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1. ^- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık yazısı okundu ve kabul olundu. 

Milletvekili Seçimi Kanunu tasarısının tü
müne ait görüşmeler bitirilerek maddelere ge
çildi ve birinci madde üzerinde görüşmelere de
vam edildi. 

10 Mayıs 1961 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
Kâzım Orbay Oktay Ekşi Alev Co§kun 

Kurucu Meclisin On ikinci Birleşimine ait 
tutanak özetinin dördüncü paragrafını teşkil 
eden; «1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası kanununun 34 ncü maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» 
görüşülüp kabul olundu şeklinde çıkmıştır. 
Halbuki bu tasarı görüşülüp kabul edilmemiştir. 

Keyfiyet tashih olunur. 
Tutanak Müdürlüğü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Eıgin'-

in dokunulmazlığı hakkında Yüksek Soruştur
ma Kurulu Başkanlığı tezkeresi (3/85) (Ada
let Komisyonuna) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
• Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Rifat Çini, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlardan yoklama 
yapıldıktan sonra gelip, ismi okunduğu zurnan 
bulunmıyanlar lütfen bir kâğıtla veya isimleri 
hizasına işaret ettirmek suretiyle hazır bulun
duklarını ibildirmielerini rica ederim. 

Efendim, konuşmalar başlamadan evvel Baş
kanlık Divanınız, konuşma süresi hakkında bir 
iki cümle ile Yüksek Heyetinize bir ricada bulu
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 157 sayılı Kanunun 
18 nci maddesinde belirtildiği gibi, Yüksek He

yetiniz kendisine tevdi edilen vazifelerinden en 
mühimlerini örnek bir faaliyet ve gayretle yerane 
getirmeye muvaffak olmuş ve Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nun ile Cumhuriyetimizin İkinci Anayasasını -
günde ortalama 19 madde çıkarmak suretiyle -
zamanında bitirmiştir. 

Müzakeresine dün sabah başladığımız, tümü 
üzerindeki görüşmeleri bitirip maddelere geçti
ğimiz Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimine ait kanun 
tasarısının müzakeresini bitirince Temsilciler Mec
lisi en önemli görevini bitirmiş olacaktır. Mev-
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zuubaihis tasarılardan birincisi, 46 madde; ikin
cisi 21 maddedir. Anayasada olduğu gibi, günde 
•ortalama 20 ilâ 22 madde çıkarılmak üzere her 
iki tasarının birinci müzakereleri 12 Mayıs Cuma 
günü bitirilirse 15 Mayıs Pazartesi veya 16 Ma
yıs Salı günü tasarıların ikinci müzakereleri de 
(biter. Bu suretle Millî Birlik Komitesinde görü
şülmek için, 27 Mayısa kadar, 10 gxm kalır. Millî 
Birlik Komitesi ile bu kanunların bâzı maddele-
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•rinde görüş ayrılığı doğarsa, bu maddelerin tek
rar yüksek kurulunuzca görüşülmesi ancak 
mümkün olabilir. Temsilciler Meclisinin buıgüne 
kadar devam eden başarılı, olgun çalışmalarının 
devamı sayesinde, seçim kanunlarını da zama
nında bitireceğimize hiç şüphe yoktur. 

Şimdi, Milletvekili Seçim Kanununun görüş
melerine devam edeceğiz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletvekili Seçimi kanunu tasarısı ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu (5/10) 

BAŞKAN — Kanunun birinci maddesi üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz. Söz Sayın 
Orhan Köprülü laündür. Buyurun. 

ORHAN KÖPRÜLÜ — Muhterem arkadaş
lar, dün her ne kadar bumda bir arkadaşımız 
yeniden ekseriyet sistemine dönülmesini istemiş 
ise de, malûmunuz olduğu üzere zaman zaman 
müesseseler ve sistemler tıpkı insanlar gibi ömür 
lerini tüketip yerlerini yeni bir sisteme bırakır
lar. Bu itibarla diyorum ki, sizlerin de böyle 
dediğinize eminim, ekseriyet sistemi bu mıemle-
kette tabiî ömrünü tamamlamıştır. Bundan do
layı artık ekseriyet sistemine dönmek, hiç. ol
mazsa bir müddet için, mümkün olmıyaçaktır. 

Gelelim diğer sistemlere : Haddizatında ek
seriyet sisteminin bir parçası olan dar bölge 
sistemi ancak İngiltere'de Jâyıkı veçhile tat
bik edilebilen fakat orada dahi zaman zaman 
ağır tenkidlere uğrıyan bir sistemdir. 1 Şubat 
1953 senesinde, Liberal Partinin o zamanki Baş
kanı Mr. Davis'in, bu sistem hakkındaki şikâ
yetini burada hatırlatmak isterim. Şöyle ki, 
1945 senesinde İngiltere'de yapılan seçimlerde 
İşçi Partisi iktidara gelmişti. İşçi Partisinin 
almış olduğu rey 12 146 055 idi. Buna muka
bil Muhafazakârların ve Liberallerin diğer kü
çük gruplarla birlikte aldığı rey ise 12 500 OOO 
den fazla idi. 12 milyon 146 bin reye karşı, 
İşçiler 393, Muhafazakârlar ve diğer gruplar 
ise 12 milyon 500 bin reylerine karşı, sadece 
226 milletvekili çıkarmışlardır. Demek oluyor 
ki, seçim adaleti dar bölgelerde bile bizim is
tediğimiz şekilde tecelli etmemektedir. Nitekim, 
yukardaki misalde görüldüğü üzet'e İşçilerin al
dıkları her 42 bin reye karşı 1 mebus çıkarır

ken Muhafazakârlar aldıkları 47 bin reye karşı 
bir mebusluk, Liberaller ise ancak her 122 
bin reye mukabil bir milletvekilliği elde edebil
mişlerdir. 

Bunun dışında olarak dar bölgenin şu mah
zurlarını da sizlere hatırlatmak isterim. Bir 
defa, şahıslar hangi partiye mensup olursa ol
sunlar, kendilerini daha serbest addedecekler 
ve kendilerini mensuboldukları partiye fazla 
bağlı görmiyeceklerdir. Bu bilhassa tyzim mem
leketimizde tatbik edilirse dar bölgenin tabiî bir 
neticesi olacaktır. 

İkincisi, dar bölge sistemi bizim memleket
te her bölge bir milletvekili çıkaracak şekil
de tatbik edilirse, ister istemez, kültür ba
kımından, bir seviye düşüklüğüne sebebolacak-
tır Ayrıca nispî temsilde korkulan küçük par
tilerin çoğalması hususu bu sistemde daha faz
la vâki olacaktır. Sonra daha başka mahzurlar 
da doğacaktır, ingiltere'de bile dar bölge siste
mi dolayısiyle yapılan yolsuzlukların haddi he
sabı yoktur. Meselâ, 1950 - 1953 seneleri ara
sında İngiltere'de en çok şikâyet edilen husus 
şu idi : İşçiler az rey aldıkları yerlerde, fazla 
miktarda işçi evleri yaparak Muhafazakâr par
tiyi o bölgelerde zayıflatmak yoluna gitmişler
di. Bizde bu gibi hususlar dışında daha ne gibi 
mahzurlar çıkabileceğini şimdiden tahmin etmek 
zordur. 

Buna mukabil nispî temsil sisteminin fay
dalarım şöyle sıralamak mümkündür : Bir defa 
hiçbir parti Mecliste kahir bir ekseriyet sağ- , 
lıyamıyacağı için çok partili sisteme rağmen 
16 - 16 senedir tek partili olmaktan kurtulamı-
yan Meclis, hakiki mânası ile çok partili ola
caktır. 
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İkincisi, kıyasıya olan, seçim mücadelesi 

ister istemez hafifleyecektir. Üçüncüsü, top
tan liste kazanması usulü ortadan kalkacağına 
göre her parti en iyi nisbetlerde Meclise girme 
imkânını bulacaktır ve Meclisin seyiyesi yükse
lecektir. Dördüncüsü, bizim memleketimiz için 
büyük fayda gördüğümüz diğer bir tarafı da 
memurlar arasında bir istikrar yaratacağıdır. 
Zira şunu ifade etmek isterim ki, tek başına 
hangi parti iş başına gelirse gelsin, memurlar 
arasında bunun bir tereddüt havası yaratacağın
da şüphe yoktur, 

Arkadaşlar, yukarda saydığım faydalar do-
layısiyle, ben şahsan nispî temsile % 100 taraf
tar olmakla beraber, bugün komisyonumuzun 
getirmiş oldhığu sisteme de o nisbette aleyhtarım. 
Şöyle ki; vatandaş için her şeyden mühim olan 
şey yalnız sistem adaleti değil, dilediğini yaz
mak, dilediğini silmek ve karma liste yapabil
mektedir. Seçmen bunu yapamadığı takdirde 
getirdiğimiz nispî temsilin faydalı olacağını 
zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köprülü, bu hususlar 
diğer maddelerle ilgili. 

ORHAN KÖPRÜLÜ — Peki efendim. Yeri 
gelince konuşurum. Bu hususlarda bir de tek
lifim olacak. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Türkoğlu. 

KEMAL TÜRKOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, nispî temsil sistemi dün 
burada uzun boylu tartışıldı. Bu itibarla ben
deniz Yüksek Heyetinizi yormıyacağım. Sis
temler üzerinde durmıyacağım. Esasen çoğun
luk ve nispî temsil sistemlerinin her ikisinin de 
fayda ve mahzurları vardır. Her iki sistemi 
ayrı ayrı tatbik eden memleketler mevcuttur. 
Bu memleketlerin hepsi bizim anladığımız mâ
nada demokratiktir. Tatbikatta bütün demok
ratik prensipleri kabul etmiş memleketlerdir. 
Binaenaleyh şu memlekette veya şu memle
kette tatbik edilmektedir. Biz de bunu tatbik 
edelim şeklinde her hangi bir sistemi müda
faa etmek zannederim ki, pek doğru olmıya-
caktır. Esas itibariyle istenen şey memleketi
mizin bünyesine uygun olan sistemi bulabil
mektir. Bir memlekette iyi netice veren bir 
sistem, diğer bir memlekette aynı neticeyi 
yormiyebilir. Şu memlekette iyi bir tatbik bu-
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lan temsil sistemi diğer bir memlekette aksi 
bir netice doğurabilir. Bu hususta Fransız Pas -
cal'm bir sözü vardır : «verite en deçâ des 
Pyrenees erreur an delâ» Yani «Pirenelerin 
bir tarafında doğru olan şey diğer tarafında 
yanlıştır» derler. Binaenaleyh başka bir mem
leketin seçim sistemini orada iyi tatbik gör
düğü için aynen almak doğru olmaz. Mesele 
bugün kendi memleketimizin bünyesine uygun 
olan sistemi bulabilmektir, bütün mücadelele
rimiz de buna matuf bulunmaktadır. Seçim Ko
misyonumuz şayanı şükran bir çalışma ile ge
celi gündüzlü devam eden bir faaliyetle bizden 
daha derin olarak muhtelif sistemleri tetkik 
ettiler, fayda ve mahzurlarını memleketimiz 
bakımından inceliyerek huzurunuza tek bir 
teklifle geldiler. Tasarının gerekçesinde ko
misyonun "noktai nazarı açıkça belirtilmiştir. 
Ancak bütün samimiyetlerine rağmen ben öyle 
zannediyorum ki, tek bir sistemi bu memleket
te tatbik etmek zararlı olabilir. Tek başına ek
seriyet sisteminin mahzurlarım gördük. Tek 
başına nispî temsil sistemi de mahzurlu ola
bilir. 

Bu itibarla bendeniz, İsmail Selçuk Çakır-
oğîu, Vahap Dizdaroğlu ve Sırrı Atalay arka
daşlarımızın teklifi veçhile karışık bir sistem 
tatbik etmenin Türkiye'nin şartlarına daha 
uygun olacağı kanaatindeyim. Bu sebeple Sait 
Naci Ergin arkadaşımızla birlikte bir önerge 
takdim ettik. Buna göre Türkiye'de 6 ve daha 
az milletvekili çıkaran illerde çoğunluk siste
minin; altıdan fazla milletvekili çıkaran il
lerde ise nispî temsil sisteminin tatbikini tek
lif ediyoruz. Bâzı arkadaşlarımız üç - dört 
milletvekili çıkaran iller için aynı mahiyette 
önerge vermişlerdir. Vahap Dizdaroğlu arkada
şımızda 10 milletvekili için ekseriyet usulünü 
teklif ettiler. Biz her iki teklifin ortalaması 
olan 6 millet vekili çıkaran illeri alıyor, 6 ve
ya daha aşağı olduğu takdirde ekseriyet usulü
ne tâbi tutulacak bu illerden çıkaracağı mebus 
adedi 155 olacak demektir. Geri kalan 295 mil
letvekili de nispî temsil sistemi ile seçilecek
tir. Göz önüne bilhassa Şark vilâyetlerimizi ge
tirirseniz, mebus adetleri itibariyle çoğunluk 
sistemi bilhassa bu vilâyetlerimizde; nispî sis
tem ise geri kalan büyük vilâyetlerimizde tat-
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bik olunacaktır. Bu zannederim memleketimi
zin kültür seviyesine «n uygun bir şekildir. 

Bilirsiniz memleketimizde okur - yazar ke
safeti daha ziyade Garp vilâyetlerimizdedir. 
Bunlar partilerin programlarını ve fikirlerini 
takibederler i ve bilirler. Şark vilâyetlerinde ise 
daha ziyade seçilecek olan şahsın karakteri
ne ehemmiyet verilir. Sonra Şark vilâyetleri
miz ekseriyet sistemine alışmışlardır. Küçük 
vilâyetlerde çoğunluk sistemi tatbik edilirse 
memleketimiz için daha iyi netice alınır. Bu 
şekli tatbik eden Almanya gibi memleketler 
vardır. Ben yabancı memleketlerde tatbik edi
len sistemleri aynen alalım demiyorum. Biz, 
bugüne kadar tatbik edilen sistemleri nazarı iti
bara alarak memleketimize uygun bir Türk 
sistemi 'bulalım diyorum, öyle zannediyorum 
ki, bu birkaç yıl için karışık bir sistemdir ama, 
hem çoğunluk sistemini hem de nispî temsil 
sistemini bir arada tatbik etmek bugün için 
memleketimiz bünyesine uygun olur, iyi bir 
tecrübe olur zan ve bundan iyi netice alınaca
ğını da tahmin ediyorum. Bu itibarla, Sait 
Naci arkadaşımızda tanzim ettiğimiz önergeyi 
takdim ediyorum, saygılarımla, 

BAŞKAlNf — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Baişkanlığa 
Maddeler üzerinde'M görüşmelerin 5 dakika

ya indirilmesinin oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Vahap Dizdaroğlu Ahmet Damiray 

BAŞKAN — Konuşma süresini 5 dakikaya 
indirilmesi hakkındaiki önergeyi yüksek oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
5 dakikaya indirilmesi kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Muammer Aksoy. 

MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş
larım, Konuşmam gayet kısa sürecektir, iki 
günden beri bu kürsüde «nispî temsil sistemi 
mi, yoksa çoğunluk sistemi mi faydalı olacak?!» 
mevzuunda, çeşitli fikirler ileri sürülüyor ve 
konu enine boyuna tartışılıyor. Ben şahsan nis
pî temsil sistemine taraftar olduğum için, bu 
istikamette konuşan arkadaşlara iltihak ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda muhtelif 
kitaplar ve muhtelif âlimler şu veya. Ibu şdkilde 
f ikirlar temsil etmiş olabilirler. Bunlar muasr-' 
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I yen bir memleketteki, muayyen bir devredeki 

ihtiyaçları göz önünde tutarak ifade edilmiş 
görüşlerdir. Şartlara göre, bâzan sistemin bi
ri lehine, bâzan da diğeri lehine deliller ileri 
sürülebilir. Fakat biz buradaki münakaşalarda, 
sadece 1961 Türkiye'sini ele almaya mecburuz. 
Yoksa, mücerret olarak sistemler üzerinde ko
nuşmanın yeri yoktur. 

i. -

İhtilâle kadar memleketimizde çoğunluk sis
temi tatbik edilmiştir. Varılan .neticenin kötü
lüğü hepimizce malûmdur. Ben burada nispî 

j temsil sisteminin müdafaasını yapacaik değilim. 
Sadece ona karşı ileri sürülen haksız bir itha
mı cevaplandırmakla yetineceğim : O. da, nispî 
temsili Ikalbul edersek, müfrit sel ve müfrit sağ 
partilerin vücut bulmasına sebebolacağımız yo
lundaki tamamen hatalı iddiadan ibarettir. Ha
tırlatmak isteriz ki, vaktiyle de ne zaman nispî 
temsil sistemi teklif ve müdafaa edilse, D. P. 
nin sözcüleri, bu fikre 'karşı hep komünizm 
umacısı ile mukalbele etmişlerdi. Meselâ Men
deres, 26 Şubat 1952 tarihli Büyük Millet Mec
lisi müzakerelerinde çoğunluk sistemini kürsü
de müdafaa ederken, Komünizm heyulasını gö- # 

zümüzün önüne sermiş, nispî temsil sistemi ka-
bjul edilirse komünizm gelir demişti. Keza 9 Ey
lül 1957 günü Emin Kalafat da, Demokrat Par
ti adına çoğunluik sistemlini 'ayni delillerle sa
vunmuştu. Halbuki çoğunluk sistemi, , birçok 
fikirlerin parlâmentoda temsiline, veya gereği 
gibi temsiline mâni olmaktadır. Nitekim mem
leketin diktatörlük uçurumuna götürüldüğünü 
belirtecek fikirler Büyük Millet Meclisinde ye
ter lağırlıkla temsil edilemediği, kararlara mü
essir olunamadığı içindir, kli, içinde bulunduğu
muz ihtilâl meydanla gelmiştir. Şu halde> 1961 
yılında ve ihtilâlden sonra, hiç olmazsa bir tec
rübe yapmak mecburiyetindeyiz. Getireceğimiz 
sisteme karşı ileri sürülen mahzur, hükümet 
buhranlarıdır. Her sistemde hükümet buhranla
rı olabileceğine göre ve hükümet buhranları
nın halli için gerekli tedbirler yeni Anayasamız
da yer aldığına göre, bir tecrübe yapmaya mâ
ni hiçbir sebep yoktur. Arka arkaya kabine 
(buhranları meydana* gelirse, yeni bir seçime 
gidilir ve hattâ seçim [kamunu değiştirilebilir. 
Ben şuna inanırım ki, nispî temsili kabul etmek
le beraber, istikrarlı bir hükümetlin kurulabil-

' meşini temin edecek hükümlere de kanunda 
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yer verilebilir. Nitekim birçok memleket bu 
yolu tercih etaıiişt'ir. Bilz de nispî temsil siste
mi ile birlikte istikrarı müm'kün kılacak hüküm
leri kabul edelim. 

Bir noktaya da cevap vermek' isterim : Nis
pî temsile aleyhtar olanlar, aynen Menderes ve 
arkadaşları gibi, bu slistem «Sağ - sol elkstrenı 
partilerin temsiline yol açart», onıun için kabul 
edilemez dediler. Bu, bilhassa şimdi, "tamamen 
hatalı bir görüştür. Anajyasamızm 19 ncu ve 
55 nci maddeleri b'u mahzuru tamaınuen ortadan 
kaldırmış; böyle bir tehlikeyi karşılıyacak 
tedbiri almıştır. Bu memlekette ne komünizme 
veya faşizme ve ne de irtic/aa taviz veren parti
ler asla kurulamaz. Bir parti sonradan Iböyle 
bJLr mahiyet iktisabederse, yine Anayasa Mah
kemesince kapatılır. Anayasanın bu hükümleri 
karşısında, artı'k asla vâridolmıyacak ihtimal
leri kürsüye getirmemelidir; bu gibi gerçekle-
şemiyecek ihtimalleri ele alarak tamamen ha
yalî iddialar ileri sürmemelidir arkadaşlar. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hızır Cengiz. 

HIZIR CENGİZ — Çok muhterem arkadaş-
s larım, değerli arkadaşlarımız tarafından muhte

lif seçim sistemleri hakkında gerekli bilgiler 
verildi ve hattâ Ibu sistemlerin fayda ve mahzar
ları da yeteri kadar açıklandı. Bendeniz artık 
nispî temsil sistemi mi olsun, yoksa diğer teklif 
©dilen sistemlere mi gidilsin, bunun üzerinde dur-
mıyacagım. Yalnız, gönlüm arzu eder ki, kabul 
edilecek sistem memleketimizin gerçeklerine ve 
içtimai bünyesine en uygun sistem olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, söz alışımın asıl se
bebi birinci madde üzerinde takdim edeceğim 
önergeye taallk etmektedir. Kanunun başladığı 
Milletvekili Seçimi Kanunudur. Seçimlerin te
mel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 
kanunda, kanunun uygulanacağı seçimler maş
lahını taşıyan kısmın ilk maddesinde bu kanu
nun adı, Millet Meclisi Seçimi, diye' tavsif edil
miştir. Burada (birbiriyle tenazur yoktur. 

İkinci Meclise taallûk eden tasarının adı, 
Cumhuriyet Meclisi Üyeliklerinin Seçimi Ka
nunu tasarısıdır. Hakikaten Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nunda, Cumhuriyet Meclis denmektedir. Kabul 
ettiğimiz Anayasada ise, Cumhuriyet Meclisi adı, 
Cumhuriyet Senatosu şeklini almıştır. Demek ki, 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanunda yazılı olan Cumhuri
yet Meclisi artık yoktur, Cumhuriyet Senatosu 
vardır. Bu hususta bir tadile ihtiyaç vardır. 

İşte bu sebeplerle tetkik etmekte olduğumuz 
iki tasarının arasında tenazur sağlamak ve Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanuna mübayin düşmemek için bir 
önerge veriyorum. 

Kaaniim ki, bu başlık, 5545 sayılı Milletve
killeri-Seçimi Kanunundaki ifadeden istihraç 
edilmiş ve yazılmıştır. Fakat zannederim ki," bir
biriyle olan tenazuru düşünülmemiştir. Bu, Mil
letvekili Seçimi Kanunu olarak kalırsa, Cumhu
riyet Senatosu Üyeliklerinin Seçimi Kanununda 
Senatör Seçimi Kanunu gibi bir ad taşıması ik
tiza eder. Heyeti Aliyenizin yüksek nazarlarına 
arzda fayda mülâhaza ediyorum. Diğer kanu
nun alacağı ismi şimdiden benimsemek faydalı 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, birinci maddenin bi
rinci fıkrasında, genel, eşit ve gizli oyla kelime
leri vardır. İkinci ve üçüncü fıkralarda da hepi
nizin malûmu olduğu üzere seçmen, oyunu ken
disi ve tam bir serbestlikle kullanır ve oylar se
çimi takiben tutanaklara geçirilir denmektedir. 
Aynı kanunun 42 nci maddesinde de bu kanunda 
özel bir hüküm bulunmayan hâllerde Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri baklan
daki Kanunun işbu kanuna aykırı olmıyan hü
kümleri uygulanır.) deniliyor. 

Şimdi bu maddenin matufun ileyhi olan Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine göz 
atarsak burada, (seçimler serbest, eşit, tek dere
celi ve genel oy esaslarına göre yapılır, oyların 
sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması, açık 
olarak yapılır) denmektedir. Bu maddenin ışığı 
altında mütalâa edecek olursak, burada, seçimin 
genel, eşit, ve gizli oyla yapılacağının ifâde edil
mesi lüzumsuz bir tekrardan ibarettir. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamam efendim. 

HIZIR CENGİZ — Vaktim bitti. Önergemin 
kabul edilmesini rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ı— Sayın Münci Kapani. 
MÜNCİ KAPANI — Muhterem arkadaşla

rım, benim de mâruzâtım çok kısa olacaktır. 
Çünkü nispî temsilin gerek lehinde, gerekse 
aleyhindeki deliller dün burada değerli arka-
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daşlarımız tarafından uzun uzun ortaya serildi. 
Ben yalnız burada ifade edilen fikirlerin ke
sinliği, hattâ dogmatik kesinliği ve katılığı kar
şısında biraz yumuşaklık getirmek istiyorum. 
Söylemek istediğim şu ki, nispî temsil sistemi 
hakkında ileri sürülen mütalâaların gerek le
hinde, gerekse aleyhinde olanlar tamamen nis-
pîdir ve izafîdir. Lehindeki deliller böyle ol
duğu gibi, aleyhindekiler de böyledir. Meselâ, 
küçük partilerin çoğalması meselesi, memlekete 
göre, tecrübe edilen yere göre değişmiştir. 

