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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa Komisyonunun, yapılan iş bölümü 
ve çalışmalarına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi okundu. 

Akyavaş Halil'in, Anadolu'nun bir kısım ka
saba ve köylerinde, vazife gören öğretmenlere son 
günlerde yapılan tecavüzler karşısında ne düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusuna, İçişleri Bakanı 
Kızıloğlu Muharrem İhsan cevap verdi. 
. Boransü Etem'in, köylerde öğretmen olarak 

vazife görmekte olan yedek subayların ders kita
bı ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda alınmış 
bir tedbir mevcudolup olmadığına dair sözlü so
rusuna Millî Eğitim Bakam Feyzioğlu Turhan 
cevap verdi. 

Boransü Etem'in, köylere ve köy okul öğret
menlerine gönderilen kitap» gazete, mektup ve 
dairenin mahalline vaktinde ulaştırılması .için 
bir teşkilâtın mevcudolup olmadığına dair sözlü 
.sorusuna Ulaştırma Bakanı Mersinli Orhan ce
vap verdi. 

Sungur Celâl Ahmet'in köylü ve çiftçilerin 
Maliye Bakanlığına intikal öden borçlarının lak-
sitlendirilmesi hususunun düşünülüp düşünülme
diğine dair sözlü sorusuna Maliye Bakanı Kurdaş 
Kemal cevap verdi. 

Akyavaş Halil'in, memleketimizde şimdiye ka
dar kaç köyün kadastrosunun yapıldığına, bu ka
dastro-işlerinin kaç. yılda bitebileceğine ve Bayın
dır ilcesine ne zaman bir kadastro hâkiminin ve
rileceğine dair sözlü sorusuna, Devlet Bakanı 
Zeytinoğlu Nâm* cevap verdi. 

Göker Mehmet'in, pilotlar ve pilot olmıyan 
uçucular için ödenen uçuş tazminatına dair sözlü 
sorusuna Malîye Bakanı Kurdaş Kemal ceirap 
verdi. ' \ - | 

2 — GELEN 

Tasarılar 
1. — Millî'Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrola-

riyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayıflı Kanunda değişMik yapılmasına dair ;^ 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı- (2) sayılı cetvele 
makam tazminatı kadroları konulması hakkında 
kanun tasarısı (1/22) (Millî Eğitim Komisyonu- j 
r*a); (Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt- j 
çe Komisyonuna seçtilen temsilci üyelerden mü- j 
rekkep Karma Komisyona). 

1 . 2 . 1961 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 

Senil İbrahim Kitapçı Şahap 
Kâtip 

Ekşi Oktay 

Sorular 

Sözlü sorular 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Doğukan Sup*-
hi'nin, ziraat işlerinin memleket bünyesine uygun 
bir şekilde plânlanıp programlaştırılması için 
okumuş ziraatçi yetiştirilmesi konusunda bir 
çalışma mevcudolup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/9) 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Yücebilgin 
Yusuf Ziya'nm, âmme menfaati vasfını haiz ol
mıyan Devlet İktisadi İşletmelerinin rasyonel 
şekilde işletilebilmeleri için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi Sanayi 
ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/10) 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Yücebilgin Yu
suf Ziya'nm memleketimizde işsizlik mevcudolup 
olmadığına, varsa önlemek maksadiyle ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1.1) 

Yazılı sorular 
1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Kumrulu Zeki'-

nin, Ordu İli Kumru ve Korgan ilçelerinin telgraf 
ve telefon tesislerinin yaptırılması için ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1) 

KÂĞITLAR 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrola-
riyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/23) (Millî Eğitim Komisyonuna); (Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyona). 



BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Akadlı Lûtfi 

DÎVAN KATIPLERÎ : Çiıü Rifat, Kitapçı Şahap 

BAŞKAN — Nisap vardır, oturumu açıy ••- [ tam. 

