyasî partilere ait adaylardan ve bağımsız aday
lardan, seçmeyi istediklerinin adları hizasına (X) çarpı işareti koyarak oyunu kullanmasıdır. Seçmen oyunu 
çeşitli eğilimlere ve partilere mensup adaylar arasında oyunu parçalamak isterse buna engel olunmamalıdır. 
Nasıl seçmen, oyunu bir partinin bütün adayları arasında paylaştırabiliyorsa, yahut başka deyimle oyunu bir 
partide temerküz etttirebiliyorsa, kabul edilen sistemde, çeşitli partilerin adayları ile bağımsız adaylar arasın
da da paylaştıralbilecektir. Bu oylama biçiminin «Siyasî partilerin demokratik siyasî hayatının vazgeçilmez 
unsurları olması» ile çelişen bir yönü bulunmamaktadır, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 588) 



— 10 — 

Seçmen oyunu bir siyasî parti sütununa sadece mühür basarak kullanmışsa, o partinin adaylarına baştan 
itibaren ve sırası ile 'birer oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu sadece bağımsız aday iç'in kullanacak ise mühürü ona ait fboş daireye basar ve ona bir 
tek oy vermiş olur. 

Seçmen hem bir partinin sütununa mühür basar hem de o parti adaylarının hizasına (X) çarpı işareti 
koyacak ise, bu takdirde, hizasına (X) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy vermiş sayılır. Bu yolu seçen seç
menin koyacağı (X) çarpı işaretlerinin sayısı, o seçim çevresinden çıkabilecek milletvekili sayısından az olma
malıdır veya Ibu sayıyı aşmamalıdır. Aşarsa, bilfarz, 6 milletvekili çıkaran bir seçim çevresinde, seçmen 6 değil 
de 4 veya 9 (X) çarpı işareti koyarsa, seçmenin bu işaretleri dikkate alınmaz, bu 'takdirde sadece mühür 
koymuş sayılarak, o partinin adaylarına baştan itibaren ve sırası ile birer oy vermiş sayılır. 

Seçmenin, 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde 9 (X) çarpı işareti koyması hailinde bu 9 adaydan 
hangi 6 sini seçtiği belli olmadığından, 4 adayın hizasına (X) çarpı işareti koyması halinde ise adaylar ara
sında kabul edilmez seçim mücadelesine yer vermemek için iki müeyyide uygulanabilirdi. Bunlardan ilki oy 
pusulasını geçersiz saymak, diğeri ise seçmenin koyduğu (X) çarpı işaretlerini dikkate almadan, onun sütunu
na «Evet» mühürlünü bastığı partinin adaylarına baştan itibaren ve sırası ile birer oy vermiş olduğunu farzet-
mektir. Tasarı oyunu kullanmak üzere sandık başına gelmiş, gerekli bütün işlemler tamamlanmış, oy pusu
lasını mühüriemiş bir seçmenin oyunu iptal yolunu seçmemiş, oy kullanma iradesi yararına çözümü benimse
yerek, oy kurtarmak üzere, geçerli saymıştır. 

Seçmenin aday sayısından az veya çok (X) çarpı işareti koyduğu halde oyu geçerli sayılırsa, oyunu han
gi yönde kullanmış olduğu, ancak bir kanunî karine île çözülebilir, 

Seçmen fazla işaret koymuşsa, 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde 9 (X) çarpı işareti koymuşsa 
iki yoldan biri seçilebilir '(oyu geçerli saydığımıza göre) : 

'Birincisi baştan ilk 6 (X) çarpı işareti dikkate alınır. 7, 8 ve 9 uncu sıradaki <X) çarpı işaretler yok farze-
dilin 

İkincisi seçmenin koyduğu (X) çarpı işaretlerinin tümü yok farzedilerek bir kanunî karine olarak, seçme
nin o partinin adaylarına baştan ve sıra ile birer oy verdiği kabul edilir. 

Tasarı, bu iki yoldan ikincisini tercih etmiştir. Böylece partinin yapmış olduğu sıralamaya kanunî bir 
prim tanınmak istenmiştir. 

Seçmen, 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde 4 işaret koymuşsa yine iki yoldan biri seçilebilir 
(oyu geçerli saydığımıza göre) : 

'Birincisi, seçmenin hizasını işaretlemiş bulunduğu 4 aday dışında kalan o partinin adaylarından en baştan 
itibaren ilk iki tanesine oy verdiği kabul edilebilir. 

'İkincisi, seçmenin koyduğu (X) çarpı işaretlerinin tümü yok farzedilerek, bir kanunî karine olarak, seç
menin o partinin adaylarına baştan ve sıra ile birer oy verdiği 'kabul edilir. 

Tasarı, bu iki yoldan 'ikincisini tercih ederek partinin yapmış olduğu sıralamaya prim tanımıştır. 
Seçmen ister o seçim çevresinde çıkacak milletvekilisayısından fazla, ister az sayıda aday için (X) çar

pı işareti koymuş olsun, böylece bu iki durum aynı hukukî rejime bağlanmıştır. Seçmenin işaretleri yok sayıl
makta, seçmenin partinin yaptığı sıralama içinde baştan ve sıra ile birer oy vermiş olduğu kabul ve farz olun-
maktadu\ 

Seçmen oy pusulasına mühür basmamakla beraber bir partinin adaylarına, o seçim çevresinin çıkaraca
ğı milletvekili sayısında işaret koyarsa, bu işaretler geçerli olacak, hizasına (X) çarpı işareti konulan adaylar 
birer oy almış olurlar. 

Seçmen oy pusulasına mühür basmamakla birlikte bir partinin adaylarına o seçim çevresinin çıkaracağı 
sayıdan az veya elok (X) çarpı işareti koyarsa, oy pusulası geçersiz olur. 

Seçmen, o seçim çevresinde çıkacak milletvekili sayısı ile bağlı kalmak koşulu ile, birleşik oy pusulasında 
yer alan siyasî parti adayları ile bağımsız adaylara (X) çarpı işareti koyarak oyunu kullanabilir. 

Çıkacak milletvekili sayısından az veya çok sayıda aday için (X) çarpı işareti kullanılırsa oy pusulası 
geçersiz sayılır. 
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6 ncı 'bendi kullanılmayan oy pusulalarının dökümünü ve tutanağa geçirilmesini düzenlerken, dolaylı ola
rak denetim hükümleri ihtiva etmektedir. Tutanakta kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları toplamı, pa
ketten çıkan oy pusulası adedine eşit olmalıdır. 

Maddenin 7 nci bendi oy verme yerinde ve sandık alanında siyasî parti adaylarının liste halinde ilanı ile 
seçim tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanmasını düzenlemiştir. 

Madde 24. — Madde bir adayın, bir siyasî partinin, bir bağımsız adayın aldığı geçerli oyların hesaplanma
sını göstermektedir. Madde, başkaca izahı mucip olmayacak kadar açık bulunmaktadır. 

Madde 25. — «Geçerli olmayan oy pusulaları» ile ilgili Tasarının 25 inci maddesi 306 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinden alınmıştır. Her iki madde de 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 103 üncü maddesine göndermede bulunmakla iktifa etmişlerdir. 

Madde 26. — Tasarının «Sayımın ilanı ve tutanağa geçirilmesine ilişkin 26 ncı maddesi, sandık kurulu
nun oyların sayım ve dökümünü yaparken siyasî partilerin ve partili adaylar ile bağımsız adayların herbiri-
nin aldığı oy sayısını tespit edeceğini düzenlemektedir. Sayımın ilanı ve sonuçların tutanağa geçirilmesinin 
teknik ayrıntıları 298 sayılı Seçimleri Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 105 inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Bu iki madde arasındaki bağlılık dikkatten uzak tutulmamalıdır. 306 sayılı 
Kanunun 29 uncu maddesi bu hükmün kaynağını teşkil etmektedir. 

Madde 27. — «ilçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi» ile ilgili Tasarının bu maddesine göre bir
leştirme sandık tutanaklarının birleştirilmesi suretiyle olacaktır, ilçe seçim kurulu siyasî partilerin, partili 
adayların, bağımsız adayların herbirinin almış oldukları oy sayısını tespit edrr, tutanağa geçirir. 306 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi bu maddenin kaynağıdır. 

ilçe seçim kurullarında seçim sonuçlarının birleştirilmesi usulü, birleştirme işleminin aralıksız sürmesi, 
ne sayıda müşahit bulunacağı, tutanakların nasıl düzenleneceği, hazırlanan tutanakların il seçim kuruluna in
tikal ettirilmesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 108 inci 
maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu iki madde bu itibarla irtibatlıdır. 

Madde 28. — «11 seçim kurullarında birleştirme»yi düzenleyen tasarının 28 inci maddesi il seçim kurul
larında yapılacak işlemleri ve tutanak sonuçlarının alınmasını düzenlemektedir. 306 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi bu maddenin kaynağıdır ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 109 uncu maddesi bu madde ile irtibatlıdır. 

Madde 29. — Tasarının bu maddesi «Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde et
tikleri milletvekili sayısının hesabı» ile ilgilidir. 

Bu konuda birinci ilke, genel seçimde ülke genelinde geçerli oyların yüzde onunu geçemeyen partilerin 
milletvekili çıkaramamasıdır. Ara seçimlerde de seçim yapılan seçim çevrelerinin tümünde geçerli oyların 
yüzde onunu geçemeyen partiler de milletvekili çıkaramazlar. 

Bu ilkeye (ulusal planda yüzde on baraj) denilebilir. Baraj konulmasının sebebi mahallî partilerin oyla-* 
rın dağılmasına sebep olmalarının engellenmesidir. Bu şekilde parlamento faaliyetlerinde istikrar, hükümet
lerin devamında istikrar sağlanması amaçlanmıştır. Yüzde onluk bir barajın, bazı fikirlerin parlamentoda tem
sil edilmeyeceği şeklindeki eleştiri karşısında, istikrar ve geniş temsil düşünceleri arasında bir tercih yapmak 
gerekmiş, Tasarı istikrarı tercih etmiştir. 

İkinci ilke, maddenin beşinci fıkrasında yer almaktadır. Bu ilkeye göre «Bir seçim çevresinde, kullanılan . 
geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy 
alan siyasî partilere veya bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilemez. 

Mesela 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde : 
A Partisi 200 000 
B Partisi 100 000 
C Partisi 60 000 
Bağımsız Aday 200 000 
D Partisi 40 000 

oy almış iseler, geçerli oyların toplamı, 600 000'dir. Bu rakam çıkacak milletvekili sayısına bölü
nürse (600 000 : 6), 100 000 rakamı çıkar. 100 000 oy almamış olan C partisi ile D partisine milletvekiliği 
tahsis edilmez. 
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Bu halde milletvekili çıkaramayan C ve D partilerinin aldıkları oylar dikkate alınmadan, milletvekillik
leri diğer A ve B partileri ile bağımsız aday arasında maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslara göre paylaştı
rılır. 

Örnekte C ve D partilerinin maruz kaldıkları bu baraja da «Seçim çevresi barajı» denilebilir. Bunun 
amacı sırf mahallî nitelik taşıyan ulusal plana yükselememiş partilere engel olmaktır. 

Siyasî partiler ile bağımsız adayların çıkaracakları milletvekili sayısını tespit etmek üzere, bunların adları 
alt alta yazılır, hizalarına da aldıkları oylar yazılır. Bundan sonra siyasî partilere ait oy sayıları önce bire, 

1 sonra ikiye, üçe ila ... bölünür ve alt alta yazılır. Bu bölme milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar devam 
eder. O seçim çevresi 5 milletvekili çıkaracak ise 5'e kadar bölme işlemi devam eder. 

PARTİLER A B C D 

Önce bire bölme (Aldıkları oy) 
Sonra ikiye bölme 
Sonra üçe bölme 
Sonra dörde bölme 
Sonra beşe bölme 

270 000 
135 000 
90 000 
67 500 
54 000 

230 000 
115 000 
76 666 
57 500 
46 000 

150 000 
75 000 
50 000 
37 500 
30 000 

76 000 
38 000 
25 333 
19 000 
15 000 

Bu bölmeden elde olunan sonuçlar parti iarkı gözetmeksizin alta alta yazılır. Ancak hemen işaret edelim ki, 
geçerli oy adedi 726 000, çıkacak 5 milletvekiline bölününce 145 250 rakamını tutturamayan D partisine mil
letvekili tahsis olunamayacağından, onun aldığı oylar hesaba katılmaz. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

270 000 
230 000 
150 000 
135 000 
115 000 
95 000 
76 666 
75 000 

(A) 
(B) 
(Q 
(A) 
(B) 

Bu seçim çevresinden 5 milletvekili çıkacağından ilk beş sırada yer alan partiler milletvekili çıkaracaklar
dır. Buna göre : 

t 

A Partisi 2 milletvekili 
B Partisi 2 milletvekili 
C Partisi 1 milletvekili 
çıkaracaklardır. 

Tabiî üç partinin ulusal planda yüzde onluk barajı aştığı farzolunmaktadır. 
Madde 30. — «Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti» tasarıya göre şu şekilde olacaktır. 28 inci 

maddeye göre bir partinin milletvekili adaylarının aldıkları oyların listesi yapılır, en yüksek oyu almış olan
lar milletvekili olurlar. Bu maddenin karşılığı 306 sayılı Kanunun 33 üncü maddesidir. 

Madde 31. — Tasarının bu maddesi «Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve 
tutanakların verilmesi» ile ilgilidir, 306 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 

İzahı gerektirmeyecek kadar açıktır. 

Madde 32. — «Seçim sonuçlarının ilan ve yayımı» ile ilgili bu madde açıktır. 
Madde 33. — «Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanması» ile ilgili bu mad

de 306 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinden aynen alınmıştır. Madde açıktır. 

Madde 34. — «Seçimlerin belgelerinin sağlanması» ile ilgîl'i Tasarının 34 üncü maddesi, 306 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
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Madde izahı gerektirmeyecek ölçüde açıktır. 
Madde 35. — «Seçimin veya Tutanağın iptali» ile ilgili bu madde 306 sayılı Kanunun 38 inci madde-

* sinden alınmıştır. Madde açıktır. 
Maıdde 36. — «Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak kanun» olarak madde 298 sayılı Seçim

lerin Temd Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu göstermektedir. Esasen yer yer Tasarı mad-
dderiride de iki kanun arasın'daki irtibat gösterilmiştir. 

Ek Madde 1. — 298 sayılı Kanunda bulunan «Cumhuriyet Senatosuna ilişkin hükümler», Cumhuriyet Se
natosu kalktığından maddeler metinlerinden çıkarılmıştır. 

Ek Madde 2. — 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü bendine oy kullanamayacaklar arasına ceza 
ve tütükevleriride bulunanlar eklenmiştir. 

Ek Madde 3. — 298 sayılı Kanunun 4 üncü bendi ilk kongreler île ilgilidir. 
Ek Madde 4. — Propaganda süresi ile ilgili 298 sayılı Kanunun 52 ncl maddesinin değişikliğine ilişkin

dir. 
Ek Madde 5. — 298 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlan

mıştır. 
Geçici Madde 1. — Siyasî partilerin radyo ve televizyondan ilk genel seçimlere kadar eşit yararlanaca

ğını düzenlemektedir. ' 
Geçici Madde 2. — îl'k genel seçimlere kadar siyasî partilerin ilçe seç'im kurullarınca birer asıl birer ye

dek üye vermderi düzenlenmiştir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Anayasa Komisyonu 9 Haziran 1983 
Esas No. : 1/498 

Karar No. : 4 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi genel kurulunca 6 Mayıs 1983 tarihli 97 nci Birleşiminde işaret oyuyla kabul edilmiş 
olan «Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı» Komisyonumuza havale edilmekle yetkili temsîlciler'in iştirakiyle 
kanun tasarısının Komisyonda inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalarda ilgili bakanlık temsilcileri
nin ve uygulayıcı uzman kişilerin görüşleri de alınmıştır. Komisyon çalışmalarında; 

1. Anayasanın «seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları»na ilişkin 67 nci maddesinde yer alan 
«vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siya
sî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimler ve halk oy
laması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve de
netimi altında yapılır » hükmü ile Anayasanın yasama bölümünde yer alan 75 ve müteakip mad
deleri göz önünde bulundurulmuştur. 

2. Milletvekili seçimlerinde yukarıda açıklandığı üzere seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel 
oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre bu seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılması temel il
kesinin sağlanmasının yanı sıra seçimlerin pratik, en az oy kaybına neden olabilecek kolaylıkta yapılması ve 
seçim sonuçlarının kısa sürede alınması gereği de göz önünde bulundurulmuştur. 

3. Anayasanın 75 inci maddesi hükümlerine göre milletvekili sayısı 400 olarak tespit edilmiş bulundu
ğundan bu 400 milletvekilinin illere dağıtılması esası üzerinde de durulmuştur. Danışma Meclisince kabul 
edilmiş bulunan kanun tasarısının 3 üncü maddesinde; son genel nüfus sayımıyla belli olan Türkiye Nüfusu
nun 400'e bölünmesi suretiyle elde edilen rakam esas alınarak, her ilin çıkaracağı milletvekili sayısının, il 
nüfusunun bu rakama bölünmesi suretiyle tespit olunacağı belirtilmiş ve bu arada bu suretle hesaplanan mil
letvekillerinin sayısı 400'ü bulmadığı takdirde nüfusu 1 milletvekili çıkarmaya kâfi gelmeyen İllere birer mil
letvekili verildikten sonra, artık nüfus bırakan illerin, artıkların büyüklüğüne göre sıraya konacağı ve artan 
milletvekilliklerinin bu sıraya göre dağıtılacağı açıklanmıştır. Maddede ayrıca yapılan bu tespit sonunda, çı
karacağı milletvekili sayısı 7'ye kadar olan illerin bir seçim çevresi sayılacağı çıkaracağı milletvekili sayısı 
7'den fazla olan illerin l'den fazla seçim çevresine bölüneceği bu bölmede ilçelerin mülkî bütünlüğünün ko
runacağı ilkesi getirilmiştir. 

Yapılan incelemede madde gerekçesinde geniş şekilde açıklanacağı üzere milletvekilliklerinin illere dağılı
mında nüfusu az olan illerin durumuyla Cumhuriyet Senatosunun kaldırıldığı göz önünde bulundurularak 
yeni esaslar üzerinde durulmuştur. 

4. 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun önseçimle ilgili hükümlerinde yer alan önseçim tarihinin oy ver
me gününden en az 60 gün önce olacağı şeklindeki hüküm göz önünde bulundurularak seçimin başlangıç 
tarihinin buna göre tespit edilmesi üzerinde durulmuştur. 

5. Birleşik oy pusulalarının basılıp dağıtılmasına imkân vermek üzere adaylık için başvuru, itirazlar, ke
sin aday listelerinin ilan süreleri gözden geçirilmiştir. 

6. Oy verme ile ilgili hükümlerde yer alan karma oy sisteminin fayda ve sakıncaları üzerinde durulmuş 
madde gerekçesinde geniş olarak açıklanan nedenlerle karma oy sisteminin sakıncalarının daha fazla olduğu 
kanısına varılmıştır. 

7. Seçim sistemi özellikle çoğunluk ve nispî temsil sistemleri her yönüyle gözden geçirilmiştir. Madde 
gerekçelerinde açıklanan nedenlerle kabul edilen nispî temsil sisteminin yanı sıra ülke genelindeki baraj ve 
seçim çevresindeki baraj konuları üzerinde de durulmuştur. 
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8. Bir seçim çevresinde Siyasî Partilerin kazandıkları milletvekili sayüarı belli olduktan sonra bu millet
vekilliklerinin parti listesinde yer alan adaylar arasında nasıl dağıtılacağı konusu üzerinde durulmuş ve ter
cih işaretli oy pusulalarının dikkate alınabilmesi için madde gerekçesinde açıklanan nedenlerle bir baraj ge
tirilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır. 

9. Gerek 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda yer alan hükümler ve gerekse Seçim Kanunu Tasarı
sındaki hükümler göz önünde bulundurularak 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümler'i ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda zorunlu olarak yapılması gereken değişiklikler anılan Kanun gözden 
geçirilerek tespit edilmiştir. 

Komisyon tarafından son şekli verilmiş bulunan Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı 8 bölümden ibaret 
olup tasarı maddelerinin ilgili bölümlerde yer alması prensibi göz önünde bulundurularak bölümler buna 
göre düzenlenmiştir. 

Kanun Tasarısında : 
1 inci Bölüm, Genel Hükümleri; 
2 noi Bölüm, Seçim öncesi İşleri; 
3 üncü Bölüm, Seçim Günü fişleri; 
4 üncü Bölüm, Seçimden Sonra Yapılacak tşleri; 
5 inci 'Bölüm, Çeşitli Hükümleri; 
6 ncı Bölüm, Değiştirilen Kanun Hükümleri; 
7 nci Bölüm, Geçici Hükümleri; 
8 inci Bölüm, Son Hükümleri; 
İçermektedir. 
Komisyonca yapılan çalışmalarda yukarıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurulmak suretiyle tasarı

nın tümü prensip olarak benimsendikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Madde 1. — Danışma Meclisi metninde bulunmayan amaç ve kapsam maddesi 1 inci madde olarak tasarıya 
eklenmiştir. 

Madde 2. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi 2 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 3. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Seçim Çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısına ilişkin Danışma Meclisi metninin 3 üncü 

maddesi 4 üncü madde olarak aşağıda belirtilen nedenlerle yeniden düzenlenmiştir. 
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde her tl'e önce bir milletvekilliği verilmesi esası getiril

miştir. Bu yapıldıktan sonra 400 milletvekilinden geriye kalan 333 milletvekilinin illere dağılımında; son 
genel nüfus sayımıyla belli olan Türkiye nüfusunun geriye kalan bu milletvekili sayısına bölünmek suretiyle 
bir rakam elde edilecektir, illerin nüfusunun bu rakama bölünmesiyle her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili 
sayısı tespit edilecektir. 11 nüfusunun belirtilen bu rakama bölünmesi suretiyle kalan artık nüfuslar bu ra
kamdan az ise veya illerin nüfusu yani bir kısım illerin nüfusu bu rakamın altında ise bu durumdaki ille
rin nüfuslarıyla artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklük esasına göre sıraya konulacak ve artan 
milletvekillikleri bu sıraya göre dağıtılacaktır, i 

Bu duruma göre iller önce nüfuslarına Çakılmadan birer milletvekili alacaklardır sonra yapılan hesapta 
nüfuslarının büyüklüğü ölçüsünde ayrıca milletvekilliği alacaklardır. Nüfusları önce dağıtılan bir milletvekili
nin dışında ayrıca milletvekilliği almaya yetmeyen iller ile nüfusları akımından ayrıca belli miktarda mil
letvekilliği aldıktan sonra artık nüfuslar bırakan İllerin yukarıda açıklandığı üzere artık nüfusları büyüklük 
esasına göre sıraya konacak ve 3 üncü aşamada da artan milletvekillikleri bunlar arasında bu sıraya göre da
ğıtılacaktır. 

Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre; 
18 11 7 ve daha fazla milletvekili çıkarabilecektir. 
25 11 6 ve daha fazla milletvekili çıkarabilecektir. 
38 11 5 ve daha fazla milletvekili çıkarabilecektir. 
29 11 ise 4 ve daha az milletvekili çıkarabilecektir. 
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Ancak, 1980 Nüfus Sayımlarına göre yapılan hesapta2'den az milletvekili çıkaran il bulunmadığı anlaşılmak 
tadır. 

Yine yapılan incelemeye göre milletvekili sayısı Anayasa Hükmü uyarınca 450'den 400'e inmesine rağ
men komisyonca kabul edilen milletvekili dağıtım sistemine göre 33 ll'in milletvekili sayısında bir değişiklik 
olmamakta 4 ll'in milletvekili sayısı artmakta genellikle milletvekili sayısı fazla olan 30 ll'in toplamında 54 
milletvekilliği eksilmektedir. 

1980 Nüfus sayımlarına göre 18 İl milletvekilliklerinin % 49'unu almakta 6 veyahut daha fazla milletve
kili çıkaran 25 il'e milletvekillerinin <% 59,5 oranı düşmektedir. 5 veya daha fazla milletvekili çıkaran top
lam 38 İl İse % 75,75 oranında milletvekili çıkarabilecektir geriye kalan 29 İl % 24,25 oranında milletvekili 
çıkarabilecektir. 

7'den fazla milletvekili çıkaran iller seçim çevrelerine bölünecektir. İllerin seçim çevrelerine bölünmele
rine ilişkin olarak getirilen ölçüler nüfus ve coğrafî durum esası gibi objektif ve kesin ölçüler olarak benim
senmiştir. 