Binaenaleyh, biz de bu devrede bir tecrübe 
yapmak durumundayız. Açıkça söylemek lâ-
zungelirse, ben şahsan nispî temsil sisteminin 
büyük bir hayranı olmamakla beraber, şu sı
rada bu sistemi denememizin yerinde olaca
ğına inanıyorum. Bu denemeyi birçok millet
ler yapmışlar, kendilerine en uygun sistemi 
ancak bu tecrübelerden sonra bulabilmişler
dir. Bunun denenmesinin bizi her halde felâke
te sürüklemiyeeeğine inanıyorum. Dün burada 
komisyon sözcüsü de ifade etti; nispî temsil hiç
bir memleketi felâkete sürüklememiştir. 

Burada şunu da belirtmek yerinde olur 
ki, Mecliste ifade edilen tereddütler ve şüphe
ler, diğer memleketlerde de nispî temsile gir
meden evvel ifade edilmiş, aynı tereddütler ge
çirilmiştir. Fakat sisteme girildikten sonra, bu 
endişe konularının o derece büyük olmadığı, 
korkuların varit olmadığı sabit olmuştur. 

Şimdi beni düşündüren yalnız bir nokta var, 
t o da şu : Bir seçim sisteminden beklenen - bu
rada parantez içinde şunu da söyliyeyim ki, 
ideal bir seçim sistemi şimdiye kadar buluna
bilmiş değildir - evet, bir seçim sisteminden bek
lenen yalnız adalet değil, aynı zamanda fay
dadır. Yani kuvvetli ve istikrarlı bir Hüküme
tin kurulmasını ve işliyebilmesini sağlıyacak 
bir sistem aranmalıdır. îşte bu bakımdan hem 
adaleti, hem de faydayı ve istikrarı sağlıya
cak bir sistemi bulabilmek için her ikisinden 
de bir parça fedakârlık yapmak lâzımgelir. 
Ben, hem adaletten, hem de faydadan fedakârlık 
yapmak zarureti olduğuna kaaniim. Bu sebep
le, şu gerçeği de' göz önünde bulundurarak, 
yani gelişmemiş bir memleket olduğumuz ger
çeğini ve müstakar, kuvvetli bir icraya olan ih
tiyacı da göz önünde bulundurarak, bunu sağ
lıyacak bir seçim sistemini kabul etmemiz zaru-
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retine inanıyorum. Tamamen âdil bir sistem 
bulmak gayretiyle, memleketteki bütün fikir ve 
temayülleri tam mânasiyle, aksettirecek bir sis
temi kabul edecek olursak, bunun, partilerin 
çoğalmasına ve neticede Mecliste birtakım kay
naşmalara yol açacağına şüphe yoktur. Şuna 
inanıyorum ki, önümüzdeki" devrede, içinde bu
lunduğumuz şartlar muvacehesinde, koalisyon 
hükümetleri - sağlam olmıyan ve sallantılı te
meller üzerine oturtulmuş olan koalisyon hü
kümetleri - memleket için arzu edilecek bir şey 
değildir. (Zararlıdır, zararlıdır sesleri) 

Binaenaleyh, fikrimi açıkça söylemek istiyo
rum; büyük partilere prim veren nispî tem
sil sistemini burada kabul etmemiz gerekir. 
Bu itibarla, ben şahsan, b%ük partilere en 
çok prim veren sistemlerden Briand sistemine 
yakın bir sistemi kabul etmemizin, şu içinde 
bulunduğumuz şartlar ve memleket realiteleri 
bakımından gerekli olduğu inancındayım. Bu 
olmadığı takdirde, şayet D'Hondt sisteminde 
illâ ısrar edilecekse, hiç olmazsa burada da di
ğer arkadaşların teklif ettikleri veçhile karma 
bir sisteme gitmemizin çok faydalı olacağına 
inanıyorum. Hiç değilse bir tecrübe devresi 
için tatbik edelim. Biraz önce de arz ettiğim 
gibi, nispî temsil hakkında söylenen bütün söz
ler tamamen izafîdir. Tatbikatın memlekete ne 
getireceği hakkında şimdiden kesin bir şey 
söylenemez. Binaenaleyh, bizim bünyemize en 
uygun olan şekil ancak bir tecrübe devresin
den sonra bulunacaktır. Bu deneme devresinde 
de büyük partilere prim veren bir sistemi be
nimsememizin doğru olacağı kanaatindeyim. 
Bu mütalâamı savın komisvonun nazarı itibara 
alacağını ümidederim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar.). ' 

BAŞKAN —. Sayın Feyyaz Koksal. 

FEYYAZ KOKSAL — Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye'miz için etüt ve buıgün için bünyemize 
en uygun telâkki ettiğimiz bir sistemi, Türk 
siistemini ve talkririmi izah için huzuırunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. Umumi 'konuşmalarda 
vaktin tahdidi ile buna fırsat verilmişti. Şimdi 
yalnız takririmi izah edeceğim. Problemi 3 va-
rıyiantlı olarak çözdüm. Takririm, bunlardan 
sonuncusu ve seçim de değerlendirilmemiş rey
lerin illerle D 'Hondt sistemine göre taksimi usu
lüdür. 
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Yalnız adalet prensibi bakımımdan ve doğ

rudan doğruya tatbik olunan ve 1895 rijit şek
liyle uygulanacak tevzi sistemiyle hemen he
men aynı neticeyi vermetktedffir. Meselâ 1957 se
çimleri için yaptığım hesaplama göre : (Aşağıda
ki birinci rakamlar D'Hondt rijit sistemi, ikinci 
raikamlar Tür{k sistemine aittir.) 

DP. 312 yerin0 323 
CHP. 258 <» . 236 
CKMP. 30 (» 33 
HP. ' 10 {» 18 

Yer sahibi olmaktadır. Sistem iyeni partiler 
ve ekseriyet partisi, faydalı bir sistemdir. Adar 
letle birlikte fayda prensibi de sağlanmıştır. Bu
na ilâveten şu anda bütün vatandaşlarımızın ar
zuladıkları seçmecre hürriyet, karma liste yap
mak, vatandaşın beğenmediğimi silmesi, parti
lerin koalisyonu ve politikacılarımızın yetiştiril
mesi, adayların birbirleri aleyhinde tertipler 
yapmasının önlenmesi ve nihayet muhtelif va-
riyasyonlar arasında bilhassa değerlenmemiş 
reylerin millî mebus olarak nıerlkezde taksimi 
ile yeni fikir partilerinin kurulmamasını sağla
mak gibi birçok faydalı tarafı Ibulunan bir sis
temdir. Sistemin, son. mıillî mebusluğa ait 'kısmı 
çıkarılmış variyasyonunu heyetinizin umumi ar
zusu üzerine dışarda ^yaptığım temaslar netice
sinde, ayrıca etüt etmâlş bulunuyorum. Takri
rim bunu ihtiva eden variyasyondur. Türkiye'
mizin 67 + 2 5 = 92 seçim çevresine 'ayrılmıştır. 
7 dâhil 7 ye kadar Milletvekili çıkaran iller ki, 
(toplamı 50 ildir) hiçbir işleme tâbi tutulma
mıştır. 

Bu hususun haritasını da hazırlamış bulunu
yorum. Çevre ayırımında esas, çevrelerin 3 ilâ 
5 Milletvekili çıkarmasıdır. 6 ve 7 istisna hali
dir. Seçjimin. cereyanına gelince 1, 2, 3, Millet
vekili çıikaranın on iki ilimiz doğrudan doğru
ya nispî çoğuınluk sistemine tâbidir. 

4 Milletvekili çıkaranın üçü, 
5 Milletvekili çıkaranın üçü, 
6 Milletvekili çıkaranın üçü, 
7 Milletvekili çıkaranın üçü, 

Nispî çoğunluk sistemine göre ve milletimi
zin ahfiik bulunduğu seçim mekanizmasiyle seçi
lecektir. Bu kısımda karma liste, silme koalis
yon yapılabilir. Geriye balan: 

Dördün biri, .' ' -
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Beşin ikisi, 
Altının ikisi, 
Yedinin üçü, 
Nispî çoğunlukla değerlenmiyerek .geri ka-' 

lan reylere göre ve D'Hondt sistemiyle taksim 
olunacaktır. 

Bu esnada mevzuubahsolması muhtemel bu
lunan şu hususta hesaplanabilecek durumdadır. 
Şayet bir partinin aldığı reyler «A» listesindeki 
mebus adedinin : 

ilin çıkaracağı mecmu mebus adedine nisbe-
tjnin o ilde seçime iştirak eden vatandaşların 
mecmu reyleriyle çarpımından fazla ise, bu faz
lalıkta D'Hondt sistemiyle'yapılan tevziatta de
ğerlenebilir. Listede gösterilniiyen mebusluğa 
bu ameliyenin, demoikrasimiz tam 'kurulduktan 
sonra hiç rastlanmıyacaktır. Bu devirde 5 ten 
fazla olmıyaeağını tahmin ettiğim mebusluk için 
parti merkezi erine bir kontenjian tanınırsa par
tilerin kuvveti bakımından zaruri ve iyi olur, 
kanaatindeyim. Sistemimin vatandaşlarla ilgili 
olan kısmı gayet basit ve huzur vericidir. Eski 
bildiği usul üzere mebus seçecektir. Yüksek 
Heyetiniz hangi sisteme karar verirse 'versin 
memleket için hayırlı olmlasmı temenni etmeyi 
de bir borç bilereJk huzurlunuzdan ayrılıyorum, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Eaif Aybar. 

BAÎF AYBAR — Efendim; maddeler üze
rinde konuşmak için tümü üzerinde söz alma
dım; sonra, tümü üzerinde söz aldım ama, mü
zakerenin Ömrü vefa etmedi, buna yetişemedim. 
Şimdi, 1 nci madde üzerindeki konuşmlalarm 
cereyanı istikametinde tekrar birkaç kelime arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; kesin ve kuvvetli 
bir arzu, 1 nci maddede tesbit edilmliş bulunan 
nispî temsil sisteminin şurasını veya burasını 
koparıp atmak temayülü şeklindedir. Nispî teım-
ls.il üzerinde, bunun bir kısmını koparıp at
mak temayülünde olan Feyyaz Koksal gibi ifa-
deoilerinden olan bâzı arkadaşlarımızın, (aslın
da büyük bir mesele olan bu işte ve bu mese
lede, Türkiye'de hangi lüzuma takabül ettiği 
mevzuunda yıllarca kafa yormuş insanların da
hi kesin kararlara bir türlü varamadıkları bu 
meselede, arkadaşların konuşmaları ile Anaya
sadan daha ehemmiyetli bir kanun olduğu hu
susu tesbit edildi. 
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Feyyaz Koksal arkadaşımız burada 5 daki

ka evvel yeni bir sistemin mucidi olduğunu 
ifade ettiler. Yeni bir usul, burada birkaç da
kika içinde, birkaç günlük konuşmaların ışığı 
altında halledilecek kadar hafife alınabilecek 
bir istidat göstermemektedir. Aslında, Türki
ye'de nispî temsil, ne bir araştırıma meselesi, 
ne de 3 - 5 kitabın karıştırılmasiyle çıkarılacak 
meseledir. Aslında, bu tamamen yerli bir mese
ledir. Türkiye'de 10 senelik siyiasi mücadele
nin ve parlâmento hayatımda sijyasi partilerin 
iliklerine kadar girmiş olan bu meselenin lüzu
mu üzerinde durmuş olan siyasi teşekküllerin, 
hemen ittifakla yıllardan beri bu memlekette 
ekseriyet sistemini ele alması ve nispî temsile 
varmaık, kurtuluşların bellibaşlı çarelerinden 
birisidir diye varmış oldukları bir kanaat me
selesidir, nispî temsil.. Bu itibarladır ki, 3 e 
kadar ekseriyet sistemi, 10 a kadar ekseriyet 
sistemi, şu kısımlarda nispî temsil sistemi di
ye şu veya bu şekilde oırtaya atılmış olan mikst 
sistemlerle bizim bu işin altından kalkabilece
ğimizi zannetmemekteyim. Memleketin bütün 
mesuliyetini üzerinde toplamış olan partilerin 
plânlarında bu mesele yıllarca ve yıllarca konu
şulmuş etüt edilmiştir. Türk demokrasisinin 
istikbali karşısında taahhüde bağlanmış bir me
seledir bu. Nispî temsili bu memkikete getir
mekten, Türk hayatına siyasi partiler yoliyle 
girmiş olan derin husumet, siyasi mücadeleler
le toptyekıın meydana gelmiş bulunan husume
tin zehir ve panzehirini bulabilmenin kimse için 
mümkün olmıyacağmı bilmeliyiz. Bu itibarla, 
ben, bu nispî temsil sistemi hakkındaki madde
nin aynen kabulünü ve bumdan sonra gelen kı
sımlar, maddeler ve şekiller üzerindeki arz ede
ceğim konuşmalarım mahfuz kalmak üzere, tek
rar arz ediyorum, nispî temsili temin eden hu
susu maddeden çıkarmayalım. Diğer maddele
rin tanziminde de bu nispî temsil esasını . koy-
maksızm yapılacak şeyleri ayrıca düşünelim. 5 
dakikalık maruzatım içinde işin kabulüne temas 
ettiğim kanaatindeyim. Mâruzâtımı burada ke
siyorum, • 

'FEYYAZ KOKSAL — Sataşma vardır, söz 
istiyorum. 

RAİF AYBAR — Siz dün bütün partilere 
Sataştınız, kimse söz almadı. 

BAŞKAN* — Sayın Raif Aybar 'm konıuşma-
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smda, Başkanlık Divanı bir sataşma olduğu ka
naatinde değildir. 

Sayın Alp Kuran. 

ALP KURAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Raif Aybar arkadaşımız burada nispî temsilin 
aleyhinde olan kimseleri itham eder şekilde ko
nuşmamış olsaydı söz almrytacaktım. Ümidede-
rim ki, zajym Raif Aybar huzurunuzda bir siyasi 
parti mensubu olmanın endişesi içinde konuşma
mış olsun. Filhakika yeni kurulan partiler, kü
çük muhalefet partileri çoğunluk sistemi için
de gelişme imkânını bulmadıkları için nispî tem
sile taraftar olıltlar, nispî temsili savunurlar. 

Muhterem arkadaşlarım • burada elbette her 
birimiz ıgerek bir siyasi partinin geçmişteki 
vaitlerini gerçekleştirecek ve gerekse yeni te
şekkül eden siyasi partilere çatyuk gelişme im
kânlarını sağlıyacak olan bir seçim sistemi de
ğil; memleket istikbalini garanti altına alacak; 
iktisadi, kültürel gelişmeyi teminata bağlıyacak 
bir seçim sistemi arayıp bulmak mecburiyetin
deyiz. Sayın Raif Aybar, arkadaşlarımızın bu
rada nispî temsil aleyhinde ileri sürdükleri fi
kirleri, «üç günde söylenmiş mütalâaları» şek
limde tavsif ve tenkidettiler. Ancak gerçeği 
söjylemek gerekirse,, bu Yüksek Meclis içinde; 
geçmiş Meclislerde yer almıiş, siyaset alanında 
kendilerinden eski ve tecrübeli muhtelif üye 
arkadaşlarımız da nispî temsil sisteminin mem
leketimiz için mahzurlar doğurabileceği husu-
sujnda mütalâalar serd etmiş bulunmaktadır. 
Bıjından başka, uzun ,'yıllar bu konu üzerine eğil
miş olan ilim adamlarımız da, nispî temsilin bu 
memlekete getireceği neticelerin meşkûk oldu
ğunu, birtakım felâketli neticeler doğurabilme-
si ihtimalinin bulunduğunu fyeyan etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuda bilhas
sa sayın Muammer Aksoy arkadaşımızın (bir 
noktai 'nazarına işaret etmek isterim. Sayın 
Muammer Aksoy, yeni Anayasa muvacehesinde 
sol ve sağ temayüllerin artık Meclise girmesinin' 
bahis mevzuu olmıyacağmı dermeyan ettiler. An
cak yüksek malûmiarınızaır ki, Anayasa bir şekil
den ibarettir. Bir memleketin siyasi hayatında 
asıl yapıcı unsur, içtimai ve siyasi realiteler ya
nında, siyasi teşekküller, siyasi partilerdir. Bir 
memleketin siyasi hayatını Meclis bünyesinde 
taazzüv ettirecek, tanzim edecek olan ise Seçim 
Kanunudur, seçimle ilgili mevzuattır. Eğer 
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Seçim Kanununa göre teşekkül edecek meclisler
de siyasi partiler rejimi bir çıkmaza sokarlarsa, 
bu Anayasanın istendiği gibi işlemiyeceği bir be
dahet halinde ortaya çıkmaktadır. 

Filhakika bir anayasa ne kadar demokratik 
olursa olsun, tek parti sistemi mevcutsa vatan
daş hak ve hürriyeti bahis mevzuu olamıyacak-
tır. Bütün haklar ve iktidarlar tek parti elinde 
temerküz edecektir. Tek parti rejiminde, Ana
yasada kabul edilen kuvvetler ayrılığı prensibi, 
icra ve teşriin ayrılması prensibi, tamamen na
zariyede kalacak, aslında kuvvetler temerküzü 
rejimi câri olacaktır. Bugünkü anayasa siste
mimizde kuvvetler ayrılığı kabvıl edildiği halde, 
iki parti sistemi gerçekleştiği takdirde, icra fonk
siyonu ile teşriî fonksiyonu yine aşağı - yukarı 
aynı partinin, iktidar partisinin elinde birleşe
cektir ve bu suretle kuvvetler ayrımı artık icra 
ile teşriî organları arasında değil, muhalefetle 
iktidar partileri arasında olacaktır. Binaenaleyh, 
nazariyeleri bir yana bırakmak lâzımdır. 

Nitekim, 1919 Waimar Anayasası kabul edil
diği zaman, Alman milleti kesin olarak demok
rasiye geçmek niyetinde idi. Anayasa tamamen 
demokratik bir anayasa idi. Çeşitli teminat mü
esseseleri, refarandum vardı. Ancak buna rağ
men, memleketin içinde bulunduğu siyasi ve ik
tisadi buhran, çok parti rejimi ve memleketin 
içinde bulunduğu anarji, Almanya'da Nasyo
nal - Sosyalist partisinin iş başına gelmesi ve 
bu Anayasa ve müesseseleri daima yürürlükte 
bulunmasına rağmen, yalnız Almanya'yı değil 
bütün dünyayı mahvedinceye kadar diktatörlük 
imkânını bahsetmiştir. Binaenaleyh, burada nis
pî temsil sistemi aleyhinde mütalâa serd eden 
arkadaşlar bilhassa bu endişe içinde hareket et
mişlerdir ve bu endişelerinde haklıdırlar. Nispî 
temsil, mahiyeti itibariyle partilerin çoğalmasına, 
sağ ve sol cereyanların Meclise girmelerine sebe
biyet vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün dünyanın bâ 
tün milletlerinin karşısında bulunduğu müşterek 
bir tehlike vardır; o da Marksizmdir.. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
Efendim, yeterlik önergesi vardır. Komisyon 

konuşmak istiyor mu? Buyurunı. 
SEÇİM KANUNU KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SAHÎR KURUTLUOĞLU — Efendim, dün uzur 
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konuşmamızla Yüksek Heyetinizi işgal etmiş ol
mamıza rağmen madde hakkında muhterem arka
daşlarımın fikirleri karşısında arzı cevap etmeyi 
faydalı buluyorum. Birinci madde üzerindeki 
tenkidlere göre 24, 26, 27 ve 28 nci maddelerin 
beraberce müzakere ve mütalâa edilmesi durumu 
hâsıl olmuş bulunmaktadır. Birinci maddede iyv 
sistemin kabulü gerekmek edir. Adenıikabulü 
karşısında bir neticenin istihsal edilmesi imkânı
nı vermiyecektir. Her şeyden evvel nispî temsilin 
kabulü veya adenıikabulü gerekmektedir/Ancak 
bu maddenin müzakeresi sırasında verilmiş olan 
takrirler ekseriyet sisteminin kabulü mahiyetinde 
olduğu için bu bakımdan komisyonunuz bu fikir
lere cevap vermiye çalışacaktır. 

Dün konuşan arkadaşlarımız ve bugün mü
talâalarını bildiren arkadaşlarımız birtakım fi
kirler üzerinde komisyona sual tevcih buyur
muşlardır. Evvel emirde «Eğer bir muhtelit sis
teme veya karma sisteme gidilmiyecekse, nispî 
temsil içinde milletvekili adaylarının isimle
rini parti listelerinde yer almasına ne lüzum 
vardır?» diye bir sual soruldu. Parti listeleri 
içinde milletvekili adaylarının bulunması bir 
zarurettir. Zira nispî temsilde, vatandaşa han
gi partiyi tercih ediyorsun sualinin hemen 
altında, vatandaş buna cevap verirken, «Be
nim kaderini tâyin edecek o partideki insan
ların isimlerinin kimler olduğunu bilmem lâ
zımdır» şeklinde bir düşünce içinde buluna
caktır, haklı olarak. Bu itibarla listeler içinde 
aday isimlerinin bulunmasına zaruret vardır ka
naatindeyiz. 

Nispî temsilde hiçbir oy zıyaı olmadığı id
dia olmadığı iddia edilemiyeceğine göre, bun
da bir haksızlık mevcudolduğu, tam bir adalet 
getirmediği hususlarını ifade buyurdular. Tam 
ve mutlak bir adalete erişmeye zaten imkân 
yoktur. Ama en iyi şekilde adalete yaklaşan 
sistem ile adalete yaklasmıyan sistem arasında 
bir mukayese yapmak lâzımgeldiği takdirde 
niçin yakını tercih etmiyeüim? Dünkü izahatım
da da arz ettiğim gibi ekseriyet sistemi içinde 
muhayyel dahi olsa % 49 oy hiçbir mâna ifa
de etmeksizin sıfıra irca edilmektedir. Bu ka
dar oy Mecliste bir sandalya dahi alamamakta
dır. Bunun adaletliliği nerede? Size bir misal 
olarak arz edeyim : 100 bin seçmeni olan bir 
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bölgede reylerin taksimi şayet 40, 32, 28 civa
rında toplanırsa bu üs partiden iki tanesi bir 
sandalya sahibi dahi olamıyacaktır. Bunda 
adalet aramak imkânı mevcut değildir. 

«Nispî temsili kabul etmiyelim, ekseriyet 
sistemini kabul edelim» şeklinde fikirler ileri 
sürüldü. Bu nokta üzerinde fikirlerimizi belirt
meye çalışacağım. 

Ekseriyet sisteminin müstakar bir Hükü
met getireceğinden, memleketi çoğunluğun tem
sil edeceğinden bahsedilmektedir. Muhterem ar
kadaşlarım; Fransız siyasi ve seçim tarihleri
ne bir an için göz gezdirirsek görürüz ki, 1881 
den 1936 tarihine kadar geçen zaman içinde 
iktidarda olanların oy sayısı 4 milyon 567 bin 
küsur, -azıklıkta kalan reylerin sayısı 5 milvon 
600 bin; 1885 de 4 milyon 420 bin, azınlıkta 
kalan reyler 6 milyon, 1893 te 4 milyona muka
bil 5 milyon 937 bin, 1936 da 5 milyona muka
bil 6 milyon ve nihayet 1936 daki yüzdeye göre 
yüzde 46,31 iktidarın reyi, muhalefette ka
lanların ve 'kıymet ifade etmiyen oyların ye
kûnu yüzde 53,69 dur. 