3. ~ YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. i (Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Temsilciler Meclisine Esnaf teşekkül
lerinden üye seçilen Çapçı Naim'in, verilen ka
rar gereğince, seçimin hükümsüz sayıldığını 
bildiren Yüksek Seçim Kurulu yazısına dair 
Temsilciler Meclisi Başkanlığı yazısı 

BAŞKAN — Yüksek Seçim Kurulundan alla
nan bir yazı dolayısiyle Yüksek Heyetinize bilgi 
sunulacaktı?. 

Yüksek Genel Kurula 
Temsilciler Meclisine Esnaf teşekküllerin

den ' seçilen Naim Çapçı'nın seçimine Vcâkı iti
raz üzerine Yüksek Secim Kurulunca yapılan 
inceleme sonunda adı geçen üyenin durumu
nun 158 sayılı Temsilciler Meclisi Seçim Ka
nununun 18 nci maddesinin son fıkrası şümu
lüne girdiğinden Yüksek Secim Kurulunun 
30 . .1 , 1961 tarih ve 5 esas 33 karar sayılı Ka

pariyle seçimin hükümsüz sayılmasına oy bir
liği ile karar verildiği aynı kurulun 31 . 1 . 1961 
tarihli yazısı il o bildirilmiştir. 

Yüksek bilgilerinize arz olunur. 
Temsilciler Meclisi 

Başkanı 
Kâzım Orbay 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. -— Temsilciler Meclisi niyesi Sökmen En
ver ve Yılmaz Asım ile Göğüs Ali İhsan ve Ak-
bıyıkoğlu Ali Rıza'nın Seçim Komisyonu çalış
maları hakkında şifahi izahat verilmesine dair 
tahrirleri (4/1, 4/2) 
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I BAŞKAN — İki takrir var, okutuyorum. 
i Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 Seçim Kanunu Komisyonunun bu hafta için-
| deki çalışmaları hakkında, rapor makamına 
j kaim olmak ve üzerinde müzakere açılmamak 
| kayıt ve şartiyle ilgili Komisyon Başkanının 

şifahi izahat vermesini arz ve teklif ederiz.' 

Enver Sökmen Asını Yılmaz 

Temsilciler M?easi Başkanlığına 
I Seçim Komisyonu Başkanının, komisyonun 
; şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalar hak-
; kında Umumi Heyete izahat vermesini arz 
J vo rica ederim-
i Ali İhsan Göğüs • Ali Rıza. Akbıyıkoğlu 
| 

BAŞKAN —• Efendim, Kurucu Meclis İç
tüzüğünün .14 ncü maddesi gereğince verilecek 
haftalık rapor yerine dercedilmek üzere, şimdi 
Komisyon Başkanına söz veriyorum. 

Buyurun, Seçim Kanunu Komisyonu Başkam 
Şefik înan. 

İNAN ŞEFİK — Muhterem arkadaşlarım, 
bugün burada üzerinde çalışmakta olduğu-
muş Seçim Kanunu hakkında, konuşmak fır
sat! verdiklerinden dolayı takrir sahibi ar-
kadaşlarımr. teşekkür. ederim. 

Çalışmalara, ne zaman başladığımız ve ne 
safha d fi olduğumuz hakkında yazılı olarak 
geçenki oturumlarda izahat verilmişti. Şimdi 
burada biraz daha teferruata kaçarak Seçim 
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Kanununun tümü üzerinde bîızı açıklamalarda 
bulunacağım. 

Bir def?-' çalışmalarımıza hâkim olan ana 
teme1" fikirler üzerinde duracağım. 

Komisyonumuzda kararlaştırılmış bulunan 
temel fikirlerden birisi şudur : öyle bir Seçim 
Kanunu yapacağız ki, bu Seçim Kanunu Tür
kiye Cumhuriyetinin bir seçim mecellesi olsun. 
Yani hem Milletvekilleri seçimi Kanununu •ihti
va etsin, hem" Cumhuriyet Senatosunun Seçim 
Kanununu ihtiva etsin. Ayni. zamanda il genel 
meclisi, belediye ve muhtar ve ihtiyar heyetle
rinin seçimlerini içine alsın. Netice itibariyle 

. seçim işi aynı kanunun mecellesiyle halledilmiş 
olsun. 