Ayrıca maddeye yapılan ilaveyle bir ilin milletvekili sayısının belli olduktan sonra bu milletvekili sayısı
nın o ilin seçim çevrelerine taksiminde de nüfus bakımından illerin milletvekili sayısının tespitine ilişkin 
esasların uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 5. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 5 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları tefrik edilerek bu mad
deye alınmış ancak 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Önseçimle ilgili olarak getirdiği süreler göz önün
de bulundurularak seçimin başlangıç tarihi 3 Temmuz olarak benimsenmiştir. Ayrıca maddeye Anayasa hü
kümlerine uygun olarak savaş sebebiyle seçimlerin geriye bırakılması hakkında hükümler eklenmiştir. 

Madde 7. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesinin 3, 4 ve 5 inci fıkraları 7 nci madde halinde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları 8 inci madde olarak ye
niden düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan hüküm araseçimi de 
kapsayacak şekilde müstakil bir madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi yalnızca kenar başlığı değiştirilmek suretiyle 10 
uncu madde olarak benimsenmiştir. 

Madde 11. — Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi 11 inci madde olarak düzenlenmiş ve 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun üyeler hakkında getirdiği hükümler de göz önünde bulundurularak maddeye 
açıklık getirilmiştir. 

Madde 12. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi 12 nci madde olarak düzenlenmiş maddenin 
1 inci fıkrası 10 ve 11 inci maddeleri kapsayacak şekilde geliştirilmiş. Ayrıca, maddenin 2 nci fıkrasında 
yer alan «Siyasî Partilerin genel merkezlerindeki yetkili organları» ibaresi 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun adayların tespitine ilişkin hükümleri dikkate alınarak «2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu hükümleri
ne göre» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 13 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde ,14. — Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi 14 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 15. — Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi 15 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 16. — Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi 16 ncı madde olarak kabul edilmiş maddenin 

1 inci fıkrasına Siyasî Partilerin müşterek liste halinde aday gösteremeyecekleri hükmü de getirilmiştir. Ay
rıca maddeye yeni bir fıkra eklenerek bağımsız adayların da birden fazla seçim çevresinde aday olamaya
cakları vurgulanmıştır. 

Madde 17. — Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak ve madde metnine 
açıklık getirmek suretiyle 17 nci madde olarak benimsenmiştir. 
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Madde 18. — Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesiyle 17 nci maddesinin 1 inci fıkrası 18 inci madde 
olarak ve redaksiyona tabi tutularak düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesinin 2 ve müteakip fıkraları 18 inci madde kapsa
mına giren tüm kişileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Maddenin 3 üncü fıkrasındaki düzenle
meye göre ayrılma hakkını kazanmış olanların ayrılma istekleri genel olarak reddedilemeyecektir. Ancak 
savaş ve seferberlik hallerinde muvazzaf subay ve astsubayların ayrılma istekleri bu hükmün dışında olduğu 
gibi 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin 7 nci fıkrası kapsamına giren personelle ilgili ola
rak anılan fıkra hükümleri de saklı tutulmuştur. 

Madde 20. — Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesinin, Siyasî Partilerin aday listelerini vermelerine 
ilişkin hükmü 20 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesinde yer alan bağımsız adaylara ilişkin hükümler 
21 inci madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 22. — Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle ve itiraz 
süreleri kesin şekilde belirtilerek düzenlenmiştir. 

Madde 23. — Danışma Meclisi metnimin 20 noi maddesi redaksiyona 'tabi tutulmak suretiyle 23 üncü ' 
madde olarak toentosenmlişlıir. 

Madde 24. — Danışma Meclisi metnimin 21 inci maddesi 24 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Yapı
lan düzenlemede birleşik oy pusulalarının basılması ve seçim çevrelerine gönderilmesi içlin gerekli süre ger
çekçi bir 'biçimde yeniden tespit edilmiş ve ayrıca il seçim kurullarının kendi seçim çevrderimdefci adayları 
Yüksek Seçim Kurulunun belirttiği tarihte ilan edecekleri vurgulanmıştır. 

Madde 25. — Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi 25 indi madde olarak değiştirilmiştir. Yapı
lan düzenlemede aday. listelerinim kesinleştiği tarihten sonra bu listelerde meydana gelen eksilmelerin ta-
miamlanmayacağî vurgulanmıştır. Listedeki boş yerler liste sırasına göre adayların otomatik olarak kaydı
rılması suretiyle doldurulmuş sayılacağı esası getirilmiştir. Örneğin, 7 milletvekilli çıkaran bir seçim çevresin
de iki kat aday olarak gösterilen 14 adaydan 7 nci aday liste kesinleştikten sonra istifa etmiş ise aday lis
tesi tamamlanmayacak ancak, 8 inci aday 7 ncinin yerine 9 ve müteakip adaylar da 8 ve takip eden adayla
rın yerine sırasıyla geçmiş sayılacaklar. 14 üncü adaylık da boş kalacaktır. 

Madde 26. — Danışma Meclisli metninin 23 üncü maddesi 26 ncı madde olarak düzenlenmiştir. Bu dü
zenlemede bağımsız adaylar için özel işaret konusu incelenmiş her ne kadar 298 sayılı Kanunun 78 inci mad
desinde de hüküm var ise de bağımsız aday olarak milletvekilliği için müracaat edenlerin birleşik oy pusu
lasında özel işaret diğer bir deyimle amlblem kullanılmasının gecikmelere neden olacağı dikkate alınarak 
bu husus madde metnimden çıkarılmıştır. Kuşkusuz maddede yer alan Siyasî Partilerin özel işareti deyimi 
Siyasî Partiler Kanununda yer alaın amblem anlamındadır. Ayrıca maddede yapılan bir değişiklikle birleşik 
oy pusulasında partinin adının baş harfleri ibaresi yerine kısaltılmış, adı ibaresi yer almıştır. Maddede ba
ğımsız adayların birleşik oy pusulasında nasıl gösterilecekleri hakkında da düzenleyici hükümlere yer veril
miştir. 

Madde 27. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi 27 nci madde olarak düzenlenmiştir. Bu dü
zenlemede birleşik oy pusulalarının ayrı ayrı numaralandırılmasının 'baskı işlerinin uzamasına neden olaca
ğı aynca 'her 'birleşik oy pusulasıımın numaralandırılmasının uygulamada herhangi bir yarar temin etmeye
ceği göz önünde bulundurularak birleşik oy pusulalarının konduğu paketlerin numaralandırılıp mühürlene
ceği hükmü getirilmiştir. Maddenin diğer fıkraları redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Madde 28. — Danışma Meclisi metninin 25 indi maddesi 28 inoi madde olarak düzenlenmiştir. Bu mad
deyle ilgili olarak yapılan incelemede öncelikle karma oy sistemi üzerinde durulmuştur. Karma oy sistemi 
seçmene istediği adaya oy verme imkânını tanıyan ve bunun sonucu olarak da meclise seçmenin siyasî par
ti listelerinden seçtiği kişilerin gelmesi imkânını sağlayan bir oy sistemi olmakla 'birlikte karma oy sistemi
nin oy kullanmayı güçleştireceği oyların geçersiz kılınmasına neden olacağı ayrıca sayımın ilanı ve neticele
rin atamasını geciktireceği gibi karma listede seçmen Siyasî Parti listelerinin alt sıralarındaki adaylara ter
din işareti kullanıp oy vermesi halimde bu oylar aynı zamanda partiye verilmiş oy sayıldığımdan kabul edi
len seçim sisteminin sonucu olarak seçmemin karma listeye dahi ettiği adaylar yerine o partiden başka 
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adayların milletvekili seçilebileceği diğer taraftan oyların sunî olarak kabarmasına neden olan bir sistem bu» 
lunduğü 'anlaşılmıştır. Nitekim Danışma Meclisince kabul edilen metne göre 7 milletvekili çıkaran bir seçim 
çevresinde oy .kullanan bir seçmenin oyu 7 oy olarak kabul edilmektedir. 5 veya 3 milletvekili çıkaran se
cini çevrelerinde ise oy kullanan seçmenleriın ayları 5 veya 3 oy olarak kabul edilmektedir. Bütün bu oy
lar ülke genelindeki barajın hesaplanmasında dikkate alınacağından bu şekildeki oyların değişik biçimde ve 
sunî olarak yükseltilmesi milletvekilli sayısına göre seçmenlerin oylarının ülke genelindeki baraja etki dere
cesi farklı olacaktır. Bu husus ise oyların eşitliği prensibine aykırı görülmüştür. Ayrıca, bir taraftan istikrar
lı hükümet sağlanması için baraj öngörülüp nispî temsil sistemi öngörülürken diğer yönden de karma siste
min getirilmesi sistemin kendi içindeki çelişkisi görünümünü vermektedir. Bunun yanı sıra kabul edilen kar
ma oy sistömıinde bağımsız adaylar mağdur olmaktadır. Gerçekten bir seçmen 7 milletvekili çıkaran bir 
seçim çevresinde bir siyasî partiye mühür bastığı zaman siyasî partiye 7 oy verilmiş sayılmakta listeye bir 
bağımsız aday ilave etmiş ise "bağımsız aday bir oy almış siyasî partli ise 6 oy almış sayılmaktadır. Bu hu
sus seçim çevresi barajının tespitinde siyasî partiyi avantajlı kılmaktadır. Listeye 'birden fazla bağımsız ada
yın dahil edilmesi hususu da bu durumu önleyecek nitelikte görülmemiştir. Komisyonca yapılan incelemede 
seçmenin siyasî partiye veya bağımsız adaya teveccüh etmesi yönünde ön bir takdir hakkı tanınmış siyasî 
partiye oy vermeyi öngördüğü takdirde verdiği -oyun bir oy sayılacağı esası getirilmiştir. Seçmen bağımsız 
adaya oy vermeyi öngördüğü takdirde yalnız bir bağımsız adaya oy verebilecek kuşkusuz bu oyu da bir oy 
sayılacaktır. 

Seçmen siyasî partiye oy verdiği takdirde isterse siyasî parti listesi içinde tercih işaretleri de IkuUanabile-
çektir. Ancak bu halde dahi seçmen siyasî partiye bir oy vermiş sayılacaktır. Parti adaylarına yaptıkları 
tercih partinin kazandığı milletvekili sayısı belli olduktan sonra 35 inci madde hükümlerine göre dikkate 
alınacaktır. Yukarıda açıklanan nedenlerle karma oy sistemi kabul edilmeyerek madde yeniden tanzim edil
miştir. 

Madde 29. — Danışma Meclisli metninin 27 nci maddesi 29 uncu madde olarak ve 28 inci maddede 
kabul edilen sistem göz önünde bulundurularalk yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Danışma Meclisi metninin 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak düzenlenmiştir. Bu dü
zenleme yapılırken 298 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde mevcut olan hükümler dikkate alınmış ve 'bu 
maddeye atıf yapılmıştır. Ayrıca 35 inci madde hükümlerinde öngörülen 'biçiımde tercih işaretleri dikkate 
alındığından 35 inci maddenin uygulamasına esas olabilecek bilgilerin de tutanakta belirtileceği vurgulan
mıştır. 

Madde 31. — Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesi 31 inci madde olarak ve yukarıdaki 30 uncu 
madde 'esasları da dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

Madde 32. — Danışma Meclisi metninin 31 inci maddesi sandık kurulu ile lilçe seçim kuruluna ilişkin 
maddelerdeki düzenlemeye paralel şekilde 32 nci madde olarak tanzim edilmiştir. 

Madde 33. — Danışma Meclisi metninin 32 nci maddesi 33 üncü madde olarak redaksiyona tabi tu
tulmak suretiyle düzenlenmiştiir. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan ilandan sonra bir veya 
'birkaç seçim çevresinde seçimin iptaline karar verilmesi halinde bu iptalin ülke genelinde daha evvel tespit 
edilmiş bulunan ve ilân edilmiş bulunan oy yüzdesinin yeniden tespitini gerektirmeyeceği hükmü getirilmiştir. 
Gerçekten 'bir siyasî partinin ülke genelindeM barajı açtığı tespit edilip Yüksek Seçim Kurulunca ilian edildik
ten sonra bir seçim çevresindeki seçimin iptal edilmesi nedeniyle bu barajın yeniden hesaplanması öngörül
düğü takdirde seçimi kazanan siyasî partileriin tayin ve tespitinde kesinlik olmayacaktır. Bu batkımdan mad
deye yukarıda açıklandığı şekilde ibunu önleyecek bir fıkra getirilmiştir. 

Madde 34. — Danışma Meclisi metninin 33 üncü maddesi 34 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Yapı
lan bu düzenlemede madde fıkraların yerleri değiştirilmek suretiyle açıklığa kavuşturulduğu gibi maddenin 
son fıkrasında yer alan «seçime katılan siyasî partilerden ve bağımsız adaylardan hiç birisi yukarıki fıkrada gös
terilen sayı kadar oy alamamışlarsa...» hükmündeki bağımsız adaylar deyimi madde metninden çıkarılmıştır. 
Gerçekten Danışma Meclisince kabul edilen metne göre örneğin 7 milletvekili çıkaran bir seçim çevresinde 
siyasî partilerden hiç biri seçim çevresi barajım aşamamış fakat bir bağımsız aday aşmış ise kalan 6 millet
vekilliği dağıtılamayacaktır. Böyle bir uygulama yanlışlığını gidermek için madde amaca uygun bir şekilde 
yani o seçim çevresindeki 7 milletvekilinin de dağıtılmasını sağlayacak şekilde tanzim edilmiştir. 
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Madde 35. — Danışma Meclisi metninin 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak düzenlenmiştir. Bu dü
zenlemede tercih işaretlerine bir baraj getirilmiştir. Düzenlenen maddeye göre siyasî partinin aldığı oyların 
toplamı içindeki tercihli oy pusulası sayısı o partinin tüm geçerli oy sayısının en az yüzde otuzu oranında 
olduğu takdirde tercih işaretleri milletvekili dağıtımına esas olan ve Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan cet
vele kaydedilecektir. Bundan az orandaki tercihli oy pusulaları sayısındaki tercihler adayların adı hizasına 
kaydedilmeyecektir. Kuşkusuz 28 inci maddenin (a) bendine göre bir partiye tercih işareti kullanılmaksızın 
oy verilmesi halinde bu oy sonucu olarak seçmenin parti listesinde yer alan adaylardan o seçim çevresinden 
çıkacak milletvekili sayısı kadar olan ilk sıradaki adaylara birer tercih işareti yapmış olduğu kabul edildiğin
den maddede öngörülen tercihli oy pusulası barajının aşılması halinde parti adaylarına hem 28 inci madde
nin (a) bendi gereğince ve hem de (b) bendi gereğince verilen tercih işaretleri kaydedilecektir. Tercihli oy 
pusulasının maddede öngörülen yüzde nispetinde olması veya bunu aşması halinde parti adaylarının adları
nın hizasına tercih işaretleri kaydedileceğinden o partiden milletvekilliğine seçilenler tercih işaretlerinin bü
yüklüğü sırasına göre milletvekili olacaklardır. Tercih işaretli olarak kullanılan oy pusulası sayısı maddenin 
(a) bendinde gösterilen yüzde nispetinin altında olduğu takdirde tercih işaretleri maddenin açık hükmüne göre 
adayların adları hizasına kaydedilmeyecek ve o partiden milletvekilliğine seçilenler doğrudan listedeki sıraya 
göre belirlenecek. 

Madde 36. — Danışma Meclisi metninin 35 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 36 ncı mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Danışma Meclisi metninin 36 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 37 nci 
madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 38. — Danışma Meclisi metninin 38 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle benim
senmiştir. 

Madde 39. — Danışma Meclisi metninin 37 nci maddesi 39 uncu madde olarak düzenlenmiştir. Yapılan 
bu düzenlemede milletvekillerinden bir veya bir kaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde bun
ların yerine milletvekillerinin dağılımını düzenleyen 34 ve 35 inci madde hükümlerine göre diğer adaylara 
tutanak verileceği vurgulanmıştır. Gerçekten bir partiye mensup adayın tutanağı iptal edildiği takdirde tu
tanak verilecek aday o parti listesinde yer alan bir aday olacaktır. Ancak bir bağımsız milletvekilinin tutanağı 
iptal edildiği takdirde milletvekilliği kuşkusuz nispî temsil sisteminde milletvekilliğini hak kazanacak partiye 
veya bağımsız adaya ait olacaktır. Bu bakımdan öncelikle bu husus belirlenecek milletvekilliği bir partiye 
verilecekse parti listesinde bu milletvekilinin hangi adaya ait olacağı ise ayrıca tespit olunacaktır. Bu husus
lar ise 34 ve 35 inci maddelerin birlikte uygulanmasını gerektirmektedir. 

Madde 40. — Danışma Meclisi metninin 39 uncu maddesi 40 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 41. — Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesinin son fıkrasında yer alan bağımsız adayla

rın emanetteki paralarının Hazineye irad kaydedilmesine ilişkin hüküm çeşitli hükümler bölümünde yer alan 
41 inci maddede düzenlenmiştir. Emanete yatırılması 21 inci maddede öngörülen en yüksek derecedeki dev
let memurunun brüt bir aylığı ek göstergeli brüt aylığı değil ek göstergesiz brüt aylığının tutarıdır. 

Madde 42. — Danışma Meclisi Metninin 40 inci maddesi 42 nci madde olarak düzenlenmiş ve ayrıca 
maddeye yeni bir fıkra eklenerek milletvekili seçimlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağ
lamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulunun gereken hallerde ilke kararı almaya yetkili olduğu vurgulan
mıştır. 

Madde 43. — Danışma Meclisi metninin 41 inci maddesi 43 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 44. — Danışma Meclisi metninin 42 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 44 üncü 

madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 45. — Danışma Meclisi metninin 45 inci maddesi 43 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Yapı

lan düzenlemede 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci bendi de Siyasî Partiler Kanunu hüküm
lerine uygun olarak değiştirilmiştir. 
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Madde 46. — Danışma Meclisi metninin 44 üncü maddesi 46 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Yapılan düzenlemede Siyasî Partilerin oy oranına göre değil eşitlik esasına göre radyo ve televizyondan ya
rarlanmaları esası getirilmiştir. Ancak, propaganda gün sayısı yeniden tespit edilmiştir. Ayrıca, madde met
ninde yer alan Anayasa ilkelerine uygun deyimi konuşma metninin incelenmesi anlamında görüldüğünden ve 
bu görev Yüksek Seçim Kuruluyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna ait bulunduğundan yanlış uy
gulamaları önlemek için bu ibareler madde metninden çıkarılmıştırü 

Madde 47. — Bu madde Komisyon tarafından metne ilave edilmiştir. 
Madde 48 ila 61. — Bu madde hükümleri Danışma Meclisi metninde bulunmamakla birlikte Siyasî 

Partiler Kanununun 112 nci maddesinde yer alan önseçimle ilgili ceza hükmü ve Türtk Ceza Kanununda 
yapılan değişiklikler dikkate alınarak Komisyon tarafından metne ilave edilmiştir. 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun bütünlüğü ve bu bütünlüğü içindeki redaksi
yonu göz önünde bulundurularak maddelerin redaksiyonuna dokunulmamış sadece belirtilen maddelerdeki 
ceza miktarları suçla ceza miıktarı arasındaki ahengin tespiti için maddeler bu açıdan yeniden düzenlenerek 
tasarıya eklenmiştir. 

Kanun Tasarısının 9 Geçici Maddesi Kanun hükümlerinin ilk Milletvekili Genel Seçimlerinde Uygulanma
sına ilişkindir.! 

Madde 62. — îlk seçimlerde oy kullanmayanlara 2 500 lira para cezası verileceğini düzenlemektedir. 
Kanun Tasarısının 63 üncü maddesi yürürlükten kaldırılan hükümleri, 64 ve 65 inci maddeleri ise Yü

rürlük ve Yürütme ile ilgilidir. 
Kanun Tasarısı ve Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâk. Tümgeneral 

Üye 
Zeki GÜNGÖR 
Hâk. Kd. Albay 

Üye 
İsmet ONUR 

Hâk. Kd. Albay 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâk. Kd. Albay 

Üye 
Ersin ESEROL 

Hâk. Albay 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. ön. Yzb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Milletvekili Seçimi Kanuna Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İlkeler 

Seçim sistemi ve usulü 

MADDE 1. — Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim nispî temsil sistemine göre, genel, eşit ve gizli 
oyla, bütün yurtta aynı günde yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanılır. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması, açık olarak yapılır. 

Milletvekili sayısı 

MADDE 2. — Milletvekili sayısı dörtyüzdür. 

Seçim çevreleri ve çıkaracağı mUUetvekili sayısı 

MADDE 3. — Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusunun dörtyüze bölünmesi suretiyle 
elde edilen rakam esas alınarak, her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı, il nüfusunun bu rakama bölünmesiyle 
tespit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı dörtyüzü bulmadığı takdirde, nüfusu bir milletvekili çıkar
maya kâfi gelmeyen illere birer milletvekilliği verildikten sonra, artık nüfus bırakan iller, artıkların büyük
lüğüne göre sıraya konur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri, bu sıraya 
göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus artığı göstermesi halinde, 
bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı yediye kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. 
Çıkaracağı milletvekili sayısı yediden fazla olan iller, birden fazla seçim çevresine bölünür. Bu seçim çev
releri numara sırasına göre adlandırılır. 

Bölme sonucu teşekkül edecek bir seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının, yediye yakın ve 
mümkün olduğu ölçüde üç, beş, yedi gibi tek rakamlı olması temel ilkedir. Bu sayı, üçten az olamaz. 

Bir il, kendi içinde birden fazla seçim çevresine bölünürken, ilçelerin mülkî bütünlüğü korunur. Aynı 
seçim çevresinde yer alacak ilçelerin mesafe durumu, ulaşım ve haberleşme imkânları göz önünde bulun
durulur, 

Seçim dönemi, seçimin başlangıcı, seçim günü ve ara seçim 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim ayının 

ikinci Pazar günü oy verilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. 
Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gi

dilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimin üç 
ay içinde yapılmasına karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz. 
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Seçimin dönem bitmeden yenilenmesi 

MADDE 5. — Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya 
Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan 
olunur, 

Yenileme kararının verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takıbeden ilk pazar günü oy verilir. 
Yenileme kararı gereğince yapılacak seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabilir. 

Seçim çevrelerinin ve çıkaracaktan milletvekili sayısının ilânı 

MADDE 6. — Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı, Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından, nüfus sayım sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 3 üncü madde 
uyarınca tespit edilerek Resmî Gazete, radyo ve televizyonla ilân edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim öncesi İşleri 

Seçilebilme 
MADDE 7. — Otuz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. 

Milletvekilliğine seçilemeyecek olanlar 

MADDE 8. — Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler : 
1. ilkokul mezunu olmayanlar, 
2. Kısıtlılar, 
3. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 
4. İzinsiz olarak yabancı Devlet hizmetinde bulunanlar, 
5. Kamu hizmetinden yasaklılar, 
6. Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis yahut süresi ne olursa olsun ağır hapis 

cezasına hüküm giymiş olanlar, 
7. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö

tüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartısı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik 
ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar. 

Adaylık 

MADDE 9. — Seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 

11 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasî partilerin 
genel merkezlerindeki yetkili organları, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar ki bu par
tilerin, katıldıkları her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı aday göstermeleri şarttır. 

İller toplamının en az yansında tam aday göstermeyen siyasî partilerin durumu 

MADDE 10. — Herhangi bir sebeple iller toplamının enaz yarısında milletvekili sayısının iki katı aday 
göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde seçilecek milletvekili sayısının iki katın
dan eksik aday göstermiş bulunan siyasî partilerin genel merkezlerindeki 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 siyasî parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkını kaybeder. 
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İller toplamının yansından fazlasında aday gösteren partilerin durumu 

MADDE 11. — Siyasî partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında milletvekili sayısının iki 
katı aday gösterilmiş olmakla beraber, yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday gös
terilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday listeleri
nin tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde p çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar. Aksi 
takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kalmak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyasî par
ti, seçime katılma hakkını kaybeder. 

İtiraz üzerine meydana gelen eksikler 

MADDE 12. — Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, 
Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi takdirde yukarıdaki 
maddeler hükümleri, bu hallerde de uygulanır. 

Siyasî partilerin aday listeleri 

MADDE 13. — Siyasî partiler müşterek liste 'halinde aday gösteremezler. 
Siyasî partilere kayıtlı olmayan kimselerin, herhangi bir siyasî parti tarafından aday gösterilmeleri, ken

dilerinin yazılı muvafakatlarına bağlıdır. 
Bir kimse aynı zamanda değişik siyasî partiden veya aynı partiden aynı seçim için birden fazla seçim çev

resinden aday olamaz, aday gösterilemez ve seçilemez 

Siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleri 

MADDE 14. — Siyasî partiler, adaylarını ve adaylarının listelerdeki sıralarını, demokratik kurallara uy
gun olarak ilgili kanunlar ile kendi tüzük ve yönetmelikleri dairesinde, seçim kurullarının denetiminde yapı
lacak önseçimle, oy verme gününden en az altmış gün önce tespit ederler. 