Görülüyor ki, ekseriyet sisteminin tatbik 
edildiği yerlerde mutlak ekseriyet sistemi mil
letin çoğunluğunun iradesini temsil etmemekte 
veya edememektedir. Bu itibarla, parlâmento
da bir ekseriyetin, maşerî vicdanın, cemiyetin 
temsil edilen fikirlerinin, ifadesi olmaktan ziya
de azınlık ekseriyeti olarak tecelli ediyor. Ada
letli bir yola gitmenin çarelerini aramak mecbu
riyetindeyiz.. Nispî temsil sistemi de bu fi
kirlerden gelmiş bulunmaktadır. Dün de arz 
ettiğim gibi iki nokta üzerinde durmaktayız : 
Birincisi parlâmentolar içinde azınlıkta olan
ların fikirlerini ifade edebilmesi ve muhalefe
tin meclislerde yer almasına imkân verebilme
sidir: ikinHsi, bu «artları temir edecek bir nispî 
temsilin bulunmasıdır. 

Bunun D'Hondt sistemi, Briand sistemi 
olup olmaması veya başka bir usulün alınması 
elbette ki Muhterem Meclisimizin reyleriyle te
celli edecektir. İnanıyoruz ki, reyleriniz bu hu
susu en iyi şekilde tezahür ettirecektir. Onun 
için sisteme taallûk eyliyen münakaşaları 34 ncü 
veya arz ettiğim gibi diğer maddeleri terkede-
rek nispî temsil sisteminin üzerinde fikirleri
mizi birleştirmenin faydası vardır, arkadaşlarım. 

Tekliflere göre, bir kısım yerlerde ekseri-
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yet sistemini tatbik, bir kısım yerlerde nispî 
temsilin tatbik edilmesi; bu nispî temsil siste
minin ilk doğduğu günlerde ki korkaklık ve çe
kingenlik havası içinde, 1890 da düşünülen fi
kirleri, 1961 yılında kendi tereddütlerimiz içine 
almakta olduğumuzu göstermektedir. Bu sebep
le, tereddütsüz olarak şu veya bu şekilde bunu 

I bir istikâmete tevcih etmek daha faydalı ola
caktır. 

! Eğer nispî temsili kabul edersek, sağ ve sol 
cereyanların Meclise kolayca girebileceklerini 
ifade eden fikirler oldu. Bu memlekette muay
yen bir ideoloji kanun dışı ve ceza kanunları teh
didi altında bulunduğu müddetçe ortaya çıka
maz. Bu memlekette aşırı sağcı zihniyet, irtica, 
kanun dışı telâkki edildiği ve cezai müeyyidele
re tâbi tutulduğu muhakkak bulunan. zamanlar
da bu ceza tahdidi, bu sakim düşünüşleri ön
lemek için vaz'edilmiştir. 

Garp dünyasında Komünist partiler mec-
cut bulunmakta ve kanun dışı sayılmamaktadır. 
onun için Komünistlerin parlâmentolara girip 
girmemeleri seçim sistemlerine bağlanmak isten
miştir. Bizim bünyemiz içinde bu mevzuu 
seçimle alâkalı bir husus olarak düşün
meye imkân yoktur. Sistem mutlaka ıbunu 
getirir şeklinde bir şey de olmamıştır. Avrupa 
memleketlerinin bâzılarında muhtelif endişeler 
vardır. Fransa'da ve İtalya'da olduğu gibi ka
nun içi kabul edilen komünist partilere karşı 
düşünülmüş tertiplerdir: İtalya'da' bütün gay
retlere ve sisteme rağmen komünistler 147 san
dalye almaya muvaffak olmuşlardır. Sebebi de 
böyle bir teşekkülün kurulması kanunun hududu 
içinde bulunmasındadır. Sağ veya sol endişele
rini bir sisteme bağlamak imkân dâhilinde de
ğildir. 

Nispî temsilin parti adedini artırması key
fiyetine gelince : 

Partilerin artışı sadece nispî temsilin zaruri 
bir neticesi olarak kabul eMilemez. Aynı zaman
da memleketin arz ettiği içtimai bünye ve fer
diyetçiliğin kuvvetle olup olmaması gibi diğer 
faktörleri de göz önünde tutmak lâzımdır. 

Partilerin artışında iki âmil mevcuttur. 
Bunlardan birincisi özel âmillerdir. 
özel âmillerde fertçilik mühim rol oynamak

tadır. Fertçiliğin kuvvetli olduğu milletlerden 
siyasi partilerin sayılarının artması tabiî telâk-
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ki edilmektedir. Fransa bunun en güzel misalini 
vermektedir. 

Bundan ayrı olarak muhtelif dinlerin mevcu
diyeti de bu hususta tesir icra etmektedir. 

Bir iki âmilin haricinde diğer birçok sebep
leri ele saymak mümkündür. Ezcümle iki parti 
sistemi içinde de hiziplerin teşekkül etmesi çok 
partili sisteme kayması imkânlarını doğurmakta
dır. Faraza, bir parti içinde müfrit, mute
dil, muhafazakâr ve sair inanışta olanların mev
cudiyeti ve bunların ayrı ayrı zümreler vücuda 
getirmesi, netice itibariyle partilerin bölünme
sini ve çok partili bir hayatın doğmasını intac-
edecektir. 

Tam bu karakteri göstermekle beraber, mem
leketimizde 1945 ten sonra ekseriyet sistemi cari 
olmasına rağmen, yeni yeni partilerin doğuşu 
ve adedlerinin artması, sistemin buna.mâni ol
madığını açıkça göstermiş bulunmaktadır. 

Duverger'nin Les partis adlı eserinin 260 
ncı sahifesinin ve bunun devamında arz ettiği
miz hususların ilmî bir şekilde ifade edildiğini 
görürüz. 

İkincisi genel âmillerdir. 
İkinci âmil olarak ileri sürülen hususlar ara

sında seçim sistemlerinin de tesirleri yeralmış 
bulunmaktadır. Fakat, mutlaka nispî temsilin 
parti adedlerini artıracağı ve tek başına nispî 
temsilin bu neticeyi verdiği iddiası da kabule 
şayan bir iddia olmaktan uzaktır. 

Her ' seçim çevresi bir tek milletvekili çıka
racak ise, adayların seçim çevrelerindeki şahsi 
durumları büyük ehemmiyet arz eder. Seçim 
çevrelerinde tanınmış ve nüfuz sahibi olan ada
yın büyük ölçüde kazanma şansı parti sayıları
nın son derece artması neticesini doğurabilir. 

Nispî temsilin parti artışı üzerindeki tesir
lerine gelince : 

Nispî temsil siyasi partilere adedi kuvvetle
ri nisbetinde meclislerde temsil edilebilme im
kânını veren bir sistemdir. Bu sebeple parti 
sayısını artırabilir. Fakat sistemin bu yoldlalki 
tesirleri tatbik şekilleriyle önlenebilmektedir. 
Meselâ bakiye oyların millî çevre itibariyle top
lanarak yeniden partiler arasında sandalya tev
ziine esias tutulması halinde küçük partilerin 
daha çok milletvekilliği sağlamaları imkân dâ
hiline girebileceğinden bu yoldaki bir tatbikat 
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partilerin artışında elftetteki tesir icra ede
cektir. , -

Muayyen barajlar (koymak suretiyle nispî 
temsilin tatbikinde ise bu tesir tamamen izale 
edilmiş olacaktır. Nitekim Fransa'da 1945 se
nesinde nispî temsil kabul edildikten sonra, 
siyasi partilerin sayısının üçüncü cumhuriyet 
devrindeki siyasi partiler sayısına nispetle azal
mış bulunmasının sebebi, üçüncü cumhuriyet 
devrinde iki türlü ekseriyet sisteminin tatbik 
edilmesinden ileri gelmektedir. 

Hulâsa olarak şurasını arz etmek isterim ki, 
siyasi parti sayısının artması veya bir seviyede 
kalması, o memlekette tatbik edilen seçim sis
temlerinin tabiî neticesi olarak mütalâa edile
mez. Mutlaka diğer tesirlerin; içtimai şartla
rın, karakterlerin tesir dereceleriyle beraber. 
düşünülmesi zaruridir. 

Dar bölgenin mutlaka memlekete uygun bir 
sistem olduğu iddiası da hakiki bir Ölçünün 
ifadesi alamayacaktır. Nitekim üçüncü Napol-
yon iktidara ıgelir gelmez dar bölgeyi ihdas et
miş bulunmakta idi. Bunun sebebi, dar bölge
nin Fransa'nın bünyesine ujygun olmasından 
çok daha ziyade, dar bölgede, kendi iktidarının 
daha kolay tesir icra edelbileceğil düşüncesin
den doğmuş bulunmaktadır. Tarihî hakikatle
ri nazarı itibara alarak, kendi bünyemize uy
gun bir neticeye varmak 'arzusundayız. Ekse
riyet sistemi ile bir "noktaya kadar geldik. Geç
tiğimiz yıllarda parti tahakkümü, diktatorya-
ya kaçan parti tahakkümlerini ve muhalefetle
re kâr'şı zulüm idaresinin tatbikini istiyen ik
tidara karşı mücadele edile edile 27 Mayısa ka
dar gelindi. Nispî temsilin mutlaka çıkar yol 
getireceğine mutlaka inanmak mümkün değil
dir. Fakat muvazene, istikrar, fayda ve adalet 
mefhumlarını sinesinde toplıyacak bir nispî tem
sil sistemi aramak zorunda olduğumuza inanı
yorum. Prensip itibariyle nispî temsili kabul 
ettikten sonra bunun hangi şekillerinin uygulan
ması hususu düşünülebilir. İlerde bir mahzuru 
görüldüğü takdirde değiştirmek imkânı mev
cuttur. 

Bâzı arkadaşlarımız, nispî temsili 5, 8 ve 10 
vilâyette tecrübe edelim diyorlar. Bu şekilde 
bir tatbikatı tecrübe edeceğiz. İyi netice veya 
kötü netice vermesine göre yeni bir sistem bul
mak gerekecektir. Bir sistem olduğu gibi ka
bul edilmediği takdirde neticelerini takdir il-
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mî esaslara dayanmıyacaktır. Kusurları sis
temden ziyade sistemin ihlâlinde ve o suretle 
tatlbikında aranacaktır. Biraz evvelde arz etti
ğim gibi, fayda ve adaleti beraberce getirecek 
yeni bir sistem bulmak ıztırariyle karşı karşıya-
yız. Netice olarak bu sistem, memleketin arzu
ladığı ve fayda umduğu bir yol ve bir sistem 
olacaktır. Bu itibarla, 1 nci maddenin kabu
lünü istirham etmekteyiz. Bundan sonraki mad-' 
delerde sistemin teferruatını konuşmanın daha 
faydalı olduğuna inanarak sözlerimi bitiriyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN — Muhterem arkadaşlar, 

nispî temsil sistemi mi, çoğunluk usulü mü? 
Çoğunluk usulünün yıllarca acısını çekmiş 

bulunuyoruz. Tekrar bu sistemi tatbik edeceği
mizi, velevki kısmen^ de olsa tecrübe edeceği
mizi asla tahmin etmiyorum. 

Arkadaşlar, nispî temsil sisteminin bu memle
kette müdafaası 1949 da başlamıştır. Sayın Ku-
rutluoğlu arkadaşımızın dediği gibi 1954 ten 
beri propoganda edilmiş değildir. 

1949 yılında, Seçim Kanunu münakaşa edi
lirken nispî sistem usulü bu kürsüden müna-
*kaşa ve müdafaa edilmiştir. Ne yazık 4ri o za
man ekseriyet sistemi kabul edildi ama, biz bu
nun acısını çok çekmiş bulunuyoruz. Binaen
aleyh nispî sistem usulü bu memlekette 12 se
neden beri müdafa edilegelmiş ve yavaş yavaş 
bütün siyasi partiler tarafından da kabul edil
miştir artık..Bu sistemden rücuu mümkün gör
müyorum. Bütün partiler bu sistemi kabul ede
ceklerini millete söz vermiş bulunuyorlar? Bi
naenaleyh bunun üzerinde niçin tereddüdedi-
liyor bilmem. Şimdi bakıyoruz karşımıza karma 
sistem diye muhtelit bir sistem çıkıyor. Bizim 
bu sisteme aklımız ermiyor. 

Geçen son seneler zarfında bütün siyasi par
tiler bu nispî sistem üzerinde durmuşlar, müte
hassıslar konuşmuşlar ihtisas sahipleri fikirle
rini açıklamışlar, bu suretle bu iş millete mal 
olmuş bulunuyor. Siyasi partiler de millet hu
zurunda bu mevzuu müdafaa etmişlerdir. Mil
lete karşı nispî usulü kabul etmiş bulunuyoruz. 
Artık bundan rücu etmemize imkân yoktur. 
Hangi sistemin kabulü memlekete faydalı ola
cağı çok konuşulmuştur. 

Burada, D'Hondt sistemini bırakıp gece-
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kondu sistemlerden bahsedilemez. Kabulünü is
tediğimiz sistemin ismini koymaktan niçin çe
kiniyoruz! Nispî usulden başka bir usulle mil
let huzuruna çıkmak imkânımız yoktur. On 
iki sene üzerinde durmuş olduğumuz bir .sistem 
vardır, artık başka sistemler aramıya lüzum 
yoktur, kanaatindeyim. , 

BAŞKAN —.• Komisyondan bir soru vardır. 
Bundan sonra yeterlik önergesini yüksek oyu
nuza arz edeceğim. 

CEMİL SAİT BARLAS — Efendim, 1 nci 
maddede eşitlik, deniyor. Ama bir seçmen, ço
ğunluk usulünde, Hakkâri'de bir tek oyla bir 
mebus seçiyor. Yine, bir seçmen, bir tek oyla 
istanbul'da 29 mebus, Ankara'da 20 mebus ilh. 
seçiyor. Bunun, adalet, eşitlik neresinde? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-
LUOĞLU — Efendim, burada eşitlik; yine 
Barteleme'ye göre, «bir insan bir oydur.» bu
yurduğunuz seçim sisteminin doğurduğu bir 
cilvedir. Yalnız; bu seçim sistemine nazaran, bil
hassa' müdafaasını deruhde buyurduğunuz ekse
riyet sistemindeki seçmenlerin % 49 ndan faz
lasının oylarının sıfıra müncer olmasında oy 
eşitliği aramıyorsunuz ve eşitlik var diyorsu
nuz da burada oy eşitsizliğini iddia ediyorsu
nuz. Bu iki zıt fikir yanyana gelmez zannedi
yorum. Bu itibarla ekseriyetteki oy eşitsizliği 
öbüründen fazladır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
1 nci madde hakkındaki aydınlatmamızı te

min edecek konuşmalar yapılmıştır. 
Bu madde için kifayetin reye konmasını rica 

ederim. 
Suphi Doğukan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin ilk satırının şu şekilde değiş

tirilmesini teklif ederim. 
C. Sait Barlas 

1. — Miletvekili seçimi tek derecelidir. Se
çim, dar bölge usulüne göre, genel> eşit ve gizli 
oyla bütün yurtta aynı zamanda yapılır. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi ı 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ! 
•etmiyenler... Kabul edilmemiştir. j 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin Seçim, nispî temsil usulüne 

göre...) ibaresinin (Seçim çoğunluk usulüne gö
re...) şeklinde değiştirilmesi şifahen arz ettiğim 
sebeplere binaen arz ve teklif olunur, 

9 . 5 . 1961 
Hasan Tez 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR EüRUT'-

LUOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner

geyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim Kanununun 1 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Madde 1. — Milletvekili seçimi tek derece
lidir. Seçim 4 (dâhil) milletvekili çıkaracak 
illerde çoğunluk, diğer illerde nispî temsil usu
lüne göre genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta 
aynı zamanda yapılır. 

Selçuk Çakıroğlu Ferhan Arkan 
Adnan Başer Hikmet Binark 
Feridun Üstün B. Karafakıoğlu 

BAŞKAN — Daha dört önerge vardır, aynı 
mealdedir. Bundan sonrakiler beş, yedi, on ili 
istiyen önergelerdir. Hepsini okutacağım. Meal 
itibariyle bir olanların hepsini birden oyunuza 
arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Milletvekili seçimi, tek derecelidir. Seçim, 
nüfusu dört yüz bine kadar olan illerde tek isim 
veya en çok üç isme kadar liste usulüne, dört 
yüz elli bin nüfustan fazla olan illerde nispî 
temsil usulüne göre genel, eşit ve gizli oyla bü
tün yurtta aynı günde yapılır. 

Seçmen, oyunu kendisi ve tam bir serbest
likle kullanır. Oyların sayımı, dökümü ve tu
tanaklara bağlanması açık olarak yapılır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Madde 1 in aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Vahap Dizdaroğlu 

Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim 
6 aya kadar milletvekili çıkaran seçim çevrele
rinde ekseriyet usulüne ve 6 dan fazla milletve
kili olan seçim çevrelerinde nispî temsil usulüne 
göre, genel eşit ve gizli oyla bütün yurtta 
aynı zamanda yapılır. 

Seçmen oyunu kendisi ve tam serbestlikle 
kullanır. Oyların sayımı, dökümü ve tutanak
lara bağlanması açık olarak yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim 
altı ve daha az milletvekili çıkaran illerde çoğun
luk, altıdan fazla milletvekili çıkaran illerde 
nispî temsil usulüne göre, genel, eşit ve gizli 
oyla, bütün yurtta aynı günde yapılır.» 

Kemal Türkoğlu S. Naci Ergin 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilen kabulünü arz ederim. Saygıla
rımla. 

Sait Erdinç 

Madde 1. — Milletvekili seçimi tek dereceli
dir. Seçim, beş milletvekili (dâhil) çıkaran 
illerde ekseriyet, beş milletvekilinden fazla mil
letvekili çıkaran illerde nispî temsil usulüne gö
re, genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta ayın 
zamanda yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddedeki «Nispî temsil usulüne göre 

ibaresi yerine, seçim, ekli listeye göre tanzim 
olunan seçim çevrelerinin (A) sütunundaki mil
letvekilleri nispî, ekseriyet usulüne ve (B) sü-, 
tunundaki milletvekilleri de partiler arasında 
D'Hondt sistemiyle taksim olunma usulüne göre 
genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı za
manda yapılır. 

Şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Feyyaz Koksal arkadaşımız 
önergesine ilişik cetveli yüksek huzurunuzda izah 
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ettiler ve yüksek heyetiniz de buna muttali ol- I 
muştur. I 

Şimdi, birbirlerine benzerlik gösteren öner- I 
geleri tekrar okuyoruz efendim. I 

Bunlar da; 4 - 5 yahut 6. mebusluk çıkaran 
illerde çoğunluk sistemi, Sayın Sırrı Atalay'm I 
bir önergesinde, illerin nüfusuna göre seçim böl- I 
geleri usulü isteniyor. 

(Adnan Başer ve arkadaşlarının önergesi tek- I 
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. I 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Sait Erdinç'in önergesi tekrar okundu*) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Vahap Dizdaroğlu'nun Önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN —' Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

(Kemal Türkoğlu, Sait Naci Ergin'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge de bundan 
evvelki önergenin aynıdır. Bu itibarla oya sun
muyorum. 

(Feyyaz Köksal'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştiı». 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Milletvekili seçimi, tek derecelidir. Seçim, 

bu kanunda gösterilen esas ve usullere göre, 
genel, eşit ye gizli oyla, bütün yurtta aynı za
manda yapılır.» 

Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

•eklif ederim. 
Zeki Baltacıoğlu J 
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Madde 1. — Milletvekili seçimi nispî temsil 

usulüne göre bütün yurtta aynı günde yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Kanun tekniği bakımından, bu madde

nin 2 nci ve 3 ncü fıkralarına lüzum yoktur. 
Bu fıkralarda zikredilen hususlar seçimlerin te
mel hükümleri ve Seçmen kütükleri Kanunun
da aynea mevcuttur. Bu kanımda tekrara ma
hal olmadığı kanaatindeyim, kaldr M, bu hususu 
tasarının 42 nci maddesi de ikmal ve itmam et
mektedir. 

2. îlfc fıkradaki genel, eşit ve gizli oyla 
kelimelerine de ihtiyaç ve lüzum yoktur. Bun
lar da nihayet tekrardan ibarettir. 

3. Kanunun adının, diğer Meclisin seçimi
ne ait kanun adiyla teklif edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Hızır Cengiz 

Not : Kanunun * adının Millet Meclisi üye
leri Seçimi Kanunu olması halinde maddenin 
baş tarafındaki milletvekilli seçimi kelimeleri
nin yerine Millet Meclisi üyeleri seçimi olarak 
değiştirilmesini arz ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin ilk fıkrasındaki «aynı za

manda» ibaresi yerine «aynı günde» ibaresinin 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Münci Kapanı 

BAŞKAN •— önergeleri ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

(Hızır Cengiz'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 

* KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞAHİR KURUT-
LUOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Alpkuran'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUT-
LUOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Münci Kapani'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?..,^ 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-

LUOĞLU — «Ayni günde» tâbirine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon «aynı zamanda ye
rine^ «aynı günde» şeklinde tadil edilmelini ka
bul ediyor, önergeyi kabul edenler... Kabul et
in iy enler... önerge kabul edilmiştir. 

(Zeki Baltacıoğlu tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
SAHİR KURUTLUOĞLU — Katılmıyo

ruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bir önerge vardır. Birinci maddenin açık 
oya konması hakkında. On yedi imzalıdır. 

Evvelâ maddeyi okutacağım. 

Milletvekili Seçimi Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

İlkeler 

.Seçim usulü ve şekli 
MADDE 1. — Milletvekili seçimi, tek de

recelidir. Seçim, nispî temsil usulüne göre, ge
nel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde 
yapılır. 

Seçmen, oyunu kendisi ve tam bir serbest
likle kullanır. 

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağ
lanması, açık olarak yapılır. 

BAŞKAN — Şimdi açık oya arzı hakkındaki 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Maddenin açık oya konmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Fahri Belen Necip San Raif Aybar 
Rauf Gökçen Nihat lR. Belger E tem Boransü 

Mehmet S. Hazerdağlı Enver Sökmen 
Sadettin Tokbey Halim Önalp 

Hüseyin Ataman ' Abdülhak K. Yörük 
Alaettin Eıjgönenç Ahmet Bilgin 

Enver Kırker Yekta Karamustaf aoğlu 
Kâmil Başaran 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okunduğu şe
kilde açık oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı, 
çekinserler yeşil Oy pusulası vereceklerdir 
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Sayın üyelerden oylarını kullanmıyanlat 

varsa lütfen oylarını versinler... Oy toplama mu
amelesi bitmiştir. 

Şimdi maddelerin müzakeresine devam edi
yoruz. 

Seçim çevresi 
MADDE 2. i Milletvekili seçiminde her il, 

bir seçim çevresidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında Cemil Sait 

Barlas, buyurun. 

CEMİL SAİT BARLAS — Efendim, kabul 
edilen sistemde mutabık olmamakla beraber, hiç 
değilse, sistemin doğru kabul edilmesini istiyo
rum. 

Şimdi, ilıer il bir seçim çevresi olduğu zaman; 
nispî sistemin burajda hiçbir faydası yok. Ne 
adalet, ne eşitlik yok. 

İstanbul'un nüfusu (1 911 910) dur; Hakkâri,-
nin nüfusu ise '̂ 67 000 dir. ikisinde de nispî tem
sil sistemi tatbik edilecekse; seçmen hanıgi par-
tiye-kime ve nasıl oyumu kullanacaktır? Hakkâri'
de bağımsız aday seçmek İstanbul'da seçmekten 
jüzbin defa kolaydır. Buna mukabil 91 bin nü
fuslu Artvin, 129 bin nüfuslu Bitlis, 1 316 000 
nüfuslu Ankara ilimiz var. Binaenalayh nispî 
temsile oy veren arkadaşları ikaz için söylüyo
rum, bari bir sistemi tatbik ederken oyların 
zıyaa uğramamasını ve Artvin'deki oyun İstan
bul'daki kadar değerlendirilmesini temin ede
lim. Bu temin edilmezse nispî temsilden bekle
nen faydalar helak olur. 