Kanunun adı Seçim Kanunu olacak, açıldığı 
zaman ilk önce Milletvekilleri Seçimi Kanunu, 
o bittikten sonra Cumhuriyet Senatosu Secimi 
Kanunu gelecek, ondan sonra î l Genel Meclisi 
Seçimi Kanunu, ilh. devam* edecektir. Temeli 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu olacaktır. Diğer 
kanunlar kendi özelliklerine göre muayyen mad
deleri ihtiva edecektir, sair hususlarda da Mil
letvekilleri Seçimi Kanununa göre işlem yapı
lacaktır. Böylece elimizde bir tek kanun bulu
nacak ve Türkiye'de yapılacak bütün seçimler 
bu kanunla idare edilecektir. Temel fikirlerden 
bir tanesi budur. 

Şimdilik bu fikrin sadece Milletvekilleri Se
çimi Kanununa ait kısmı üzerinde çalışmakta
yız. 

Geçenlerde yazılı olarak da arz ettiğim gibi, 
11 Ocak 1961 de çalışmaya başladık. Tâli Ko
misyonlar halindeki çalışmalarımız 24 Ocakta 
ikmal edildi. Ocağın 25 inde komisyon tüm ola
rak çalışmaya başladı ve tâli komisyonların ça
lışmaları neticesinde vücut bulan ilk kanun ta
sarısı üzerinde seçim komisyonu olarak çalış 
maktayız. Şimdi yarıyı geçmiş bulunuyoruz. 

.Kanunun umumi şeması şöyle olacaktır : 
Evvelâ prensipler, sonra teşkilât, sonra se

çim öncesi işleri, bunu takiben seçim günü iş
leri, ondan sonra seçim sonrası işleri. İtirazlar, 
müeyyideler, geçici hükümler ve son maddeler 
olarak bölünmektedir. Bu bölünüşte şu fikir 
hâkim olmuştur: Kanunun metnini eline alan 
vatandaş seçimlerde zaman itibariyle nerede bu
lunuluyorsa o devreye taallûk eden maddeleri 
derhal kolaylıkla bulabilsin. Şekil itibariyle hâ
kim olan fikir bu olmakla beraber, kanunun 
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; tümünün yazılışına hâkim olan fikrimiz de şu-
j dur : 

Bu kanun pek çok vatandaş tarafından uy
gulanacaktır. Memleket çapında binlerce va
tandaş bunu uygulayacaktır. İlâveten de, yüz 
binlerce vatandaş bu kanunun uygulanmasını 
kontrol edecektir, murakabe edecektir. O halde, 
kanun öyle yazılmış olmalıdır k i ; her vatandaş 

J kendi seviyesine göre yani hangi kültür sevi-
(• yesinde olursa olsun bu 'kanunu açtığı zaman 
1 maddeleri okuyup mânasını her hangi bir te

reddüde mahal vermiyecek şekilde anlıyabilsin. 
i Buna göre vecibesini bilsin. Bu espiri dâhilinde 
j maddeler kaleme alınmaktadır. Daha ziyade 
j kanunun heyeti umumiyesinin tertibi de yine 
j bu fikirden mülhemdir. Kanunun prensiplerini 
| teşkil eden fikirler esas itibariyle 1950 deki or-
j jinal, yani o zaman basılmış olan kanundaki 
! temel prensiplerdir, onlara dokunmuyoruz. 1950 
i Seçim Kanununun temel prensipleri, 1950 hin 

hiç bozulmamış, hiç tadile uğramamış temel fi
kirlerini • şimdiye kadar hepimiz biliyoruz. 1950 
Seçim Kanunu uzun hazırlıkların mahsulü bir 

|, kanundur. O zaman bir ilim heyeti kurulmuş, 
i ilim heyeti kanun taslağını hazırlamış, rapor-
j larını hazırlamıştır. Hazırlanan bu taslak ilgili 

makamlara verilmiştir. O zamanki muuhalif par
tinin mütalâası alınmış, Meclise gelmiş, Karma 
Komisyonda, Umumi Heyette müzakere edilmiş, 

j böylece efkârı umumiyenin malı olmuş bir ka
nun idi. Bu kanun 1950 senesinde tatbik edil-