Siyasî partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların sırasının tespit 
edilmesi konusunda, kanun ile parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler saklıdır. 

Adaylığını koyamayacak olanlar 

MADDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkan
ları yurdun hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı görevlerden, ancak adaylığını koyacak olanlar çekilebilirler. Adaylığı tercih 
edenler, bu tercih haklarını seçim kurullarında görevi kabulden sonra kullanamazlar. 

Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede, memurlar hakkında konulan kayıtlara tabi olurlar. 
11 ve ilçe seçim kurullarında görev kabul eden hâkimlerin görevli bulundukları seçim çevrelerinde, ikinci 

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları adaylıklarını koydukları veya aday gösterdikleri tak
dirde, bu hâkimler seçim kuruUanndaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili merciine bildirmek 
zorundadırlar. 

Aynı durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri için meydana gelirse, bu görevliler, hısımları hak
kında Yüksek Seçim Kuruluna akseden konularda oy kullanamazlar. 

Memurların adaylığı 

MADDE 16. — Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, Yükseköğretim Kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyel'eri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki 
görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri genel ve ara seçim
lerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından 
başlayarak yedi gün içinde istifa etmedikçe adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemez
ler, 
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Silahlı kuvvetler mensuplarının adaylığı 

MADDE 17. — Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî memur, askerî hâkim ve astsubaylardan silahlı 
kuvvetlerden ayrılma hakkını kazanmış bulunanlar, genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçi
min yenilenmesine karar verilmesi halinde, yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde ayrılma 
isteğinde bulunmadıkça, yurdun hiçbir seçim çevresinden, adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği, en yakın amire verilecek bir dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, 
amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu bakanlığa derhal gönderilir. Dilekçe sahibine dilekçe
nin alındığına dair bir belge ve mertebeler silsilesi yoluyla amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde 
telgrafla da başvurulabilir. 

Dilekçenin bakanlığa geldiği tarihten İtibaren, nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edilip edil
mediği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. 

Silahlı Kuvvetlerden ayrılma hakkını kazanmış olanların ayrılma istekleri, harp ve seferberlik halleri 
dışında reddedilemez. Ayrılma istekleri kabul edilenlerden milletvekili seçilmemiş olanlar sonradan bu is
tekten vazgeçemezler ve orduya dönemezler. 

Silahlı Kuvvetlerden ayrılma hakkını kazanmış olduklarından dolayı, ayrılma istekleri reddedilenler, aday 
listesine giremezler, adaylıklarını koyamazlar ve seçilemezler. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiçbir ha
rekette bulunamazlar. 

Resmî elbise ile propaganda yapmak ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunmak yasaktır. 

Adaylık için başvuru 

MADDE 18. — Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki otuzyedinci gün saat onyediye 
kadar başvurulur. 

Milletvekili adaylığı için yapılacak başvuru, adayın, milletvekili seçilmek istediği çevrenin il seçim kuru
lu başkanlığına, bu kanunun adaylık için aradığı şart ve nitelikleri haiz olduğunu belirten bir yazı ile yapılır. 
Bağımsız adaylık için başvuranlar, milletvekili seçilmek için gerekli belgelerle birlikte en yüksek derecedeki 
Devlet memurunun brüt aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu başvurma bel
gelerine eklerler. Kurul başkanlığı, başvurunun alındığına dair bir belge verir; başvuruyu ilan eder ve derhal 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. 

Siyasî partiler tarafından başvuru, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerinin, genel merkezleri ta
rafından yukarıda belirlenen süre içinde Yüksek Seçim Kuruluna alındı belgesi karşılığında verilmesi suretiyle 
yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il seçim kurullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu bütün başvurula
rı, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araçlarla geçici olarak ilan ederler. 

Seçim neticesinde bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayısının seçilecek mil
letvekili sayısına bölünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az olursa emanete yatırılan para Hazineye irad 
kaydedilir, ölen veya kanunî süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fık
rada gösterilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara veya bunların kanunî mirasçılarına başvuruları halin
de emanetteki para geri verilir. 

Adaylara karşı itiraz 

MADDE 19. — Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren iki gün' içinde il seçim kuruluna itiraz edi
lebilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy verme gününden önceki otuzikinci gün akşamına kadar 
karara bağlanır. 

İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 
Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar bu itirazları 

karara bağlar., 
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Başvuruların incelenmesi 

MADDE 20. — İl seçim kurulları kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonun
da, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu ilandan 
itibaren iki gün içinde başvuranlara, parti il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler . 

Adayların ilânı 

MADDE 21. — Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gü
nünden önceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itibariyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu araçları 
ve Resmî Gazete ile ilân eder. 

İl seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki adayları, alışılmış araçlarla ilân ederler. 

Adaylıktan istifa veya ölüm hali 

MADDE 22. — Aday listelerinin kesinleşmesinden sonra, adaylıktan istifa veya ölüm nedeniyle aday lis
telerinde meydana gelecek eksilmeler üzerinde, Yüksek Seçim Kurulu, ligili siyasî partinin genel merke
zindeki yetkili organına, eksikliklerin derhal tamamlanması lüzumunu tebliğ eder. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren iki gün içinde; eksilen yerleri, o seçimde parti aday listesin
de ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar. 

Tebliğ, oy verme gününden önceki iki günden daha önce yapılmış ise, o siyasî parti bu maddeye göre 
aday ismini süresinde bildirmediği takdirde, sadece o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Bu eksilme, oy verme gününden önceki 48 saat ile oy verme günü saat 17.00 ye kadar meydana gel
miş ise, ilgili siyasî parti geriye kalan adaylarla seçime iştirak edebileceği gibi doğrudan doğruya partinin 
merkez karar organı eksik adaylar yerine yeni adaylar tespit ederek bunların isimlerini Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirebilir. 

Hiçbir aday kalmamış ise, ilgili siyasî partinin genel merkezindeki yetkili organı kendiliğinden adayla
rını seçim günü saat 17.00 ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirir; bildirmediği takdirde sadece o se
çim çevresinde seçime katılmamış sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim GUnü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 

MADDE 23. — Milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır. 
Milletvekili seçimlerinde siyasî partilerin ve bağımsız adayların birleşik oy pusulaları, aşağıdaki esaslar 

dahilinde hazırlanır: 
Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü 

maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 
Kurulu» filigranı bulunan, içindeki yazı ve mühür izi dışından fark edilmeyen ve zarf haline getirilip ucu 
yapıştırılabilen özel surette imal edilmiş kâğıtlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır. 

Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasî partiler» ve bağımsız aday varsa «Siyasî partiler ve bağımsız 
adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasî parti 'temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında 
adının baş harfleri, baş harflerin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki 
santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday 
listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın ismi hiza
sına birer boş kare konulur. 

Siyasî parti sütunları arasında «Evet» mühürünün yarı çapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık 
bırakılır. 
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Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız adayların varsa özel işaretleri, altına adı ve soyadı ve onun al
tına da yukarıda tarif edilen boş daire ve isminin hizasına da boş kare konulur. 

Birden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar alt alta, yukarıda tarif edildiği gibi çekilecek kuradaki 
sıralarına göre, aralarında yeterli boşluk kalacak şekilde yerleştirilir. 

Bağımsız adayların birleşik oy pusulasında kullanacakları özel işaretlerin, seçimin başlangıç tarihinden iti
baren en geç onbeş gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir. 

Bu süre içinde bildirilmeyen veya Anayasanın temel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler kul
lanılamaz. 

özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri ret olunur. Ret iki gün içinde bağımsız 
adaya bildirilir. Bu aday üç gün içinde yenisini vermez veya verdiği özel işaret yine kendisinden önce ve
rilmiş diğer işarete veya seçime katılan siyasî partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o bağımsız aday işa
ret kullanamaz. 

Bir siyasî partinin 3.12.1934 tarih ve 2596 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, kendisince kabul 
edilmiş bulunan özel işaret ve benzerleri, diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz. 

Siyasî partilerin özel işaretleri hakkında, bağımsız adayların kullanacakları özel işaretlere ilişkin yukarı
daki hükümler uygulanır. 

Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve mühürlenmesi 

MADDE 24. — Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları dörtyüzlük paketler haline getirilir. Her 
pakete ayrı bir sıra numarası, paketler içindeki oy pusulalarına 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 tutanak

la tespit eder. 
Paketi alan sandık kurulu, oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy pusu

lalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pusulalarından 
bir adet verilirken sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığı 
kurul, üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

Seçmenin oyunu kullanması 

MADDE 25. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştırıl
mış bulunan ve sandık kurulu başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburî olan ve birleşik oy 
pusulası ile birlikte kendisine verilen «Evet» yazılı mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy ver
me yerine girer. 

Seçmen : 
a) «Evet» mühürünü sadece seçtiği siyasî partiye veya bağımsız adaya ait özel daire içerisine basmak, 
b) «Evet» mühürünü seçtiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye ait iki 

katı aday listesinden seçilmesini istediklerinin isimleri hizasındaki boş kerelere (x) çarpı işaretlerini koymak, 
c) Bir siyasî partiye veya bağımsız adaya evet mühürünü basmaksızın, siyasî partilere ait adaylarla ba

ğımsız adaylardan seçilmesini istediklerinin isimleri hizalarında bulunan boş karelere (x) çarpı işareti koy
mak, 

Suretiyle oyunu kullanabilir. 
Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını kapalı oy verme yerinde usulüne uygun olarak katlar ve 

yapıştırır. «Evet» yazılı mühürü sandık kurulu başkanına geri verdikten sonra oyunu sandığa atar. 
Seçmen, oyunu yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 

partinin o seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısı kadar adayına, baştan itibaren, listedeki sıraya gö
re birer oy vermiş sayılır. Seçmen «Evet» mühürünü bağımsız adaya ait özel daire içine basmış ise o bağımsız 
adaya bir oy vermiş sayılır. 
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Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
partinin adaylarından, isimleri hizasında bulunan boş kareler- içerisine (x) çarpı işareti koyduğu adaylara 
birer oy vermiş sayılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kareler içine (x) çarpı işareti konulan aday sayısının, 
o seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısından az veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya çok (x) 
çarpı işareti kullanılmış veya bu işaretler kareler dışına konulmuş ise, bu durumdaki oy pusulaları hakkında 
(a) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (c) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, birleşik oy pusulasındaki bütün 
adaylar arasından isimleri hizasındaki boş kareler içine (x) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy vermiş sa
yılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kareler içine (x) çarpı işareti konulan aday sayısının, o seçim çevresinden 
seçilecek milletvekili sayısından az veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya çok (x) çarpı işareti kul
lanılmış, bu işaretler karelerin dışına konulmuş, bir parti veya bağımsız aday lehine mühür basılmakla birlikte 
değişik parti adayları veya bağımsız adayların isimleri hizasına (x) çarpı işareti de konulmuş ise, bu du
rumdaki oy pusulaları geçersiz sayılır. 

Siyasî partilerin kesin adayları ile varsa bağımsız adayların ad ve soyadları liste sırasına göre îl seçim 
kurullarınca basılı listeler halinde o verme yerinde ve sandık alanında görülebilir yerlere asılır. 

Oy verme şekillerine göre gerekli seçim tutanakları Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanır. 

Tasnif öncesi işlemler 

MADDE 26. — Kullanılmayan birleşik oy pusulalarının her biri, karşılıklı köşeleri arasına çaprazlama 
iki çizgi çekilmek suretiyle birer büyük (X) çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kullanılmamış birleşik 
oy pusulaları sayılır; bu sayı, oylarını veren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen birle
şik oy pusulası toplamına uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan 'birleşik oy pusulaları bir paket 
halinde mühürlenir ve üzerine sayısı yazılır. Bundan sonra sandıktan çıkacak oy pusulalarının konmasına mah
sus torbanın boş olduğu tespit edilir. 

Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

Geçerli oyların hesabı 

MADDE 27. — Bir adayın 25 İnci maddenin (a), (b), (c) bentleri gereğince elde ettiği oyların toplamı o 
adayın almış olduğu geçerli oyu gösterir. 

Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasî partinin, birleşik oy pusulasındaki bütün adaylarının, yukarı
daki fıkra gereğince aldıkları geçerli oyların toplamı siyasî partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli 
oyu gösterir. 

Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri gereğince elde ettiği oyların 
toplamıdır. 

İkinci ve üçüncü fıkralar gereğince siyasî partiler ile bağımsız adayların aldıkları geçerli oyların toplamı 
o seçim çevresinin geçerli oylarını gösterir. 

Ülke düzeyindeki geçerli oylar, bütün seçim çevrelerine ait geçerli oyların toplamıdır. 

Geçerli olmayan oy pusulaları 

MADDE 28. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 103 
üncü maddesinde gösterilen oy pusulaları geçerli sayılmaz. 

Sayımın ilânı ve tutanağa geçirilmesi 

MADDE 29. — Sandık kurulu oyların sayım ve dökümünü yaparken, siyasî partiler ile partili ve ba
ğımsız adayların herbirinin aldığı oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir ve sonucu ilân eder. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim Sonrası işleri 

İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi 

MADDE 30. — İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasî partiler ile partili ve 
bağımsız adayların herbirinin aldıkları oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. 

ti seçim kurullarında birleştirme 

MADDE 31. — il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede be
lirtilen şekilde birleştirir ve her seçim çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulaları sayısını, 
4. Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
5. Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasî partiler ile partili ve bağımsız adaylardan herbirinin aldığı oy miktarı

nı gösteren geçerli oy pusulaları sayısını, 
Seçim çevrelerine göre ayrı ayrı tutanağa geçirir. 

Genel baraj ve hesaplanması 

MADDE 32. — Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, 
geçerli oyların yüzde onunu geçemeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. 

En az iki partinin yüzde onluk barajı aşamaması halinde, baraj sayısı sıra ile yüzde dokuza ve yüzde 
sekize düşürülür. Bu düşürme işlemine barajı aşacak iki siyasî parti bulununcaya kadar devam edilir. 

11 seçim kurulları, yukarıki maddeye göre, birleştirme tutanağını düzenledikten sonra sonuçlarını en seri 
şekilde telgrafla, ayrıca telefon ve telsizle Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden bu şekilde alman bilgilere göre, ülke genelinde olmak üzere, bütün 
siyasî partilerin ve bağımsız adayların aldıkları geçerli oyların toplamını yapar ve her siyasî partinin aldığı 
geçerli oy toplamını genel geçerli oy toplamına bölerek, siyasî partilerin ülke genelinde aldığı oy yüzdesini 
hesaplar ve yüzde onluk barajı aşan siyasî partilerin isimlerini il seçim kurullarına bildirir ve ilân eder. 

Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde edecekleri milletvekilliği sayısının he
sabı 

MADDE 33. — Bağımsız adaylar ile yukarıki maddede yazılı oranı aşan siyasî partilerin bir seçim çevre
sinde elde edecekleri milletvekilliği sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış, olan siyasî partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayı
ları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ila, o çevrenin çıka
racağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayırımı yapılmaksızın en bü
yükten en küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız aday
lara, rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çekilmek su
retiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bölün
mesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. 
Bu gibi hallerde, milletvekilliği elde edemeyen siyasi partiler veya bağımsız adaylar ve aldıkları oylar na
zara alınmaksızın milletvekillikleri geriye kalan partiler ve bağımsız adaylar araısında ikinci fıkra gereğince 
paylaştırılın 
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Seçime katılan siyasî partilerden ve bağımsız adaylarkan hiçbirisi yukarıki fıkrada gösterilen sayı kadar 
yy almamışlarsa, milletvekillikleri gene ikinci fıkra hükümlerine göre paylaştırılır. 

Siyasî parti adaylanndan seçilenlerin tespiti 

MADDE 34. — Bir seçim çevresinden, siyasî partilerin adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit 
edilir : 

33 üncü madde gereğince partilerin kazandığı milletvekillikleri sayısı tespit edildikten sonra, her parti 
için ayrı ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan cetvele; 

L Adayların,adları alt alta yazılır. 
2. Her adayın ismi hizasına 27 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan geçerli oy sayısı kay

dedilir, 
3, En ço'k oy alandan başlamak üzere, o partiden milletvekilliğine seçilenler sırasıyla tespit edilir. 
Bu işlemler açık olaraik yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
ti 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. 

Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi 

MADDE 35. — Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti adayı ise
ler mensup oldukları siyasî parti, il seçim kurullarınca en seri şekilde telgrafla (varsa ayrıca telefonla veya 
telsiz ile) seçim çevreleri de gösterilerek Yüksek Seçim Kuruluna bildiriMr. 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tarafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak ve
rilir. Bu tutanaklardan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmek üzere, iki nüshası da 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıta ile gönderilir. 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı 

MADDE 36. — Yukarıdaki maddenin birinci fıkrası gereğince il seçim kurullarından bilgi verildikçe, Yük
sek Seçim Kurulu, bu bilgileri bekletmeden radyo ve televizyon ile derhal yayımlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, 
tasdikli tutanak suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek karara bağlanması beklen
meksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim 
Kurulunca .Türkiye Radyo ve Televizyonları ile derhal ilân edilir, 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en 
kısa zamanda Türkiye Radyo ve Televizyonları ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayımlayarak, iller iti
bariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, katılma oranını, geçerli oy pusulası sa
yısını her parti ile partili ve bağımsız adayların kazandıkları oy sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçim kurulları arasında araç gereç, haber, yazı ve bil
gilerin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

Seçimin veya tutanağın iptali 

MADDE 37. — Milletvekili tutanaklarına yapıla,n itiraz oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların par
tiler ile partili ve bağımsız adaylara taksimine ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap so
nucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeriiden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna 
göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

!Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaıliine dair kararla birlikte o çevrede, 
seçimin yapılacağını Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla derhal ilân eder. 

Bu ilanlardan sonra gelen altmışıncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
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Yukarıki fıkralar dışında milletvekillerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği 
takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yerine, aynı partinin, 33 üncü madde gereğince belirlenen lis
tesinde sırada bulunana tutanak verilir. 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan milletvekillikleri için Kanunun ara seçimi hakkında kabul 
ettiği hükümlere uyulur. 

BEŞtNCt BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yayımlanması 

MADDE 3'8. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisine verile
cek vesikalara dayanarak, iller, seçim çevreleri, ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, sandık 
tutanaklarında bulunan' bilgileri engeç, seçimi takibeden oniki ay içinde yayımlar. 

Seçim belgelerinin saklanması 

MADDE 39. — Hesaba katılan ve katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve döküm 
cetvelleri ve Milletvekilliğine seçilime tutanakları ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile, ilçe
lerde ilçe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Kurulu
nun talebi olmadıkça hiçbir yere göndefilemez. 

özel hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak kanun 

MADDE 40, — Bu Kanunda özel bir hüküm bulunmayan hallerde, 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun işbu Kanuna aykırı olmayan hüküm
leri uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Değiştirilen Kanun Hükümleri ve Geçici Maddeler 

M A D D E 41. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun maddelerinde bulunan «Cumhuriyet Senatosuna ilişkin hükümler» madde metinlerinden çıka
rılmıştır. 

MADDE 42. — Aynı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki 3 numaralı bent eklenmiştir. 
Madde 7. — (Bent 3) Ceza ve tevkifevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular. 
MADDE 43. — Aynı Kanunun 14 üncü maddesinin 4 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 14. — (Bent 4) Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup illerin en az yarısında ve en 

az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasî partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeni
den kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilân etmek, 

MADDE 44. — Aynı Kanunun 52 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 52. — (Fıkra 1) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyası partiler, 
oy Verme gününden önceki onikinci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo 
ve televizyonda son genel seçimlerde aldıkları geçerli oy oranına göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edile
cek süre kadar propaganda yapabilirler. 

(Fıkra 6) Radyo ve televizyonda yapılacak propganda yayımlarının, tam bir tarafsızlık ve Anayasa ilke
lerine uygun biçimde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafın
dan sağlanır. 
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MADDE 45. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunla diğer Kanunların bu Kanuna aykırı bulunan hükümleri milletvekili seçimlerinde uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk genel seçmilerde seçime katı
lan siyasî partiler 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 52 nci maddesinde öngörülen radyo ve televizyonda propaganda yapmak hakkından eşit olarak 
istifade ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımından sonraki ilk genel seçimle sınırlı olmak üzere, 26.4.1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 19 uncu mad
desinin 2 nci fıkrasına göre kurulacak olan ilçe seçim kurullarına, ilçelerde mevcut bütün siyasî partiler bi
rer asıl ve birer yedek üye verirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayınlanmasından sonra yapılacak ilk genel seçim için seçim çev
relerinin çıkaracakları Milletvekili sayısı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 3 üncü madde uyarınca tespit edi
lerek kanunun yayımını izleyen 30 gün içerisinde Resmî Gazete, Radyo ve televizyonla ilân edilir. 

YEDÎNCt BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 46. — 24.5.1961 Tarih ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanunu ile 25.5.1961 
Tarihli ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve bu kanunların bütün ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 47. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 48. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı 

BlRINCl BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, milletvekili seçimi sistem ve usulünü, seçim çevreleriyle milletvekili sayısını, se
çim dönemi ve zamanını, ara seçimi, seçimin yenilenmesi, seçilebilme ve aday olma esasları ile milletvekili se
çimine ilişkin ilkeleri ve uygulamaları düzenler. 

Seçim sistemi ve usulü 

MADDE 2. — Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim nispî temsil sistemine göre, genel, eşit ve gizli 
oyla, 'bütün yurtta aynı günde yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanır. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması, açık olarak yapılır. 

Milletvekili sayısı 

MADDE 3. — Milletvekili sayısı dörtyüzdür. 

Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı 

MADDE 4. — illerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinlde her ıl'e önce (bir milletvekili verilir. 
Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, geri kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle 

bir rakam elde edilir. II nüfusunun bu rakama bölünmesiyle her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tes
pit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı dörtyüzü bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili çıkarma
ya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya ko
nulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sıraya göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göster
mesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı yediye kadar olan iller bir seçim çevresi sayı
lır.; Çıkaracağı milletvekili sayısı yediden fazla olan iller, birden fazla seçim çevresine bölünür. Bu seçim 
çevreleri numara sırasına göre adlandırılır. 

Bölme sonucu teşekkül edecek bir seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının, yediye yakın ve 
mümkün olduğu ölçüde üç, beş ve yedi gibi tek rakamlı olması temel dikedir. Bu sayı, üçten az olamaz. 

Bir il, kendi içinde birden fazla seçim çevresine bölünürken; 
a) ilçelerin mülkî bütünlüğü korunur, 
b) Aynı seçim çevrelerinde yer alacak ilçelerin nüfusu ve coğrafî durumları gözönüride bulundurulur, 
Bir ilin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sa

yısı, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısının tespitine ilişkin esaslara göre belirlenir. 

Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sayısı nın ilânı 

MADDE 5. — Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı, Yüksek Seçiİm Ku
rulu tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü mad
de uyarınca tespit edilerek Resmî Gazete, radyo ve televizyonla ilân edilir., 
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Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Temmuz günü, seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim ayının 

ikinci Pazar günü oy verilir. 
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye iBüyük Millet IMeclisi, seçimle

rin bir yıl geriye 'bırakılmasına karar verebilir. 
Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir* 

Ara seçimi 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. 
Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime 

gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimleri
nin üç ay içinde yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz. 

Seçimin yenilenmesi 

MADDE 8. — Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya 
Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilân olu
nur. 

Yenileme kararının verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir. 

Sünelerin tespiti 

MADDE 9. — Seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimi yapılmasına karar verildiği hallerde, Yük
sek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygu
layabilir. 

Seçilme yeterliği 

MADDE 10. — Otuz yaşım dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir; 

Milletvekili seçilemeyecek olanlar 

MADDE 11. — Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler: 

a) ilkokul mezunu olmayanlar, 
b) Kısıtlılar, 
c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 
d) Kamu hizmetinden yasaklılar, 
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır 

hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 
f) Affa uğramış olsalar bile; 

1. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk 'kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini 
alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, 
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3. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halikı sınıf, ırk, din, mezhep veya 
bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 

4. Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 
siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar. 