BAŞKAN — Birinci maddenin sonucunu arz 
ediyorum: 

Oya katılanların adedi; (184), kabul edenler 
(166), reddedenler; (19), çekinserler (9) dur. 
Madde kabul edilmiştir. Alkışlar). 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesi (Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nun hükümleri muvacehesinde haşiv olduğundan 
çıkarılmasını teklif ederim. 

Zeki Baltacıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.., 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ S AHİR KURUT1.L-
OCrLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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CEMÎL SAÎT BARLAS — ileri sürdüğüm C 

husus hakkında izahat vermediler. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU — Evvelce verdik. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Milletvekili sayısı 
MADDE 3, — Milletvekili sayısı (450) dir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen. 
Yok. 

Bir önerge var, •okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekili Seçimi Kanununun! 3 ncü madde

sindeki milletvekili sayısının 350 olarak kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

Kâmil Başaran Halil özmen 
Yekta Karamustafaoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor önergeye. 
önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

3 ncü maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı 
MADDE 4. — Son genel nüfus sayımı ile 

belli olan Türkiye nüfusunun (450) ye bölün
mesi suretiyle elde edilen rakam esas alınarak, 
her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı, il nüfu
sunun bu rakama bölünmesiyle tesîbit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sa
yısı (450) yi bulmadığı takdirde, nüfusu bir 
milletvekili çıkarmaya kâfi gelmiyen illere bi
rer milletvekilliği verildikten sonra, artık nü
fus bırakan iller, artıkların büyüklüğüne gö
re sıraya konur ve dik hesapta iller arasında 
bölüştürülememiş bulunan milletvekilleri, bu 
sıraya, göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki 
veya daha fazla ilin eşit nüfus artığı göstermesi 
halinde, bunlar arasında kur 'a çekilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mz istiyen 1 
Yok. 

Bir önerge var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddedeki kur'a kelimesi yerine 

(Anayasa Kanununda «kabul edildiği gibi) «ad» 
kelimesinin 'konulmasını arz ve teklif ederim. 

Hızır Cengiz 
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HIZIR CENGİZ — Efendim geri aldım öner

gemi. 
SÖZCÜ SAHİR KURUTLUOĞLU — Efen

dim, biz teklif ediyoruz, bu değişikliği. 
BAŞKAN — Efendim, komisyonun bu tek

lifini oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir 
efendim. 

Seçimin başlangıç ve günü 
MADDE 5. — Her seçim döneminin son top

lantı yılının on sekiz Mart günü, seçimin baş
langıç tarihidir ve on dokuz Mayıstan önceki 
pazar günü oy verilir. 

Ara seçimleri, Cumhuriyet Meclisi üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için yapılan seçim
lerle birlikte yapılır. Ancak, dönemin bitmesi
ne bir yıl kala milletvekilliği için ara seçimi 
yapılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI, AT AL AY — Efendim; burada seçi

min başlangıç tarihi alarak Mart 18 gösterilmek
tedir. Her şeyden evvel bir şeyi gözden geçir
mek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nim coğrafi du
rumu, iklim ş/aortları, ekonomi ve çalışma şekil-
leıi Mart ve Nisan ayı içinde yurdun her tara
fında seçimi, gereken hassasiyetle yapmaya im
kân verecek şekilde müsait midir, değil midir? 
Sonbahar meselesi hatıra geliyor. Bunun yanı
lmasında bu mevsimin demahauıiarı vardır. 

Sonbahar, Ekim ve Eylül ayları, Doğu - Ana
dolu, Orta - Anadolu'nun ulaştırma itmkânlların-
dan mahrum, çok dar bir zamanıdır. Bu sebep
le bir kaydırma yapmak mümkün değil mi? Se
çim başını altı Nisama almak ve .seçimi Haziranın 
ikinci Pazar günü yapmak hususunda bir tekli
fim vardır; kabulünü rica ©deceğim. Çünkü; 
Türkiye'nin iklim şartları itibariyle Nisan - Ma
yıs en iyi seçim zamanı olabilir. Bu bakımdan 
komisyonun bu hususta düşünceleri nedir? On 
«ekiz Martm altı Nisan ve 19 Mayısın da Hazi
ranın ikinci Pazarı olarak kabul edilmesini rica 
edeceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Emin soysal. 
EMlN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 

bu madde, dairede çalışan memurlara göre ya
pılmış gibi geliyor bana. Tarlada, dışarıda, 
yolda, şurada burada çalışan ve bulunan vatan
daşlara göre değil bu madde, Her halde, Sahir 
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Kurutluoğlu'nun yazıhanesi müsait buna. (Gü
lüşmeler) 

Şimdi, müsaadenizle Mart ayı, birçok yer
lerde kışm şiddetli olduğu bir zamandır. Birçok 
yerlerde yollar geçit vermez bu ayda. Biz bunu 
çok denedik; yol bulunmaz, iz bulunmaz, va
tandaşlar gelip gidemez. Bu memleketin şartla
rını düşünmek mecburiyetindeyiz. Şubattan 
sonra sonbahara kadar bizim vatandaşlarımız ge
çim derdiyle köyde, şehirde, dağda, tarlada 
basbaşadırlar. Bunun için rey vermekten çok 
kere kaçınırlar. Biz bunları birkaç ara ve ace
le seçimde hep gördük. Bizim için en müsait 
mevsim harman kaldırma mevsimidir. O vakit 
ancak köylü köyünde, kentli kentinde bulunur, 
bütün işlerini bitirmişlerdir, lâf mevsimi başla
mıştır. Hayalâta kapılmıyalım, realiteleri gö
relim. Karar sizindir. (Alkışlar) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUT-
LUOĞLU — Efendim; seçimin icra edileceği gün 
bakımından biz Sırrı Atalay'a kısmen katılmak
tayız. Fakat şunu arz etmek isteriz : Kabul 
buyurduğunuz bir kanun meriyete' girmiş bulun
maktadır : Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki Kanun. Bu kanun, mu
vakkat kütük usulünü kabul etmiş bulunmakta
dır bir zaruret olarak bu şekilde çıkardık. 

Türkiye'de nüfusun arz ettiği seyyaliyeti, 
çalkantıyı nazara alarak, muhtelif bölgelere ay
rılmış olan Türkiyemizde iç akımlar olmaktadır. 
Bu itibarla seçmenlerin en çok memleketlerinde 
bulundukları devre ilkbahara tesadüf eder. Se
çimleri daha ileri aldığımız zaman, kütükleri 
yazmak imkânım bulamamak gibi bir tehlike 
karşısında bulunabiliriz. Seçimlere iştirak nis-
beti çok düşük bir seviyeye inebilir. Bu ba
kımdan, oy kullanmayı arzu etmesine rağmen, 
birçok vatandaşlarımız, birçok seçmenler kü
tüklere girememek, yazılamamak dolayısiyle oy 
kullanamıyacaklar, bu imkânı, bu hakkı bula
mayacaklardır. Biz meseleyi buna göre düşün
dük. Haziranın 2 nci haftasında, Kuzeyden Gü
neye doğru da bir kayma olur. Bu itibarla, Ha
ziranın ilk Pazarı olarak düşünüyoruz. Fakat, 
kütüklerin düzenlenmesi, ilçe seçim kurulları
nın birtakım işleri sebebiyle düzenleme gününü 
net olarak tâyin etmek mecburiyeti vardır. Bu 
itibarla tensibederşeniz maddeyi.geri alalım ve 
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bu müddetlere göre maddeyi tekrar huzurunuza 
getirelim. 

BAŞKAN — önergelerle birlikte maddenin 
komisyona geri verilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi komis
yona geri veriyoruz. 

Seçimin dönem bitmeden yenilenmesi 
MADDE 6. — Seçim dönemi bitmeden önce, 

seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde, 
keyfiyet Bakanlar Kurulunca kırk sekiz saat 
içinde ilân olunur. 

Yenileme kararının verildiği günden sonra 
gelen altmışıncı günü takibeden ilk Pazar günü 
oy verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok, önerge de yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

illerin çıkaracağı milletvekili sayısının ilânı 
MADDE 7 — Her ilin çıkaracağı milletvekili 

sayısı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 ncü 
madde uyarınca tesbit edilerek, seçimin baş
langıç tarihinden on beş gün önce; seçimin 
yenilenmesi halinde, yenileme kararının ilânın
dan sonraki üç gün içinde, Resmî Gazate ve 
radyo ile yayınlanır. 

BAŞKAN — önerge yok, söz istiyen de yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edümiştir. 

II. BÖLÜM 

SEÇİM ÖNCESİ ÎŞLERÎ 

Seçilebilme 
MADDE 8. — Otuz yaşını bitiren her vatan

daş milletvekili seçilebilir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Milletvekilliğine seçilemiyecek olanlar 
MADDE 9. — Aşağıda yazılı olanlar millet

vekili seçilemezler. 
1. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, 
2. Kısıtlılar, 
3. izinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz

metinde bulunanlar, 
4. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
5* Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç

tan dolayı hüküm giymiş olanlar. 
6. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıl-
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dan fazla hapis veya müebbet sürgün cezasiyle 
mahkûm olanlar, 

7. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle hükümlü olanlar. 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirgesi var
dır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Tasarının 9 ncu madesindeki (7) nci 

bentten sonra aşağıdaki bendin ilâvesini : 
(8. Yükümlü olmalarına ve muaf bulunma-

mamalarına rağmen muvazzaf askerlik hizmet
lerini yapmıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar.) 

2. Tasarının 9 ncu maddesinin 6 ncı fık
rasındaki (veya müebbet sürgün) kelimelerinin 
metinden çıkarlımasım arz ve teklif ederiz. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkanı 

Şefik înaıı 

BAŞKAN — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU — Muhterem arka

daşlarım; maruzatım, bu maddenin, Anayasanın 
68 nci maddesindeki hükümlerle tenazurunu 
sağlanıp, bakımından olacak. 

Zaten, komisyon iki hususu tavzih etti, yal
nız iki üç kelime kaldı. Bunları da tamamen 
Anayasaya uygunluk bakımından arz ediyo
rum. 

Şimdi, 9 ncu maddenin 5 nci bendinde; «ağır 
hapis cezasmı gerektiren bir suçtan dolayı ke
sin olarak hüküm giymiş olanlar» diyor. Bu
rada, bu (kesin) yok. 

Sonra: 7 nci bentle ilgili olarak, şimdi hu
zurunuzdaki maddede «hileli iflâs» deniyor. 
Anayasada ise «Dolanlı» diyor. Bu itibarla 
hileli yerine dolanlıyı teklif ediyorum. 

Son fıkrada; «suçlardan biriyle hükümlü» 
divoı*. Halbuki Anayasada «birivle kesin hü
kümlü olanlar» divor. ,Bu şekilde bunun da 
değiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ratip Tahir Burak. 

RATÎP TAHİR BURAK — Muhterem ar-
kadaşlarım; bir noktanın zapta geçmesi için 
söz almış bulunuyorum. Rey veremiyecek olan
lar arasında kısıtlılar vardır. Kimler kısıtlı
dır, kanun bunu tarif etmiştir. Âdi hapis ce
zasiyle bir seneden fazla hapse mahkûm olan-
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lara cezayı çektikleri süre içinde hapsane şart-

| lan bakımından, dışariyle olan temaslarını had
di asgariye indirmek bakımından bir vasi tâ
yin olunur. Kanunun bu maddesini bilhassa 

; 1957 seçimlerinde tecrübe ettik. Bir sene dört 
I aya mahkûmduk. Buna rağmen rey vermek ve 
i rey almak imkânı, Üsküdar Sulh Mahkemesi 

karariyle elimizden alındı. Yapılmış olan mua
mele sakattır. îdari bakımdan bir seneden fazla 
cezalı olanlara vasi tâyin edilir, vasi tâyin edil
diği için cezalarını çekmetke oldukları süre 
içinde kısıtlı sayılamazlar. Tıpkı sekiz ay, yedi 
ay, on ay, on bir buçuk aya mahkûm olanların 

I tâbi oldukların şartları içinde, tıpkı onlar gibi 
I oy kullanmaları lâzımdır. Buna mâni halleri 
' yoktur, kanaatindeyim. Buna komisyon katılı

yorsa, noktai nazar zapta geçer ve bu şekilde 
tefsire medar olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAK — Cengiz Hızır. 
HIZIR CENGÎZ — Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz, komisyonun 9 ncu maddeye eklediği 
husus ve çıkardığı kısım hakkında söz almış bu
lunuyorum. Kanunlarımuzda muvakkat sürgün 

; cezalarının ne gibi hallerde verileceği (ilgili 
maddelerde) tasrih edilmiştir. Muvakkat sür
gün cezası küçümsenecek bir suçun neticesinde 
verilecek cezalardan değildir. Bu itibarla mad
deden bu cezanın çıkartılmasına taraftar deği
lim. 

8 nci bent olarak da şu eklenmek isteniyor: 
«Yükümlü olmalarına ve muaf bulunmama

larına rağmen muvazzaf askerlik hizmetlerini 
yapmıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar». 

Benim fikrim şudur: Ben milletvekilliğine se
çilmemek için bu hususun bir şart olduğunun ka
bulüne taraftar değilim. Tahmin ediyorum ki; De
mokrat Parti iktidarı devrinde yüksek makamları 
işgal eden bâzı zevatın askerliğini yapmamış 
olduğu keyfiyeti gazetelerde bile düşmüştü. 
Her halde bugün bu bendin elklenmek istenme
si geçmişteki bu kabil olaylardan mülhem olsa 
gerek. 

Müzakeresini yaptığımız kanun, Milletveki
li Seçimi Kanunudur. Bu kanunla, vatandaş
ları askerlik mükellefiyetlerini yapmaya zorla
mak halklı değildir. («Asker kaçağı olarak gel
sinler mi?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; asker kaçağı olduğu 
1 malûm ve müsellem olan kimseler için askerî 
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mükellefiyet kanunu vardır. Bunların nasıl 
takibedileeeği, nasıl askere sevk edileceği ka
nunlarında tesbit ve derpiş edilmiştir. Eğer 
mevcut bükümler kâfi değil ise bunların ikmali 
mümkündür. Seçim Kanununa, bu durumda 
olanların seçilemiyeeeği yolunda (bir hüküm 
konmalımın pek uygun olmadığı kanaatindeyim. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım, zimmet, ih
tilas, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
kârlık, inancı kötüye kullanma halleri meya-
nında, diğer mühim bâzı suç işlenmesi halle
rinin de göz önünde tutulmaması kanaatimce 
bir eksikliktir. Bu hususta 'komisyonun dikka
tini çekmek isterim. 

BAŞKAN —. Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz de burada 5 nci bent olarak 
gösterilen kısım üzerinde duracağım. Ceza 
Kanunumuzun 158 ve 159 ncu maddelerinin ışığı 
altında bu kısım üzerinde duracağım. «Ağır 
hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı hü
küm giymiş olanlar» buraya konmuş bu hüküm 
muvacehesinde bahsettiğim 158 ve 15(9 ncu mad
delere'göre yazılı ve halen mer'i suçlardan her 
hangi birini işlemiş olanlar aday olamıyacalklar-
d,ır. Ceza Kanununun 158 ve 159 ncu maddele
rindeki suçlar siyasi mahiyetteki suçlar (bünye
sine, ve kategorisine girmektedir. (158) Reisi
cumhura hakarete, 159 ncu madde : Türklüğe, 
Cumhuriyete, Meclise, Bakanlar Kuruluna... 
hakaret ve tezyifte bulunanlara taalluk eder. 

158 nci madde ile üç seneyi aşmamak üzere, 
ağır hapis, 159 ucu madde ile ise, bir sene
den altı seneye kadar ağır hapis cezası veril
mektedir. 

Bizim memlekette bunların tatbikatta çok 
geçti. 158, 159 ncu (maddelere göre mahkûm 
olan pek çoktur. Bu mahkûm olanlar aday 
olmak hakkını kaybettiler. 

Esas itibariyle 158 ve 159 ncu maddeler de 
yer alan cezalar dünyanın hiçbir yerinde yok
tur. Bunlar ağır suçlardır. Bu maddeler ev
velce Ceza Kanununa alınmış, bilâhara mad
delerde yapılan tadillerle cezalar artırılmıştır 
ve arz ettiğim şekilde üç seneden altı seneye 
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kadar cezalar çıkarılmış ve bu son şekle gel
miştir. Bu maddenin işliyebilmesi için 158 ve 
159 ncu maddelerin tadili gerekmektedir. Bu 
suçlar haddi zatında hakaret suçlarıdır. Ten-
kid diye yapılan şeylere hakaret vasfı affedil
miş ve bir çokları bu suretle mahkûm edil
mişlerdir. Bunları gördük. Bu 'madde de böyle 
kaldığı müddetçe, 158 ve 159 ncu maddelere 
göre, bir siyasi suç veya bir basın suçundan 
dolayı ağır suçlarla mahkûm edilmiş olacak 
bir kimse, aday ve milletvekili olamıyacak-
tır. 

Komisyon 'bu hususta ne düşünüyor? İlgili 
husus, 158 ve 159 ncu maddelerin tadiline in-
tizaren mi getirilmiştir, yoksa başka bir se
bepten mi? Hakikaten bir adaletsizlik söz ko
nusu. Bir Ibasııı suçu veya Hükümetin mânevi 
şahsiyetine hakaret, yahutta Reisicumhura ha
karetten dolayı, bir kimse aday olmak imkâ
nını kaybediyor. Hükümle bu husus esas iti
bariyle telif edilir değildir. Daha derine git
mek istemiyorum, çünkü eski Anayasada da 
bu vardı. Ve Anayasa yapıldığı zaman bugün
kü Ceza Kanunu değil, Kanunu Ceza mer'i idi. 
ve Kanunu Cezada terhipli cezalar yer alıyor
du. Sonra Kanunu Ceza kalktı yerine Ceza 
Kanunu kaim oldu ve terhipli cezalar da kalk
tı. Ceza Kanununda ağır hapis dendi ve bir 
tefrik yapılmadı... Bugün gene aynı şeye düş
müş vaziyetteyiz. Ya 158 ve 159 un tadili lâ
zımdır. Bunlar suçtur. Cezalandırılır ama bir 
sene yerine, üç sene ağır hapisle cezalandırıl
maz. Gfirse girse 480 ve 481 nci maddelerin 
hükümleri içine girer ve onlara göre cezalan
dırılır. Aksi halde 158 ve 159 ncu maddeler 
kaldıkça ve burada ağır hapsi istilzam eden ce
zalardan herhangi biriyle suç işliyenlerin me
bus olaımıyaeakları mevzuubahis olunca; bu 
basın ve 'siyasi suçları işliyenlerin aday 'olma
masını icabeder. 

Komisyonca bu hususun tavzihini rica ede
rim. 

BAŞKAN — 14,30 toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati :" 12,35 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Şahap Kiftapçı 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, gündeme 
geçmeden evvel bir hususu arz edeceğim. 

Sabahleyin konuşulan birinci maddenin açık 
oya konulması kabul edilmiş, verilen oyların 
tasnifinde bir arkadaşımızın hem kırmızı ve hem 
de beyaz oy puslasını aynı zamanda kullandığı 
görüldüğünden kendisine müracaat olunmuş
tur. Verdiği cevap beyaz oy puslası kullanmış 
olduğu yolundadır. Bu itibarla oylama neti
cesinde iştirak edenler sayısı 184, ret 9 olarak 
tashih edilmiştir. Bilgilerinize arz olunur. 

Gündeme geçiyoruz. 
Tasarının 9 ncu maddesinden itibaren mü

zakerelere devam ediyoruz. Buyurun Emin Soy
sal. (Yok, sesleri) 

Söz Abdulkadir Okyay'mdır. 
ABDÜLKADlR OKYAY — Sayın arka

daşlarım, bu madde ile ilgili bir husus hakmda 
Yüksek Heyetinizi tenvir etmek istiyorum. 
Orduda cari olan Askerî Ceza Kanununa göre 
bâzı fiiller vardır ki, doğrudan doğruya ceza 
olmadığı halde ihraç cezası tatbik edilir. Meselâ 
gayrimeşru olarak bir kadınla vakit geçiren
ler hakkında ihraç kararı tatbik edilir, ihracı 
mucibolmadığı halde hâkimin takdirine kalmış 
olan ühraç cezaları da vardır. Ordudan bu gibi 
ihraç cezası ile ordudan ihracedilenler milletve-
ikli olacaklar mıdır olmıyacaklar mıdır? Ola
bilirler denirse bir diyeceğim yoktur. Biliyor
sunuz ihraeedilmek demek erliğe inmek demek
tir. Bu hususun tetkiki gerekir. Yüksek Heye-
tinizo ara ederim. . 

BAŞKAN —• Söz komisyonun. 
KOMISYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-

LU'OCrLU —. Efendim, madde üzerinde arkadaş
larınım ortaya attıkları meseleleri dört nokta
da toplamak mümkündür : Birincisi; hacir ha
line taallûk eden kısım, ikincisi müebbet sürgün 
cezasının maddede kalmasını arzu eden mütalâa 
ve asker kaçaklarının milletvekili seçilmesine 

mâni bir hal telâkki edilmemesini arzu eden 
teklif ve Türk Ceza Kanununun 158 ve 159 ncu 
maddedeki' fiillerin ağır hapsi müstelzim suç
lardan olmasına rağmen milletvekili seçilmeye 
mâni olmaması hakkındaki teklifdir. Nihayet 
sayın paşanın ortaya attığı askerlikten ihraç 
cezası almış olanların milletvekili seçilmeye 
mâni bir hallerinin mevcut bulunup bulunma
dığı hakkındaki sualleri vardır. Bu meyanda 
Katip Tahir arkadaşım hacir haline temas bu
yurdular. Ayyaşlık, sui hal ve saire bütün bu 
fiiller idari tedbirlere taallûk etmektedir. Bu 
hallerin milletvekilliğine seçilmeye mâni bir 
hal olmıyacağı tabiîdir. Yukardan beri saymış 
olduğum bu hususlar, idarenin almış olduğu 
birer idari tedbirdir. Bu sebeple tekrar ediyo
rum, bu haller tedbir mahiyetinde telâkki edi
lerek faillerin mileltvekili seçilmesine mâni ola
cağının kabul edilmesi mümkün bulnmamakta-
dır. 

Müebbet sürgün hususuna gelince; bu tek
lifte bulunan arkadaşlar bilirler ki, 1276 ta
rihli Ceza Kanununda müebbet sürgün bir hür
riyeti tahdit cezası idi; 6123 sayılı Kanunla vâki 
tadilde 18 nei madedmiz sürgün cezasını tah
fif ettikten sonra bu ceza bir ilâ beş sene ola
rak tâyin edilmiş ve müebbet sürgün cezası 
da bu nevi cezalar arasından çıkarılmıştır. 
Ayrıca, 5 senelik hapis cezaları da ağır hapis 
olmadıkça, milletvekili seçilmesine mâni teşkil 
edecek bir hal olmadığı tezahür eder. 

Askerlik vazifesini ifa etmiyenlere gelince; 
Türkiye'mizde bunun ismi hizmeti vataniyedir. 
Vatani hizmeti ifa etmiyenlerin vatandaşların 
temsilini kabul etmeleri güç olacaktır. Bu mem
leket askerliği mukaddes, kaçınılmaz bir vazife 
kabul ettiği için bu hizmeti ifa etmiyenlerin 
vatandaşların mümessili olarak kalmasını müm
kün görmemekteyiz. Bunun için bu kaydı koy-
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muş bulunmaktayız. Esasen bu hususta Anaya
sada yer almış bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığına ve Hükümetin mânevi 
şahsiyetine taallûk eden Türk Ceza Kanunumu
zun 158 ve 159 ncu maddelerinin ihlâli halinde 
bu fiilî işliyenlerin de mebus olabilmelerinin 
kanunda yer almasına gelince, buna da iltihakı
mıza maalesef imkân yoktur. Bu fiileri işlemiş 
olanların mebus olarak tâyin edilmeleri bu 
fiili işliyenler zaviyesinden bu suçu işliyeno 
prim vermekten başka bir şey olamaz. Böyle 
olunca Seçim Kanlnunda iki madde müstesna, 
bunun teminat hududu içinde mütalâa edilme- j 
sinin yerinde olmadığı kanaatindeyim. j 

158 ve 159 ncu maddelerin mehazı 1930 ta- j 
rihli İtalyan Ceza Kanununda yer alan husus- j 
Lirdir. Bundan sonra gelecek itkidarlar, tahmin 
ederim ki, bu cezanın hududunu ağır hapis di- | 
sına çıkardıkları zaman kendilerinin endişeleri j 
do zail olur. I 

Muhterem paşamın buyurduğu hususa ge- | 
linçe; ahlâki redaete mütaallik suçlardan dolayı j 
ihraç cezası almış bir subaya mahkemece ce
za verilmiştir. Şayet bu subay haysiyet kırıcı ı 
bir fiilden dolayı mahkeme karariyle mahkûm 
olmuşsa elbette ki milletvekili seçilemiyecektir. 
Çünkü onun hakkında cezai bir müeyyide tat
bik edilmitsir, subaylıktan erliğe inmiş bulun
maktadır. Bu da meslekte, tenzili rütbedir. Bu 
sebeple de milletvekili seçilemiyecektir. 