; miş ve hiçbir şikâyete de sebep olmamıştı.. Te-
j mel prensipler, temel fikirler aynen 1950 deki ori^ 
i jinal kanundaki fikirlere uygundur. O kanun

daki fikirlerdir. 
i Teşkilât mevzuuna gelince : Burada bâzı de

ğişiklikler yapılmıştır. En yüksek teşkilât Yük
sek Seçim Kuruludur, hâkimlerden müteşekkil
dir, Anayasa Komisyonu, Yüksek Seçim Kurulu-

I nun terekküp tarzını projesine almış bulunuyor. 
İ Böylece Yüksek Seçim Kurulu Anayasa metnin

de de tahkim edilmiş olacaktır. 

Yüksek Seçim Kurulundan sonra gelen kurul 
I il seçim kuruludur. Bunun terekküp tarzı tanıa-
j men değiştirilmiştir. Şöyle k i : Her il merkezin-
j de ilin çevresinde salâhiyetleri şâmil olmak üze

re il seçim kurulu kurulacaktır, 3 hâkimden mü
teşekkil olacaktır. Bunun çalışmalarına parti 
temsilcileri katılacaktır. Tabiî görüşmeleri, işle» 

1 ri tetkik edişleri aleni olacaktır. Kararları bir* 
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mahkeme* kararı gibi üç hâkim tarafından, bir 
mahkeme kararı nasıl alınırsa^ öyle alınacak ve 
tabiatiyle bu kararlar ilân edilecektir. 

Üçüncü kademe : İlçe seçim kurulu. Bunun 
terekküp tarzında değişiklik yapılmıştır. Şöy
le ki : Bir hâkim ilçe seçim kurulunun başkanı
dır, altı da üye olacaktır. Bunlardan ikisi, ilçe • 
merkezindeki ilk, orta, lise ve muadili okullar
daki öğretmenlerin kendi aralarından seçecek
leri temsilciler olacaktır. Dört temsilci ilçe se
çim kuruluna seçilecek, ikisi asli üye, ikisi de 
yedek üye olarak katılacaklardır. Şü halde 
evvelâ hâkim, sonra iki öğretmen, dört üye de 
siyasi partilerin gösterecekleri namzetler ara
sından kur'a ile çekilecektir. Kur'a tabiatiyle 
hâkim tarafından çekilecek ve bu aleni olacak
tır. Görüyorsunuz ki, seçim teşkilâtını kurarken 
bizlere hâkim olan fikir bu işleri baştan sonuna 
kadar müstakil elemanlara tesjim etmektir. Yük-

*sek Seçim Kurulu kamilen hâkimlerden mü
teşekkil olacak, il seçim kurulu hâkimler
den müteşekkil olacaktır, ilce seçim ku
rulu için mâalesef fazla hâkim bulunmadı
ğından dolayı değişik bir teşekkül tarzı bul
mak icabetti, hâkimler kadar tarafsızlıklarına 
ve karakterlerine itimat ettiğimiz öğretmenleri' 
mize başvurmayı düşündük. Siyasi. partiler de 
âza sıfatiyle temsilci bulunduracakları için bu 
seçim kurullarının kanunun istediği şekilde ça
lışacaklarına şüphe yoktur. 

Mühim meselelerden birisi de kütük mevzuu
dur. Hepimiz biliyoruz ki, bilhassa 1954 seçimle
ri dolayısiyle kütük mevzuu büyük münakaşa
lara yol açmıştır. Hele 1957 seçimleri kütük 
mevzuunu, üzerinde meşgul olması lâzımgelen,. 
sağlam temellere oturtulması ieabeden bir mev
zu haline getirmiştir. 