İKlNCt BÖLÜM 

Seçim öncesi İşleri 

Adaylık 

MADDE 12. — Bir siyasî partiye mensup olsun veya olmasın seçilme yeterliğine sahip her Türk va
tandaşı bu Kanun hükümlerine göre milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 
M inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilân ettiği seçime katılabilecek siyasî partiler, 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu hükümlerine göre, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu ka
dar iki, bu partilerin katıldıkları her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı aday göster
meleri şarttır. 

İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasî partilerin durumu 

MADDE 13. — Herhangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında milletvekili sayısının iki katı 
aday göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde seçilecek milletvekili sayısının iki 
katından eksik aday göstermiş bulunan siyasî partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdir
de o siyasî parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

İller toplamının yarısından fazlasında aday gösteren partilerin durumu 

MADDE 14. — Siyasî partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında milletvekili sayısının iki 
katı aday gösterilmiş olmakla beraber, yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday gös
terilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday listeleri
nin 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 si
yasî parti, seçime katılma hakkını kaybeder. 

İtiraz üzerine meydana gelen eksikler 

MADDE 15. — Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği tak
dirde, Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi takdirde, 
yukarıdaki maddeler hükümleri, bu hallerde de uygulanır. 

Siyasî partilerin adayları ve bağımsız adaylar 

MADDE 16. — Siyasî partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday gösteremezler. 
Siyasî partilere kayıtlı olmayan kimselerin, herhangi bir siyasî parti tarafından aday gösterilmeleri, ken

dilerinin yazılı muvafakatlarma bağlıdır. 
Bir kimse aynı zamanda değişik siyasî partiden veya aynı partiden aynı seçim için birden fazla seçim 

çevresinden aday olamaz, aday gösterilemez ve seçilemez. 
Bağımsız adaylar da, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinde aday olamaz ve seçilemez. 
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Kurullarda görevli hâkimlerin durumu 

MADDE 17. — Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkan
ları, bu görevlerinden ancak adaylıklarını koymaları halinde çekilebilirler. Adaylığı tercih edenler, bu tercih 
haklarını genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halin
de yenileme kararının ilânından başlayarak yedi gün içinde kullanabilirler.: 

Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede, memurlar hakkında konulan kayıtlara tabi olurlar. 
11 ve ilçe seçim kurullarında görevlendirilen hâkimlerin görevli bulundukları seçim çevrelerinde, eşleri ve 

ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımları adaylıklarını koydukları veya aday gösterildik
leri takdirde, bu hâkimler seçim kurullarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili merciine 
bildirmek zorundadırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkam ve üyeleri, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri 
hısımları hakkındaki işlemlerde kurul toplantılarına katılamazlar. ' 

Memurların ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının adaylığı 

MADDE 1$. — Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görev
lileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve subaylar ile astsubay
lar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme 
kararının 'ilânından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını 
koyamazlar ve aday gösterilemezler. 

Görevden ayrılmaya ilişkin hükümler 

MADDE 19. — 18 inci madde kapsamına girenlerin ayrılma istekleri en yakın amire verilecek bir dilek
çeyle yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu 
bakanlığa veya kuruma derhal gönderilir. Dilekçe sahibine, dilekçenin alındığına dair bir belge ve mertebeler sil-
silesiyle amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da müracaat yapılabilir. 

Dilekçenin bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul 
edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. 

Subay ve astsubayların savaş ve seferberlik hallerindeki ayrılma istekleri hariç olmak üzere, ayrılma hak
kını kazanmış olanların, ayrılma istekleri reddedilemez. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin 
yedinci fıkrası hükmü saklıdır. Ayrılma istekleri kabul edilen subay ve astsubaylardan milletvekili seçilmemiş 
olanlar sonradan bu isteklerinden vazgeçemezler ve silahlı kuvvetlere dönemezler, 

Ayrılma hakkım kazanmamış olduklarından dolayı, ayrılma istekleri reddedilenler, aday listesine giremez
ler ve adaylıklarını koyamazlar. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir ha
rekette bulunamazlar. Subaylar ile astsubaylar ve görevleri gereği resmî elbise giyenler, resmî elbiseyle pro
paganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar. 

Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri 

MADDE 20. — Siyasî partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini Yük
sek Seçim Kuruluna alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00'ye 
kadar verirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il seçim kurullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu, bütün siyasî 
partilerin aday listelerini Resmî Gazete ve radyo ile il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları alışıl
mış araçlarla geçici listeler 'halinde ilân ederler. 
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Bağımsız adayların müracaatı 

MADDE 21. — Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak müracaat, adayın milletvekili seçilmek iste
diği çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz olduğunu 
belirten bir yazı ile önseçim gününden on gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar yapılır. Kurul başkanlığı, mü
racaatın alındığına dair bir belge verir ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. Yüksek Seçim Kurulu bu 
müracaatları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araçlarla geçici listeler halinde ilân 
ederler. 

Bağımsız adaylık için başvuranlar; en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt bir aylığı kadar parayı 
ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu milletvekili seçilebilmek için gerekli başvurma belgelerine 
eklerler. 

Adaylara karşı itiraz 

MADDE 22. — Adaylıkların geçici olarak iânından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edile
bilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç iki gün içinde karara bağlamr. 

İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 
Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilânı gününe 'kadar bu itirazları 

karara bağlar. 

Adayların incelenmesi 

MADDE 23. — Bir il, bir kaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile il seçim kurulları, kendi seçim çevre
lerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonunda, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya 
aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilân tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya, siyasî 
partilerin il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

Adayların ilânı 

MADDE 24. — Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gününden 
önceki ellibeşinci gün, seçim çevreleri itibariyle Resmî Gazete ve radyo ile ilân eder. 

11 seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki adayları, Yüksek Seçim Kurulunun belirttiği tarihte, alı
şılmış araçlarla ilân ederler. 

Adaylıktan istifa ve ölüm 

MADDE 25. — Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm veya is
tifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, 
aday listelerinde yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına göre kaydırıl
mak suretiyle boşalan yerler doldurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 

MADDE 26. — Milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır. 
Milletvekili seçimlerinde siyasî partilerin ve bağımsız adayların birleşik oy pusulaları, aşağıdaki esaslar 

dahilinde hazırlanır: 
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a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 
üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek 
Seçim Kurulu» filigranı bulunan, özel surette imâl edilmiş kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırı
lır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasî Partiler» ve bağımsız aday varsa «Siyasî Partiler ve Bağım
sız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Se
çim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin al
tında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki san
timetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday 
listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın ismi hiza
sına birer boş kare konulur. 

c) Siyasî parti sütunları arasında «Evet» mühürü nün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık 
bırakılır. 

d) Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız adayların adı ve soyadı ve onun yanma da yukarıda tarif 
edilen boş daire konulur. Bunların altı çizilir. 

e) Birden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar alt alta, yukarıda tarif edildiği gibi çekilecek kuradaki 
sıralarına göre, aralarında yeterli boşluk kalacak şekilde yerleştirilir. 

Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve mühürlenmesi 

MADDE 27. — Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları dörtyüzlük paketler haline getirilerek 
Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim çevrelerine 
gönderilir. 

Paketleri alan ilçe seçim kurulları, hangi numaralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir tutanak
la tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu, oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy pusu
lalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pusulalarından 
bir adet verilirken sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığı ku
rul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

Siyasî partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları liste sırasına göre il seçim kurullarınca basılı listeler 
halinde oy verme ve sandık alanında görülebilir yerlere asılır. Bu listelerde, bağımsız adaylar da ayrı bir sü
tunda ve birleşik oy pusulasındaki sıraya göre gösterilir. 

Oyların kullanma sekli 

MADDE 28. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tarafmdan yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştırıl
mış bulunan ve sandık kurulu başkanında oy verme süresince bulundurulmaisı mecburî olan ve birleşik oy 
pusulası ile birlikte kendisine verilen «Evet» yazılı mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme 
yefine girer. 

Seçmen : 

a) «Evet» mühürünü sadece tercih ettiği siyasî partiye veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait özel daire 
içine basmak veya 

b) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye 
ait aday listesinden o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar olmak kaydıyla seçilmesini istedik
lerinin adları hizasındaki boş karelere (x) çarpı işaretini koymak, 

Suretiyle oyunu kullanabilir. 
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Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. «Evet» yazılı 
mühürü, sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 

Seçmen, oyunu doğrudan doğruya veya tercihli olarak kullanmış ise «Evet» mühürünü bastığı partiye bir 
oy vermiş sayılır. Seçmen, «Evet» mühürünü bağımsız adaya ait daireye basmış ise, o bağımsız adaya bir 
oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
partinin o seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısı kadar adayına, baştan itibaren, listedeki sıraya gö
re birer tercih işareti koymuş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siya
sî parti adaylarından adları hizasında bulunan boş kareler içine (x) çarpı işareti koyduğu adaylara tercihini 
kullanmış sayılır. Ancak, adları hizasındaki boş kareler içine (x) çarpı işareti konulan aday sayısının o seçim 
çevresinden seçilecek milletvekili sayısından çok veya az olmaması gerekir. 

Tercih işaretlerinin kareler dışına veya yukarıdaki fıkrada belirtilen sayıya uyulmadan konulması halin
de, tercih işaretleri, o oy pusulasını geçersiz kılmaz. Ancak, oy pusulası yapılmış olan tercihler dikkate alın
maksızın ilgili partü lehine verilmiş bir oy sayılır. 

Geçerli oyların hesabı 

MADDE 29. — Bir seçim çevresinde seçime katılan siyası partinin 28 inci maddenin (a) ve (b) bentleri 
uyarınca almış olduğu geçerli oylarının toplamı siyasî partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu 
gösterir. 

Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, 28 inci maddenin (a) bendi uyarınca elde ettiği geçerli oyların 
toplamıdır. 

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca siyasî partiler ile bağımsız adayların aldıkları geçerli oyların toplamı 
o seçim çevresinin geçerli oylarını gösterir. 

Ülke düzeyindeki geçerli oylar, bütün seçim çevrelerine ait geçerli oyların toplamıdır. 

Sayımın tutanağa geçirilmesi 

MADDE 30. — Sandık kurulu, 298 sayılı Seçimlerin, Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 105 inci maddesi uyarınca oyların sayım ve dökümünü yaparken, tutanakta ayrıca her siyasî parti 
için verilen tercih işaretli oy pusulalarının sayısı ile parti adaylarına verilen tercih işaretlerinin sayışım da 
gösterir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimden Sonra Yapılacak İşler 

İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi 

MADDE 31. — tlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasî partiler ile bağımsız aday
ların herbirinin aldıkları oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. Bu tutanakta ayrıca, her siyasî parti için 
verilen tercih işaretli oy pusulalarının sayısı ile parti adaylarına verilen tercih işaretlerinin sayısı da gösteri
lir. 

İl seçim kurullarında birleştirme 

MADDE 32. — II seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede belirtilen 
şekilde birleştirir ve her seçim çevresindeki; 

a) Seçmenlerin sayısını, 
b) Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
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c) itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulaları sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamım, 
f) Seçime katılmış olan siyasî partiler ile bağımsız adaylardan herbirinin aldığı oy miktarını gösteren ge

çerli oy pusulaları sayısını, 
g) Her siyasî parti için verilen tercih işaretli oy pusulası sayışım, 
h) Siyasî parti adaylarının almış oldukları tercih işaretleri sayısını, 
Seçim çevrelerine göre ayrı ayrı tutanağa geçirir. 

Genel baraj ve hesaplanması 

MADDE 33. — Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, ge
çerli oyların yüzde onunu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. 

il seçim kurulları, yukarıdaki maddeye göre, birleştirme tutanağını düzenledikten sonra sonuçları en seri 
şekilde telgrafla, ayııca telefon veya telsizle Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden bu şekilde alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde geçerli oyların 
toplamını yapar ve her siyasî partinin aldığı geçerli oy toplamını genel geçerli oy toplamına bölerek, siyasî 
partilerin ülke genelinde aldığı oy yüzdesini hesaplar ve yüzde onluk barajı aşan siyasî partilerin isimlerim 
il seçim kurullarına bildirir ve ilân eder. 

©u ilândan sonra, bir veya bir kaç seçim çevresinde, seçimin iptaline karar verilmesi ülke genelinde alı
nan oy yüzdesinin yeniden tespitini gerektirmez. 

Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde edecekleri milletvekili sayısının hesabı 

MADDE 34. — Bağımsız adaylar ile yukarıdaki maddede yazılı oranı aşan siyasî partilerin, bir seçim 
çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bölün
mesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere vs bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. 

Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen seçim çevresi barajını aşmış olan siyasî partilerin ve ba
ğımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy sayı
ları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya 
kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayırım yapılmaksızın en büyükten en 
küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çıkacak millet/ekili sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere 
ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre milletvekillikleri tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çekilmek su
retiyle tahsis yapılır. 

Seçime katılan siyasî partilerden hiçbirisi yukarıdaki ikinci fıkrada gösterilen sayı kadar oy almamışlar-
şa milletvekillikleri üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre paylaştırılır. 

Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti 

MADDE 35. — Bir seçim çevresinden, siyasî partilerin adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit 
edilir : 

a) 34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı riilletveikillikleri sayısı tespit edildikten sonra, her par
ti için ayrı ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan cetvele; 

1. Adayların adları alt alta yazılır. 
2. Siyasî parti için tercih işareti kullanılmak suretiyle verilen geçerli oy pusulası sayısı, o seçim çevre

sinde partiye verilmiş tüm geçerli oy sayısının en az yüzde yirmibeşi oranında olduğu takdirde; her ada
yın adının hizasına 28 inci maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca aldığı tercih işareti sayısı kaydedilir. 
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b) Yukarıdaki (a) bendi hükümlerine göre adayların aldıkları tercih işaretlerinin kaydedilmesi halinde; 
en çok tercih işareti alandan başlamak üzere o partiden milletvekilliğine seçilenler sırasıyla tespit edilir. O 
partinin son milletvekilliği için tercih işaretlerinin eşit olması halinde parti listesinde önde bulunan aday se
çilmiş sayılır. 

c) Tercih işareti kullanılmak suretiyle o siyasî partiye verilen geçerli oy pusulası sayısı (a) bendinde 
gösterilen yüzde nispetinin altında ise; tercih işaretleri dikkate alınmayıp o partiden milletvekilliğine seçilen
ler parti listesindeki sıraya göre tespit edilir. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirleri 
îl seçim kurulu başkanı milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde ilân 

ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi 

MADDE 36. — Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti adayı ise
ler mensup oldukları siyasî parti, il seçim kurullarınca en seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsiz ile 
seçim çevreleri de gösterilerek Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir, 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tarafından, nilletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak veri
lir. Bu tutanaklardan iki örneği de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıtayla gönderilir. Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir. 

Seçim sonuçlarının yayımı 

MADDE 37. — Yukarıdaki maddenin birinci fıkrası uyarınca il seçim kurullarından bilgi verildikçe, 
Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri bekletmeden radyo ve televizyon ile derhal yayımlar» 

Bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alınması veya iti
raz varsa bu itirazın incelenerek karara bağlanması beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili 
sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonları 
ile derhal yayımlanır. 

Seçim sonuçlarım gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en 
kısa zamanda Radyo ve Televizyon ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayımlayarak, iller ve seçim çev
releri itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen sayısını, ka
tılma oramnı, geçerli oy pusulası sayısını her parti ile bağımsız adaylarm kazandıkları oy sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçim kurulları arasında seçimle ilgili haber, yazı, 
bilgi ve malzemenin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yayımlanması 

MADDE 38. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisine veri
lecek belgelere dayanarak, iller, seçim çevreleri ve ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, san
dık tutanaklarında bulunan bilgileri en geç, seçimi takip eden bir yıl içinde yayımlar. 

Seçimin veya tutanağın iptali 

MADDE 39. — Oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara bölümüne 
ilişkin olarak milletvekili tutanaklarına yapılan itiraz üzerine yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap so
nucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna 
göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o çevrede, 
seçimin yapılacağını Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla derhal ilân eder. 
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Bu ilândan sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukarıdaki fıkralar dışında milletvekillerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği 

takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yerine, 34 ve 35 inci madde esaslarına göre sıradaki adaya 
tutanak verilir^ 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan milletvekillikleri için Kanunun ara seçimi hakkında kabul 
ettiği hükümlere uyulur. 

Seçim belgelerinin saklanması 

MADDE 40. — Hesaba katılan ve katılmayan 'e itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve döküm 
cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile ilçe
lerde ilçe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Kurulu
nun talebi olmadıkça hiçbir yere gönderilemez. 

BESİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Bağımsız adayların emaneten yatırdıkları para hakkında yapılacak işlemler 

MADDE 41. — Milletvekili seçimi sonucunda bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin ge
çerli oy sayısının seçilecek milletvekili sayısına bölünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az olduğu tak
dirde, emanete yatırılan para Hazineye gelir kaydedilir. 

ölen veya kanunî süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
belirtilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara veya kanunî mirasçılarına seçimden sonra müracaat etme
leri halinde emanetteki para geri verilir. 

Özel hüküm bulunmayan hallerdeki uygulama 

MADDE 42. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçimlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla gerekli ilke kararları almaya yetkilidir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Değiştirilen Kanun Hükümleri 

MADDE 43. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun maddelerinde bulunan «Cumhuriyet Senatosuna ilişkin hükümler» madde metinlerinden çıkarıl
mıştır. 

MADDE 44. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki 3 numaralı bent eklenmiştir. 

«3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunanlar.» 

MADDE 45. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 14 üncü maddesinin (4) ve (11) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup illerin en az yansında ve en az altı ay evvel il ve 
ilçe teşkilatım kurmuş bulunan siyasî partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için ön
görülen ayların ikindi haftasında tespit ve ilân etmek.» 
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«11. Siyasî partilerin, yasama meclisi genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve il 
genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabilmeleri için, illerin en az yarısında oy verme gününden en az 
altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
gruplarının bulunması şarttır. 

; Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. 
Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasî partileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçi
min yenilenmes'i halimde yenileme kararının ilânından sonraki beş gün içinde ilan etmek,» 

MADDE 46. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 52 nci maddesinin bir ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 

«özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasî partiler, oy verme gününden 
önceki 7 nci günden itibaren oy verme gününden önceki gün Saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonda pro
paganda yapabilirler.» 

«Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapıl
ması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağlanır.» 

MADDE 47. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 103 üncü maddesinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Arkasında sandık kurulu başkanlığının mühürü bulunmayan birleşik oy pusulaları.» 

MADDE 48. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Propaganda toplantılarına karşı suçlar 

Madde 149. — Her kim 51 inci maddede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz alır ve 
söylerse, üç aydan altı aya kadar hapis ve üçbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandı
rılır. 

Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya devamına imkân vermeyecek 
hareket ve tertiplerle onu ihlâl eden kimse altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu fiiller, 
ikiden fazla kimse tarafından ittifak edilerek herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanılarak veya 
tehdide başvurularak işlenirse, faillerin her biri iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla 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 beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 49. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 151 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme gününden önceki günün saat 18.0O'inden sonra ve oy verme gününde umumî veya umuma açık 
yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla yayınlarda bulunan
lar veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılma
sına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıka
ranlar üç aydan altı aya kadar hapis ve onbeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılırlar.» 

MADDE 50. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 152 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya 
birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vadeder veya verir, yahut resmî, umumî vazifeler veya hu-
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susî hizmet ve menfaatler vait veya temin ederse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ve
rilen, vait veya temin edilen menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil masrafları veya hizmetlerinin 
mukabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır.» 

MADDE 51. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Oy kullanmaya engel olmak 

Madde 153. — Yukarıdaki maddede yazılı maksatlar için, o maddede yazılı suretlerle seçmenleri topla
yanlar ve bir köy veya bir mahalleden veya bir meskûn mahalden veya sair yerlerden sandık yerine gel
melerini menedenler hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunun veya sıfatının veya herhangi bir kimsenin haiz bulunduğu selâhiyetin 
suiistimali suretiyle işlendiği takdirde, verilecek hapis cezası iki yıldan az olamaz. 

MADDE 52. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Matbua ve ilânların takribi 

Madde 157. — Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına veya ilânına man'i olanlar veya bunları 
tahrip edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 53. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 159 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sandtk başında müdahale ve ihtara riayetsizlik 

Madde 159. — Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir 
müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
üçbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 54. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 160 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eder veya ve
rirse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilir.» 

«Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on-
bin liradan el'libin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 55. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 161 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy sandığı
nın yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden yeya içindeki veya 
içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse üç yıldan beş yıla kadar hapis ve oribin liradan 
yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 56. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 162 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partilerin veya bağımsız adayların oy pusulalarını veya seçime müteallik her türlü evrakı zapt ve
ya imha eden Veya bozan veya oy verme yerine götürülmelerine veya dağıtılmalarına mani olanlar bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 
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MADDE 57. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 164 üncü maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Her Mm, sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gelmeyenler 
adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atar ve
ya attırır ise üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.» 

«3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarım ta
mamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, beş yıldan sekiz yıla kadar ağır ha
pis cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 58. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

Madde 168. — Kurullarca düzenlenen ve oy verme ve seçim neticelerini gösteren tutanakların asılı suret
lerini yırtan, 'bozan, kaldıran kimse hakkında aflltı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

MADDE 59. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 169 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Resmî makamların bildirilerine karşı işlenen suçlar 

Madde 169. — Her kim, seçim muamelelerine ait olmak üzere mercileri tarafından yayınlanan beyanna
me ve tebliğlerin, ilân ve asılmasına mani olur veya • bunları yırtar veya bozar veya kaldırılsa üç aydan 
altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 60. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 170 incıi maddesi aşağıdalkü şekilde değiştirilmiştir.: 

İçki yasağına aykırı hareketler 

Madde 170. — Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık yerlerde ispirtolu İçki verenler, sa
tanlar veya içenler veya herhangi ıbir suretle açık veya kapalı şişelerde lispürtolu içki satanlar veya alanlar 
üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezlandırılırlar. 

MADDE 61. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 180 inci ımaddesinlin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiiştir. 

«Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimlin bittiği tarihten (itibaren iki yıl 'içinde açılmadığı takdir
de kovuşturma yapılamaz. 

YEDİNCİ ©ÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak mıilletvekiilıi seçimi için 
oy verme günü 6 Kâsim 1983 tarihiıdıir. 

Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme gü
nü esas alınarak tespit ve ilân edilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kımda Kanun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaıltaralk 
uygulayabilir. 
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6 Kasım 1983 tarihinde yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin bu Kanunun 6 ncı mad
desinde öngörülen beş yıllık süresinin hesabında, oy verme günü olarak Ekim 1983 ayının ikinci Pazar gü
nünün tarihli esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk milletvekili seçi
minde «siyasî partilerin seçime katılabilmeleri için büyük kongrelerini yapmış olmaları şartı aranmaz. An
cak, Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilecek seçim döneminin başlangıç tarihine 'kadar ilerin en 
az yarısında teşkilat kurmuş olmaları gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 'Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz 'gün içinde Yük
sek Seçim Kurulu tarafından son genel nüfus sayımı sonuçların'a göre, 4 üncü madde uyarınca seçim çev
releri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı tespit edilerek Resmî Gazete, radyo ve televiz
yonla ilân edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 'Sonraki ülk milletvekili genel1 seçimle
rinde 'ilçe seçim kurulu, bir başkan ile altı asıl ve 'alltı yedek üyeden oluşur. İlçe seçim kurulunun 'iki asıl 
ve iki yedek üyesi (memurlar arasından, dört asıl ve dört yedek üyesi 'seçim çevresinde seçime katılmış si
yasî paırti üyeleri arasımdan seçilir. O seçim çevresinde dörtten fazla siyasî parti 'seçime katılmış ise, ilçe se
çim kurulunun partili asıl üyelerinin hangi partilerden alınacağı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kura 
le tespit edilir. Bu halde partili yedek üyeler asıl üyelik 'alamayan siyasî partilere öncelik verilmek suretiyle 
aynı şekilde kura ile belirlenir. 

Bir seçim çevresinde dörtten az siyasî parti seçime katıldığı takdirde ilçe seçim kurulunun boş kalan 
üyelikleri, parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabilecek kişilerin seçilmesi suretiyle tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 'ilk milletvekili genel seçimle
rinde sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. 