CEVDET GEBOLOÖLU — 105 sayılı İs
kân Kanununa tâbi bir vatandaş adaylığını ko
yabilecek midir? 

SAHİR KURUTLUOĞLU — Koyabilir. 
Anayasaya tenazuru bakımından maddenin 

Milletvekili Kanununda yer alması yapılan 
teklifte kabul edilmiş bulunduğuna göre, Ana- i 
yasa metninin aynı maddeye ithaline biz de iş- ! 
tirak ediyoruz. " , 

9 ncu maddenin 5 nci fıkrasının da, bir I 
suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olan
larla, iflâs gibi suçlardan birisinden kesin ola
rak hüküm giymiş olanlar şeklinde kabul Du
yurulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilliği seçilme yeterliği Anayasanın 

68 mei maddesinde tesbit edilmitsir. Tasarının 
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9 ncu maddesi Anayasa tasarısının mezkûr 
maddesine mutabık değildir. Bu itibarla mad
denin âmir hükümleri ihtiva eden Anayasaya 
uygun hale getirilmesi için komisyona iadesini 
teklif ederiz. 
Ziya Müezzinoğlu Zeki Baltacıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
Abdülkadir Okyay 

Her ne sebeple olursa olsun, hükmen ordu
dan ihracedilenler. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün 9 ncu maddeye bir bent 

olarak eklenmesini ve 5 nci bentteki (hüküm) 
kelimesinden önce (kesin olarak), 7 nci bentteki 
(hükümlü) kelimesinden önce (kesin) kelimesi
nin eklenmesini, aynı bentteki (hileli) deyimi
nin (dolanlı) deyimi ile değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. ' 

Kemal Türkoğlu 

Ek bent r Yükümlü olmasına ve muaf bulun
mamasına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmıyanlar? -

BAŞKAN — (Kemal Türkoğlu'na hitaben) 
komisyon arzu ettiğiniz şekilde maddeye ilâve 
yapmıştır. Bu durum karşısında takririnizi geri 
alıyor musunuz? 

KEMAL TÜRKOĞLU — Geri alıyorum 
efendim. 

(Ziya Müezzinoğlu ve Zeki Baltacıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, komisoyn katılmı
yor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Abdülkadir Okyay'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katlımı-
yor. önergeyi vüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddenin son şeklini okutuyorum. 

Milletvekilliğine seçilemiyecek olanlar 
MADDE 9. — Aşağıda yazılı olanlar millet

vekili seçilemezler : 
1. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, 
2. Kısıtlılar, 
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3. îzinsiz olarak yabancı devlet resmî 

hizmetinde bulunanlar, 
4. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
5. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş 

yıldan fazla hapis eezasiyle mahkûm olanlar, 
7. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız

lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olan
lar* 

8. Yükümlü olmalarına ve muaf bulunma
malarına rağmen muvazzaf askerlik hizmetlerini 
yapmıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sabahki oturumda komisyona-verilmiş olan 
beşinci madde yeniden tedvin edilmiş ve Riya
sete tevdi olunmuştur. Şimdi onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nei maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesi arz ve teklif olunur. 
Şeşim Kanunu Komisyonu 

Başkanı 
Şefik înan 

Seçimin başlangıcı ve günü, 
Madde 5. — Her seçim döneminin son top

lantı yılının otuz bir Mart günü seçimin baş
langıç tarihidir ve Haziran ayının ilk Pazar 
günü oy verilir. 

Ara seçimleri, Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin üçte birinin yenilenmesi için yapılan se
çimlerle birlikte yapılır. Ancak, dönemin bit
mesine bir yıl kala-milletvekilliği için ara seçimi 
yapılmaz. 

BAŞKAN — (Hızır Cengiz'e hitaben) öner
genize muvazi şekilde (31 Mart) olarak kabul 
edilmiş ve Hazirana alınmıştır. 

HIZIR CENGİZ — Bendeniz Sonbahar ay
larından bahsettim. Umumi Heyetin noktai na
zarına ar:* edilsin. 

BAŞKAN — Daha evvel oylanmamış bir 
önerge var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Beşinci maddedeki «2 nei fıkrada» Cum

huriyet Meclisi üyelerinin kelimeleri yerine 

• .1961 0 : 2 * 
| Cumhuriyet Senatosu üyelerinin kelimelerinin 

veya sadece senatörlerin kelimesinin konulma
sını, 

2. ilk fıkranın da her seçim döneminin son 
toplantı yılının 28 Ağustos günü, seçimin baş
langıç tarihidir. 29 Ekimden önceki Pazar günü 
oy verilir şeklinde tadilini arz ederim. 

Hızır Cengiz 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-
LUOĞLU — Birinci fıkra zaten nazarı itibara 
alınmıştır. 2 nei fıkraya katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon «Birinci fıkra na
zarı itibara alınmıştır. İkinci fıkraya katılmıyo
ruz» diyor, önergenin dikate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nei maddeyi yeni şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 

Adaylık 
MADDE 10. — Seçilme yeterliğine sahip 

her vatandaş, milletvekilliğine adaylığını ko
yabilir. 

Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organları, bu partilerin teşkilâtı bulunan 
seçim-çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu ka
dar ki ; siyasi partilerin seçime katılabilmeleri! 
için, kendi tüzüklerine göre ilk genel kurul 
toplantılarını yapmış olmaları ve o seçim çev
resiyle birlikte en az on beş ilde, altı aydan 
beri il ve ilçe teşkilâtı kurmuş bulunmaları 
ve bu on beş ilin her birinde o çevrenin çıkara
cağı sayıda ad'ay göstermeleri gerekir. 

I BAŞKAN — Alp Kuran. 
ALP KURAN — Muhterem arkadaşlarım, 

bu maddeyi aynen kabul ettiğimiz takdirde, 
kendi kendimizi aşağı - yukarı bir emrivaki 
karşsımda bırakmış olacağız. Bununla mütaa-
kıp madedlerdo parti merkez kontenjanının ih
dasına şimdiden sebebiyet vermemiz muhtemel
dir. 

Filhakika 10 ncu maddenin ikinci fıkrasının 
ilk cümlesinde «Siyasi partilerin genel merkez-

! lerindeki yetkili organları, bu partilerin teş-
i kilâtı bulunan seçim çevrelerinde aday göste

rebilirler.» denilmek suretiyle parti merkezle
rine doğrudan doğruya seçimlerde bir kontenjan 
tanımakta ve parti merkezleri mebus tâyininde 
yetkiye mazhar kılınmaktadır. Filhakika meşe-
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leyi büyük partiler bakımından mütalâa edecek 
olursak, her bakımdan büyük siyasi partiler her 
seçim çevresinden üç beş aday çıkarabileceğine 
nazaran ve parti kontenjanına dâhil olan şahıs
ların 15 nci madde gereğince parti listesinin ba
ğında yer alacaklarına göre aşağı - yukarı bu 
suretle mille tekilleri genel merkez tarafından 
tâyin edilmiş olacaktır. Bunun üzerinde düşün
memiz lâzımdır. Bu sebeple bir nebze olsun 15 
nci madde üzerine eğilmemiz ieabeder. Her ne 
kadar 15 nci maddede merkez adaylarının iller
den çağırılacak birer temsilcinin o partinin yet
kili merkez organlarına katılmasiyle teşekkül 
edecek kurul tarafından tesbit edileceği hükmü 
varsa da, kurulda ilgili il temsilcisinin nihayet 
bir tek oya olacaktır; Binaenaleyh, il temsilcisinin 
aday tesbitinde müessir bir fonksiyonu olmıya-
cağı aşikârdır. Binaenaleyh, neticede, o ilde 
gösterilecek adayı parti merkezi doğrudan doğru
ya tesbit etmek durHımunda bulunmaktadır. 

Bundan başka, yine 15 nci maddenin (C) 
bendine dikkat edilecek olursa, buna nazaran 
partinin yetkili merkez organları merkez aday
larının listedeki sırasını bizzat tâyin etmek 
durumundadır. Meselâ 19 milletvekili çıkaran 
illerde, parti merkezi 3 milletvekili adayı gös-
terecekse, merkez bu üç kişiyi listenin başına 
yazacaktır ki, parti o ilde üç milletvekilliği ka
zanacak olursa, bu suretle o üç kişi seçilecek ve 
listedeki diğer adayların seçilmesi ve o ilin tem
sil edilmesi imkânı kalmayacaktır. Böylece iller
de çalışmış bulunan partililer «listenin kuyruğu» 
tâbir edilen duruma düşmüş olacaklardır, parti 
içindeki bütün çalışmalarına rağmen asla seçile-
miyeceklerdir. 

Öte yandan, iki üç seçim sonra, nispî temsil 
usulünde, bir siyasi partinin bütün memlekette 
kaç milletvekili çıkacağı aşağı - yukarı taayyün 
edecektir. Faraza A Partisi, 55 - 60 milletvekili 
çıkarmaktadır, kanunla bu şekilde 60 kişilik mer-
ıkez kontenjanı tanınırsa, o partinin bütün millet
vekillerini parti merkezi tâyin etmiş olacaktır. 

Nihayet, tasarıda genel merkeze 60 kişilik bir 
kontenjan tanınmıştır ama, parti merkezi her 
ilde ve bütün milletvekilleri üzerinde tesir icra 
etmek durumundadır. Gerçekten, genel merkezin 
kontenjanını kullanmadığı bir ilden gelen mil
letvekillerine «senin seçilmiş bulunduğun ilde 
gelecek seçimlerde merkez adayları ihdas edece-
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j ğim» demek suretiyle, doğrudan doğruya parti 

teşkilâtından ve yoklama kazanarak listeye gir-, 
I miş ve seçilmiş milletvekillerıinin dahi bu suretle 
v basiti altında bulundurulup, kendi isteklerine 
h ram etmek gibi bir durum yaratılabilecektir. Par-

ti kontenajnlarınm ihdas edilmesi hususu Kuru-
I cu Meclisle ilgili bir» konu değildir. Partiler bu 

hususu kendi kongrelerinde ve tüzüklerinde yapa-
! cakları tâdillerle halledebilirler ve bu suretle par-
| ti genel merkezine bir kontenjan tanıyabilirler. 

Parti kongrelerinin işi Kurucu Meclise yaptırıl a-
maz. Kurucu Meclisin bu hususta bir karar ver
mesini doğru bulmamaktayım. 

BAŞKAN — 10 ucu madde ile merkez kon-
ı tenjanının bir ilgisi yoktur. 

ALP KURAN (Devamla) — 2 nci fıkrayla 
bir emrivaki karşısında kalıyoruz. 

BAŞKAN — Zaten beş dakikalık müddetiniz 
I bitmiştir. 
| SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİH 

KURUTLUOĞLU — Efendim, bir noktayı arz 
edersem, vaziyet aydınlanacaktır. Muhterem ar
kadaşlar, evvelâ bir hususun tashihini rica et
mekteyim. Maddenin 4 ncü satırın sonun/a doğ-

I rıı «o seçim çevresiyle birlikte» ibaresi lüzum
suzdur. Bunun çıkarılması suretiyle maddenin 

| okunması daha tertipli bir hal alacaktır. Aday 
göstereceği asgari miktar buraya intikal et
miş olduğu için zaittir, 15 ilde teşkilât kurmuş 
olması kâfidir. 

| • Bu madde şunu ifade etmektedir : Bir 
| partinin adayı ancak o parti tarafından belir

tilir ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. Yok-
] sa filân zat ben filân partinin adayıyım diye 

seçim kuruluna müracaat edemez. 15 nci mad-
I de ile hiçbir alâkası yoktur. 
i NURETTİN ARDIÇOĞLU — Siyasi parti-
I ler demekte bir mahzur var mıdır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
| OĞLU — Eski 'kanunun aynıdır, buradaiki mak-
! sat partinin aday seçmesi ve seçilen adayı sil-

dirmes* değildir. Kendi tüzüklerinde veya ka
nununda bir emir varsa bu emre ittilbaen parti 

j bildirecektir ki, o şekilde tadile hiçbir veçhi
le itirazımız ydktur. Maksadı aslî partinin ken
di adayını bildirmesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Raif Aybar. 
RAİF AYBAR — Efendim, ben bu madde

de ve mütaakıp maddede bir noktanın aydın-
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lanması iein söz almış bulunuyorum. 1.0 neu 
maddede deniyor ki, bilhassa maddenin son 
fıkrasında, siyasi partilere, 15 ilde, her yerin
de tam aday göstermek mecburiyeti Ikonmuş bu
lunuyor. 15 ilin. bütün ilçelerinde teşkilât kur
muş olmak dahi, evvelce kabul ettiğimiz Seç
men kütükleri hakkındaki Kanuna uygundur, 
İ! ve il.ee olarak bu teşkilâtı kurmamış olan par
ti secime giremez deniyor. Bu hüküm, o gün 
secime girmek hakkını kazanmış olan bir par
tiyi derpiş eder. Bu 10 ncu madde, aynı za
manda seçime girecek partinin, 15 ilin her bi
rinde tam liste halinde aday gösterme şartını 
ortaya koymaktadır. Gerçi tam liste halinde 
aday gösterme bundan evvelki seçim siste
minde de kullanılmakta idi. Ve hele, 1957 -se
çimlerinde, tanı liste halinde, her vilâyette 
aday gösterme şeklinde yapılan mutlak tadil 
karlısında 'bir parti idarecisi olarak çekmiş 
olduğumuz işkenceyi ifade etmek isterim. 

Şimdi, birinci madde ile kabul ettiğimiz nis
pî temsil usulünü ekseriyet sistemiyle mukaye
se edersek; ekseriyet sisteminde bir vilâyette 
10 mebus adayı varsa bunun kazanılması .veya 
kazanılma ması mevzuııbahistir. Ekseriyet sis
teminde, listelerin tam adajyla olması esbabı 
mucibesi burada zahirdir. Ama, nispî temsil
de, 15 mebusluk bir vilâyetten, 10 mebusluk 
bir vilâyetten aday göstererek seçime girer -ve 
(X) partisi bu listeden üç ilâ dört mebusluk 
alır. Hal böyle olunca, 15 ilde teşkilât kurmuş 
olan partinin bu illerin hepsinde tam liste ha
linde 'aday göstermesi mecburiyeti gerekçesini 
anlamak kabil olmuyor. Aşağıdaki maddele
re ''baiktmı, oralarda da görülmüyor. 11, 12, 
13 neu maddeler birlikte okunursa bu ne dere
cede mümkün, olur bilmem1? Çünkü, tam listede, 
15 ilde teşkilât kurmuş bir parti, tam listeye 
girmemişse o mı. tam liste mecburiyeti 10 ncu 
maddede tahmil edilmiştir. 11 ııei maddede ik
mal. edilmek için 24 saatlik bir fırsat verilmiş
tir. (24 saatte de vermezse, hiçbir vilâyette 
seçime giremez) hükmü ile karşıkarşıyadır, 
mânası çıkıyor. 11 nci maddede söz almak isti
yorum. Yalnız, ricam şudur iki; buınu h'a.ngi 
esbabı mucibe ile buraya koymuşlar"? Arz etti
ğim nokta muvacehesinde mukabil fikirleri ne
dir, bunu lütfederlerse memnun kalırım, 11 nci 
maddede arz etmek istediğim mütalâalarımı o 
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I maddede, sırası gelince, konuşmak: üzere bu işi 
I düğümlemek istiyorum. Eğer komisyon bura

da bizleri ikna edecek bir esbabı mucibe ileri 
sürerek, sadece eskiden olduğu gibi efeseriyet 

I sisteminde kabul edilen, ekseriyetin neticesi 
olarak 'bunu kabul etmiş ise bunu daha yumu
şak hale getirmek inrkânı var mıdır? Taazzuv 

I halinde bulunan yeni bir seçime 'gidilen bir 
memlekette büyük sızıltılara sebebiyet veren 

I böyle bir mevzu hakkında yumuşak hükümlerin 
getirilmesinde fayda mülâhaza etmelkteyim. 

BAŞKAN - K e m a l Türkoğlu. 

KEMAL TÜliKOĞLU — Muhterem arkadaş
larım ; bu 10 ncu madde halen yürürlükte bu
lunan 5545 sayılı Seçim Kanunumuzun 35 nci 
maddesinin iki fıkrasının alınmasından iba
rettir, 

Birinci fıkra bağımsız adaylara aittir. Se
çilme niteliğini haiz her vatandaş bağımsız 
adaylığını koyabilir. İkinci fıkra, parti aday
larına aidolan kısımdır. 

Üçüncü fıkra ise, vatandaşlar tarafından 
aday gösterme usulüdür. 50 seçmenin otur
duğu yerde muhtarlıkça yapılan yazılı müra
caat üzerine bir kimseyi aday göstermek müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlarım; bu husus da de
mokratik bir yoldur. Her hangi bir kimse bir 
partiye intisabetmiydbilir, fakat bu şahıs halk 
tarafından verildiği için vatandaşlar kendisine 
lütuf göstererek namzet göstermek, istiyor. Bu 
fılkra nedense muhterem komisyonumuzca tasa
rıya alınmamıştır. Gerekçede de buna dair bir 
kayıt görmedim. Yani seçmenler tarafından 

i 50 imza ile her hangi bir vatandaşın milletvekili 
adayı gösterilmesinin eski kanunda olduğu gibi 
kabulünü rica ediyorum. Eski kanunumuzda 
kabul edilen demokratik aday gösterme usulü
nün .bugün kaldırılmasını ben. doğru bulmuyo-

I ruın. Takririmin kabulünü ve komisyonun bu-
I nun sebebini açıklamasını rica ediyorum. 
i BAŞKAN — Söz komisyonundur. 

j KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİR KURUTLU-
j OĞLU --- Efendim, dünlkü umumi izahatımız 
I sırasında arz ettim, 18 . 2 . 1919 tarihli isviçre 

Federal Kanununda eksik liste usulü ile seçime 
! girme kaibul edilmiştir. Eksik liste ile seçime 
j giren bir siyasi partinin gösterdiği adaylardan 

fazla sandalye elde etmesi halinde sandalyenin 
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sureti tevzii bakımından birtakım güçlüklerle 
karşılaşıyoruz. Bu bakımdan tam liste ile aday 
gösterme yoluna gitmek zaruretine inanmış bu
lunuyoruz. Bir siyasi partinin bir adayla işi 
halletmesi kolaylığına kaçarak eksilk aday gös
termek suretiyle birtakım neticeler istihsaline 
gayret sarf edebileceği düşünülmüştür. Eksik 
aday gösteremez denilmesi 'zarureti bundan doğ
muştur. Muhterem Kemal Türkoğlu arkadaşı
mızın elli imza ile verilmiş aday gösterme şek
li, bunu (kabul edeıi de, etmiyen de olabilir, mil
letvekilliğine tâlibolmak çekinileceık bir hizme
te tâlib olmak demek değildir. Fikirlerimiz her
kesin kendisinin tâlibolması bünyemiz bakımın
dan daha uygun olacağı merkezinde toplanmış
tır. O sebeple bu madde tedvin edilmiştir. 

BAŞKAN — Raif Aybar. 
RAÎP AYBAR — Efendim, Sahir Kurutlu-

oğlu arkadaşımın vermiş olduğu izahata teşek
kür ederim. Yani bir partiyi ekarte edeceksi
niz, bunu daha eksik göstermek gibi bir şart 
ortaya koyarsanız, seçim sistemi için fevkalâde 
lüzumlu, fevkalâde fedakârlık yapılması lâzım-
gelen bir hususun bu kadar ağır şartlarla se
çim kanununda yer alm'ası doğru değildir. 

iŞimdi ben diyorum ki, eksik aday gösterme
nin nispî temsil usulünde hiçbir tesiri yoktur. 
Ama diyeceksiniz, muvazene ne olacak ? Mu
vazenede hiçbir şey yok. Bir parti çıkacak, 
altı aday gösterecek, diğer bir parti on aday 
gösterecektir. Altı aday gösteren partinin üç 
adayı seçıimi kazanmıştır, alt tarafına bir şey 
yok. Bu seçimin nesine müessir olacalktır, bir 
türlü anlıyamıyorum. Diğer taraftan on aday 
gösteren partinin iki adayı seçimi kazanmıştır, 
bu da seçimin nesine müessir olacaktır? Her 
şeyden evvel, seçim, vatandaşın reyini kullan
masıdır. Eksik aday gösterme • seçimde bir tağ
şişe mi meydan verecektir. Sonra eksik aday 
gösterildiği takdirde 24 saat içerisinde tamam
lanması isteniyor. Tasavvur buyurun manzara
yı : Adayların gösterilme tarihi bu tasarıya gö
re 30 gün evveldir, seçim kampanyası hararet
li bir hale gelmiştir, partilerin genel 'kurulla
rı da kampanyaya katılmış olduğundan salahi
yetli organ ortada yoktur... 24 saat zarfında 
dediğimiz zaman, ne olacaktır? Nasıl toplanıp, 
nasıl 24 saat içinde aday gösterilebilir? Bina
enaleyh buna bir fren koyabilir, diyebiliriz ki, 
% 50 den aşağı aday gösterilemez. Ama bir 
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adaya inmek gibi bir esbabı mucibeye bağlanıp 
kalmamalıyız. Aksi halde 11 nci maddede de 
ayrıca durmaya mecbur kalacağım. Binaen
aleyh, o bölgenin milletvekili adayının en az 
yarısı kadar aday gösterilir, demeleri en doğru 
yoldur. Bu da hiç kimseyi mutazarrır etmez. 

BAŞKAN — Komisyonun cevabı var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU — Muhterem ve sevgili arkadaşım bey
hude yere üzüntü çekiyor. Daha derli toplu ko
nuşmak düşüncesiyle kısa konuşmuştum.* Memle
ketin bünyesine uygun bir nispî temsil alıyoruz. 
iki günden beri ortaya sürülen fikirler arasında 
partilerin çoğalması suretiyle istikrarsızlığa mey
dan verilmemek için çareler arandı. 15 ilde 
teşkilât kurulması bir baraj telâkki edildiği için 
kendi partilerine bir şey izafe etmedim. Bu 
itibarla küçük partilere dokunacak değiliz. 
Küçük partilere prim verilmiştir. Küçük parti
ler aleyhine böyle işlenmiş seçim sistemlerinin si
yasi tarihlerde böylece ifadesini bulmuştur. 15 
ilde teşkilât kurmuş olması o seçim çevrelerinin 
çıkaracağı adette milletvekili adayı göstermesi 
lâzımdır. Bu barajı bu haddin dûnuna düşürdü
ğümüz takdirde 15 ilde aday göstermesi, 15 
ilde teşkilât kurması zaten kanunla düzenlenmiş 
oluyor. Bu takdirde bir parti adayı üzerine 
teksif edilecek mesai diğer partilere bir tefev
vuk sağlıyacaktır. 