Bu-itibarla kütük mevzuunu ariz ve amik tet
kik ettik ve şu neticeye vardık. 1950 Seçim Ka
nunu daimî kütük prensibine girmiş ve aksak-
lıklar bundan, ileri gelmiştir. Bunun için biz pren
sibi değiştirdik. Her milletvekili seçimi için kü
tüklerin yeniden tanzim edilmesini esas kabul et
tik. Kütüklerin tanzimi için vazifelendirilen muh
tarlıkların sınırlarını ve muhtarlık. çevresi için
deki sokakların isimlerini, sokağın bitimindeki 
binaların numaralarını gösterir basit kroki bağ
lamayı uygun gördük. Bu suretle 1957 seçimle
rinde yapılan yolsuzluklara benzer hileleri önliye-
ceğimizi düşündük. Tedahüller böylece ortadan 
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kalkmış olacaktır. 

Bu krokiler siyasi partilere de bildirilmiş ola
cak ve sonra muayyen tarihlerde kütükler yeni
den tanzim edilecektir. Kütüklerin tanzimi sıra
sında siyasi partiler tanzim faaliyetine katılabi
lecekler yani kütük tanzim eden memurun yanı
na siyasi partiler birer müşahit tefrik edebile
ceklerdir. 

Bütün bunların teferruatını tabiî kanunu hu
zurunuza getirdiğimiz zaman göreceksiniz. Üzerin
de çok duruldu. Bütün emelimiz eksiksiz bir kü
tük tanzim edilsin, seçim ehliyetini haiz olan her 
vatandaş kütüğe mutlaka kaydedilmiş olsun ve 
sandık basma geldiği zamanda ismini orada bula
bilsin. Hiçbir vatandaş şu veya bu şekilde seçim 
hakkından mahrum edilmesin. 

Seçmen yaşı olarak 21 yaşını ikmal etmiş ol
mayı kararlaştırdık. 

Aday olmak için 30 yaşını ikmal etmiş olmak 
ve okuyup yazma bilmek lâzımdır. 

Memurlar aday olabilmek için istifa mecburi
yetinde değildirler. Ancak, memuriyetlerini ifa 
ettikleri mahalde adaylık koymak isterlerse o tak
dirde istifa mecburiyeti vardır. 

Memur tarifini de çok genişlettik. Devlet, kat
ma bütçeli, özel idare, belediyeler, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve bunların ortaklıklarında de
vamlı vazife görenler bu bakımdan memur sayı
lacaklardır dedik. 

Propaganda mevzuunda 1950 rejimine avdet 
ettik. Seçimlere yirmi gün kala radyoda partiler 
konuşmak hakkına sahibolacaklardır. Gece saat 
19 ile 21 arasında her parti için on dakika olmak 
üzere hangi partilerin ne zaman, hangi saatte ko
nuşacağı Yüksek Seçim Kurulunca teşbit edile
cektir. 

Ayrıca propagandada eşitlik mevzuuna ehem
miyet verdik. 1950 Kanununda mevcudolmıyan 
bâzı maddeleri kaleme aldık, birkaç tanesini mü
saadenizle okuyayım. 

Seçim günü radyo şöyle çalışacaktır: «Mad
de... seçim günü, sabahın saat 4 ünden, akşamın 
saat 23 üne kadar, Türkiye'deki bütün radyo is
tasyonları tarafından, seçimle ilgili her hangi 
bir haber yayınlanması yasaktır. 

Ancak, Yüksek Seçim Kurulunun seçim so
nuçları ile ilgili tebliğlerinin saat 23 ten sonra 
yayınlanması caizdir.» 