İlçe seçim kurulu başkanı; 
a) Sandık kurulunun başkanı 'ile iki asıl ve iki yedek üyesini memurlar arasından, 
b) Sandık kurulunun partili dört asıl ve dört yedek üyesini o seçim çevresinde seçilme katılmış bulu

nan siyasî parti üyeleri arasından, 
Seçer. 
O seçim çevresinde dörtten fazla siyasî parti seçime katılmış ise her sandık kurulu için ayrı ayrı olmak 

üzere ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kura ile sandık kurullarının asıl üyeliğinin hangi siyasî partilere 
verileceği tespit edilir. Bu halde sandık kurullarının partili yedek üyeleri asıl üyelik alamayan siyasî par
tilere. öncelik verilmek suretiyle aynı şekilde kura ile belirlenir., 

Sandik kurulu üyesi olarak görevlendirilecek memur bulunamadığı veya o seçim çevresinde dörtten az 
siyasî parti seçime katıldığı takdirde, kurulun boş kalan üyelikleri parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabile
cek kişilerin seçilmesi suretiyle tamamlanır,; 

GEÇİCİ MADDE 6. — Yapılacak ilik milletvekili genel seçimlerinde; 
a) önceden kütüğe yazıldıkları halde oy verme tarihinde kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı 

olanlar veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar oy kullanamazlar. 
b) Yazım veya güncelleştirme sırasında hükümlü veya tutuklu oldukları için kütüğe yazılmayanlardan, 

bilahara tahliye edilenler oy verme gününden önceki onbeşinci gün saat 17,00'ye kadar ikametgâhlarının 
bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna tahliye edildiklerine ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme ye
terliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve 
ikametgahlarının bulunduğu sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İlk milletvekili genel seçiminde kullanılacak seçmen kütüklerinin yazım ve gün
celleştirilmesi sırasında yurt dışında bulunan Türk vatandaşları seçim gününden önceki onbeşinci gün saat 
17,00'ye kadar ikâmetgâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasaportlanyla başvurmaları ve oy ver
me yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütü
ğe ve sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir ve durum, hangi sandıkta 
oy kullanabilecekleri de belirtilmek suretiyle pasaportlarına işlenir. 
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GEÇÎCf MADDE 8. — ilk milletvekili genel seçiminde kullanılacak seçmen kütüklerinin yazım ve güncel
leştirilmesi sırasında er, onbaşı, kıta çavuşu veya askerî öğrenci oldukları için kütüğe yazılmayanlardan; 
tef his edilen veya askerlikle ilişiği kesilenler ile subay veya astsubay olanlar oy verme gününden önceki on-
beşinci gün saat 17.00*ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kurullarına bu durumlarına ilişkin 
belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün ke
sinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve ikametgâhlarının bulunduğu sandık listelerine dahil edilmelerine 
ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesine göre sıkıyönetim komu
tanlarınca işlerine son verilenler, bu işlem tarihinden itibaren beş yıl müddetle milletvekili seçimleri ile ma
hallî idare seçimlerinde aday olamazlar. 

iSEKİZt'NCl BÖLÜM 

Son Hükümler 

İlk seçimde oy kullanmayanlar 

MADDE 62. — Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde* 
ilk milletvekili genel seçimlerine hukukî veya fiilî mazeretleri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından ikibinbeşyüz lira para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 

Yürürlükten kaldırtlan kanunlar 

MADDE 63. — 24.5.1961 tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanunu ile 
25.5.1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve bu kanunların bütün ek ve değişiklikleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 64. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • mmm> • • 

Milî Güvenildik Konseyıi (S. Sayısı : 588) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 578 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri İle Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/118; M. G. Konseyi : 

1/494) 

(D. Meclisi S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 imci Ek) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 12 Nisan 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-448-

1/118-4281 

Konu : Kanun Tasarısı 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Nisan 1983 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Bor, Asfaltit, Demir ve Linyit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Dü
zenleyen Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkam V. 

Not : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 28, 30 Mart 1983 - 4, 6, 7, 11 Nisan 1983 tarihli 76, 77, 79, 
80, 81 ve 82 nci birleşimlerinde görüşülmüştür. 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar İ4 Temmuz 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 - 794/01943 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlatr Kurumluca 20.7.1981 
talibinde kararlaştırılan «Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddeleri
nin işletflmeSÜM düzenleyen Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ehli olarak gönderilmiştir, 

Gereğimi emirlerine arz ederim^ 

Bülend ULUSU 
Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

Anayasa ve Maden Kanunu hükümlerine göre, tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. 1961 Anayasa'sının 130 uncu maddesi; tabiî servetlerin ve kaynakların işletilmesi hakkının Devlete 
ait oluğu, arama ve işletme hakkının kullanılmasının, özel kişilere yalnızca veya Devletin özel teşebbüsle 
birleşerek ortaklık halinde kanunî izinle verebileceğini belirtmiştir. 

Anayasa hükmü uyarınca maden arama ve işletme hakları özel Kanun olan Maden Kanunu hüküm
lerine tabi olarak yapılmaktadır. Devlet tarafından verilen izinlerin, yine kanuna dayanarak geri alınması il
kesi benimsenmiştir. Bu ilkeden hareketle Devletçe îşletüeoek Madenler Hakkında Kanun olan 2172 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. Bu Kanunla enerji ve sanayi kesiminin hammadde sorununu çözümlemek için, önemli linyit 
demir ve bor yataklarının Devlet kuruluşları eli ile işletilmesi gaye edinilmiştir. 

2172 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre çıkarılan 7/16681, 7/16682, 7/16699 ve 7/16826 sayılı kararna
meler ile Ülkemizde geniş bölgeler oluşturularak, bu bölgelerdeki kömür, asfaltit, bor tuzu ve demir cevheri 
sahaları için özel kişilere verilmiş maden haklarının geri alınarak, ilgili Devlet kuruluşlarınca işletilmesi ka
rarlaştırılmıştın 

Kararnamelerde belirtilen bölge sınırları içerisinde Maden Kanunu hükümlerine tabi, yürürlükte veya hü
kümden düşmüş ve henüz hak doğmamış durumda 9 000 civarındaki kömür, bor tuzlan ve demir madeni 
sahalarından özel teşebbüs uhdesinde bulunan 925 tanesi geri alma işlemi için tespit edilmiştir. Bu sahalardan 
ancak 163 tanesinin işlemi 2172 sayılı Kanuna göre bitirilerek ilgili kuruluşlara devredilmiştir. 

İlgili kuruluşlar, teknik ve idarî personel, makine ve teçhizat ile malî yönlerden içinde bulundukları 
faaliyetine geçememişlerdir. Kuruluşların bir hazırlık durum nedeniyle, devraldıkları sahalarda hemen işletme 

dönemi geçirmeden, mevcut imkânlarıyla kısa süre içerisinde sahada faaliyete geçmeleri mümkün görülmemek
tedir. Devlet kuruluşlarına devredilen bazı sahaların, bu kuruluşların yatırım gücüne göre fazla önem arzet-
memeleri, rantabl olmamaları veya kısa sürede fazla saha devri hemen üretime geçmeyi engelleyen nedenler 
arasındadır. 

Kuruluşlara devri tamamlanmamakla beraber, Kararnamelerde belirtilen bölge sınırları içerisinde kalan 
maden sahalarındaki faaliyet 2172 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi usullerine tabi bulunduğundan ve bu sa
halar, her an geri alma kapsamında olduğundan işletilmeyerek atıl bırakılmıştır. Kanunun uygulanmaya ge
çilmesiyle üretimde beklenen artış olmamış, hatta düşmüştür. 

Kamu ve özel sektörün 1978 - 1979 ve 1980 yıllarındaki kömür üretimi şu şekilde gerçekleşmiştir. Kamu 
sektörü 1978 yılında 9.326.361, 1979 yılında 11.064.883, 1980 yılında 13.638.891 ton kömür üretebilmişken, 
özel sektör 1978 yılında 6.179.391, 1979 yılında 1.394.681, 1980 yılında 1.271.932 ton üretmiştir. Bu üretim 
tablosu değerlendirildiğinde, 1978 yılındaki kamu ve özel sektörün toplam üretim miktarı olan 15.505.752 
tona 1980 yılında ulaşılamamış, 2172 sayılı Kanunla beklenen üretim artışı gerçekleşmemiştir. Ayrıca artan 
kömür ihtiyacı için üretim açığı büyümüştür. 

2172 sayılı Kanunla geri alınan demir sahaları ve yurdumuzdaki demir üretimi de hızla düşmüştür. Ka
mu sektörü; 1978 yılında 1.550.418, 1979 yılında 1.270.071, 1980 yılında 606.292 ton demir üretmişken, özel 
sektör; 1978 yılında 2.257.391, 1979 yılında 243.435, 1980 yılında 236.331 ton demir cevheri üretebilmiştir. 
Tablo göstermektedir ki 2172 sayılı Kanunun uygulanmaya konulması ve özel kesini elindeki sahaların Dev
let kuruluşlarına intikalinden sonra üretim artışı beklenirken, aksine hızlı biçimde üretimde düşüş olmuştur. 

Uygulama ve üretim durumları Ülkemizin enerji ve sanayi hammaddeleri üretiminde beklenen artışı ger
çekleştirememiş, aksine üretimde evvelki yıllara göre büyük düşüşler olmuştur. Bu nedenle 2172 sayılı Ka
nunun Kararnamelere dayanarak tesis edilecek geri alma işleminin özel sektör üzerindeki baskısının kaldı
rılması ve kanunla belirli türdeki madenlerle bazı sahaların Devlet kuruluşları eli ile işletilmesi uygun gö
rülmüştür. 

Devletçe işletilecek madenler için çıkarılan Kararnamelerle belirtilen 11 bölge içerisinde bulunan 622 
kömür, 251 demir, 55 bor sahasının Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılmıştır. Belirtilen 11 bölge içe
risinde 9.000 civarındaki maden sahaları, Devlet kuruluşlarınca işletilmediği gibi 2172 sayılı Kanunun et-
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kişiyle özel sektörce de işletilememiştir. Maden sahaları üzerindeki tahditler ve her an geri alınabilecek tehdi
diyle işletme faaliyetleri engellenmiş bulunmaktadır. 

Açıklanan üretim düşüşü ve diğer etkenler nedeniyle, Anayasanın 130 uncu maddesindeki ilkeye göre, 
karma ekonomi sistemi içerisinde Ülkemiz enerji ve sanayinin hammadde sıkıntısı çekmemesi için bazı 
maden türlerinin Devlet kuruluşlarınca işletilmesi amaçlanmıştır. Bazı maden sahalarının ilgili kuruluşlarca 
çeşitli nedenlerle işletilmemesi halinde, sahaların atıl kalmaması için özel sektörle ortaklaşa veya yalnızca 
özel sektör tarafından işletilebileceği düzenlenmiştir. Kuruluşlar kendi görüşlerine dayanarak işletmekten 
vazgeçme imkâmna sahip bulunmamakta, bu husus Bakanlar Kurulu Kararma bağh olarak kullamlabilecek 
bir yetkiye dayanarak gerçekleşebilecektir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan madenlerin ekonomiye katkısının büyük ölçüde temini maden 
sektörünün daha verimli hale getirilmesi, Devletin kontrolü altında özel teşebbüsün katkısının artırılması sağ
lanmalıdır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum, enerji ihtiyacımn ileriye yönelik olarak çözümlenmesi ve 
stratejik öneme haiz madenlerin tespitiyle bir kısım madenlerin ve sahaların kamu kuruluşları, diğerlerinin 
ise özel sektör tarafmdan işletilmesi ve hemen faaliyete başlanılması amaçlanmıştır. 

(Termik santrallerin ihtiyacının teminat altına alınması ve zamanında sağlanması, belirli bir plana göre üre
tim yapılarak, enerji konusunda sıkıntıya meydan vermemek için santral bölgelerine yakın ve bu gayeye uygun 
bulunan kömür sahalarının ilgili Devlet kuruluşu eliyle işletilmesi kabul edilmiştir. 1984 yılına kadar işletmeye 
açılacak 11 adet termik santrallerin yıllık kömür ihtiyacı 35 milyon tondur. Diğer sanayi tesislerinin ve halkın 
ihtiyacı olan kömür de hesaba katılırsa, yılda 50 milyon ton kömüre ihtiyacımız bulunmaktadır. Akaryakıt fi
yatlarının artması, akaryakıta dayalı tesislerin kömüre dönmeleri, çimento sanayi ve diğer-sanayi kollarının, 
halkın ısınma ihtiyacı içlin gerekli kömürün bulunması hususunda ve temininde tedbirler almak zorunluluğu 
vardır. 

Yurdumuzun teshinde kullanılan kömür ihtiyacının karşılanması ve bölgesel özellikler dikkate alınarak as-
faltit sahalarının tümünün ilgili Devlet kuruluşunca işletilmesi öngörülmüştür. Sanayinin hammaddesi olan ve 
zaman zaman yurt dışından getirtilen maden kömürü safhalarının verimli ve planlı biçimde Devlet kuruluşların
ca işletilerek, sanayinin ihtiyacının zamanında ve dışa bağımlı olmaksızın karşılanması amaçlanmıştır. 

Radyum, uranyum ve toryum madenleri büyük ölçüde stratejik ve ekonomik önemi haizdir. Bu madenler 
nükleer santrallerin yakıt ihtiyacını karşılamaktadır. Radyum, uranyum ve toryum madenileri ülkelerin nük
leer teknoloji, politik, ekonomik ve askerî durumlarını etkilediğinden, bu madenlerin Devlet elliyle işletilmesi 
zarurî görülmüştür. 

Ülkemiz ekonomisi açısından bor, fosfat madenlerinin ıtümü ve bir kısmı demir sahalarının ilgili Devlet 
kuruluşları vasıtasıyla işletilmesi uygun bulunmuştur. 

2172 sayılı Kanunun uygulanması sonucumda özel sektörden alınan maden sahalarından Devlet kuruluşla
rınca işletilmesine karar verilmeyenlerin bu Kanundaki koşullarla önoelikle eski sahiplerine iadesi düşünülmüş
tür. Böylece maden sahasını tanıyan eski işletmecilerin bir an önce faaliyete geçerek, ülke ekonomisine katkıla
rının sağlanması ve aynı zamanda eski hakları ve maden sahasındaki emeklerinin öncelikle gözetilmesi amaçlan
mıştır. Ancak eski hak sahiplerinin sahayı almak istememeleri hallinde çıkacak bir talibe verilmesi uygun görül
müştür. Sahaya talip olanlar Kanunda belirtilen şartları yerine getirerek sahaya sahip olabilecektir. Bu şekil ve 
şartlar Kanunda düzenlenmiştıir. 

Kanunî düzenlemeler birtakım ihtiyaçlar karşısında yapılmaktadır. Kanunlardan beklenen gayeye ulaşıl
maması veya ihtiyaçların yeni düzenlemeleri zorlaması nedeniyle kanunların değiştirilmesi,, hatta yürürlükten 
kaldırılması yoluna gidilmesi zorunludur. 

Bu Kanun açıklanan maksatların gerçekleşmesi için hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasamıza göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenilerin aranması ve (işle
tilmesi Maden Kanunu gereğince verilen idarî izinlerle yapılmaktadır. Kanun gereğince verilmiş teinler, Ka
nundan kaynaklanan yetkiyle geri alınabilir. Maden türlerinden hangilerinin Devlet kuruluşlarınca işletileceği, 
2172 sayılı Kanunla geri alınan maden sahalarından ilgili kuruluşlarca işletilmesi uygun bulunmayanların iadesi, 
bu Kanun hükümlerine tabi olacaktır. Bu maddede Kanunun amacı açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Maden türlerinden hangilerinin Devlet kuruluşları tarafından işletileceği maddede belirtilirken, 
Kanuna ek olan cetvellerde maden sahaları -il ve numaralan ile gösterilmiştir. Sayılan maden türleri ile ekli cet
vel dışında kalan maden sahalarının Maden Kanunu hükümleri dahilinde özel teşebbüs tarafından işletilebilece
ği öngörülmektedir. 

Maddenin (a) fıkrasında belirlenen maden türlerinin mahlut olarak işletilmesine ilişkin taleplerin kabul edil
meyeceği ve mahlutiyet talebinde bulunulan asııl madenin de stratejik ve ekonomik nedenlerle Devlet kuruluş
larınca işletilmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 3. — Kanunda belirtilen maden türlerine ait arama ve işletme faaliyeti Devlet kuruluşlarınca yürütü
leceğinden ve bu hakların başkaları tarafından kullanılması imkânsız olduğundan, Maden Kanununun sürelere 
ilişkin hükümlerinin uygulanmaması gerektiği görüşüyle, bu düzenlemeye gidilmiştir. 

Kuruluşların, işletme imkânlarının durumuna göre sahaları atıl bırakmamasını teminen, Bakanlar Kurulu 
kararına bağlı olarak özel sektörle anlaşma suretiyle işletme faaliyetine devam etmeleri hükme bağlanmıştır. 

İlgili kuruluşlarca yapılan etüd ve aramalar sonucunda, Devlet kuruluşlan yönünden işletilmesi rantabll görül
meyen maden sahaları, Balkanlar Kurulu Kararma bağlı olarak Kanun kapsamından çıkartılacak ve bu sahalar 
hakkında Maden Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 4. — Kanunun 2 noi maddesinde belirlenen maden sahalarının devri tamamlanıncaya kadar bazı ted
birlerin alınması zarurî görülmüştür. 

IDevlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki spekülatif hareketleri önlemek amacıyla devir imkâ
nı kaldırılmış, arama ruhsatnameleri ile işletme hakları sona erdirileceğinden ruhsat yenileme işlemleri dur
durulmuştur. Kuruluşlarca işletilecek madenler üzerine aynı amaçla haciz ve ipotek konamayacağı da belirtil
miştir. 

Kapsamda yer alan maden sahalarındaki devir tarihine kadar sürecek faaliyetleri düzenlemek için tebliğ 
çıkartılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılan madenlerdeki tespit ve takdir işlemlerini yapa
cak takdir komisyonunun kurulma şekli açıklanmıştır. 

Madde 6. — Takdir komisyonunun görevini yerine getirirken izleyeceği usul, çalışma esasları ve alacakla
rı ücret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmesi 
öngörülmüştür, işlerin aksamaması yönünden takdir komisyonunun çalışmasına ve ücretine ilişkin ayrıntıla
ra Kanunda geniş biçimde yer verilmeyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifine göre Bakan
lar Kuruluna bırakılmıştır. 

Madde 7. — Geri alınan madenlerdeki işletme haklan ve arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek taz
minatların hesaplanma esasları bu maddede düzenlenmiştir, 

a) tşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı normal süresi dolmadan geri alınmış olacağından hak 
sahibine bundan dolayı tazminat verilmesi öngörülmüştür. Geri alınacak işletme ruhsatnamesi veya işletme 
imtiyazı süresinin bitiminde değerini kaybetmiş ve ekonomik yönden sıfıra inmiş olacağı gibi, ruhsatname 
veya imtiyaz sahipleri süre sonunda maliyet bedellerini itfa etmiş sayılacağından; ruhsatname veya imtiyazın 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan maiyet bedelinin verilmesi hükmü getirilmiştir. 

b) tşletme hakkı sahibinin mülkiyetindeki kamulaştırma kapsamına alınan arazinin alım - satım değe
rinin ödeneceği ilkesi benimsenerek, Anayasamızın 38inci maddesindeki kamulaştırma hükmüne uyum sağ
lanmıştır. Kanunun süratle uygulanmasına geçilmesi amaçlandığından, Kanunun yayımı tarihindeki değer 
esas alınmıştır. Ayrıca, Kanunun yayım tarihindeki bedel öngörülmekle haksız kazanç sağlamak isteyenlerin 
hareketleri önlenmiş olmaktadır; 
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Maden Kanununun 125 inci maddesine göre önceden İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış araziler 
için istisna getirilmiştir. Kamu gücünün kullanılması neticesinde, işletme hakkı sahibinin mülkiyetine geçen 
arazi için farklı bir uygulama getirilmesi haklı mütalaa edilmiştir. Bu tipteki arazilerin madenin işletme faali
yetine uygun olarak kullanılması zorunludur. İşletme ıakkı sahibi 125 inci madde gereğince kamulaştırma 
bedelini ödeyerek ekonomik yönden bu araziden istifade etmiş olduğundan, ikinci kez yapılan kamulaştır
ma da makûl ölçülerde bir tazminat ödenmesi uygun görülmüştür. Bu görüşden hareketle 125 inci maddeye 
göre kamulaştırılan arazilerin, o tarihteki bedeli esas alınarak, Türk Ticaret Kanunundaki % 10 faiz eklen
mek suretiyle bulunacak miktar, tazminat miktarı olarak kabul edilmiştir. Kamulaştırılan arazilere uygula
nan bu hükmün amacına ters bir sonuç vermemesi için kamulaştırma bedeline eklenecek yıllık % 10 faiz 
miktarının arazinin alım - satım bedelini geçemeyeceği şeklinde sınırlamaya gidilmiştir. 

c) Maden Kanunu'nun 100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası; maden işletme hakkının sona ermesi halinde 
maden işletme hakkı sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların korunması için yapılmış 
iksa tesislerinin. Devlet'e intikâl edeceğini öngörmüştür. Dolayısıyla işletme hakkı süresinin sonu itibariyle bu 
tesislerin işletme hakkı sahibi açısından taşıyacağı ekonomik değer, yukarda işletme ruhsatnamesi ve işletme 
imtiyazı konusunda açıklandığı gibi sıfır olacaktır. Zaten işletme hakkı sahibi bu gibi tesisleri işletme hakkı 
süresinin sonu itibariyle itfa etmek durumundadır. Bu düşünceden hareket edilerek, Maden Kanunu'nun 
100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet 
bedelleri ile hesaba dahil edilecekleri hükme bağlanmıştır. 

d) Diğer tesis ve binaların Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerine göre hesaplanacak bedelle
rinden amortismanlar düşüldükten sonra bulunacak değerleri esas alınarak, 6830 sayılı istimlâk Kanunu'na 
uygunluk sağlanmıştı^ 

Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerinin esas olacağı ve düşülecek amortismanların da ilk mali
yete göre değil, yeni maliyetler üzerinden yapılacağı şeklinde açıklık getirilmiştir. 

Yine Maden Kanunu'nun 125 inci maddesi uyarınca işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış olan bina
lar ve tesisler için kullanma ve yıpranma durumu değerlendirilerek, yukarda (b) bendinde açıkladığımız neden
lerle istisna getirilmiştir. 

e) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır malar için, temel kamulaştırma kuralına uygun 
biçimde Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım değerlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. 

f) İşletme hakkı sahibince geçici işgal konusu araziye ödenen tazminattan, yararlanılmayan süreye kar
şılık olan kısmının ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

g) işletme hakkı sahibi, işletme ruhsatnamesi veya imtiyazının normal olarak devam edeceği düşüncesiyle 
bir takım taahhütlere girmiş olabileceğinden, bunların yerine getirilmemesi yüzünden uğrayacağı kâr kay
bının makûl bir ölçüde tazmin edilmesi öngörülmüştür. Tasarının getirdiği ölçüye göre sadece Kanunun 
yayımı tarihinde mevcut ye madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek sözleşmelerin işletme 
hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilmemesi sonucunda yoksul kalınacak kâr, tazminat konusu ol
maktadır. Bu ölçü, Borçlar Kanununun haksız fiillerde ve sözleşmeye aykırı hareketlerde zarar miktarının 
işlerin olağan gidişi ve zarara uğrayanın almış bulunduğu tedbirler göz önünde bulundurularak belirlenme
si ilkesine uygundur. Bu çerçeve içinde kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanması, objektif bir ölçü olarak 
Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılan maden cinsindeki ortalama kâr hadleri üzerinden yapılacak
tır, 

iKâr yoksunluğu tazminatı kapsamına girecek sözleşmelerin gerçeğe aykırı bir biçimde miktar ve süre 
itibariyle yükseltilmemesi için, bir tavan olarak bunların işletme ruhsatnameli madenlerde şartnamede yazılı 
asgari üretim kapasitesine göre en çok altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde ise 1 yıllık bir dönem için 
dikkate alınması hükmü getirilmiştir. 