Müddet hakkındaki fikirlerine iştirak ediyo
rum. 24 saat içerisinde eksikliklerin doldurul
ması 11 nci madde ile gösterilmektedir. Yalnız 
15^nci maddede bu müddeti iki güne çıkarabiliriz; 

Eksik aday listesi meselesine de kısaca temas 
etmek istiyorum, eksik aday listesiyle seçime iş
tirak etmek küçük partilere bir nevi prim vermek 
demektir. Bu sebeple maddenin aynen kabulünü 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Raif Aybar. 
RAİF AYBAR — Efendim, 15 ilde teşkilât 

kurmuş olmak, foütün ilçelerde teşkilât kurmak 
j bir partinin seçime girmesi için şart olunca 
j gayet taîb}î aday göstermesi de şarttır. 1 - 2 ek-
I sik gösterilmesi düşük partiye prim vermek ma

hiyetinde nasıl gösterilebilir? Zaten bunlar 15 
j ilde teşkilât kurmaktadır. 
! KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-

OĞLU — Arz edeyim, 15 ilde teşkilât kuracak 
bir parti o il adedince aday bulamıyorsa seçime 
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giremez. Memleketi temsil bakımından yetecek 
adette kendisine aday bulamıyan bir parti, seç
menlerinin fikirlerini temsil edecek kifayet ve 
kabiliyette değildir. 

BAŞKAN — önemeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin 2 nci satırındaki partilerin 

kelimesinin son iki .harfinin yani «in» harf
lerinin yerine «de» konulmasını ve takiben Eğelen 
(genel merkezlerindeki yetkili organları, bu par
tilerin) kelimelerinin maddeden, çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Hızır Cengiz 

Not — Bu sayede iltibasa mahal verilmiye-
cek ve maddenin haliyle taşıdığı tahdidi mâna 
giderilmiş olacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 

Madde 10. — Fıkra ikinin «siyasi partilerin 
genel merkezlerindeki yetkili organları bu parti
lerin teşkilâtı bulunan seçim çevrelerinde aday 
gösterebilirler» tarzında kaleme alınmış cümlenin 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet Göker 

MEHMET GÖKER — Sözcünün izahından 
sonra önergemi geri alıyorum. . 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet

kili organlarına seçim çevrelerinde aday göster
me yetkisi tanıyan, 10 ncu maddenin 2 nci fık
rasındaki ilk cümlenin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin 2 nci cümlesi olan «siyasi 

partilerin genel merkezlerinin yetkili organları, 
bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim çevrelerin
de aday gösterebilirler» cümlesinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Cevdet Geboloğlu 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin son satırındaki «çıkaracağı» 

kelimesinden sonra (Milletvekili sayısının en az 
yarısı kadar aday göstermeleri gerekir) şeklinde 
yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Raif Aybar 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 10 un aşağıda yazılı şekilde düzen

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Vahap Dizdaroğlu 

Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş mil
letvekilliğine adaylığını koyabilir. Siyasi par
tilerin genel merkezindeki yetkili organları bu 
partilerin teşkilâtı bulunan seçim çevrelerindeki 
adayların listesini Yüksek Seçim Kuruluna bil
dirir. Şu kadar ki siyasi partilerin seçime ka
tılabilmesi için kendi tüzüklerine göre ilk genel 
kurul toplantılarını yapmış olmaları ve o seçim 
çevresiyle birlikte en az on beş ilde 6 aydan beri 
il ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulunmaları ve bu 
onbeş ilin; her birinde o çevrenin çıkaracağı sa
yıda aday göstermeleri gerekir. 

Yüksek Ba&Jkanlığa 
Aşağıdaki hükmün 3 ncü fıkra olarak 10 ncu 

maddeye eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kemal Türkoğlu 

50 teçmenin oturdukları yer muhtarlığmca. 
tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatleri 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. 
Bu takdirde aday gösterilen kimsenin de bu hu
susta yazılı muvafakatini bildirmesi şarttır. 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet

kili organları, bu partilerin teşkilâtı bulunan 
seçim çevrelerinden gösterilecek adayların tü
münü birden kanuni süresi içinde ve liste ha
linde Yüksek Seçim Kuruluna bildirebilir. 

Hızır Cengiz 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Alp Kuran'm önergesi tekrar okundu.) 
ALP KURAN — önergemi geri alıyorum. 
CEVDET GEBOLOĞLU — Ben de önerge

mi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Raif Aybar'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Vahap Dizdaroğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge-
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nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Kemal Türkoğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin dükkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Hızır Cengiz'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin dükkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, maddeyi komisyonun yapmış ol
duğu tashihle yeni baştan okutuyorum. 

Adaylık 
MADDE 10. — Seçilme yeterliğine sahip her 

vatandaş, milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet

kili organları, bu partilerin teşkilâtı bulunan 
seçim çevrelerinde aday gösterilebilir. Şu ka
dar ki ; siyasi partilerin seçime katılabilmeleri 
için, kendi tüzüklerine göre ilk genel kurul 
toplantılarını yapmış olmaları rve en az on beş 
ilde, altı aydan beri il ve ilçe teşkilâtı kurmuş 
bulunmaları ve bu on beş ilin her birinde o 
çevrenin çıkaracağı sayıda aday göstermeleri 
gerekir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On beş ilde tam aday gösterilmiyen siyasi 
partilerin durumu 

MADDE 11. — Her hangi bir sebeple on beş 
il çevresinde aday göstermemi olan veya bu on 
beş ilin her hangi birinde eksik aday göster
miş bulunan siyasi partilerin genel merkezlerin
deki yetkili organlarına, Yüksek Seçim Kuru
lu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanma
sı lüzumu billiriiir. 

ilgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 
yirmi dört saat içinde eksik kalan adaylıkları 
doldurur. Aksi takdirde, o siyasi parti, bütün* 
seçim çevrelerinde, seçime katılma hakkını kay
beder. 

BAŞKAN — Raif Aybar. 
RAİF AYBAR — Efendim, bu maddedeki 

24 saatlik müddetin üç güne çıkarılmasını taleb-
etmiştim. Fakat komisyonla anlaştık ve muta
bakata vardık. 13 ncü maddede iki gün müd
det kabul edilmektedir. Aksi takdirde partile
rin iki ayağını bir pabuca sokmuş olacağız. 
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BAŞKAN — önergeleri okuyoruz : 

Yüksek Baş/kanlığa 
On ibirinei maddedeki (fıkra ikide) 24 saat 

yerine (13 ncü maddede olduğu gibi) iki gün 
kelimesinin konulmasını ve bu suretle kâfi za
manın teminini arz ve teklif ederim. 

Hızır Cengiz 

Yüksek Başkanlığa 
11 nei maddedeki 24 saatlik aday tamamla

ma süresinin 2 gün olarak kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Baif Aybar 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Tak
rirleri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tashih şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

On beşten fazla ilde aday gösteren partilerin 
durumu 

MADDE 12. — Siyasi partiler tarafından 
on beşten fazla ilde aday gösterilmiş olmakla 
beraber, on beşi aşan seçim çevrelerinin bir ve
ya bir kaçında, her seçim çevresinin çıkaraca
ğı milletvekili sayısından eksik aday gösteril
miş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulunca 
o partinin genel merkezindeki yetkili organla
rına aday listelerinin, tamamlanması lüzumu bil
dirilir. 

ilgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 
yirmi dört saat içinde, o çevrelerin listelerinde
ki eksikleri tamamlar. Aksi takdirde, yukarıki 
madde hükmü saklı kalmak şartiyle, adayları 
eksik kalan seçim çevresinde, o siyasi parti, se
çime katılma hakkını kaybeder. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAH.tR KURUTLU-
OĞLU — Bunun da «iki gün içinde» şelklinde 
tashihi lâzım. 

BAŞKAN — önerge var okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
1. — On ikinci maddenin ilk fıkrasındaki 

(dördüncü satırdadır) aday listesinin kelimele
ri yerine (eksik adayların) «kelimelerinin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. Malûmdur ki, 
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tamamlanacak olan şey aday listesi (kâğıt) de
ğil eıksik kalan adaylardır.. 

2. — Maddenin-ikinci fıkrasındaki 24 saat 
yerine (iki gün) kelimesinin konulmasını ve bu 
suretle kâfi zamanın teminini ve hakkın 
(muhtemelen) ziyama meydan bırakılmamasını 
saygı ile arz ederim. 

Hızır Cengiz 

SAHÎR KURUTLUOĞLU — 1 nei kısma 
katılmıyoruz, ikincisine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bir numaralı öner
geye katılmıyor, ikincisine katılıyor. 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşla
rım, sayın komisyonun hiç olmazsa (24 saat) 
kelimeleri yerine iki gün tâbirini lütfen kabul 
etmesine şükranlarımı arz ederim. 

Asıl olan 1 nci fıkradaki meseledir. Madde
de «o partinin genel merkezindeki yetkili or
ganlarına aday listelerinin tamamlanması lüzu
mu bildirilir.» deniyor. 

Buradaki tâbir yanlıştır. Bence «noksan 
olan adayları tamamlayın» denebilir. Buradaki 
listeden maksat bu kâğıdın muhtevasıdır, liste
nin kendisi değildir. Buna iştirak etmiyoruz 
demenin mânasını ben anlıyamadım. Lütfen 
izah etsinler. O zaman icabediyorsa bu hususa 
taallûk eden kısmımı geri alalım. 

SAHÎF, KURUTLUO&LU — izaha lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN —• Efendim, önergenin her iki 
fıkrasını ayrı ayn okuyup oyunuza sunacağım. 

1. On ikinci maddenin ilk fıkrasındaki 
(dördüncü satırdadır) aday listesinin kelime
leri yerine (eksik adayların) kelimelerinin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. Malûmdur ki 
tamalanacak olan şey aday listesi (kâğıt) değil 
eksik kalan adaylardır. 

Hızır Cengiz 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

2. Maddenin ikinci fıkrasındaki 24 saat 
yerine (iki gün) kelimesinin konulmasını ve 
bu suretle kâfi zamanın teminini ve hakkın 
(muhtemelen) ziyama meydan bırakılmamasını 
saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Bu fıkraya komisyon iştirak 
ediyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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itiraz üzerine meydana gelen eksikler 

MADDE 13. — Siyasi partilerin aday liste
lerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik hu
sule geldiği takdirde, Yüksek Seçim Kurulunun 
tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksik
ler tamamlanır. Aksi takdirde, yukanki mad
deler hükümleri, bu hallerde de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi partilerin aday listeleri 
MADDE 14. — Siyasi partiler, müşterek lis

te halinde gösteremezler. 
Siyasi partilere kayıtlı olmıyan kimselerin, 

her hangi bir siyasi parti tarafından aday gös
terilmeleri, kendilerinin yazılı muvafakatlerine 
bağlıdır. 

Bir siyasi partinin aday listesine girmiş bu
lunan kimse, diğer bir siyasi parti tarafından, 
her hangi bir secim çevresi için, aday gösterile
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Mehmet Ali Kumbasar. 

MEHMET ALI KUMBASAR— Muhte
rem arkadaşlar, 14 ncü madde siyasi partilerin 
müşterek liste yapmalarını mennetmektedir. Na
zarlarınızı, şöyle 1957 senesinin Ağustos ve Ey
lül aylarına çevirmek isterim. Bu memlekette 
parti liderleri toplanmışlar ve iktidar partisine 
karşı müşterek liste çıkarmaya karar vermiş
lerdir. Fakat o devrin iktidarı buna mâni olmuş
tur. Bugün şartlar değişmiştir. Fakat yarın 
yine o günkü şartlar tahassul edebilir. Binaen
aleyh, müşterek liste yapabilmek imkânını Ana
yasada sağlamak zorundayız. Millete bu husus
ta söz verdik. Sistem ne olursa olsun biz, millete 
verdiğimiz sözü tutmak mecburiyetindeyiz. Mil
let bizden verdiğimiz sözleri tutmamızı isti
yor. Aksi halde vatandaşın yüzüne bakamayız. 
Ahde vefa Türk Milletinin şiarıdır. 

Hürmetlerimle. (AlkışlarJ 
BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAIÎlR KURUTLU-
OĞLU — Muhterem arkadaşlarım; dünkü ko
nuşmamızda ifade etmiş olduğumuz bir fikri 
tekrar edeceğimden dolayı özür dilerim. 1954 
ve 1957 seçimlerinden sonra Demokrat Partinin 
Seçim Kanunu üzerinde yaptığı değişiklikler 
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her ne suretle ve her ne sebeple olursa olsun 
kendisinin mutlak surette iktidarda kalmasını 
temine matuf gayretlerden biri idi ve tatbik 
edilen sistem ekseriyet sistemi idi. Düverje'nin 
ifade ettiği gibi, ekserüyet sistemi, donmuş lis
telerle seçime katılmak suretiyle (işletildiği za
man bir tahakküm, bir zulüm sistemi olacaktır. 
İşte onun içindir ki, zulüm doğurmıyacak bir 
sistem bulmanın çaresini aramışlardır. Nispî 
temsillerde bu böyle değildir. Ekseriyet siste
mi ile nispî temsil sistemi arasındaki farklara 
işaret etmiş oluyorum. Nispî temsil sistemi ile 
partilerin müşterek olarak seçime girmeleri ne 
ahlâkla, ne de ahlâksızlıkla alâkalı değildir; 
sistem içinde mütalâa edilmesi icabeder bir key
fiyettir. Nispî temsil sistemi aslında ekseriyet
te olduğu gibi reylerin nispî çoğunluğu veya 
mutlak çoğunluğunu elde eden bir partinin top-
yekûn iktidara gelmesini evvelemirde önlemek
tedir. Bu itibarla. Steks'in seçim sistemleri 
hakkındaki 1955 tarihli kitabında dediği gibi, 
nispî temsille sonuçlanacak bir seçim bizatihi 
karma bir seçimdir, karma bir liste çıkaracak
tır. Oyların yekûnu ve iştirakleri itibariyle, 
partiler münferit de girerler, müşterek de gir
sinler, karma oy olsun, olmasın, mutlak olan 
bir hakikat vardır ki, her parti adedi kuvveti 
nisbetinde meclislerde yer alacaktır, karma bir 
Meclis teşekkül edecektir. Bu itibarla bu bir
leşmeyi kabul eden memleketler de var, etmi-
yen memleketlerde yardır. Bir kere daha ifa
de etmeye müsaade buyurunuz, partilerin iş
tiraki, bilhassa nispî temsilde, programlarına 
göre Devleti idare etmeye namzet olan par
tilerin kabul ettikleri prensiplerle memleketi 
muayyen bir devre içinde muayyen bir istikame
te götürmeyi taahhüdeden partilerin seçimlerde 
birbiriyle birleşmesi halinde tamamen iki ayrı 
kutbun bir araya gelerek müştereken iktidarı 
elde etmeleri neticesinde memleketi hangi isti
kamete götüreceklerinin anlaşılmaması tabiî 
olacaktır. Sistemin aslı karma olduğu için bu 
sisteme bir karma daiha 'getirip karma karışık bir 
hale getirmenin doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. 
Yoksa, ahde vefasızlık mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Kumbasar. 

MEHMET ALİ KUMBASAR — Muhterem 
arkadaşlar, Komisyon Sözcüsü arkadaşımızı din
ledim. Benim söylemek istediğim şu: Madem, 
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nispî temsilde karma listenin bu mahzurları var
dı, biz niçin 1957 de bunu vatandaşa anlatmadık? 
Aksine niçin, nispî temsil sistemini ve karma 
listeyi getireceğiz dedik? Şimdi o zaman vadetti-
ğimizin aksini yapıyoruz, Ben1 bunu kabul etmi
yorum. Halka anlatsaydık Sayın Sahir Kurut-
luoğlu haklı olabilirdi. Bugün haklı değildir. 
Liderler seçimle ortadan kalksa bile, birtakım 
kutup partiler birleşerek iktidara gelse büo mil
lete verdiğimiz sözü tutmaya mecburuz. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU—:• Efendim, ifade za'fıma bağışlasınlar, 
kendilerinin • anlayacağı şekilde ifade edemedim. 
Ekseriyet sistemi içinde partilerin iştirakinin 
menedilmesi, karma listelerin menedilmesi bir 
zulüm idaresini getirir, bu müşahedeyi yaptık 
derlerse haklıdırlar. Bu sistem içinde partilerin 
müşterek liste yapıp yapmamaları, karma oy 
bahsi ayrı bir mevzu teşkil eder. Bu sistemin 
aslmda karma liste mevcuttur. Ekseriyette ola
cağı gibi bir partinin bütün sandalyaları kazan
ması bahis mevzuu değildir, bir çevre itibariyle 
listeler karma olarak netice verecektir. Aslında 
mevcudolmıyan bir şeyi tekrar ihya etmeye lü
zum olmadığını ifadeye çalışıyoruz. Biz zulmün 
müdafii değiliz. Hiçbir kimsenin böyle feirşey 
düşünmeye hakkı yoktur*. Bu kürsüden böyle bir 
fikir mütalâa etmeye cesaret edilemez. Ama biz 
sistemin icabını izah ediyoruz, yoksa ahde vefa
sızlık asla bahis mevzuu değildir. Bunun ifade
sini yapmış bulunuyoruz. Kendilerinden özür 
dilerim, yanlış anlatmışım, mazur görsünler. 

BAŞKAN — Sual soracak arkadaşlar var, 
lütfen efendim. 

Buyurun. 
FAHRİ BELEN — Nispî usulü takibedon 

devletlerde liste usulü yok mudur? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLÜ-
OĞLU — Arz edeyim, Paşam: 

Bahis mevzuu olan konu karma liste değildir. 
Partilerin seçimden evvel müşterek liste ve işti
rakleridir. Nispî temsilde iştirak şöyledir. Nispî 
temsil sisteminin tatbik edildiği yerlerde parti 
iştirakleri şöyledir. Müşterek matbu listeyi bas
tırıp dağıtmakla değil, seçimlere tekaddüm eden 
muayyen bir zaman içinde, seçimlere müşterek 
gireceklerini yetkili mercie bildirip ilân etmekle 
yapılır. Her parti tekaddümen iştiraklerini mer-
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ciine bildirmiş olmakla beraber herbiri ayrıca ken
di listeleriyle seçimlere katılır. Müşterek listeler
le değildir. Beraber girdiklerini ilân eden partile
rin herbirisiniıı aldığı oy yekûnu iştiraklerini ilân 
eden partiler bir" parti imiş gibi telâkki edilerek 
nazara alınır ve o şekilde kaydedilir. Bu parti 
listeleri içinde hangi adayların kazandığı meşe
si de ayrıca halledilerek milletvekilleri iştirak
lerini ilân eden partilere verilir. Tevzii bu yekûn 
üzerinden yapılır. Ekseriyet sisteminde olduğu 
gibi birleşip müşterek liste bastırarak seçimlere 
katılmak usulden değildir. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
14 mcü maddenin (Siyasi partiler müşterek 

•liste halinde aday gösteremezler) fıfcrasının kal
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Fahri Belen 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
«Siyasi partiler müşterek liste tanzim edebi

lirler.» 
Celâl Sungur Mehmet Ali Kumbasar 

BAŞKAN —,• Takrirleri tekrar okuyup oyla
rınıza sunacağım. 

(Fahri Belen'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takririn 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Celâl Sungur ve Mehmet Ali Kumbasar in 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takririn 
dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kahıl eden 
ier... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi patrilerin adaylarını tesbit etmeleri 
MADDE 15. — Siyasi partiler, seçime katı

lacakları iller için, adaylarını aşağıdaki şekilde 
tesbit ederler : 

A) Siyasi partilerin yetkili merkez organ
ları tarafından gösterilecek adaylar : 

Çıkaracağı milletvekili sayısı, 
5 - 9 olan illerde Birden, 

10 - 14 » » îkiden, 
15 - 19 > » Üçten, 
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20 - 24 » » Dörtten, 
25 - 29 .» » Beşten, 

'30 - 34 » •» Altıdan, 
35 - 39. » » . Yediden, 
40 - 44 » » Sekizden, 

fazla olmamak üzere; bu adayların göste
rileceği illerden çağırılacak birer temsilcinin o 
partinin yetkili merkez organlarına katılması 
ile teşekkül edecek kurul tarafından tesbit edi
lir. 

Bu suretle, gösterilecek adayların, sayısı, o 
siyasi parti, bütün seçim çevresinde seçime ka
tılmış olsa bile, 60 tan fazla olamaz. 

B) Diğer adaylar, siyasi partilerin illerde 
aday seçmeye yetkili kurulları tarafından oy 
verme gününden önceki otuz beşinci gün yapı
lacak seçimle belli edilir. Bu adayların aldıkları 
oylar, listedeki sıralarına esas olur. 

C) A bendine göre seçilen adayların liste
deki sırası, partilerin yetkili merkez organları 
tarafından tanzim edilir. Bu esas saklı olmak 
üzere, yetkili merkez organları, illerden seçi
len adayların, listedeki sıralarını hiçbir suretle 
değiştiremezler. 

BAŞKAN —- Bu madde hakkında söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Alp Kuran, 
Kaif Aybar, 
İmadettin Elmas, 
Vahap Dizdaroğlu; 
FERDA GÜLEY — Evvelâ komisyonun 

izahat vermesini istiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATIF ÖDÜL — 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde en ziyade 
hassasiyetle durulan maddelerden birini teşkil 
eden 15 nci madde hakkında söz alan arkadaş
lara takaddümen mâruzâtta bulunmak istemek
teki maksadımız maddeyi yazarken hangi meb-
deden hareket ettiğimizi, görüşümüzün ve hede
fimizin ne olduğunu esbabı mucibe lâyihasında 
daha geniş şekilde açıklamak fırsatı hâsıl olursa 
görüşmelerde kolaylığa, suratliliğe kavuşabilece
ğimiz ümididir. Bu bakımdan dinlemek husu
sunda müsamahanızı evvelce lütfetmiş sayarak 
mâruaztıma başlıyorum : 

Muhterem arkadaşlarım; müzakerelerde mû-
tadolmuş bir tâbirle arz edeyim, maddenin bir 
bahtsız tarafı vardır; ismi ve anlayışı genel 
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1 Arkadaşlar, komisyonun düşündüğü budur. 
I Siyasi partilerin tüzüklerinde yer alacak hü-
I kümlerin, kurultay ve genel merkezlerince va-
I rılaeak kararların hiçbir zaman, seçim netice-
I sinde Mecliste siyasi partiler merkezlerince gös-
I teri İmiş adayların ekseriyeti teşkil edecek bir 
I hadde Yarmış olmasına taraftar değiliz. Bu 15 
I uci. maddeyi yazarken, hareket noktamın ve 

görüşümüz budur. Önlemek istediğimiz ihtimal 
ve netice bundan ibarettir. Biz inandığımız bu 
görüşe Yüksek Heyetinizin iştirak edeceğine, 
Yüksek Meclisin komisyonla beraber olduğuna 

j kaaniiz. Tahdit şekilleri, derecesi, nisb^ti, aday 
tesbitinin ne surette, ne şekilde yapılacağı .hu
susunda hiçbir ısrarımız mevcut değildir. Ge
tirdiğimiz tasarı tetkiklerinizle, ikmallerinizle 

I kemalini bulacaktır. 
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merkezlere kontenjan tanıyan bir madde ola
rak görülmüştür. Halbuki gerçekten böyle de
ğildir. Bu madde genel merkezlerin kontenjan 
haklarını tabdideden bir maddedir. Niçin bu
na lüzum gördük? Arkadaşlar, Anayasada ka
bul ettiğimiz bir hükümle siyasi partilerin faa
liyetlerinin demokratik esaslar dâhilinde ce
reyan etmesi ieabettiğini kaydettik. Demek ki 
partilerin davranışında, çalışmasında ve faa
liyetlerinde en önemli noktayı teşkil eden se
çimlere katılmalarında demokratik esasın hâkim 
olması bir müşterek kanaatimizin Anayasada 
ifadesini bulan hükmü halindedir. Mevcut par
tilerin nizamlarında milletvekili . adaylarının 
yüzde 25 ine kadar olanının genel merkezler 
tarafından gösterilmesi yetkisini tanıyan hü
kümler vardır. Siyasi partilerin genel mer-
merkezlere tanınan bu yetkinin daha da geniş
letilmesi ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır. 
Bu ihtimal, tahakkuk ederse Mecliste ekseri
yet genel merkezler tarafından gösterilmiş olan 
adaylardan teşekkül edecektir. Komisyon böyle 
bir neticeyi demokratik anlayışla kabili telif 
görmemiştir. 