«Madde... seçimin başlangıç tarihinden seçim 
neticeleri ilân edilinceye kadar olan müddet 
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içinde Devlet, katma, özel idare, belediye, ikti
sadi Devlet Teşekkül ve müesseseleri ile bunla
rın ortaklıklarına ve Banlkalar Kanununa tâbi 
bütün bankalara.ait bütçe ve kaynaklardan yapı
lan her türlü nafıa ve yapı işlerimin, temel atma 
ve kuşat işleri vesilesiyle, merasim yapmak, nu
tuklar »söylemek, beyanat vermek ve her türlü ya
yınlarda bulunmak yasaktır.» 

iBununla istihdaf ettiğimiz şey şudur: Hükü
metler normal olarak Devlet parasiyle yapacakla
rı işleri seçim senelerine, seçim öncelerine yaklaş
tırarak rey satmalmaya çıkmasınlar. On seneden 
iberi yapılan bu idi. 

Diğer bir madde : 
«Seçimin «başl angıç tarihinden seçim neticele

ri ilân edilinceye kadarki müddet içinde Devlet ' 
bütçesine dâhil dairelerle katma bütçeli idareler, j 
il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Te- I 
şekkülleri ve müesseseleri ve bunların ortaklıkla-
rı, Bankalar Kanununa tâ'bi bütün bankalar ken- j 
di faaliyetlerine ait seçmen oyuna tesir edecek I 
mahiyette her türlü yayın yapmaktan, daha,önce j 
basılmış ve yayınlanmış kitap, broşür, afiş ve 
bunlara benzer yayınları teksir ve tevzi etmekten 
memnudur.!» 

Bu da kezalik şom yıllarda gördüğümüz bir I 
tatbikatın önlenmesi için kaleme alınmıştır. j 

Bir diğer maddede (Seçimin başlangıç tarihin- j 
den seçim neticeleri ilân edilinceye kadar olan I 
müddet içinde, Başbakan ve bakanlarla, milletve
kili adaylarının iller dâhilinde yapacakları gezi
lerde, kendilerine o il dâhilinde vazifeli hiçbir me- j 
mur refakat edemez. 

Başbakan ve Bakanlara bu gezilerinde kendi 
bakanlıldamna mensup hiçbir memur refakat ede
mez.) • • 

Diğer bir madde, (Seçimin başlangıç tarihin*-
den seçim neticeleri ilân edilinceye kadar olan ı 
müddet içinde, Başbakan ve Bakanlar, yurt için
de yapacakları gezileri, makam otomobili ile ya
pamazlar, gittikleri yerlerde protokol fcabı yapıl- I 
ması gereken karşılamalar yapılmaz.) (Alkışlar) ] 

Diğer teferruatını yine kanun önlünüze geldi-
ği zaman göreceksiniz. Zarf mevzuu üzerinde de 
komisyonunuz hassasiyetle durmuştur. Oy zarfı ! 
hepiniz biliyorsunuz: 1954 seçimlerinde yapılmış, 
fakat o sıralarda farkına varılmamış, neden son
ra anlaşılmış bir zarf hilesi vardır. 19*57 seçim
lerinde geniş ölçüde tatbikat sahasını bulmuştur. 
Bu zarf hilelerini önlemek için bâzı tedbirler dü-
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! şünüldü. Müsadenkle bunu da okuyacağım. 

«Milletvekilleri seçimlerinde, • içine oy pusla-
sı konulacak olan zarfların renk ve ebadını, her 
seçim için başka başka renkte olmak ve gerek pi
yasada,- gerekse Devlet Malzeme Ofisince imal 
edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan 
zarfların renklerinden farklı olmak ve kâğıdında 
(T. JÜ. Yüksek Seçim Kurulu) filigranımı ihtiva 

' etmek üzere, yeteri kadar Özel zarf imal ettirmek 
1 ve bu imalâtı, kâğıt, hamurundan başlıyarak zar

fın imaline ve tesellümüne kadar olan safhalarını, 
üyeleri arasından seçeceği üç hâkimin devamlı 
nezaret ve murakabesi altında yaptırmak ve bu 
zarfları, il seçim kurullarına, her'ilin ihtiyacına 
yetecek sayıda, alındı belgeleri mukabili gönder
mek.» 