öte yandan bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince Devlet hakkı ve Maden 
Kanunu'nun 136 ncı maddesinin (B) bendi anlamında buluculuk hakkı ödeneceği için, bunlar kâr yoksunlu
ğu tazminatından indirilecektir., 
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h) İşletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde, yukarıdaki bendlerde açıklanan durumlara 
uyan değerlendirmeler yapıldıktan sonra, işletme faaliyetine geçilmemiş olması nedeniyle kâr yoksunluğu taz
minatı ödenmemesi hükmü getirilmiştir. 

i) Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan maden rezervleri için herhangi bir tazminat ödenmemesi 
uygun görülmüştür. Madenler Anayasa'mızın açıklanan hükmü nedeniyle mülkiyete konu olamayacağından, 
rezerve karşılık tazminat verilmemesi ilkesi kabul edilmiştir, 

Madde 8. — Türk Ticaret Kanunu'na göre madencilikle uğraşmak üzere kurulan işletmeler ticarî işletme 
ve bunları işletenler tacir sayıldığı için, her tacir gibi madenciler de ticari defterler tutmak zorundadır. Bu 
nedenle takdir komisyonunun, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat miktarla
rının hesaplanmasında esas itibariyle bunların Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'na göre tut
mak zorunda oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri göz önünde bulunduracağı; ancak gerekti
ğinde vergi beyannameleri, vergi dairesinin takip ve tespitleri, Maden Dairesi maden sicil ve benzeri daire
lerin kayıtları gabi kontrole yarayıcı resmî kaynakiara müracaat edebileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, defterin Kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaması veya defter kayıtlarının devralınacak 
mevcutların halihazır durumunu yansıtmayacak ölçüde yülksek görülmesi halinde, komisyonun gereken husus
larda resen takdir yetkisini haiz olacağı ikinci fıkrada açıklanmıştır, 

Madde 9. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki buluculuk haklarının da sona ereceği 
kabul edilmiştir. Hak sahiplerinin mağdur olmaması için Maden Kanunu'nun 136 ncı maddesinin (A) ben
di anlamında daha önce tespit edilmiş, fakat henüz ödenmemiş bulunan tazminatın işletme hakkı sahibine 
verilecek tazminattan kesilerek bulucuya verilmesi; 136 ncı maddenin (B) anlamındaki buluculuk aidatının 
ise, madenin devralınması sırasında yalnız bir defaya malhsus olmak üzere, işletme hakkı sahibine ödenecek 
kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı verilmesi 
gerekecek aidat miktarında bulucuya veya kanuni haleflerine ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün önceden işletme hakiki sahibine karşı Maden Ka
nununun 49 uncu maddesine göre veya başka bir suretle doğmuş olacağından imrar edilen cevher karşılığın
da ödenmeyen kısmının tazminattan kesilerek enstitüye verileceği, devredilen rezerve karşılık olan enstitü 
alacağının ilgili kuruluşa geçmesinin hakKaniyete uygun olacağı düşüncesiyle kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara göre takdir komisyonunca devralınacaklar ara
sında gösterilen, işletme hakkı sahibi veya arama ruhsatnamesi sahibinin mülkiyetinde olan taşınmazlar için 
kamulaştırma yoluna gidilmesi Anayasamızın 38 inci maddesi hükmü gereğidir. 

Belirli madenlerin kanunla Devlet kuruluşlarınca işletileceği kabul edildiğinden, bunlar için kamu yararı 
kararı verilmesline gerek bulunmamaktadır. Kamulaştırılması zorunlu taşınmazlara ilişkin kamu yararı ka
rarı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilecektir. 

Son fıkrada kamulaştırma işlemlerinden bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda, İstimlâk Kanununun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. 

Madde 12. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruh-
ratnamelerinin geri alınması, sahalardaki malların değerlerinin takdiri ve taşınmazlar için verilen kamulaş
tırma kararı idarî işlem olduğundan, bu işlemler için idarî yargı yolu olması açıktır. Bedele ilişkin davala
rında idarî yargı yeriride görüleceğine ilişkin açıklık getirilmiştir. Devralma ve kamulaştırma işlemleri ile taz
minat miktarlarının tayinine ilişkin işlemler birbirine bağlı olduğundan, aynı yargı yerinde bunların denetime 
tabi tutulması sağlanmıştır. Davaların ivedilikle görülmesi hükmü getirilmiştıir. 

Hak sahiplerine İstimlak Kanunundaki hükümlere paralel olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük dava 
açma süresi tanınarak, husumetin kime yöneltileceği gösterilmiştir. 

Madde 13. — Hazırlanan tasarı Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenlerle ilgili işletme hakları veya ara
ma ruhsatnamelerinin geri alınması dolayısıyla verilecek tazminatın peşin ödenmesi ilkesine dayandığı için 
bunların sahipleri ile buluculuk hakkı sahiplerine ödenecek tazminatın madeni devralacak İktisadi Devlet 
Teşekkülünce millî bankalardan birine yatırılarak madene el konması bu maddede düzenlenmiştir. Tazmi
nat miktarının bankaya yatırılmasından önce hak sahiplerinin dava açması için 12 nci maddede öngörülen 
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15 günlük süremin dolması beklenecektir. Bu süre sonunda dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazmi
nat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu takdirde bankaya yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesinin 
borçlardan ilişiksiz olması halinde gedktirüemeyeceği, bu paraların bankada gereksiz yere tutulmasını önle
mek amacıyla Ibelintilmiştir. 

Madde 14. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin süresi içinde Danıştay'da dava açma
ları halinde istimlak Kanununun acele işlerde eJ koymaya ilişkin hükümlerine benzer bir düzenleme ile ma
den alanının bu dava dolayısıyla bilirkişilerce yapılacak değer takdirine esas olabilecek bütün özelliklerinin 
madene el konmadan önce tespit ettirilmesi, davacıların haklarının korunması açısından uygun görülmüş
tür. 

Madde 15. — Madenin devralınma tarihine açıkltk getirilmiştir. Hak sahiplerince süresi içinde dava açıl
madığı takdirde, hemen, Danıştayda dava açılması halinde delil tespiti yaptırılarak, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının kararıyla madene el konularak, devralınma tarihi belirlenmiş olmaktadır. 

El konulduğu tarihte bütün hak ve hükümlerle, madende devralınması kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz 
mallar kendiliğinden ilgili Devlet kuruluşuna geçer. Mülkiyet ve diğer hakların intikali başkaca işlem ya
pılmaksızın devralınma tarihinde tamamlanmış olmaktadır. Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığının isteği 
üzerine durum ilgili sicillere teosil edilecektir. 

Madde 16. — Devralınan maden alanındaki geçici işgal ve tahsis konusu araziler üzerindeki işletme hakkı 
veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ait hakların tümünün, Devlet kuruluşuna geçeceği öngörülmüştür. 

Madde 17. — Kanunun yayımı tarihinden önceki Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen bildirgedeki işçi sa
yısının takdir komisyonunca esas alınacağı ilkesi getirilmiştir. Böylece saha sahiplerinin fazladan işçi alarak 
kuruluşlara devretmeleri önlenmiş ve spekülatif davranışlarına karşı çıkılması amaçlanmıştır. 

İkinci paragrafta resmî belgelerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir-
Madde 1'8. — Maden arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahiplerine ait maden sahalarındaki işçilerin 

devir nedeniyle kıdem tazminatlarının iş Kanununa göre hak edilmeden hesaplanarak kesilmesi öngörülmüş
tür. Zira arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahiplerinin, doğacak kıdem tazminatlarından kendi paylarına 
düşecek miktarlarının tahsilinde büyük güçlüklerle karşılaşılacağı mutlaktır. Şirketin infisah etmesi gibi du
rumlarda işçi kıdem tazminatı eski saha sahibinden alınamayacak, Devlet kuruluşu bu takdirde kıdem taz
minatının tümünden sorumlu kalmış olacaktır. İlerde doğması muhtemel sakıncaları önlemek ve Devlet kuru
luşlarının tüm kıdem tazminatım üstlenerek büyük malî sorumMuk altında katmaması amacıyla madde bu 
şekilde düzenlenmiştir. 

Takdir edilen tazminat miktarının hesaplanacak kıdem tazminatım karşılamaması halinde, ilgili Devlet ku
ruluşuna rücu imkânı tanınarak, iş Kanunu hükümlerine benzer düzenleme getirilmiştir. Kıdem tazminatı 
işçilerin hak edişini bağlı olarak ödeneceğinden, muhtemel kıdem tazminatı alacağına karşılık' tutulan mik
tardan yapılacak ödemeler sonucunda bir şey kalmadığı takdirde eski saha sahibine rücu edileceği belirtil
miştir. 

Madde 19. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci maddesi, bir iş yerinin devren in
tikali halinde eski işverenin sigorta primi ve geckme zammı borçlarından dolayı yeni işverenin de mütesel-
silen sorumlu olacağı hükmüne yer vermektedir. Bu hüküm taraflar arasında bir devir sözleşmesinin bulun
ması halinde yeni işveren için mağdur edici olmaz. Çünkü iş yerini devralan, devralma koşullarını mevcut duru
mu dikkate alarak ayarlayabilir. Oysa burada taraflar arasında bir sözleşme bulunmadığı için Sosyal Sigortalar 
Kurumuna büyük ölçüde borçlu bir işverence işletilen biir madeni devralacak iktisadî Devlet Teşekkülü, ağır 
bir prim borcu ile karşılaşabilir. Bunu önlemek amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci mad
desinin uygulanması bakımından bir istisna hükmü getirilmiştir. Faıkat işletme haıkkı veya arama ruhsatna
mesi sahibinin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borcunu ödemeden tazminatını alıp gitmesine fırsat ver
memek için, tazminattan yeterli miktarın ayrılarak Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hü
kümlerine tabi teminat olarak tutulacağı hükmü eklenmiştir. 

Madde 20. — Takdir komisyonunca tayin edilen tazminattan hantgi sıraya göre kesinti yapılacağı husu
suna açıklık getirilmiştir. 
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Madde 21. — Kuruluşlarca işletilmek üzere devralınan madenler üzerinde ipotek, haciz ve ihtiyatî ted
bir gibi kayıtlamalar mevcutsa; bunların devralma tarihinde kalkması ve madenin bu kayıtlamalardan arın
mış olarak devralan kuruluşa devri amaçlanmıştır. Bu gibi kayıtlamalarla hakları güvence altına alınmış bu
lunan kimselerin zarara uğramaması için, karşılıklarının madeni devralan kuruluşça işletme hakkı sahibine 
ödenecek tazminattan kesilerek Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı emrine millî bankalardan birine ema
net olarak yatırılması ve durumun ilgili merci, makamı ve kişilere bildirilmesi öngörülmüştür. 

Emanet olarak bankaya yatırılan karşılıkların kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde işletme hakkı sahibine öde
neceği veya yetkili mercilerin kararlarına göre işlem yapılacağı son fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 22. — Maden Kanununa göre arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı sahiplerinden alınan teminat
lar bir hüküm ifade etmeyeceğinden, bunlardan hazineye irat kaydolmamış kısımlarının iadesi kararlaştırılmış
tır. 

Madde 23. — 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmekte iken» bu Kanunun 2 nci maddesi dı
şında kalan maden sahaları için uygulanan işlemler ve tesis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu saihalar Maden 
Kanunu kapsamına alınmıştır. 

Madde 24. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesinden vazgeçilen maden sahalarının bir an evvel çalışmaya 
başlaması için öncelikle eski hak sahiplerine iadesi düşünülmüş, zaman kaybına neden olunmaması için mü
racaat ve iade işlemlerinim belli bir sürede yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 25. — 2172 sayılı Kanun gereğince Devletçe işletilmesine karar verilen maden sahalarının ve kamu
laştırılan malların iadesinde, hak sahibinin, bu işlemlerden dolayı zarar ziyan ve tazminat talebinde bulun
maması, bunları hali hazır durumu ile kabul etmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. — Devletçe işletilmesine karar verilen maden sahalarının devrinde devredilen işçilerin tş Ka
nunundan doğan halklarının korunması ve kıdem tazminatının uygulanması konusunda açıklık, getirilmek 
istenilmiştir. 

Maden sahasının iadesini isteyen hak salhibinin devrettiği işçi sayısından azını talep etmemesi, kurumca alı
nan işçiler konusunda hak sahibi ile kurum anlaşamadığı takdirde bu işçilerin mağduriyetine meydan veril
memesi için yapılacak işlemler Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

Madde 27. — iade işlemlerinin tamamlanması için iadeyi isteyen hak salhibinin Bakanlık aleyhine açtığı 
davadan feragati şart koşulmuştur. 

Madde 28. — iadeye talep edenin 2172 sayılı Kanun gereğince kendisine ödenen tazminatı ve kurumca 
bu salhaya yapılan itfa edilmeyen masrafları geri ödemesi gerekir. 

Ancak taksitlendirme sureti ile ödemede kolaylık sağlanmıştır. 
Henüz ilgililere Ödenmemiş tazminatın ise kuruma iadesi için kanunî dayanak getirilmiştir. 
Madde 29. — tade edilen maden sahalarında evvelce Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş süreler için 

eski hak sahiplerinin haklan saklı tutulmuş, kalan sürenin Kanunun yayımı tarihinde yeniden işlemeye baş
layacağı hükme bağlanmıştır. 

iade işlemi yapılan maden sahalarının maden sicilindeki kayıtlarının yeni duruma göre tescil işlemlerinin 
tamamlanması öngörülmüştür. 

Madde 30. — işletme hakkına sahip sahalarda iade ve teslim işlemleri sırasında kurumca işletme faaliyeti
ne ara verilmemesi, ancak sahayı geri alanın devir ve teslimden sonra, varsa sahada maden cevheri stokunu 
aynen muhafaza ve kurumu iade etmesi bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 31. — iadeyi isteyenin, kurumun 3 üncü şahıslarla yaptığı sözleşmeleri aynen kabul etmesi hükme 
bağlanarak, 3 üncü kişilerin sözleşmelerden doğan hakları saklı tutulmuştur. 

Madde 32. — tade olunan maden sahalarında üretimi teşvik edici ve önceki uygulamalar mukayese edile
rek zorlayıcı hüküm getirilmiştirs 

Şartlara uyulmaması halinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bu sahalar için özel fesih yetkisi 
verilmiştir* 
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Madde 33. — Kanundaki iade hükümlerinden eski hak sahiplerinin yaralanmamaları halinde sahadaki 
faaliyetleriin 'ilgili kuruluş tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu tüpteki .sabaların, yeni bir talip çılfcaralk 
Kanundaki şartları yerine getirmesi hallinde sahanın devredileceği ve öncelik sırası hükme 'bağlanmıştır. 

Madde 34. — Devlet kuruluşlarınca üretilen maden cevherlerinin çalınması ve yağma ediihnıesii halinde; 
bu suçu işleyenlere verilecek cezanın yarısından bir misline kadar artırılması prensibi kabul edilmiştir. 

Bu maddede, gerek bu kanunla gerekse 6309 sayılı Maden Kanunu bükümlerine göre ilgili kuruluşlar uh
desinde bulunan maden sabaları ve işletilecek maden türlerine karşı işlenecek suçlara İlişkin cezalar getiril-
miştirH 

Madde 35. — Maden arama ve işletme hakkına sahip olmayanların maden cevheri çıkarmaları hailinde 
hapis cezası ile cezalandırılması, çıkarılan cevherin zabt ve müsadere edilmesi, şayet çıkarılan bu maden cev
heri mevcut değilse, 'bedelinin ödettkimesi kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Hırsızlık ve yağma suçlarında kullanılan taşıma araçlarınım müsadereleri hususu kalbul 
edilmiştir. 

Madde 37. — Maden cevherleri aleyhine işlenen suçlarda sanıklar hakkında tahkikat ve duruşmalarının 
kısa zamanda yapılması maksadıyla 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun tatbik edil
mesi uygun görülmüştür. 

Madde 38. — Eski hak sahibine iadesi imkânı doğan maden sahalarının iadesi konusunda uygulamaya 
açıklık getirecek ve iademin şekil ve şartları konusunda 'bu Kanunda yer almayan hususları düzenleyecek teb
liğlin hazırlanması Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 39. — Kanunun uygulanması nedeniyle yapılacak tescil ve benzeri 'intikal işlemlerinin, diğer ko
nularda olduğu gibi, resim ve harçlardan muaf tutulması hükme bağlanmıştır. 

Geçildi Madde 1. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre işlemleri yapılmış olan maden sahalarından el 
konulmamış bulunan ve bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeyenler hakkında hiç bir işlem yapıl
mayacağı hdırtilmdştir. İade kapsamında olan sahalar için eski hak sahiplerime tanınan imkân, el konma
mış sahalar için geçerli kılınmıştır. 

Kanun kapsamında bulunan maden sahalarından 2172 sayılı Kanuna göre işlemleri yarım kalanlar için 
bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtirniş'tlir. 

Geçici Madde 2. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre Danıştayca delil tespiti yapılmış ancak el kon
mamış maden sahalarının bu Kanuna göre devri esnasındaki ihtilaflara basit ve kolay çözüm yolu getiril
miştir. Bu durumdaki sahaların devir teslim esnasında saha sahibi ile kuruluş arasında çıkacak ihtilaf halin
de, yerel mahkemelerde istenecek delil tespitini takiben sahaya el konacağı hususu düzenlenmiştir. Yapıla
cak delil tespitinde takdir komisyonu tutanaklarına göre eksiklik ibulunması halinde, karşılıklarının indirile
ceği öngörülmüştür. 

Geçici Madde 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
alacaklarının tümünün takdir edilecek tazminattan kesilmesi ilkesi benimsenmiş ve bu yolda uygulamalar 
yapılmıştır. Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle Maden Kanunu, anlaşmalar ve rezerv durumu dlikkate alına
rak Enstitü alacağının ne şekilde karşılanacağı belirtilmliş'tıir. Yeni düzenlememin Maden Kanunu, anlaşma 
ve rezerv durumu yönünden hakkaniyete ve tatbikata uygun olması nedeniyle, 2172 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin uygulamasının buna göre değiştirilmesi' ve eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Yeni uygulama ne
deniyle eski saha sahiplerinin alacaklarının çıkması halinde, bunların ödenmesi yetkisi Kanunla verilmiş ve 
bu düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 40. — Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanunun uygulanması sonucunda, Ülkemiz ma
denciliğimiz konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek amacıyla, 2172 sayılı Kanun ve bununla ilgili 
kararnameler kalldırıtoıışıtır. 

Madde 41. — Kanunun yürürlük tarihi düzenlenmiştir. 

Madde 42. — Kânunu yürürlüğe koyacak makam belirtmiştir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 1 Haziran 1983 
Esas No. : 1/494 
Karar No. : 131 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. Madenlerin aranması için müracaat safhasından İşletiirnesine kadar bütün faaliyetler 6309 sayılı Ma
den Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Madenlerimiz kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşları tarafından Maden Kanunu esaslarına göre iş
letilirken 1978 yılında 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun çıkarılmış, bu Kanunla 
hangi madenlerin devletçe aranıp işletileceğinin ve daha önce verilmiş arama ruhsatlarının ve işletme hak
larının iptal edileceğinin belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye dayanarak 1978 yı
lında bazı kömür, demir, asfalfcit ve hor madenlerinin devletçe aranıp işletileceğine dair Bakanlar Kurulu 
kararı alınmış ve hu karara istinaden devletleştirillmek istenmiştir. Devletleştirilmesi kararlaştırılan maden sa
halarının ancak bir kısmının devletleştirilmesi tamamlanab^miştir. 

Bu gelişmeler içinde maden sektörü, 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun üzerin
deki uygulamalar nedeniyle bir çelklingenlik havasına girmiş, bilhassa özel sektörün hu alandaki yatırımları 
âdeta durma noktasına gelmiştir. 

Madencilik sektöründe meydana gelen olumsuz gelişmelerin giderilmesi için hazırlanan ve Danışma Mec
lisince kabul edilen kanun tasarısı üzerinde komisyon çalışmaları tamamlanarak Danışma Meclisince kabul 
edilen tasan metni muhtemel tereddütleri ortadan kaldıracak, basitlik ve sadelik sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmiş ve tasan başlığı da metnin hazırlanma amacına yönelik olarak değiştirilerek tensiplerine su
nulmuştur. 

2. 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunla kamu kuruluşlarına devredilen maden 
haklarının yeniden düzenlenmesi amacını belirleyen 1 inci madde tensiplerine arz edilmiştir. 

3. Tasarının 2 nci maddesiyle, Danışma Meclisi metninin 2 not maddesinde belirtilen bor, asfalt'it, uran
yum ve toryum madenlerine ilave olarak, soda üretimli için çok önemli bir hammadde olan ve ülkemizde 
bol bir rezerve sahip trona (tabiî 'soda)'nın da Devlet eliyle işletilmesi uygun mütalaa edilerek tensiplerine 
sunulmuştur. 

4. Bu Kanunla yapılacak hor tuzu ve asfaltiıt sahalarının devir işlemleri için 2172 sayılı Devletçe İşleti
lecek Madenler Hakkında Kanun ile daha önce yapılmış devir işlemlerindekli uygulamaya paralellik sağlan
ması düşünülerek tasarının 3 üncü maddesi düzenlenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

5. 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ile kamu kuruluşlarına devri öngörülen 
ve Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi (h) fıkrasında da 'benimsenmiş olan linyit, ve demir sahaların
dan ekli listede 'belirtilenler dışındaki sahaların eski sahiplerine iadesini esas alan tasarının 4 üncü madde
si tensiplerine arz edilmiştir. 

6. 2172 sayılı Devletçe İşletJiiecek Madenler Hakkında Kanun gereği yapılmış olan kamulaştırma nede
niyle ödenmiş olan tazminatların alınmasını ve iade sırasında göz önünde bulundurulacak esasları belirle
yen tasarının 5 inci maddesi tensiplerine sunulmuştur. 

7. 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun kapsamında olup, henüz kamu kuruluşu 
uhdesine geçmemiş sahaların tesis edilmiş olan işlemlerinin iptalini öngören tasarının 6 nci maddesi tensiple
rine arz edilmiştir. 
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8. Eski sahiplerine iade edilen sahaların 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri gereği verilmiş olan sü
releri ile bu sahaların terkin ve tescil işlemlerini belirleyen tasarının 7 nci maddesi tensiplerine sunulmuş
tur. 

9. Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirlenen devir işlemleri için 2172 sayılı Devletçe işletilecek Ma
denler Hakkında Kanunun ilgili maddelerine atıf yapılmıştır. Yürürlükten kaldırılan 2172 sayılı Kanunun 
devir ile ilgili maddelerinin devir işlemlerinin tamamlanmasına kadar yürürlükte ıkalacağını belirleyen tasa
rının 8 inci maddesi tensiplerine arz edilmiştir. 

10. 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ile kamu kuruluşlarının uhdesine geçen 
maden sahalarında mevcut cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve paşaların sahaların eski sahipleri tarafın
dan 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince çalıştırılmaktadır. Aynı sahada kamu ve özel sektörün iç içe çalış
masından doğacak mahzuru kısa sürede neticelendirmek amacı ile düzenlenen geçici madde tensiplerinize 
sunulmuştur. 

11. Tasarının 9 uncu ve 10 uncu maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
Tensiplerine arz olunur. 

Komisyon (Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Proje Sb. 
Kadri ÖZER 

Kur. Yb. 

Üye 
Erdemir KARAKAŞ 

En. ve Tab. Kay. Bak. 
Müsteşarı 

Üye 
Selen GÜNEŞ 

En. ve Tab. Kay. Bak. 
1 inci Hukuk Müşaviri 

Üye 
İbrahim KALLIOĞLU 
Maden tşleri Gn. Md. 

Üye 
Fikret ERİŞ 

TKİ. Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Muammer ÖCAL 

ETÎBANK Gn. Md. 

Üye 
M. Kadri KIZILCA 
TDÇÎ. Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Orhan ÖZKOCAK 

MTA. Enstitüsü Gn. 
Direktör Yrd. 

Üye 
Rauf BOZKURT 

Raportör 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 578) 



— 12 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini 

Düzenleyen Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Devlet Kuruluşlarınca İşletilecek Madenler 
Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunla; bor, fosfat, asfaltit, taşkömürü madenleri ve nükleer enerji hammadde

leri olan radyum, uranyum, toryum madenlerinin tamamı ile kömür ve demir madenlerinin bir kısmının 
Devlet kuruluşlarınca işletilmesi ve 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen 'kö
mür ve demir sahalarından bazılarının iadesi ile ilgili esaslar düzenlenmiştir. 

Kapsam : 
MADDE 2. — Aşağıda belirlenen maden türlerinin aranması ve işletilmesi bu madenlerle ilgili Devlet 

kuruluşları tarafından yapılır. 
a) Bilumum bor, fosfat, asfaltit, taşkömürü, radyum, uranyum ve toryum madenleri, 
b) İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli listede belirtilen linyit kömürü ve demir cevheri sahaları. 
(a) bendinde belirlenen maden türlerinin mahlut olarak işletilmesi talepleri kabul edilmez. Bu takdirde 

mahlut madene esas olan madenin de işletilmesi Devlet kuruluşlarınca yapılır. 

Süreler : 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren ve Devlet kuruluşları, tarafından işletilen veya işletilecek olan 
maden türlerinde Maden Kanununun süreyle ilgili hükümleri bu kuruluşlar için uygulanmaz? 

Devlet kuruluşları bu sahaları bizzat işleteceği gibi, gereğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile anlaşma sure
tiyle özel sektörle ortaklaşa işletebilir veya işlettirebilir. 