Sayın Koksal'm da işaret buyurduğu veç
hile partilerin bu hakkı istimal etmeleri halinde 
iktidara gelmesi halinde o genel merkez aday
larından ibaret bir ekseriyetin Meclis sırala
rını doldurması mümkün olabilir : Böyle bir ne
ticeyi komisyon olarak tasvibetmiyoruz. 

Bâzı arkadaşlarımız «Bu bir siyasi parti tü
züğü meselesidir, siyasi parti genel kurulları
nın takdir meselesidir, Seçim Kanununda işi 
nedir?» dediler. 

Bu görüşe katılmaya imkân göremiyorum 
Kanuna hüküm konmazsa siyasi partilerin tü
zükleri neticede bizi bu ihtimalden uzak tutmı-
labi}ir. Sonra gerçekten siyasi partilerin aday 
tespitine ait hükümlerin seçim, kanunlarında 
yer almadığını öne sürmek imkânı yoktur. Bu 
fikri öne atan sayın arkadaşlarım pekâlâ bi
lirler ki, 1956 tarihli Alman Seçim Kanununun 
19, 21 ve 22 nci maddeleri siyasi partilerin aday
larını ne suretle tesbit edeceği, teklif ve tes
hillerde yapılan itirazların ne suretle halledi
leceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Tercü
mesi önümüzde hazır bulunan bu hükümleri, 
kıymetli zamanınızı israf etmemek için oku
maktan çekmiyorum, 

I Komisyon olarak bu hususta bir tahdit ya-
I pılması zaruretine inanıyoruz ve buna katılma-
I ııızı rica ediyoruz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN'—'Alp Kuran. 

I ALP KURAN — Muhterem arkadaşlarım, 
5 çok değerli Komisyon. Sözcüsü ikna edici bâzı 
I sebepler ileri sürdü gibi gözüküyor. Ancak, ileri 
I sürülen esbabı mucibelerin hiçbirisi varit de-
I ğildir. Bir kere deniyor ki, «Bu hüküm aslında 
I parti merkez kontenjanı bakımından parti mer-
I kczlerine bir yetki tanımak için değil, bu hu-
I susta, partilerin tüzüklerinde bulunan yetkileri 
I sınırlandırmak için konulmuştur.» 
I Fakat acaba bugün Mecliste temsilcileri bu-
I lunan bir siyasi parti mevcut mudur ki, onun 
I tüzüğünde bâzı çalışmalara rağmen parti, mer 
I kez kontenjanı ihdas edilmemiş olsun? 
I Bir kere bu sorunun cevabını vermek lâzım

dır. 
I İkincisi; muhterem arkadaşlarım, mevcut 
I partilerin tüzüklerine göre genel merkez kon-
I tenjanı % 20 ilâ % 25 arasında değişmektedir. 
I 450 milletvekili üzerinden % 20 olarak hesab-
I edeeek olursa/k bu takdirde genel merkezlerin 
I kontenjanı 90 milletvekili tutmaktadır. Bina-
I enaleyh 30 milletvekili bir indirme yapılmakta-
I dır. Ancak, 6te yandan, bu suretle genel merkez 
I kouterıj'anı tammıyan partilere de bu konten-
I jan kesin bir ifade ile tanınmış bulunmaktadır. 
I Yani tüzüklerinde ve genel kongrelerinde kon-

I' ten jan tammıyan partilere de bu yetlki kanun
la. verilmekte, ihdas edilmektedir, 

— 182 
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Kaldı ki, parti genel merkezlerinin aday 

tâyini hususundaki yetkileri gerçekten talıdid-
olunmak isteniyorsa, bugün mevcut bâzı par
tilerin tüzüklerinde % 20, % 25 kontenjan ta-
nünniTiŞ olsa bile, bu kontenjan % 5 i aşamaz 
denebilirdi. Merkez milletvekilleri 20 - 25 (ki
şiye indirilebilirdi. Bu bakımdan, merkez 'kon
tenjanını tahdidetmek için konulmuş gilbi gö
züken bu madde, aslında merkez kontenjanını 
ihdas etmek ve parti genel kongrelerinin tüzük 
tadilâtiyle bu kontenjanları ilga etmesini önle
mek için sevık edilmiş gibi gözükmektedir. Ha
kikaten komisyon partilerin merkez kontenjan
larını samimî olarak sınırlandırmak ve bir par
ti merkezi tahakkümü yolunu açmamak istiyor
sa, kanuna ya partilerin merkez kontenjanla
rının kanunen menedildiğine dair bir hüküm 
koyması veya 3 - 5 kişilik bir kontenjan tanı
ması lâzımgelirdi. 60 kişiye çıkarmaması gere
kirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan başka as
lında 15 nci madde; 10 ncu madde üzerinde 
merkez kontenjanının hangi sebeplerle tanın
maması gerektiğini belirtmeye çalışırken de 
arz ettiğim gibi, parti merkezlerine çok geniş 
salâhiyet tanır mahiyettedir. Merkezin yetkisi 
ve nüfusu 60 kişilik kontenjanı çok aşıyor. Me
selâ, (A) partisi 10 milletvekili çıkaran bir ilde, 
ilk seçimlerde, kontenjan hakkını kullanmamış, 
parti merkezinden kimseyi aday göstermemiş, 
o ilde kontenjan hakiki olan iki kişi parti teş
kilâtından seçilerek Meclise gelmiştir. Bu şa
hısların tutumundan memnun olmıyan parti 
merkezi ne yapacak? Farzedelim ki, (A) par
tisi o ilde üç milletvekili çıkarmıştır. «Gelecek 
seçimlerde, o ilde iki kişilik kontenjan hakikimi 
kullanarak bunları aday listesinin başına alı
rım» demek suretiyle, aslında ilk seçimlerde 
kontenjan kullanılmıyan yerlerde dahi, millet
vekilleri üzerinde genel merkez tesir icra et
mek vö baskı altında bulundurmak imkânına 
sahibolabilecektir. Zira, 15 nci maddenin (A) 
bencline göre parti merkezleri kontenjan hak
kını diledikleri ilde kullanmak ve değiştirmek, 
(,C) bendi icalbı da parti merkezleri tâyin ettik
leri adayların listedeki sıralarını istedikleri gi
bi tanzim etmek durumundadırlar. Bu bakım
dan komisyonun mütalâalarına iştirak etmeye 
imkân yoktur. 
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Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, demok

ratik bir düzende, partilerin faaliyetlerinin ve 
iç bünyelerinin de demokratik olması lâzımdır. 
Biz bir yandan demokratik ananeleri teessüs 
ettirmeye ve diktatörlüğü önlemeye çalışırken, 
bir yandan- da daima diktatörlük kaynağı ola
rak tezahür eden parti genel merkezlerinin ta
hakkümünü meydana getiriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple, dün de 
ifade ettiğim gibi bir milletvekili değil minnet-

. vekili yaratacak mahiyette olan bu maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını; parti kontenjanlarının 
hiçbir parti tarafından ihdas edilmemesini ve
ya hiç değilse 5 ile tahdidedilmesini teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Raif Aybar. Yok. 
Adil Sağıroğlu. 
ADİL SAĞIROĞLU — Efendim, 15 nci 

madde bir taraftan partilerin tüzüklerine göre 
merkez adayı bulunmıyan partilere bir nevi 
merkez adayı koyma, mecburiyeti vermektedir. 
Bunu iki noktadan ele almak lâzımdır. Evvelâ 
D. P. iktidarı zamanında Genel Merkez hâkimi
yetinin memlekete ne gibi neticeler getirdiğini 
göz «önünde bulundurmak icabeder. 1950 - 1960 
seneleri arasında bu memleketin çektiği ekse
riyet sisteminden ziyade bir genel merkez hâ
kimiyetinden ileri gelmiştir. Genel merkez kon
tenjanını tanırken geçmişteki tatbikatı göz önün
de bulundurmamız lâzımgelir. Çünkü kendi tü
züklerinde merkez adaylarını kabul etmemiş 
olan partilere bir mecburiyet koymak, gerek 
memleketin âtisi bakımından ve gerekse demok
ratik bir zihniyete gitme yolunda olduğumuza 
göre, kabul edilir bir husus değildir. Çünkü, 
partilerin merkez kontenjanının tahdidedil-
mesi vakıalara uygundur. Hakikaten eğer tah-
didetmiyecek ve geniş imkânlar sağlıyacak olur
sak, bir partinin kendi tüzüğüne göre bütün 
adayları merkezden tesbit imkânını sağlaması 
ve bir parti hâkimiyeti ve iktidara geldiği tak
dirde de bir diktatoryaya gitmesi imkânı veril
miş olabilir. Bunun için merkez adaylarının 
tahdidini yapmak ve hiçbir kontenjan tesbit 
etmek istemiyen partilere daha demokratik im
kânlar sağlamak lâzımgelir. Tüzüklerinde böyle 
bir şey olmıyan partilerin serbest bırakılma
sını arzu ediyoruz. Bu merkez kontenjanı ve
rilirken yine bunun da yalnız birkaç kişi tara
fından değil, geniş bir heyet tarafından tesbi-
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tini uygun görüyorum. Böyle bir lcntenjan 
verilirken hiçolmazsa bu partinin teşkilâtı bulu
nan yerlerden de birer temsilci bulunmasının 
doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Partiler ancak kendi tüzüklerine göre mer
kez kontenjanını % 15 olarak tesbit edebilirler. 
Merkez adaylarının bunu tecavüz etmemesi ge
rektiği kanaatindeyim. 

Takririmi Riyasete takdim ediyorum. 
KOMISYON SÖZCÜSÜ ATIF ÖDÜL — 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü görüşmeler
de, Sayın Kuran ve Sayın^ Sağıroğlu'nun' ifade
sinden anladığımıza göre madde hakkında ar
kadaşlarımızın görüşü bizim düşüncelerimizin 
tamamen aksine tecelli etmiş ve bâzı kanaatlerin 
doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu husustaki 
fikirlerimizi tekrar etmekle zamanınızı zıyaa 
uğratmak istemiyoruz. Arkadaşlarımızın bize 
aksettirmiş olduğu görüşleri, Yüksek Heyetini
zin üzerinde hassasiyetle durduğu fikirleri anla
mış bulunuyoruz. Bu bakımdan yeniden tanzim 
etmek üzere bu maddenin 'komisyona verilmesi
ni rica ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeler vardır, bu önerge
lerle birlikte Tüzüğün 118 nci maddesi gereğin
ce komisyona... («önergeler okunsun, reye arz 
edilsin» sesleri) 

SIRRI ATALAY — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz efendim. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Seçmenin tam serbestlik içinde oy kullana

bilmesi ve tercih sırasının doğrudan doğruya 
seçmen tarafından tâyin edilmesi balkımlarından 
görüşülmekte olan kanun tasarısının bu hakları 
sımrlıyan 15 nci maddesinin yeniden tanzim 
edilmek üzere komisyona iadesini arz ve teklif 
eyleriz. 

î. Selçuk Çakıroğlu Bedri Karafakıoğlu 
Hikmet Bin ark Ferhan Arlkan 
Feridun Üstün Suphi Doğukan 

Bedî Feyzioğlu Kemal Türkoğlu 

SAİT ERDİNÇ — Maddenin reddi hakkın
da .teklifim vardır, bu reddedilirse ancalk geri 
almak lâzımgelir. 

BAŞKAN — Efendim, 118 nci madde, (Ko
misyon tadilnameleri istediği takdirde verilir) 
der. Bu itibarla önergeleri okujyup, zapta geçi
rip, ondan sonra komisyona vereceğim. 
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Başkanlığa 

Bir siyasi parti tüzüğünde yer alması gere-
'ken 15 nci maddenin, kanundan çıkarılmasının 
reye konulmasını arz ve teklif ederim. 

Suphi Doğukan 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 15 nci maddesinde sevik edilen hü

küm bütün fıfcralariyle partilerin iç düzenine 
ait hususları tanzim eden Ibir hükümdür. Ka
nunla tanzimi gerekmez. 

Partilerin tüzükleri, kongrelerin kararları, 
talimatnameleri bu işleri tanzim eder. Yetkili 
parti organları seçim öncesi, parti içi ve parti 
dışı ikonjonktürü de göz önünde tutularak aded 
ve nitelik olarak tâyin ve tesbit eder. Yoklama 
günü ve namzetlerin sıralanması, partilerin tü
züklerine göre partinin yüksek sevkü idaresin
den kongre ve umumi efkâra karşı mesuliyeti 
bulunan mercilerin hakkı ve vazifesidir. Par
tilerin tüzüklerinin antidemokratik olmamasına 
dair Anayasada da hüküm vardır. Bu sebepler
le 15 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Raif Aybar; 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partilerin, kendi tüzükleri ve genel 

kongre ('kurultay) kararları ile «merkez adayı» 
göstermeyi kabul etmemeleri halinde bu hakkın, 
kanunla, parti merkezlerine verilmesi caiz olma
dığından, maddenin bu yolda değiştirilmesi lâ
zımdır. Merkez adayı gösterme hakikim, mad
dedeki âzami sınırlar dâhilinde sadece bu hak
kı kendi tüzüklerinden ve genel kongre (karar
larından almış olan partilere tanımak yerinde 
olur. Bu sebeple 15 nci maddenin, (<a) bendinin 
ilk satırındaki ibare kaldırılarak yerine aşağı
daki ibarenin yazılmasını arz ve telklif ederiz. 

Tuhan Feyzioğlu Emin Paksüti 
:Suphi Doğukan Hasan Tez 

«A) Siyasi partilerin, merkez organları ta
rafından aday tesbiti, bu hakkın tüzükleri veya 
genel kongreleri tarafından kabul edilmiş olma
sına bağlıdır. Bunu kabul eden partilerin mer
kez organlarınca gösterilecek 'adaylar:» 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Adil Sağır oğlu 
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Madde 15. — Siyasi partilerin adayları ve 

adayların listede/ki sıraları tüzüklerine göre bel
li edilir. Siyasi partilerin merkez organlarına 
tüzükleri gereğince aday gösterme yetkisi ta
nınmış ise bunların sayısı o partinin gösterdiği 
milletvekili adayları sayısının % 15 ni geçemez. 

Merkez adayları o partinin teşkilâtı (bulunan 
illerden çağırılacak birer temsilcinin o partinin 
yetkili organlarına katılması ile teşekkül ede
cek 'kurul tarafından tesbit edilir. 

Merkez 'adaylarının listedeki sıraları parti
lerin yetkili mer'kez organları tarafından tan
zim olunur. Bu esas saklı kalmak üzere, yetki
li merkez organları illerden seçilen adayların 
listedeki sıralarını hiçbir suretle değiştiremez
ler. ı 

Riyaset Makamına1 

Madde 15 in (a) bendinin aşağıda arz olu
nan şekliyle kabulünü ve (C) bendinin madde
den çıkarılmasını arz ve telklif ederiz. 

Madde 15. — A); Tüzüklerinde merkez ada
yı gösterebilme yetkisi bulunan siyasi partiler 
milletvekili sayısının % 10 nu kadar merkez 
adayı gösterebilirler. 

îmadettin Elmas Celâl Sungur 
Burhan Akdağ Cemal Yıldırım 

Babür Ardahan 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin kaldırılmasını arz ve teklif 

ederiz. 
Cevdet Göboloğlu Orhan Köprülü 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 15 in (a ve c) bentleri çıkarılarak 

aşağıdaki şekilde maddenin düzenlenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Vahap Dizdaroğlu 

Siyasi partilerin yetkili merkez organları 
tarafından aday gösterilemez. 

Siyasi parti adayları partilerin, illerde 
aday seçmeye yetkili kurulları tarafından oy 
verme gününden önceki 35 nci gün yapılacak 
seçimle belli olur : 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Vedat Dicleli Sırrı Atalay ı 
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A) Siyasi partilerin tüzüklerinde merkez 

organları tarafından aday gösterme yetkisi 
sarahatan varsa, bu yetki, o siyasi partinin gös
terdiği milletvekili adayı sayısının yüzde onu
nu aşamaz. 

B) Diğer adayları, siyasi partilerin illerde 
aday seçmeye yetkili kurulları tarafından de
mokratik ve çok sayıda seçici tarafından oy 
verme gününden önceki 35 nci gün yapılacak 
seçimle belli edilir. Bu adayların aldıkları oylar, 
listedeki sıralarına esas olur. 

C) Birinci fıkraya göre seçilen adayların 
listedeki sırası yoklamada kazananların sıra
sında 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 nci den önce ola
maz. Bu esas saklı kalmak üzere illerden seçi
len adayların listedeki sıralarını yetkili merkez 
organları değiştiremezler. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partilerin yetkili merkez organları 

tarafından gösterilecek adayların, tamamen 
o partinin kendi organlarına bırakılmak üzere 
15 nci maddedeki (a) bendinin kanundan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Ethem Serim 

Başkanlığa 
15 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilen. 

kabulünü rica ederim, 
Saygılarımla. » 

Sait Erdinç 

Madde 15. — Siyasi partiler, yetkili mer
kez organlarına aday gösterme hakkı tanıdık
ları takdirde, bunun mitkarı, o siyasi parti bü
tün seçim çevresinde seçime katılmış olsa bile 
20 den fazla olamaz. 

Partiler aday listelerinde demokratik esas
lara göre hareket ederler. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıdaki 15 nci maddenin çıkarılmasını arz 

vo teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Sait Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin (a) bendinin (siyasi parti

lerin yetkili, merkez organları tarafından mer
kez adayı aday gösterilemez) şeklinde değişti
rilmesini, 
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(b) bendinde de adaylar, siyasi partilerin 

illerde aday seçmeye yetkili kurulları tarafın
dan oy verme gününden önceki 35 nci gün ya
pılacak seçimle belli edilir -şeklinde bırakılma
sın, 

(c) bendinin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hızır Cengiz Enver Kırker 

BAŞKAN — Bu önergelerle birlikte mad
denin komisyona iade edilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SIRRI ATALAY — Usul hakkında söz iste
miştim. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi okuyoruz efen
dim. 

Adaylığını koyamıyacak olanlar 
MADDE 16. — Yüksek Seçim Kurulu ve il 

seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim 
kurulu başkanları yurdun hiçbir seçim çevre
sinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler. 

Yukarıki fıkrada yazılı görevlerden, ancak 
adaylığını koyacak olanlar, o göreve seçilme
den önce çekilebilirler. Adaylığı tercih edenler, 
bu tercih hakkını, görevi kabulden sonra kulla
namazlar. 

Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede, 
memurlar, hakkında konulan kayıtlara tâbi 
olurlar. 

il ve ilçe seçim kurullarında görev kabul 
eden yargıçların bu seçim çevrelerinde ve Yük
sek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün 
seçim çevrelerinde, ikinci dereceye kadar (bu 
derece dâhil) kan ve sıhrî kısımları adaylıkla
rını koydukları ve aday gösterildikleri takdir
de, bunlar, seçim kurallarındaki görevlerinden 
çekilmek ve durumu derhal yetkili merciine bil
dirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun. / 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaş
larım; adaylığını koyamıyacak olanları belirten, 
müzakeresini yaptığımız 16 ncı maddenin ikinci 
fıkrasında, «Yukardaki fıkrada yazılı görev
lerden, ancak adaylığını koyacak olanlar, o 
göreve seçilmeden önce çeiklebilirler» denilmek
tedir. «Yukardaki fıkrada yazılı görevlerden» 
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I deyince, yüksek malûmları olduğu veçhile Yük

sek Seçim Kurulu ve il seçim kurulu başkan 
ve üyeleriyle ilçe seçim kurulu başkanları hâ
kimler olarak bu göreve seçilemezler. Hâkimler 
bu göreve tâyin edilirler. Tâyin edilen hâkim
ler tâyin emrini tebellüğ ettikleri andan iti
baren görevlerine başlarlar. O itibarla bende
niz, «bu göreve seçilmeden evvel» tâbiri yerine 
«bu göreve tâyin edilmeden evvel» tâbirinin 
kullanılmasının daha uygun olacağı kanaatinde
yim. 

Malûmuâliniz, Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun me
riyete girmesi sebebiyle Adalet Bakanlığı ilgili 
mahkemelere gerekli tebligatı yapmıştır. Yük
sek Seçim Kurulu Kanununun meriyetinden 
itibaren 3 gün içinde, il seçim kurullarında 7 
gün içinde teşekkül edecektir. Şu hale göre 
buralarda vazifeli olan hâkimlerin belli olmuş 
olması ve göreve tâyin edilmiş bulunması lâ
zımdır. Bu arkadaşlar seçimde adaylıklarını 
koymak isterlerse bunlar, şimdiden bundan 
menedilmiş durumundadırlar. 

Teşekkül etmiş olan Yüksek Seçim Kurulu 
üyelerinin adaylığı bahis mevzuu olması ha
linde de kanunda bu sarahat yoktur. Kanaatim
ce bir fıkra ile vaziyet düzenlenmelidir. Key
fiyeti yüksek nazarlarınıza arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMÎSYÖN SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUT-

LUOĞEU — Efendim, Muhterem. Hızır Cengiz 
arkadaşımızın birinci fıkrada noksan gördük
leri husus kendilerinin buyurdukları şekilde 
değildir. Zira Yüksek Seçim Kurulu seçimle 
teşekkül eden bir heyettir. Seçilemez kelimesinin 
burada kalmasında zaruret vardır. 

İkincisi teşekkül etmiş olan Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin adaylığı bahis mevzuu ol
ması halinde bir sarahat yoktur dediler. Yük
sek Seçim Kurulu daimî bir teşekküldür, böy
le bir şeye lüzum hâsıl olursa bir geçici mad
de ile yapmak imkânı hâsıl olacaktır. Bu 
maddede yeri yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

I 1er... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

I Memurların adaylığı 
MADDE 17. — Devlet, katma bütçeli idare-

1 1er, il özel idareleri, belediyelerle, bunlara bağlı 
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daire ve müesseseler, İktisadi Devlet Teşekkül- ı 
leri ve bunların kurdukları müesseseler ve or
taklıkları ile kamu tüzel kişiliklerinde, memur | 
ve hizmetli olarak çalışanlarla, yargıç ve yargıç i 
sınıfından sayılan memurlar, aday olmak ve
ya aday gösterilmek için istifa zorunda değil-
dirleı*. ' 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin baş- j 
langıemdan iki ay önce, seçimin yenilenmesine ' 
kara verilmesi halinde, yenileme kararının ilâ
nından başlıyarak yedi gün içinde istifa etme
dikçe, görevli bulııdukları seçim çevresinden 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler J 
ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Oktay Ekşi. I 
OKTAY EKŞİ — Muhterem Heyetinizi pek 

kısa bir süre için işgal edeceğim. 
Bu 17 nei maddenin son fıkrasında (yukar

da gösterilen zevatın 7 gün içinde istifa etme- | 
dikçe, görevli bulundukları seçim çevresinde 
adaylıklarını koyamıyacakları) yazılıdır. 

Yukarda gösterilen memurlar dışında bü
tün Türkiye'ye şâmil görevleri bulunanlar var
dır, meselâ müsteşarlar vardır, genel müdürler 
vardır, ve sair önemli görevliler vardır. Bu 
zevatın istifa etmemesi, görevleri sebebiyle aday
lar arasında eşitliği bozucu bir sonuç doğura
caktır. 

Benim istirhamım böyle müessir görev sahip
lerinin tesir edebilecekleri seçim çevrelerinde 
aday olmalarını önlemek maksadını taşımaktadır. 
Devletin yüksek makam sahiplerinden bir insanı 
düşünün, görevi dolayısiyle üç beş vilâyete em
retmek imkânı bulunmaktadır. O halde, istifa 
etmedikçe, bu vilâyetlerden aday gösterilmeme-
lidir. Meselâ İçişleri Bakanlığı Müsteşarı bütün 
memleket çapında emretme gücüne sahiptir. Bu 
şekilde emretmek gücüne sahip bir mevkide bu
lunanların görevinden ayrılmadan adaylıklarını 
koymamaları lâzımdır. Böylece eşitlik sağlanmış 
olacaktır. Bu maksatla bir önerge veriyorum. Ka

bulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Halil Akyavaş. 