Yüksek Seçim Kurulunun vazifelerinden bi
r i de her seçim için ayrı renkte zarf imal ettir
mektir. Bu imali baştan sonuna kadar 3 hâkim 
kontrol edecek. Bununla 1!954 ve 1957 senele
rinde geniş tatbik sahası bulmuş olan bir hile, 
ki bu hile 1954 seçimlerinin meşruiyetini ,su-
landırmıştır, evet sulandınmıştır ve 1957 se-

. çimlerini de zaten malûm hale getirmiştir. Bu 
tedbirlerle böyle bir tatbikata son verdiğimizi 
zannediyoruz. 

îstitraden şunu arz edeyim : sakıt iktidar 
1960 yılında bir aralık yapmayı düşündüğü 
milletvekilleri seçimleri için 25 milyon zarf ha
zırlatmış ve şu anda bu zarflar Devlet Malze
me Ofisi ambarlarında mevcut bulunmaktad r. 
Evet 25 milyon! Bu sayı niyetin ne olduğunu 
göstermeye kâfidir, zannederim. îşte bu mülâ-
zahalarla zarf mevzuu üzerinde son derece has
sasiyetle durduk. Renk ve ebat meselesini Yük
sek Seçim Kurulunun nezaret ve kontrolü altına 
koymakla böyle bir hilenin yapılmasını gayri -
mümkün hale getirdiğimiz kanaatindeyiz. 

Seçim sistemi mevzuunda nispî temsil usu
lünü kabul ettik. Çeşitli nispî temsil usulleri 
vardır. Bunlar da adalette istikrari telif edici 
olan bir seçim sisteminde mutabık kaldık. Te
ferruatı ile birlikte tabiî tetkikinize arz edile
cektir. 

Müeyyideler mevzuunda da temel fikrimiz şu
dur; 1954 ve 1957 seçimlerinde pek çok seçim 
suçu işlenmiştir. Fakat hiç kimse ceza görme
miştir. Şimdi diyoruz ki, suçları olanları tarif 
edelim. Bu suçları işliyenier nıutlaka ve sürat
le cezasını bulsunlar. 

— 1 7 8 ^ 
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'Muhterem arkadaşlarını, buraya kadar olan 

izahat, mla Seçim Kanununun heyeti ıımumiyesi 
üzerindeki bâzı mühim noktalara temas ettim. 

— Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

3. — Sayın üyelerlen bâzılarına izin veril
mesi hakkında Temsilciler Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/16) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık 
. Divanının 30 Ocak 19ol tarihli toplantısında 

kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet yüce tasviplerine arz .olunur. 

Temsilciler Meclisi Başkam 
Kâzım Orbay 

Esen ilhan, 1 hafta, Hastalığına binaen 30 
Ocak 19*81 tarihinden itibaren. 

Göğüs Abdülkadir< .1 hafta, mazeretine bina
en, 6 Şubat 1961 tarihinden itibaren. 

.1961 0 : 1 
I BAŞKAN — Ayrı ayrı okumak suretiyle 

reylerinizle sunacağım. 
I Esen İlhan, 1 hafta, hastalığına binaen, 30 
i Ocak 1961 tarihinden itibaren. 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
! Kabul edilmiştir. 
I Göğüs Abdülkadir, 1 hafta, mazeretine bina-
j en, 6 Şubat 1961 tarihinden itibaren. 
I. BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kurucu Meclis İçtüzüğü yürürlüğe girmiş-

j tir. Bu İçtüzüğün;' 31. ve 32. maddesi gereğince 
j kurulacak Meclis Hesaplarını inceleme ve Di-
i lekçe Komisyonlarına seçilmeyi arzu eden sa-

yın üyelerin Başkanlıkça adları tesbit elile-
j çektir. Bu komisyonlarda çalışmayı arzu eden 
ı sayın üyelerin, toplantıdan sonra Divan kâtip

lerine müracaat ederek isimlerini yazdırma-
! lanın rica ediyoruz. 

\ Gündemde başka iş kalmamıştır. 3 Şubat 
; 1961 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 

otunum.ii kapatıyorum. 

i Kapanma saat* : 15,40 
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