2 nci maddenin (b) bendi kapsamında belirtilen maden sahalarında, ilgili kuruluşlarca yapılan etüt ve ara
malar sonucu, bu kuruluşlarca işletilmesinin rantabl olmadığı tespit edilen maden sahalarının Devletçe işletil
mesinden Bakanlar Kurulu Kararı ile vazgeçilebilir. Bu takdirde aynı sahalar için Maden Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Madenler Üzerinde Alınacak Tedbirler : 

MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 nci madde kapsamındaki madenlerle ilgili ara
ma ruhsatnameleri ve işletme talepleri ile işletme hakları başkalarına devredilemez. Yeni arama ruhsatna
mesi verilemez. Mevcut işletme ruhsatnameleri yenilenemez veya imtiyaza çevrilemez. Bu madenler üze
rinde haciz ve ipotek kurulamaz. 

Kapsamda belirtilen madenlerin Devlet kuruluşlarına intikaline kadar sürecek olan faaliyetleri Enerji ve 
Tabiî Kaynaiklar Bakanlığınca 38 inci maddeye göre çıkartılacak tebliğlerde düzenlenir 

İKİNCİ BÖLÜM 

Takdir Komisyonu - Tazminat - Devir İşlemleri 

Takdir Komisyonunun Kuruluşu : ' c ^ T f '*• Ü J'•''** ;*< ^" *! ' ' ; * "* ' ik t!"'" ';""*:• 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre Devlet kuruluşlarına devredilecek olan maden sahalarında yapılacak 
tespit ve takdir işlemleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi başkanlığında, Maliye Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, madeni devralacak kuruluş temsilcileri ile yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve 
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sanayi odasının Ikendi mensupları arasından görevlendirecekleri bir temsilciden teşekkül edecek beş kişiilik 
takdir komisyonları tarafından yürütülür. 

Takdir Komisyonunun Çalışma Esasları : 
MADDE 6. — Takdir komisyonlarının çalışma esasları, görev süreleri ve ücretleri Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığının teklifi üzerine Başkanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Tazminatların Hesaplanması : 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre Devletçe işletilecek maden sahaları için arama ve işletme hakkı sahip

lerine ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır : 
a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeli, 
b) İşletme hakiki sahibinin mülkiyetinde olup madenin işletilmesi için gerekli arazinin bu Kanunun ya

yımı tarihindeki alım - satım bedeli, 
İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazide kamulaştırma bedeline bu Kanunun yayımı tarihine 

kadar geçen süre için yıllık % 10 faliz eklenmek suretiyle bulunacak miktar esas alınır. Ancaik ibu miktar 
arazinin alım - satım bedelini geçemez. 

c) Maden Kanununun 100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren kuyu, galeri ve iksa tesisleri
nin amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedelleri, 

d) Diğer tesis ve binaların bu Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerine göre hesaplanacak be
dellerinden, bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle bulunacak değerleri. 

Maden Kanununun 125 inci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış teslis ve bina
larda, kamulaştırma bedellerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklen
mek suretiyle bulunacak tutarlardan, bu tutarlar üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle 
bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak bu miktarlar tesis ve binaların yukarıdaki usule göre yapım ma
liyetleri esas alınmak suretiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

e) Araç ve gereçlerle malzeme gibi taşınır malların 'bu Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım be
delleri, 

f) Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin madenin 
devralınmasından sonraki kısmına tekabül eden miktarı, 

g) Kanunun yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek söz
leşmelerin, işletme hakikinin geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak kârın, 
o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadar iki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı asgarî miktarlar itibariyle işletme ruhsatnameli maden
lerde altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

h) İşletme hakkı talepli madenler ile arama ruhsatnameli madenlerde Ikâr yoksunluğu tazminatı öden
mez. Arama masraflarının cevher satışlarıyla karşılanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher satışı be
dellerinin arama masraflarını aşan kısmı bu toplamdan indirilir, 

i) İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler 
dikkate alınmaz, 

Geçerli Belgeler ve Takdir Yetkisi : 

MADDE 8. — Takdir komisyonu tazminatları hesaplarken diğer kanunların tutulmasını zorunlu gör
düğü defter ve kayıtları incelemek ve resmî mercilerden bilgi almak yetkisini haizdir. 

Arama ruhsatnamesi ve işletme * hakkı sahibi defter ve belgeleri ibraz etmez, defterler kanuna uygun ola
rak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıtları devralınacak mevcutlara veya benzeri maden işletmelerine 
göre uygun görülmezse, takdir komisyonu re'sen takdir yetkisini kullanır. 
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Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

MADDE 9. — Devlet kuruluşlarınca (işletilecek madenler üzerindeki buluculuk halkları sona erer. 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık olarak tespit edi

len tazminatın ödenmeyen kısmı, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek bulucuya verilir. 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince buluculuik aidatı verilmekte olan bulucuya 

veya ıkanunî haleflerine, bu Kanunun 7 nci maddesinin (g) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının hesap
lamasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında bir tazmi
nat ödenir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinin l(h) bendi hükümleri saklıdır^ 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Alacakları : 

MADDE 10. — 'Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Maden Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca 
veya başka bir suretle doğmuş arama masrafları alacağından limrar olunan miktara tekabül eden kısmı, 
ödenecek tazminattan indirilerek Enstitüye ödenir. Devredilen rezerve tekabül eden Enstitü alacağı ilgili Dev
let kuruluşunca karşılanır. 

Kamulaştırma : 

MADDE 11. — Bu Kanunla yapılacak (kamulaştırma işlemleri için ayrıca kamu yararı kararı alınmaz. 
Kamulaştırma kararı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilir. 
Kamulaştırma işlemleri bu Kanun hükümleri ile 6830 sayılı İstimlâk Kanununun bu Kanuna aykırı ol

mayan hükümlerine göre yürütülür,. 

Yargı Yolu ve Husumet : 

MADDE 12. — Devralma ve kamulaştırma kararıyla takdir komisyonu raporu Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığınca ilgililere tebliğ edilir. Arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı ile buluculuk hakkı sahipleri, 
tebliğ târihinden itibaren 15 gün içerisinde, yapılan işlem ve tazminat miktarına karşı Danıştayda dava aça
bilir. Bu davalar diğer davalara tercihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma kararı verilemez. 

Husumet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı iile madeni devralan Devlet kuruluşuna yöneltilir. 4353 
sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Madene Elkoyma ve Tazminatların Ödenmesi : 

MADDE 13. — Takdir edilen tazminat miktarı halk sahipleri adına madeni devralacak Devlet kuruluşu 
tarafından millî bankalardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılarak, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının kararıyla madene el konur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu tak
dirde, yatırılan paraların halk sahiplerine ödenmesi, bu Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki borçların 
bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde geciktirilemez. 

Delil Tespiti : 

MADDE 14. — Süresi içinde Danıştaya dava açıldığı takdirde, 12 nci madde gereğince madene el ko
nulmadan önce İlgili Devlet kuruluşunca Damştaydan delil tespiti istenir. Danıştay, tarafları 15 gün içinde 
davet ile 30 gün içinde maden alanının bu Kanuna göre değer takdirine ve dava konusuna ilişkin bütün hu
susları tespit ettirerek, ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicillerine tescil edilmek üzere bildirilir. 

Bu işlemler hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 
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Madenin Devralınması ve Sonuçları 
MAıDDE 15. — .13 üncü madde gereğince madene el konulduğu tarih madenin devralınma tarihi sayılır. 

Bu tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlülüklerle, 
maden sahasında devralınmasına karar verilen bütün taşınır ve taşınmaz mallar, bu Kanun hükümleri daire
sinde kendiliğinden madeni devralan Devlet kuruluşuna geçer. Durum maden, ve tapu sicillerine kaydedilir. 

Hak ve Vecibelerin Devri 
MADDE 16. — Devralınan madene ilişkin Maden Kanununda doğan bütün haklar ve vecibeler devralan 

Devlet kuruluşuna aynen geçer. 

Devralınacak İşçiler 

MADDE 17. — Kanunun yayımı tarihinden evvel Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen en son bildirge
de gösterilen işçiler ve her birinin görevleri takdir komisyonu tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilir. 

Bu işçiler ilgili Devlet kuruluşunca aynen devralınır. 
İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri, ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Sigortalar 

Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmî dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

Kıdem Tazminatı 

MADDE 18. — Devlet kuruluşlarına devredilen maden sahaları için 7 nci maddeye göre tespit edilen taz
minat miktarından, eski saha sahipleri dönemine isabet eden işçi kıdem tazminatı düşülür. 

Takdir edilen tazminat miktarı hesaplanacak kıdem tazminatını karşılamazsa; ilgili Devlet kuruluşunca, 
kıdem tazminatı ödendiğ ölçüde, eski saha sahibine işçiyi çalıştırdığı süre ve ücretle sınırlı olarak rücu edilir. 

Prim Borçları 

MADDE 19. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan Devlet Kuruluşu eski işverenin Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan sigorta primi ve gecikme zammı borçlarından sorumlu değildir. 

Ancak; işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine 7 nci maddeye göre ödenecek tazminatın yeterli 
miktarı ayrılarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne göre teminat 
olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına karşılık tutulur. 

Tazminattan Yapılacak Kesintiler 

MADDE 2Q. — Takdir edilen tazminat miktarından Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün alacağı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu prim alacağı, işçinin kıdem tazminatı alacağı, buluculuk hakkı tazminatı, maden 
üzerindeki kayıtlamalara karşılık teşkil eden alacak miktarları; bu sıraya göre kesilerek ilgililere ödenir. 
Hak sahiplerince borçlarının ödendiğine dair belge ibraz edilmediği sürece bankada bloke edilen bedel kendi
lerine ödenemez. Ancak, devir esnasında eksik teslim yapılanlara ilişkin değerler, tazminat miktarından ön
celikle kesilir. 

Devlet Kuruluşlarınca İşletilmesinin Neticeleri 

MADDE 21. — Madenler üzerindeki mevcut ipotek, haciz ve ihtiyatî tedbir gibi kayıtlamalar devralma 
tarihinde kalkar 

Bu kayıtlamaların karşılıkları; madeni devralan ilgili Devlet kuruluşunca, tazminattan 20 nci madde ge
reğince yapılacak indirimlerden sonra kesilerek, millî bankalardan birine veya mal sandığına yatırılır. Durum 
ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir. 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıkları işletme hakkı sahibine ödenir ve yetkili mercilerin kararları
na göre işleme tabi tutulur. 
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Teminatların İadesi 
MADDE 22. — Maden Kanununa göre arama ruhsatname ve işletme hakkı sahiplerinden alınmış olan 

teminatlardan kalan kısım kendilerine borçlarının ödendiği ölçüde iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

Kapsam Dışında Kalan Madenler Üzerindeki Haklar 

MADDE 23. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi tutulmuş olan maden sahaları üzerinde tesis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu sahalar hakkında Maden Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

İade Talebi ve İade 

MADDE 24. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanunla kuruluşlarca 
işletilmekte olan maden sahaları, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına müracaat edildiği ve çıkarılacak tebliğlerdeki şartlar yerine getirildiğinde öncelikle eski hak sa
hiplerine iade edilir, iade işlemleri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. 

iade Şekli 

MADDE 25. — 24 üncü maddeye göre iade talebinde bulunulduğu takdirde; 2172 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince kamulaştırılan mallar ve geri alınan maden sahaları, bu Kanun hükümlerine tabi olarak eski 
haksahiplerine hali hazır durumları ile iade edilir. Bunlar hakkında herhangi bir zarar veya tazminat talebinde 
bulunulamaz. 

İade Sırasındaki İşçilerin Durumu 

MADDE 26. — İadeyi isteyen hak sahibi, sahada çalışan işçilerin İş Kanunundan ve toplu sözleşme
lerden doğan bütün haklarını üstlenmek zorundadır. 

Bu sahalarda, ilgili kuruluşlarca alınan işçilerin işlerine devamı konusunda hak sahibi ile kuruluş arasın
da mutabakat sağlanamadığı takdirde, hak sahibi en az 2172 sayılı Kanun gereğince kuruluşa devrettiği işçi 
sayısı kadar işçiyi geri almaya mecburdur. 

Mutabakat dışında kalan işçiler için yapılacak işlem, gerekiyorsa tazminat miktarları ve esasları Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Devredilen işyerlerinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren de sorumludur. İşyerini devreden 
her işverenin bu sorumluluğu işçiyi çalıştırdıkları süre ile ve devir sırasında işçinin aldığı ücret ile sınırlıdır. 

Davadan Feragat 

MADDE 27. — iade işleminin tamamlanması için eski hak sahiplerinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı ve ilgili kuruluş aleyhine açtığı davalardan, yetkili mercilerde feragat etmesi şarttır. 

Tazminatların Ödeme Şekli ve Süresi 

MADDE 28. — Eski hak sahiplerine iade edilen sahalar için, kendilerine ödenen tazminat peşin olarak, 
ilgili kuruluşça yapılan ve itfa edilmeyen masraflar, eski hak sahiplerince iadeden itibaren bir yıl ödemesiz 
toplam üç yıl içinde eşit taksitlerle ilgili kuruluşa ödenir. Bu borçlanma için ilgili hak sahibi teminat göster
mek zorundadır. 

2172 sayılı Kanuna göre eski hak sahibi adına bankaya bloke edilen paralar iadeden önce ilgili kuruluşa 
geri verilir. 
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Maden Kanununa Göre Verilmiş Sürelerin Hesaplanması ve Kayıtların Düzeltilmesi : 

MADDE 29. — Eski hak sahiplerine iade edilen haklar için, 2172 sayılı Kanun gereğince çıkarılan karar
namelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı Ma
den Kanununa göre verilmiş olan süreler nazarı itibara alınmaz. 

Bu süreler üzerinde eski hak sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
işlemeye başlar. 

tade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kuruluş adına konmuş bulunan kayıt terkin edile
rek gerekli tescil işlemi yapılır. 

Sahadaki Faaliyet ve Stokların Durumu : ' 

MADDE 30. — İşletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı sahalarda iade işlemlerinin devamı süresince 
ilgili kuruluşlarca üretim faaliyetine devam olunur. Devir ve teslim tarihinde maden alanındaki maden cev
heri stoku ilgili kuruluşa aittir. Eski hak sahibi maden stokunu muhafazaya ve ilgili kuruluşa stok yerinde 
teslim etmeye mecburdur. 

Sözleşmelerin Devri : 

MADDE 31. — Madeni devralan eski hak sahibi, ilgili kuruluşun iade edilen madenle ilgili olarak, üçün
cü şahıslarla yaptığı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini üstlenir. Üstlendiği bu yükümlülüğü sözleşmeler 
hükümlerine göre yerine getirir. 

Devirden Sonraki Mükellefiyet : 

MADDE 32. — İade olunan maden sahalarında, işletme hakkı olanlar tarafından devir ve teslim tarihin
den itibaren iki ay içinde üretime geçilir ve bir yıl süresinde en az ilgili kuruluş tarafından devir alındığı yılda 
yapılan miktar kadar üretim yapılır. 

Devralınan maden sahalarında eski hak sahipleri, saha rezervinin tespitiyle üretimin bir yıl içinde nasıl 
ve ne miktarda artırılacağını gösteren bir yatırım ve üretim planını, madeni devraldığı tarihten itibaren altı 
ay içinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına onaylatmak zorundadır. 

Makul sebepler dışındaki gecikmelerde veya üretim noksanlığında işletme hakkını iptal etmeye Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 

Devralınmayan Madenler : 

MADDE 33. — Eski hak sahipleri tarafından devir talebinde bulunulmayan işletme halindeki madenler, 
Maden Kanunu hükümlerince ilgili kuruluşlar tarafından işletilmeye devam edilir. Ancak, işletme için bir 
talip müracaat ettiği ve bu bölümde eski haksahipleri için belirlenen şartları kabul ve yerine getirdiği tak
dirde, maden bu müracaat sahibine devredilir. Bu bölümde süre için tespit edilen hükümler, devir ve mü
racaat tarihine bağlı olarak işler. Birden fazla müracaat olduğu takdirde müracaat sırası esas alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza ve Usul Hükümleri 

Devlet Kuruluşlarınca Üretilen Maden Cevherleri Aleyhine İşlenen Suçlar : 

MADDE 34. — Bu Kanun veya Maden Kanunu kapsamına giren ve Devlet kuruluşlarınca üretilen ma
den cevheri aleyhine Türk Ceza Kanununun onuncu babının birinci ve ikinci fasıllarında yer alan cürümle
rin işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısından bir misline kadar artırılarak hükmölunur. Şu kadar ki, verile
cek cezalar o fiil için Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezanın yukarı haddini aşamaz. 
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Hakkı Olmadan Cevher Çıkarma : 

MADDE 35. — Bu Kanun veya Maden Kanunu kapsamına giren ve Devlet kuruluşlarına ait olan saha
lardan maden arama ve işletme hakkına sahip bulunmadığı halde maden cevherlerini çıkaranlar altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Çıkarılan cevherin veya madene verilen zararın kıymeti pek fahiş ise ceza yarı nispetinde artırılır; eğer ha
fif ise yarısına, pek hafif ise üçte birine kadar indirilir. Çıkarılan cevher müsadere edilir. Eğer müsadere 
imkânı ortadan kalkmış ise cevherin bedeline hükmo-lunur. 

Müsadere : ' 7 

MADDE 36. — Bu Kanunda sayılan suçların işlenmesinde bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerle 
taşıma vasıtaları başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile müsadere olu
nur. 

Suçüstü Hükümlerinin Uygulanması : 

MADDE 37. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı 
Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre 
yapılır. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tebliğler : 

MADDE 38. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca ya
yınlanacak tebliğlerde düzenlenir. 

Resim ve Harç Muafiyeti : \ "•""';'/ \ 

MADDE 39. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak intikal işlemleri her türlü resim ve harç
tan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuş olup da el konulmamış bulunan 
maden sahalarından, bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeyenleri hakkında yeni bir işlem yapılmaz. 
Bu sahalar için Maden Kanunu hükümleri uygulanır, ilgili Devlet kuruluşlarınca bu sahalar için bankaya 
bloke edilmiş tazminat varsa geri alınır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında olup da 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre işleme tabi tutul
muş olan maden sahalarının tamamlanmayan işlemleri kaldığı yerden bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesine giren maden sahalarından Danıştayca delil tespiti 
yapılmasına rağmen el konulmamış olanlarına, devir teslim esnasında mevcutlar üzerinde ihtilafa düşülmesi 
halinde, ilgili Devlet kuruluşunca yerel mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben el konur. Eksik bu
lunan değerlerin bedelleri takdir edilen tazminat miktarından indirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kesilmiş olan Maden Tetkik ve Ara* 
ma Enstitüsünün alacakları bu Kanunun 10 uncu maddesi hükmüne tabi tutularak, fazla kesilen miktar oldu
ğu takdirde hak sahibine iade edilir. 
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Yürürlükten kaldırılan kanun ve kararnameler 

MADDE 40. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

20 Temmuz 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H.\ Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K.„ Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R- Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Çalışma Balkanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay.. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/.• Evliyaoğlu 

îmar ve îskân Balkana Köy tş. ve Koop. Ba. V. Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Ş. Tüten Dr. Ş. Tüten V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Liste 

Kömür Sahaları: 
BulundlHjğu il : 

MUÖLA 
(YaJtağam) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Turgut) 
(Milas) 

» 
• » 

(ören) 

MANİSA 
(Soma) 

» 
» 
;» 
I» 
» 
1» 
!» 
» 
» 
> 
1» 

İZMİR 
(Bergama) 
KÜTAHYA 
(Tavşanibı) 

:» 
;» 
» 
;» 

KÜTAHYA 
(Tavşanlı) 

» 
(Merkez) 

» 
» 

Saha No. : 

AR, 46/20 (Sicil. 1176) 
İR. 488 
İR. 852 
Sicil. .1666 
Sioil. 1745 
İT. 9929 
İR, 237 (AR. 40/16) 
ÎT, 5914 
PRT. 610 
Sicl. 1624 
AR. 49/269 (Sioil. 1670) 
AR. 15935 (İT. 10958) 

11. 234 
11, 268 
İR, 195 
İR. 234 
İR, 275 
İR, 639 
AR. 142/5 (PRT. 1879) 
AR. 43/10 (Sioil. 1616) 
PRT. 577 
PRT. 367 
İR. 109 (AR. 43/22) 
PRT, 1216 

PRT. 658 

İR. 803 
İR. 302 
İR, 343 
İR, 163 
İT. 2649 

İR. 443 
İR. 571 
PRT. 1919 
PRT. 1518 
İT. 11597 
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KÜTAHYA 
» 
» 
» 

ANKARA 
(Beypazarı) 

» 
» 

(Nallıhan) 
» 

ESKİŞEHİR 
(Mihalıççık) 

» 
BURSA 
(Orhaneli) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

BURSA 
(Keleş) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

SİVAS 
(Kangal) 

» 
» 
» 
» 

BİNGÖL 
(Karlıova) 

» 
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Saha No. : 

tR. 307 
PRT. 2458 
AR. 41/559 (İT. 2666) 
İT. 10421 

11. 221 
AR. 5587 (Sicil. 1529) 
İR. 244 
İR. 105 
İR. 370 

İR. 296 
PRT. 2492 

İR. 196 
İR. 500 
İR. 876 
PRT. 249 
İT. 4290 
İT. 12179 
İT. 5090 
PRT. 98 
İR. 868 
PRT. 345 

İR. 672 
PRT. 319 
İT. 11847 
İT. 10128 
İR. 10368 
İT. 10241 
İT. 11923 

AR. 55/260 (Sicil. 1615) 
PRT. 1825 
PRT. 2119 
PRT. 294 
PRT. 1827 

İR. 851 
PRT. 1830 
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Bulunduğu 11 : 

KONYA 
(İlgın) 
BOLU 
(Göynük) 

» 
(Merkez) 

» 
» 

(Mengen) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

AYDIN 
(Merkez) 

» 
(Söke) 

» 
ÇANAKKALE 
(Çan) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ÇORUM 
(Osmancık) 
ERZURUM 
(Pasinler) 

B. DEMİR SAHALARI 
MALATYA 
Hekimhan - Deveci 
Hekimhan - Deveci 
ADANA 
Feke - Attepe 
Feke - Attepe 
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Saha No. : 

İR. 727 

JR. 50 
\İ. 156 
ît. 160ı 
İl. 161 
İR. 14 
İR. 673 
İR. 486 
İt. 284 
PRT. 839 
PRT. 1267 
PRT. 2131 
ÎR. 72 

İİ. 11 
II. 313 
İİ. 225 
İR. 493 

İR. 30 
ÎR. 142 
İl. 224 
11. 253 
ît. 197 
PRT. 394 
PRT. 616 
PRT. 1753 

İR. 582 

ÎR. 859 

: 

İt. 282 
11. 263 

PRT. 28 
İT. 5253 
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DANİŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bor, Asfaltit, Demir ve Linyit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenleyen 
Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamu Kuruluşlarınca İşletilecek Madenler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunla bor, asfaltit, uranyum, toryum madenlerinin tamamının aranması ve işletil
mesinin, kömür ve demir sahalarından bir kısmının işletilmesinin kamu kuruluşlarınca yapılması ve 2172 sa
yılı Kanunla kamu kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen kömür ve demir sahalarından bazılarmın iade 
edilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Aşağıda belirlenen maden türlerinin aranması ve işletilmesi bu madenlerle ilgili kamu 
kuruluşları tarafından yapılır. 

a) Bilumum bor, asfaltit, uranyum ve toryum madenleri, 
b) İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli listede belirtilen linyit kömürü ve demir sahaları. 

Süreler 

MADDE 3. — Maden Kanununun süreyle ilgili hükümleri, bu Kanun kapsamına giren maden türlerini 
işleten veya işletecek olan kamu kuruluşları hakkında uygulanmaz. 

Devletçe işletilecek madenler ve maden sahaları üzerinde alınacak tedbirler 

MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 nci maddenin (a) bendindeki madenlerle (b) 
bendindeki maden sahalarına ilişkin arama ruhsatnameleri ve işletme talepleri ile işletme hakları başkalarına 
devredilemez. Mevcut arama ve işletme ruhsatnameleri yenilenemez ve imtiyaza çevrilemez. Bu madenler ve 
maden sahaları üzerine haciz ve ipotek konulamaz. 

Kapsam maddesinde belirtilen maden ve maden sahalarının kamu kuruluşlarına intikaline kadar sürecek 
olan faaliyetler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 37 nci maddeye göre çıkarılacak tebliğlerle düzen
lenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Takdir Komisyonu - Tazminat - Devir İşlemleri 

Takdir Komisyonunun kuruluşu 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre kamu kuruluşlarına devredilecek olan maden sahalarında yapılacak tes
pit ve takdir işlemleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalış
ma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, madeni devralacak kuruluş temsilcileri ile yerel sanayi, yoksa en 
yakın ticaret ve sanayi odasının kendi mensupları arasından görevlendirecekleri bir temsilciden teşekkül ede
cek altı kişilik takdir komisyonları tarafından yürütülür. 

Takdir Komisyonunun çalışma esasları 

MADDE 6. — Takdir komisyonlarının çalışma esasları, görev süreleri ve ücretleri Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
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Tazminatların hesaplanması 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre Devletçe işletilecek maden sahaları için arama ve işletme hakkı sahip
lerine ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır. 

a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeli, 
b) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup madenin işletilmesi için gerekli arazinin bu Kanunun ya

yımı tarihindeki alım - satım bedeli, 
İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazide kamulaştırma bedeline bu Kanunun yayımı tarihine 

kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktar esas alınır. Ancak bu miktar ara
zinin alım - satım bedelini geçemez. 

c) Kuyu, galeri ve iksa tesisleri ile, diğer tesis ve binaların bu Kanunun yayımı tarihindeki yapım ma
liyetlerine göre hesaplanacak bedellerinden, bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortisımanların düşülmek 
suretiyle bulunacak değerleri. 

İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış tesis ve binalarda, kamulaştırma bedellerine bu Kanunun ya
yımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklenmek suretiyle bulunacak tutarlardan, bu tutarlar 

üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak, bu 
miktarlar tesis ve binaların yukarıdaki usule göre yapım maliyetleri esas alınmak suretiyle bulunacak değer
lerini geçemez. 

d) Araç ve gereçlerle malzeme gibi taşınır mallardan alınmasına karar verilenler bu Kanunun yayımı 
tarihindeki alım - satım bedelleri, 

e) Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin madenin 
devralınmasından sonraki kısmına tekabül eden miktarı, 

f) Kanunun yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek söz
leşmelerin, işletme hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak 
kârın, o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadar ki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı asgarî miktarlar itibariyle işletme ruhsatnameli maden
lerde altı .aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa Ma
den Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

g) İşletme hakkı talepli madenler ile arama ruhsatnameli madenlerde kâr yoksunluğu tazminatı öden
mez. Arama masraflarının cevher satışlarıyla karşılanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher satışı be
dellerinin arama masraflarını aşan kısmı bu toplamdan indirilir. 

'h) İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler 
dikkate alınmaz. 

Geçerli belgeler ve takdir yetkisi 

MADDE 8. — Takdir Komisyonu tazminatları hesaplarken kanunların tutulmasını zorunlu gördüğü def
ter ve kayıtları incelemek ve resmî mercilerden bilgi almak yetkisini haizdir. 

Arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı sahibi defter ve belgeleri ibraz etmez, defterler kanuna uygun ola
rak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıtları devralınacak mevcutlara veya benzeri maden işletmelerine göre 
uygun görülmezse, takdir komisyonu resen takdir yetkisini kullanır. 

Buluculuk hakkı tazminatı 

MADDE 9. — Kamu kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki buluculuk hakları aşağıdaki şartlar 
yerine getirilmek kaydıyla sona erer. 
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Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık olarak tespit edi
len tazminatın ödenmeyen kısmı, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek bulucuya verilir. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya kanunî haleflerine, bu Kanunun 7 nci maddesinin (f) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının hesap
lanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında bir tazmi
nat ödenir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri saklıdır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün alacakları 

MADDE 10. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Maden Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca ve
ya başka bir suretle doğmuş arama masrafları alacağından imrar olunan miktara tekabül eden kısmı, ödene
cek tazminattan indirilerek Enstitüye ödenir. Devredilen rezerve tekabül eden Enstitü alacağı ilgili kamu ku
ruluşunca karşılanır. 

Kamulaştırma 

MADDE 11. — Bu Kanunla yapılacak kamulaştırma işlemleri için aynca kamu yararı kararı alınmaz. 
Kamulaştırma kararı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilir. 
Kamulaştırma işlemleri bu Kanun hükümleri ile 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykırı olma

yan hükümlerine göre yürütülür. 

Yargı yolu ve husumet 

MADDE 12. — Devralma ve kamulaştırma kararıyla takdir komisyonu raporu Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığınca ilgililere tebliğ edilir. Arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı ile buluculuk hakkı sahipleri, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, yapılan işlem ve tazminat miktarına karşı idarî yargı merciinde da
va açabilir. Bu davalar öncelikle ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma kararı verilemez. 

Husumet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile madeni devralan kamu kuruluşuna yöneltilir. 4353 sa
yılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Madene elkoyma ve tazminatların ödenmesi 

MADDE 13. — Takdir edilen tazminat miktarı hak sahipleri adına madeni devralacak kamu kuruluşu 
tarafından millî ba'nkalardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılarak, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının kararıyla madene el konur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu tak
dirde, yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesi, bu Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki borçların 
bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde geciktirilemez. 

Delil tespiti 

MADDE 14. — Süresi içinde idarî yargı merciine dava açıldığı takdirde, madene el konulmadan 12 nci 
madde gereğince önce ilgili kamu kuruluşunca idarî yargı merciinden delil tespiti istenir. İdarî yargı mercii, 
tarafları 15 gün içinde davet ile 30 gün içinde maden alanının bu Kanuna göre değer takdirine ve dava ko
nusuna ilişkin bütün hususları tespit ettirerek, ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicillerine tescil edilmek üze
re bildirir. 

Bu işlemler hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 
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Madenin devralınması ve sonuçları 

MADDE 15. — 13 üncü madde gereğince madene el konulduğu tarih madenin devralınma tarihi sayılır. 
Bu tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlülüklerle, 
maden sahasında devralınmasına karar verilen bütün taşmır ve taşınmaz mallar, bu Kamn hükümleri dai
resinde kendiliğinden madeni devralan kamu kuruluşuna geçer. Durum maden ve tapu sicillerine kaydedilir, 

Hak ve vecibelerin devri 

MADDE 16. — Devralınan madene ilişkin Maden Kanunundan doğan bütün haklar ve vecibeler devralan 
kamu kuruluşuna aynen geçer. 

Devralınacak işçiler 

MADDE 17. — Kanunun yayımı tarihinden evvel Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen en son bildirge
de gösterilen işçiler ve her birinin görevleri takdir komisyonu tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilir. 

Bu işçiler ilgili kamu kuruluşunca aynen devralınır. 
İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri, ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Sigortalar 

Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmî dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 18. — Kamu kuruluşlarına devredilen maden sahaları için 7 nci maddeye göre tespit edilen taz
minat miktarından, eski sahipleri dönemine isabet eden işçi kıdem tazminatı düşülür. 

Takdir edilen tazminat miktarı hesaplanacak kıdem tazminatını karşılamazsa, ilgili kamu kuruluşunca, kı
dem tazminatı ödendiği ölçüde, eski saha sahibine işçiyi çalıştırdığı süre ve ücretle sınırlı olarak rücu edi
lir. 

Prim borçları 

MADDE 19. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan kamu kuruluşu eski işverenin Sosyal Si
gortalar Kurumuna olan sigorta primi ve gecikme zammı borçlarından sorumlu değildir. 

Ancak; işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine 7 nci maddeye göre ödenecek tazminatın yeterli 
miktarı ayrılarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne göre teminat 
olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına karşılık tutulur. 

Tazminattan yapılacak kesintiler 

MADDE 20. — Takdir edilen tazminat miktarından Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün alacağı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu prim alacağı, işçinin kıdem tazminatı alacağı, buluculuk hakkı tazminatı, maden 
üzerindeki kayıtlamalara karşılık teşkil eden alacak miktarları; bu sıraya göre kesilerek ilgililere Ödenir. Hak 
sahiplerince borçlarının ödendiğine dair belge ibraz edilmediği sürece bankada bloke edilen bedel kendile
rine ödenemez. Ancak devir esnasında eksik teslim yapılanlara ilişkin değerler, tazminat miktarından önce
likle kesilir. 

Devlet kuruluşlarınca işletilmesinin neticeleri 

MADDE 21. — Madenler üzerindeki mevcut ipotek, haciz ve ihtiyatî tedbir gibi kayıtlamalar devralma 
tarihinde kalkar. 

Bu kayıtlamaların karşılıkları; madeni devralan ilgili kamu kuruluşunca, tazminattan 20 nci madde gere
ğince yapılacak indirimlerden sonra kesilerek, millî bankalardan birine veya mal sandığına yatırılır. Durum 
ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir. 
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Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıkları işletme hakkı sahibine ödenir ve yetkili mercilerin kararlarına 
göre işleme tabi tutulur. 

Tazminatların iadesi 

MADDE 22. — Maden Kanununa göre arama ruhsatname ve işletme hakkı sahiplerinden alınmış olan 
teminatlardan kalan kısım kendilerine borçlarının ödendiği ölçüde iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

Kapsam dışında kalan madenler üzerindeki haklar 

MADDE 23. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanun hükümlerine 
ta'b'i tutulmuş olan maden sahaları üzerinde tesis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu sahalar hakkında Maden 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

İade talebi ve iade 

MADDE 24. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanun uyarınca ka
mu kuruluşlarınca işletilmekte olan maden sahaları, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Enerji 
ve Tabiî Kaynalklar Bakanlığına müracaat edildiği ve çıkarılacak tdbliğnamelerdeki şartlar yerine getiril
diği takdirde öncelikle eski hak sahiplerine iade edilir. İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içinde tamamlanır. 

İade sekli 

MADDE 25. — 24 üncü maddeye göre iade talebinde bulunulduğu takdirde; 2172 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince kamulaştırılan mallar ve geri alınan maden sahaları, bu Kanun hükümlerine tabi olarak eski 
hak sahiplerine hali hazır durumları ile iade edilir. Bunlar hakkında herhangi 'bir zarar veya tazminat talebin
de 'bulunulamaz. 

İade sırasındaki isçilerin durumu 

MADDE 26. — İadeyi isteyen hak sahibi, sahada çalışan işçilerin İş Kanunundan ve toplu sözleşmeler
den doğan bütün haklarını üstlenmek zorundadır. 

Bu sahalarda, ilgili kuruluşlarca alınan işçilerin işlerine devamı konusunda hak sahibi ile kuruluş ara
sında mutabakat sağlanamadığı takdirde, hak sahibi en az 2172 sayılı Kanun gereğince kuruluşa devrettiği 
işçi sayısı kadar işçiyi geri almaya mecburdur. 

Mutabakat dışında kalan işçiler için yapılacak işlem, gerekiyorsa tazminat miktarları ve esasları Enerji 
ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Devredilen işyerlerinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren de sorumludur. İşyerini devreden 
her işverenin bu sorumluğu işçiyi çalıştırdıkları süre ile devir sırasında işçinin aldığı ücret ile sınırlıdır. 

Davadan feragat 

MADDE 27. — İade işleminin tamamlanması için eski hak sahiplerinin, Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Ba
kanlığı ve ilgili kuruluş aleyhine açtığı davalardan, yetkili mercilerde feragat ötmesi şarttır. 
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Tazminatların ödeme şekli ve süresi 

MADDE 28. — Eski hak sahiplerine iade edilen sahalar için, kendilerine ödenen tazminat peşin olarak, 
ilgili kuruluşça yapılan ve itfa edilmeyen masraflar, eski hak sahiplerince iadeden itibaren bir yâ ödeme
siz toplam üç yıl iç'inde eşit taksitlerle ilgili kuruluşa ödenir. Bu borçlanma için ilgili hak sahibi teminat 
göstermek zorundadır. 

2172 sayılı Kanuna göre eski hak sahibi adına bankaya bloke edilen paralar iadeden önce ilgili kuruluşa 
geri verilir. 

Maden Kanununa göre verilmiş sürelerin hesaplan ması ve kayıtların düzeltilmesi 

MADDE 29. — Eski hak sahiplerine iade edilen haklar için, 2172 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ka
rarnamelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı 
Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler nazarı itlbare alınmaz. 

Bu süreler üzerinde eski hak sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iş
lemeye başlar. 

İade işlemi tamamlanan sabalar için maden siciline ilgili Kamu kuruluşu adına konmuş bulunan kayıt ter
kin edilerek gerekli tescil işlemi yapılır. 

Sahadaki faaliyet ve stokların durumu 

MADDE 30. — işletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı sahalarda iade işlemlerinin devamı süresin
ce ilgili kuruluşlarca üreüim faaliyetine devam olunur. Devir ve teslim tarihinde maden alanındaki maden 
cevheri stoku ilgili kuruluşa aittir. Eski hak sahibi maden stokunu muhafazaya ve ilgili kuruluşa stok ye
rinde teslim etmeye mecburdur. 

Sözleşmelerin devri 

MADDE 31. — Madeni devralan eski hak sahibi, ilgili kuruluşun iade edilen madenle ilgili olarak, üçün
cü şahıslarla yaptığı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini üstlenir; üstlendiği bu yükümlülüğü sözleş
meler hükümlerine göre yerine getirir. 

Devralınmayan madenler 

MADDE 32. — Eski hak sahipleri tarafından devir talebinde bulunulmayan isletme halindeki madenler, 
Maden Kanunu hükümlerince ilgili Kamu kuruluşları tarafından işletilmeye devam edilir. Ancak, işletme 
için bir talip müracaat ettiği ve bu bölümde eski hak sahipleri için belirlenen şartları kabul ettiği ve yerine 
getirildiği takdirde, maden bu müracaat sahibine devredilir. Bu bölümde süre için tespit edilen hükümler, 
devir ve müracaat tarihine bağlı olarak işler. Birden çdk müracaat olduğu takdirde, maden ihale suretiyle 
en uygun fiyat veren müracaatçıya verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza ve Usul Hükümleri 

Kamu kuruluşlarınca üretilen maden cevherleri aleyhine işlenen suçlar 

MADDE 33. — Bu Kanun veya Maden Kanunu kapsamına giren ve Kamu kuruluşlarınca üretilen 
maden cevheri aleyhine Türk Ceza Kanununun onuncu babının birinci ve ikinci fasıllarında yer alan cürüm
lerin işlenmesi halinde, verilecek, ceza yarısından bir misline kadar artırılarak hükmolunur. Şu kadar ki, 
verilecek cezalar o fiil için Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezanın yukarı haddini aşamaz. 
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Suçüstü hükümlerinin uygulanması 

MADDE 34. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) 'bendindeki yer ve 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine 
göre yapılır. 

«BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tebliğler 

MADDE 35. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca Res
mî Gazetede yayınlanacak tebliğlerde düzenlenir. 

Resim ve harç muafiyeti 

MADDE 36. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak intikal işlemleri her türlü resim ve harç
tan muaftır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kararnameler 

MADDE 37. — 4.10.1982 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ve bu Ka
nuna dayanılarak çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmışır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuş olup da el konulmamış bulunan 
maden sahalarından, bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeyenleri 'hakkında yeni bir işlem yapılmaz. 
Bu sahalar için Maden Kanunu hükümleri uygulanır. İlgili Kamu kuruluşlarınca t>u sahalar için bankaya 
bloke edilmiş tazminat varsa geri alınır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında olup da 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre işleme tabi tu
tulmuş olan maden sahalarının tamamlanmayan işlemleri kaldığı yerden <bu Kanun hükümlerine göre yürü
tülür-

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesine giren maden şamalarından Danıştayca delil tespiti 
yapılmasına rağmen el konulmamış olanlarına, devir teslim esnasında mevcutlar üzerinde ihtilafa düşülme
si halinde, ilgili Kamu kuruluşunca mahallî mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben el konur. Eksik 
bulunan değerlerin bedelleri takdir edilen tazminat miktarından indirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kesilmiş olan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün alacakları 'bu Kanunun 10 uncu maddesi hükmüne tabi tutularak, fazla kesilen miktar 
olduğu takdirde hak sahibine iade edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun kapsamında bulunan maden sahalarında çıkarılmış, henüz imraredil-
memiş cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve paşalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü haklan bu Ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay içerisinde sona erer ve bu haklar sabayı elinde bulunduranların 
uhdesine geçer, 

6309 sayılı Maden Kanununun 141 inei maddesine istinaden, bugüne kadar verilmiş olan süre uzatmaları 
hakkı saklıdır. 

MADDE J8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür-
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DANİŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE 
BAĞLI LİSTE 

Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Liste 

Bulunduğu İl : 

Kömür Sahaları : 
Bulunduğu İl 

MUĞLA 
(Yatağan) 

$ 
» 
» 
» 
» 
»1 

(Turgu't) 
(Milas) 

» 
» 

(ören) 

MANİSA 
(Soma) 

»1 
»1 
^ 
» 
» i ..• 

% 
» 
» 
S! 

3( 

ANKARA 
(Beypazarı) 

»I 

(Nallıhan) 

BURSA' 
(Orhaneli) 

» 
» 
» 
» 

Saha No : 

AR. 46/20 (Sicil 1176) 
İR. 488 
İR. 852 
Sicil. 1666 
Sicil, 1745 
İT. 9929 
ÎR. 237 (AR 40/16) 
İT. 5914 
PRT. 610 
Sicil 1624 
AR. 49/269 (Sicil 1670) 
AR. 15935 (İT. 10958) 

11. 234 
11. 268 
İR. 195 
İR. 234 
ÎR. 275 
İR. 639 
AR. 142/5 (PRT 1879) 
AR. 43/10 (Sicil 1616) 
PRT. 577 
PRT. 367 
İR. 109 (AR 43/22) 

PRT. 1216 

11. 221 
AR. 5587 (Sicil 1529) 
İR. 244 
İR. 105 
IİR. 370 

İR. 196 
İR. 500 
İR. 876 
PRT. 249 
İT. 4290 

Bulunduğu İl : 

BURSA 
(Orhaneli) 

» 
% 
>> 

(Orhaneli) 
(Keleş) 

» 
»: 
>* 
» 

' » 
SİVAS 
(Kangal) 

>> 
»i 
>> 
»I 

BİNGÖL 
(Karlıova) 

% 
KONYA 
ttîgm) 
BOLU 
(Göynük) 

» 

ÇANAKKALE 
(Çan) 

» 

s» 
ÇORUM 
(Osmancık) 
Demir Sahaları : 

MALATYA 
Hekimhan - Deveci 
Hekimhan - Deveci 
ADANA 
Feke - Attepe 
Feke - Attepe 

Saha No : 

İT. 12179 
İT. 5090 
PRT. 98 
ÎR. 868 
PRT. 345 
İR. 672 
PRT. 319 
İT. 11847 
İT. 10128 
İT.. 10368 
İT. 10241 
İT. 11923 

AR. 55/260 (Sicil 1615) 
PRT. 1825 
PRT. 2119 
PRT. 294 
PRT. 1827 

İR. 851 
PRT. 1830 

İR. 727 

İR. 50 
İt. 156 

İİ. 253 
11. 197 
PRT. 394 
PRT. 616 
PRT. 1753 

İR. 582 

İt. 282 
11. 263 

PRT. 28 
İT. 5253 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 578) 



— 31 — 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bor, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir 
Sahalarının Bazılarının ladesini Düzenleyen Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; «2172 Sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun»la ka
mu kuruluşlarına devredilen maden haklarını yeniden düzenlemektir. 

Devlet eliyle işletilecek madenler 

MADDE 2. — Bor tuzu, trona (tabiî soda), asfalCit, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve 'iş
letilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk 
tüzdkişMerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir. 

Kamu kuruluşlarına devir işlemleri 

MADDE 3. — Bor tuzu ve asfaflfcit sahaları ıjle bu Kanuna ekili Histede yer alan linyit ve demıir sahalarının 
ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devirle 
ilgili hükümleri çerçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır. 

îade edilecek madenler 

MADDE 4. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşlarına 
devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna ekti listede belirtilemler dışında olup kamu kuru
luşu uhdesine geçmiş maden sahaları bu Kanunun yürürlüğe ©irdiği tarihten itibaren üç ay içinde Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müracaat 'edildiği takdirde eski sahiplerine iade edilir. 

tade işlemleri 

MADDE 5. —. Eski sahiplerine iade edilen sahalar için kendilerine ödenen veya adlarına bankaya bloke 
edilen tazminatların tamamı, sahaların iadesinden önce ilgili kamu kuruluşuna geri verilir. 

İade edilecek maden sahaları; sahanın halihazır durumu, rezerv ve üretimi, saha içindeki hak ve yükümlü
lükler, kamu kuruluşunca yapılmış ve itfa edilmemiş masrafların kamu kuruluşuna ödeme şekli ve diğer 
hususlarda Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre eski sahiplerine iade edilir. 

İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. 
Süresi içinde iadesi talep edilmeyen sahalar ilgili kamu kuruluşunun uhdesinde kalır. 

Tamamlanmayan işlemlerin iptali 

MADDE 6. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşları
na devri öngörülen linyit ve demir sahalarında, bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında kalanlar için 2172 
sayıîı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işlemler iptal edilmiş
tir. Bu sahalar hakkında 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uygulanır. 

Süreler, terkin ve tescil işlemleri 

MADDE 7. — Eski sahibine iade edilen sahalar için 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Ka
nun gereğince çıkarılan kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 
geçen ve 6309 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler dikkate alınmaz. Bu sahalar üzerinde eski 
ruhsat sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

İade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kamu kuruluşu adına konmuş bulunan kayıt ter
kin edilerek gerekli tescil işlemi tamamlanır. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 8. — a) 4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Kanunun 
1 inci maddesi ile bu madde gereğince çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) 4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun diğer hükümleri bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ MADDE — Bor tuzu sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye 
yığını, cüruf stokları ve paşalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren onsekiz ay içinde sona erer ve ilgili kamu kuruluşunun uhdesine geçer. 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METNE BAĞLI LtSTB 

Kamu Kuruluşları Uhdesinde Kalliacaık linyit ve 
Demir Sahaları 

Sıra 
No. 

r 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

L 

Bulunduğu İl : Saha No.: 

A. KÖMÜR SAHALARI 
MUĞLA 
(Yatağan) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Turgut) 
(Milas) 

» 
» 

(Ören) 

MANÎSA 
(Sama) 

» 
» 
» 
» 

• » 

.» 
» 
» 
» 
» 

ANKARA 
{Beypazarı) 

» 
» 

(Nallıhan) 

BURSA 
<prhanel!i) 

» 
» 
» 
» 

AR. 46/20 (Sidl 1176) 
İR. 488 
İR. 852 
SioiJ. 1666 
Sicil 1745 
İT. 9929 
İR. 237 (AR 40/16) 
İT. 5914 
PRT. 610 
Sioil. 1624 
AR. 49/269 (Sicil. 1670) 
AR. 15935 (ÎT. 10958) 

İt. 234 
İİ. 268 
İR. 195 
İR. 234 
İR. 275 
İR. 639 
AR. 142/5 (PRT. 1879> 
AR. 43/10 (Sicil. 1616), 
PRT. 577 
PRT. 367 
İR. 109 (AR. 43/22) 
PRT. 1216 

İİ. 221 
AR. 5587 (Sicil. 1529) 
İR. 244 
İR. 105 
İR. 370 

İR. 196 
İR. 500 
İR. 876 
PRT. 249 
İT. 4290 
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Sıra 
No 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41' 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 

54 

55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 

62 

1 
2 

3 
4 

Bulunduğu İl : 

BURSA 
(Orhanelıi) 

» 
» 
» 

{Orhaneli) 
(Keleş) 

» 
» 
» 
» 
» 

. » . • • 

SİVAS 
(Kangal) 

» 
» 
» 
» 

BİNGÖL 
(Karlıova) 

KONYA 
(Ilgın) 
BOLU 
(Göynük) 

>> 

ÇANAKKALE 
(Çan) 

» 
» 
» 
» 

ÇORUM 
(Osmancık) 

Saha No. ; 

İT. 12179 
İT. 5090 
PRT. 98 
İR. 868 
PRT. 345 
İR. 672 
PRT. 319 
İT. 11847 
İT. 10128 
İT. 10368 
İT. 10241 
İT. 11923 

AR. 55/260 (Sicil. 1615) 
PRT. 1825 
PRT. 2119 
PRT. 294 
PRT. 1827 

İR. 851 
PRT. 1830 

İR. 727 

İR. 50 
İİ. 156 

İİ. 253 
İt. 197 
PRT. 394 
PRT. 616 
PRT. 1753 

İR. 582 

B. DEMİR SAHALARI 

MALATYA 
Hekimhan - Deveci 
Hek'inuhan - Karakuz 

ADANA 
Fdke - A'ttepe 
Feifce - Atftepe 

İt. 282 
İİ. 263 

PRT. 28 
İT. 5253 
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