HALİL AKYAVAŞ — Pek muhterem arkadaş
larım, bu madde, kendi çevresinde memurluk ya
pan memurlara adaylık yolunu kapatmaktadır. 
Madde aynen şöyle demektedir: 

«Madde 17. — Devlet, katma bütçeli idareler, 
il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire | 
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i ve müesseseler, İktisadi Devlet (Teşekkülleri ve 

bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile 
kamu tüzel kişiliklerinde, memuı* ve hizmetli ola
rak çalışanlarla, belediye başkanları, hâkim ve 
hâkim sınıfından sayılan memurlar, aday olmak 
veya aday gösterilmek için istifa zorunda de
ğildirler. 

I Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin foag-
! langıemdan 2 ay önce, seçimin yenilenmesine 
I karar verilmesi halinde, yenileme kararının ilâ

nından başlıyarak yedi gün içinde istifa etme
dikçe, görevli bulundukları seçim çevresinden 

J adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler.» 

Halbuki Anayasanın ilgili maddesi şöyle der : 
«Aday olmak memurluktan çekilme şartına 

i bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla iaday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir.» Komisyonun getirdiği se
çim kanununda bütün memurlar aynı hükme tâbi 
tutuluyor. Bence bir vali, bir emniyet müdüriyle 
köydeki bir öğretmen veya nüfus memuru aynı 
şekilde tesirli değildir. Polatlı'nın (A) köyün
den bir öğretmen Ankara'dan adaylığını koydu
ğu zaman belki bir tesiri olmaz ama Ankara Va
lisinin Ankara'dan adaylığını koyduğu zaman 
seçimlere tesiri olabilir. 

Bu bakımdan burada memurlar arasında bir 
istisna tanımak lâzımdır. Şimdi memur, seçim
lerin ilânını mütaakıp bir hafta içinde istifa 
edeee'k ama adaylığı kazanıp kazanmıyaeağmı 
garanti edebilir miyiz? Edemeyiz... Adaylığını 
koydu, fakat kazanamadı; meslekinden de is
tifa etti, sonra ne olacak? 

Bir atasözü vardır. «Dimyata pirince gider
ken evdefki bulgurdan olmamalı». Bu bakım
dan hiç olmazsa iburada memurları sımflandır-
maliyız. Hangi memurların Jcendi seçim çevre
sinde adaylığını koyabilecekleri, hangilerinin 
koyamıyacakları belirtilmelidir. 

1957 seçimlerini mütaalkıp bâzı memur arka
daşlar seçimlerde kaybedince tekrar vazife ala-

I madıkları için ilgili maddede bir değişiklik 
yapmak lâzımgeldi. Bu daha evvel konuşuldu. 
Oktay Ekşi arkadaşımızı bu bakımdan destek
liyorum efendim. 

Karar sizlerindir arkadaşlar. , 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-

1 OĞLU — Efendim, prensibolarak memurların 
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istifa etmesini kabul etmiyoruz. Ancalk; hiz- j 
met ettiği seçim çevresi içinde adaylığa tâlib-
olacak ise hizmet gördüğü sırada, nüfuz etme, 
vaitler v. s. ihtimali bakımından bu memurun 
adaylığa tâlibolacaksa istifasını zaruri gör
dük. Ancak Oktay Ekşi'nin ifade ettiği husu
sa yani Dahiliye Vekâleti Müsteşarı Türkiye'
nin her tarafında müessirdir meselesine gelin-
ee; bu fikre pe*k mütemayil değiliz. Hiçbir 
müsteşarın her yerde nüfuz icra edeceği ka
naatinde değiliz. Yapsa dahi yine memurlarda 
olduğu gibi daha evvelden bunu yapacaktır. 
Niyet etti ise bir suiistimale, bunu seçime ta
kaddüm eden yedi gün içinde değil, hazırlığı
nı çok daha evvelden yapmış olacaktır. Bu iti
barla memnuiyetleri genişletmekte bir fayda 
yoktur. 

Bir memurun istifa edip etmemesi haline ge
lince ; bu kolay bir iş değildir. Bunun için bir
takım riskleri nazarı dikkate alması icabedecek- . 
tir, evvelinden düşünmesi lâzımdır. 

Ancak şunu arz edeyim (ki, bundan sonra 
gelecek iktidarların muhalefetten adaylığını 
koyanlara yeni istikbale doğru gitmek imkân* 
larımn arandığı bir zamanda tekrar memuriyet 
vazifesi vermemesi kolay kolay mümkün olama
yacaktır. 

RIZA ISITAN — Belediye reislerinin, me
mur olmadıklarına göre, istifa etmeleri mecbu
riyeti olacak mıdır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU — Memur olup olmadığında tereddüt 
yoktur, intihapla gelmiş insanların memur vas
fında olup olmadıklarının tâjyini Memurin Ka
nununun ikinci maddesinin hükmüne göre mü
talâa edilir. Bu itibarla, maddenin tadadettiği 
hususlar dâhildir sanıyorum. 

RİZA ISITAN'— Efendim, Memurin Kanu
nu karşısında idare meclisi azaları v. s. memur 
değildir. Çünkü, (sicil) kaydı var. 

SAHİR KURUTLUOĞLU — Efendim, telka-
üdiyesi işler mi? 

RIZA ISITAN — İşler. Fakat, Meclisi Umu
mi üyelerinin de, Belediye Meclisi üyelerinin de 
tekaüdiyesi işler. 

SAHİI$ KURUTLUOĞLU — işlerse kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Komisyon sözcüsü 
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memur vasfını tâyinde zannederim hataya düş
tü. Belediye reisleri, seçilmiş bir heyetin icra 
organlarıdır. Seçimle iş 'başına gelirler. Memur 
statüsüne, Memurin Kanununun birinci madde
sine tâbi değillerdir. Bu itibarla memur sayı
larak hakkında muamele • yapılması doğru ol
maz. Sadece bâzı belediye reisleri memuriyet
ten (gelmişse emeklilik hakkını tamamlasın di
ye emekliliğini iştirakçi olarak idame ettirebi
lir. Bu ona memur vasfını vermeye (yetmez. Bu 
itibarla memur saymamak lâzımdır. Eski (ka
nun ayrı bir hükümle belediye reislerini istifa
ya tâbi tutmuştu. 

OKTAY EKŞİ — Efendim, komisyon sözcü
sünün; müsteşar, umum müdür ve yüksek dere-
celi memurlar hakkında' iyi niyetli düşüncelerine 
katılırım. Hepsinin tutumunu peşin olarak 
hüsnüniyetli telâkki ederim. Ancak düşününüz, 
bir genel müdür aday olmak suretiyle, katıldığı 
hâdisede yani seçimde taraf teşkil ettiğini ilân 
etmiştir. Taraf teşkil ettiğine göre bu zat kazan
mak için bütün imkânlarını kullanacaktır. Seçim 
çarpışmalarında elinden geleni (elbette gücü 
yettiği kadar) yapacaktır. Böyle mücehhez bir 
aday seçim çevresifrıe gittiği zaman, diğerleri ile 
arasında bir eşitsizlik doğacağı kanaatindeyim. 
Sadece bu noktayı tavzih için Yüksek Huzuru
nuzu işgal ettim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

SÖZCÜ SAHİR KURUTLUOĞLU — Efen
dim, belediye meclislerinin mahallî tesirleri mu
hakkaktır. Ama, hem belediye riyasetinde otur
sun, hem de aday olsun ibu, kanunun esprisi ile 
bağdaşamaz. Bu itibarla, biz burada, mahallî 
vazifeden istifayı mecburi görüyoruz. İstifa mec
buriyeti vardır. Hem adaylık, hem belediye reis
liği olamaz. İstifa etmelidir,. 

Şimdi, burada eğer, kâfi görülmüyorsa; (ve 
belediye reisleri) kaydının konulmasında fayda 
vardır efendim. 

.t 

BAŞKAN —, Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

17 nci maddedeki yargıç kelimeleri yerine 
(Anayasa Kanununda olduğu gibi) hâkim keli
mesinin kullanılmasını arz ve teklif ederim 

Hızır Cengiz 
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Yüksek Başkanlığa 

Arz ettiğim sebeplerden dolayı 17 nci madde
nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Oktay Ekşi 

Son fıkra : Ancak bunlar, genel ve ara seçim
lerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilen
mesine karar verilmesi halinde yenilenme karara
nın ilânından başlıyarak yedi gün içinde istifa 
etmedikçe görevlerinin tesir edebileceği hiçbir 
seçim çevresinde adaylıklarını koyamazlar^ aday 
gösterilemezler ve seçilemezler. 

Yüksek Başkanlağa 
17 nci maddenin birinci fıkrasına (Belediye 

başkanları) cümlesini arz ve teklif ederim. 
Vasfi Gerger 

B AŞKAN— Beye vaz'etmek için önergeleri 
tekrar okutuyorum. 

(Oktay Bkşi'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler,... Kabul edilmemiştir. 

(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu.) 
' BAŞKAN — Komisyon. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
'kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
«Memur ve hizmetli olarak çalışanlarla belediye 
reisleri» şeklinde olacaktır. «Belediye reisleri» 
kelimeleri ilâve elilmiştir. 

(Hızır Cengiz'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon. 
SAHİR KURUTLUOĞLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN —» Komisyon Ikatılıyor. önergeyi 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin son fıkrasındaki «ancak» 

(kelimesinden sonra gelen (bunlar) kelimesi ye
rine (illerin genel idare teşkilâtında müşterek 
kararname ile belediye başkanları) ibaresinin 
kabulünü arz ve telklif ederim. 

Kemal Türkoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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i Maddeyi son şekliyle okuyoruz efendim. 

Memurların adaylığı 
MADDE 17. — Devlet, katma bütçeli idare

ler, il özel idareleri, belediyelerle, bunlara bağ
lı daire ve müesseseler, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve bunların kurdukları müesseseler ve 
ortaklıkları ile kamu tüzel kişiliklerinde, me
mur ve hizmetli olarak çalışanlarla, belediye 
başkanları, hâkim ve hâkim sınıfından sayılan 
memurlar, aday olmak veya aday gösterilmek 
için istifa zorunda değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin haş-
• langıcmdan iki ay önce, seçimin yemlenmesine 

karar verilmesi halinde, yenileme kararının 
ilânından başlıyarak yedi gün içinde istifa et
medikçe, görevli bulundukları seçim çevresin
den adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Ordu mensuplarının adaylığı 
MADDE 18. — Her sınıftan muvazzaf su

baylarla askerî menıur, askerî 'adlî yargıç ve 
astsubaylardan ordudan ayrılma haklarını ka
zanmış bulunanlar : 

Genel ve ara seçimlerin ıbaşlangıcmdan iki 
ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi 
hailinde, yenileme kararının ilânından başlıyarak 
yedi gün içinde, ayrılma isteğinde bulunmadıkça, 
görevli oldukları veya emirleri altındaki askerî bir
lik ve^müesseselerin bulunduğu seçim çevrelerin
den ve oy verme gününden en az kırk gün önce ay
rılma isteğinde bulunmadıkça, yurdun hiçbir 
seçim çevresinden, adaylıklarını koyamazlar, 
aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği, en yakın âmire verilecek bir 
dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibi-

I ne aidolduğu, âmir tarafından onanır ve doğru
ca bağlı bulunduğu Bakanlığa derhal gönderi
lir. Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair 

I bir belge.ve mertebeler silsilesi yoliyle âmirle
re de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde tel-

I grafla da müracaat caizdir. 

• Dilekçenin Bakanlığa geldiği tarihten itiba
ren, nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin 

I kabul edilip edilmediği dilekçe sahibine ve 
I âmirlerine tebliğ olunur. 
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Ordudan ayrıflnıa hakkınıl kazanmış olanla

rın ayrılma istekleri (harb ve seferberlik halleri 
müstesna) reddedilemez. Ayrılma istekleri ka
bul edilenlerden, milletvekili seçilmemiş olanlar 
sonradan bu istekten vazgeçemezler ve orduya 
dönemezler. 

Ordudan ayrılma hakkım kazanmamış olduk
larından dolayı, ayrılma istekleri reddedilen
ler, aday listesine giremezler ve adaylıklarını 
koymıyanlar seçilemezler. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev ba
şında bulundukları sürece propaganda mahiye
tinde hiçbir harekette bulunamazlar. 

Resmî elbîse ile propaganda yapmak ve bu 
mahiyette her hangi bir harekette bulunmak 
yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Bir önerge var. Okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin ilk satırındaki yargıç keli

mesi yerine hâkim kelimesinin konulmasını, 
Beşinci fıkradaki «müstesna» kelimesi yeri

ne de «dışında» kelimesinin 'konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Hızır Cengiz 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
SÖZCÜ SAHİR KURUTLUOĞLU — Katili^ 

yoruz. 
Efendim, burada; maddenin alttan 4 ncü 

satırında, «koyamazlar ve seçilemezler» keli
meleri; «koyamaz ve seçilemezler» şeklinde 
olacak. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi komisyonun düzeltisi ile birlikte 
bu şekilde oya sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Adaylık için müracaat 
MADDE 19. — Milletvekilliği adaylığı için 

oy verme gününden önceki otuzuncu gün saat 
on yediye kadar müracat edilir. 

Bu müracaat, adayın, milletvekili seçilmek 
istediği çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, 
bu kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıf
ları haiz olduğunu belirten bir yazı ile yapılır. 
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Kurul başkanlığı, müracaatın almağına dair bir 
belge verir, müracatı ilân eder ve derhal Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirir. 

Siyasi partiler tarafından müracaat, seçimi
ne katılacakları çevrelere ait aday listelerinin, 
genel merkezleri tarafından, yukardaki süre 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna alındı ve belgesi 
karşılığında verilmesi suretiyle yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il se
çim kurullarına bildirir. 

Yüksek Seçim Kurulu bütün müracaatleri, il 
seçim kurulları da kendi çevrelerine aidolanları, 
alışılmış araçlarla, geçici olarak, ilân ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir çevreden adaylık 
MADDE 20. — Bir kimse, birden fazla se

çim çevresinde aday olamaz, aday gösterilemez 
ve seçilemez. 

BAŞKAN —' Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok?.. Maddeyi yüksek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müraeaatlerin incelenmesi 
MADDE 21. — il seçim kurulları, kendi se

çim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları 
inceleme sonunda, bu kanunda yazılı adaylık 
şartlarında noksanlık veya aykırılık bulundu
ğunu görürse, durumu, ilândan itibaren iki 
gün içinde müracaatçıya, parti il başkanlarına 
ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok?.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

Adayların ilânı 
MADDE 22. — Adaylıklar kesinleştikten 

sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları, 
oy verme gününden önceki yirminci gün, se
çim çevreleri itibariyle radyo ve Resmî Gazete 
ilo ilân eder. 

İl seçim kurulları da kendi seçim çevrele
rindeki adayları, alışılmış araçlarla ilân ederler. 

' BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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x Adaylıktan istifa ve ölüm 

MADDE 23. — Aday listelerinin kesinleş
mesinden sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna 
kadar nazara alınmaz ve o adayın bulunduğu 
listede değişiklik yapılmaz. 

Ancak bu gibiler, seçim sonunda, milletve
killiğine seçilmiş bulunurlarsa, istifaları bü
küm ifade eder ve yerlerine, listede sıra iti
bariyle kendilerinden sonra gelenler seçilmiş 
olurlar. 

ölüm halinde dahi listelerde değişiklik ya
pılamaz ve bu halde 11, 12 ve 13. ncü maddeler 
hükümleri, uygulanmaz. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ZEKİ BALTACIOĞLU — Bir milletvekili 
adayı istifa ediyor. İstifa seçim sonama kadar 
hüküm ifade etm:.r«.;jck; seçimden sonra listede, 
kendisinden sonraki aday seçilecektir. Halbuki 
bir, i'ki, üç. milletvekili ve hattâ dört milletve
kilini havi bir liste bir ilin bütün milletve
killiklerini kazanabilir. Bu şekilde milletve
kili çıkaran vilâyetler çoktur. Bu şekilde o il
deki milletvekillerin tamamını kazanmış olan 
bir partinin listesinden bir aday istifa ederse 
bu takdirde başka bir listedeki aday milletve
kili olacaktır. Bu hususu komisyonun açıklama-' 
sini rica ediyorum; ileride tereddüt olmaması 
bakımından. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUT-
LUOĞLU — Efendim; bu müesseseyi, adayların 
partilere seçim sıralarında müşkülât yüklememe-
leri için, bu zaviyeden getirmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla, iyi bir madde olduğu kanaatinde
yim. 

Sayın Baltacıoğlu arkadaşımızın ifade et
tiği husus, maddede mevcuttur efendim. Ken
disinden sonra gelen, kendi listesine veya son
ra gelen listeye demektir. 

Bu arada, bir hususu ifade edeceğim ki 
netice kendiliğinden tahassul eder sanıyorum : 
(Ölüm vukuunda, yukardaki fıkra hükmü uygu
lanır) seklinde maddenin kabulünü rica edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun maddede yaptığı 
tadille maddeyi yeni şekliyle tekrar okuyoruz. 

Adaylıktan istifa ve ölüm 
MADDE 23. — Aday listelerinin kesinleş-
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meşinden sonra, adaylıktan istifa, seçim sonu
na kadar nazara alınmaz ve o adayın bulundu
ğu listede değişiklik yapılamaz. 

Ancak bu gibiler, seçim sonunda, milletve
killiğine seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hü
küm ifade eder ve yerlerine, listede sıra itiba
riyle kendilerinden sonra gelenler seçilmiş olur-
laf. 

Ölüm halinde dahi listelerde değişiklik ya
pılamaz ve bu halde 11, 12 ve 13 ncü maddeler 
hükümleri uygulanmaz. Ancak yukarıki fıkra 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Takrir geldi. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin ikinci fıkrasının «an

cak seçim sonunda istifaları hüküm ifade eder» 
şeklinde değiştirilmesini, 

Üçüncü fıkradaki halde kelimesi yerine de 
hallerde kelimesinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Üye Üye 
Hızır Cengiz , Enver Kırker 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-
LUOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan son şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III. Bölüm 

Seçim günü işleri 

Kullanılacak oy puslası 
MADDE 24. — Milletvekili seçiminde : 
a) Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı 

usuller gereğince sıraya konulmuş olan adayla
rın adlarını gösteren basılı oy puslaları, 

! b) Bağımsız adaylar için, yalnız bir ba
ğımsız adayın adı basılı veya el ile yazılı oy pus
lası kullanılır. 

| BAŞKAN — Saat 17;30 da toplanmak üzere 
i oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16;55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Rifat Çini, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, müzakereye 
devam ediyoruz. 

24 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
(24 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Alp Kuran. 
ALP KURAN — Muhterem arkadaşlar, oy 

puslasını tâyin ve ifade eden bu ı24 ncü madde
nin birinci fıkrasına söylenecek bir şey yok. 

Yalnız 27 nci maddedeki karma liste ile ilişiği 
bakımından (b) bendi üzerinde durmak müm
kündür. (ıb) bendine ıgöre bağımsız adaylar için 
tanzim edilecek olan oy puslalarr ancak bir tek 
bağımsız için olacaktır. 27 nci maddede üzerinde 
birden fazla bağımsız aday ismi basılı veya el ya
zısı ile yazılmış oy puslalarının muteber olmıya-
cağı, bunların iptal edileceği belirtilmiştir. 

Bu durum karşısında, meselâ 25 milletvekili 
çıkaran bir seçim, çevresinden oyunu bağımsızlara 
vermek istiyen seçmen, oyunu »bir siyasi partiye 
veren seçmenlerden farklı olarak, ancak bir tek 
bağımsız adayın adını yazmak veya o adayın adı
nı muhtevi oy puslasını sandığa atmak suretiyle 
oyunu verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde, bir parti 
listesinde yer almıyan bağımsız bir adayın; ne 
kadar değerli ve tanınmış »bir şahıs olursa olsun, 
seçilmesine hemen hemen imkân yoktur; Nitekim, 
eski Başbakanlardan Hamidiye Kahramanı Sayın 
Rauf Orıbay, zannediyorum 1947 de idi, kendisi
nin memleket büyük hizmetlerine ve büyük şöh
retine rağmen, bağımsız olarak adaylığını koydu
ğu ara seçimlerinde kazanamamıştır ve onun kar 
şısmda, sanırım, şimdi komisyon sözcüsü olan, 
Halk Partisi adayı Sayın Atıf ödül Bey kazan
mıştır. Filhakika, siyaset ilmî ve vakıalar göster
mektedir ki, siyasi partilerin mevcudolduğu yer
lerde ancak parti listelerinde adı olanlar kazana
bilmektedirler. Ancak, fiiliyatta böyle olsa dahi, 
Anayasanın 55-nci maddesinde (Her vatandaş se 
içilme hakkım haizdir) dedikten sonra, bunun 

icabı bağımsızlara da kendi aralarında bir liste 
yapma imkânını vermek lâzımgelir. Ancak bu su
retledir ki, nispî temsil usulünde, bağımsız aday
ların seçilmesi bir nisbet dâhilinde belki mümkün 
olabilir. Gerçekten meselâ 25 milletvekili çıkaran 
bir seçim çevresinde seçmen, oyunu tek bir aday 
için kullanmayı düşünmiyecektir, psikolojik bir 
mekanizma ile bunu istemiyecektir. Çünkü seçim
lerde 'gaye, siyasi iktidarın terekküp tarzına ve 
iktidara ıgelecek kimselere müessir olmak olduğu
na ıgöre, seçmen vatandaş mümkün mertebe çok 
sayıda temsilciyle parlâmentoda kanaatlerini mü
dafaa ettirmeyi temin etmek istiyecektir. Bunun 
için de, 25 milletvekili çıkaran Ibir seçim çevresin
de, bir tek şahsa - bağımsız adaya - değil, 25 kişi
ye oy vermek istiyecektir. .Bu bakımdan, hiç de
ğilse, yalnız bağımsız adayların isimlerinden mü
rekkep basılı veya el yazısı ile bir liste tanzim 
edilmesi imkânı sağlanmalıdır. 

iBu suretle zannediyorum ki, seçme ve seçilme 
ıhakkma daha fazla saygı gösterilmiş olacaktır. 

Esasen arz ettim, bağımsız adaylardan mürek
kep liste yapma imkânı sağlansa bile, bunun fiili
yatta bir önem taşıması, bağımsızların seçilmesi, 
son derece müşkül ve hattâ imkânsız olduğuna 
göre, hiç değilse nazari alanda, şeklî olarak va
tandaşlara seçme ve seçilme hakkının daha geniş 
ölçüde sağlanması igerekir. 

IBu itibarla, bendeniz ı2 nci bendin değiştiril
mesi hususunda bir önerge veriyorum. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir efendim. 
BAŞKAN — Şükûfe Ekitler. 
ŞÜKÜFE EKİTLER — Muhterem arkadaş

larım; tasarının 24 ncü maddesinden sonraki 
maddeler bize tercihli oy sistemini getirmektedir. 

Verdiğim bir muhalefet şehri ile, tercihli oya 
taraftar olmadığımı ve bunun yerine karma liste 
usulünün kabulünün daha faydalı neticeler ve
receğini arz ettiğim için bu noktai nazarımı 
izah maksadiyle söz almış bulunuyorum. Kar-
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ma listeye lüzum var mı? Bana göre bizim 
memleketimizde karma liste seçim mevzuatımı
zın takibettiği tarihî seyrin zaruri bir neticesi
dir. 1950 tarihli Seçim Kanunu seçmen irade
sine saygı gösteren ve seçmene iradesini tam 
bir serbesti içinde izhar etmesi imkânını sağlı-
yan bir kanundur. Bilâhara bu kanun 1954 se
çimlerini takiben ve ikinci bir defa da 1957 de 
seçimlerinin arifesinde ve güç birliğini önlemek 
için geçmiş iktidar tarafından bâzı tahditlere ve 
tadillere tâbi tutuldu. Bu suretle seçmen ira
desini izhar edenken bâzı kayıtlar altında bıra
kıldı ve tahditler yapıldı. Bunların, büyük seç
men kütleleri üzerinde derin psikolojik tesir
leri, tepkileri olmuştur. Bunu cümlemiz bili
yoruz. 

Bugün huzurunuza gelmiş olan yeni Millet
vekili Seçimi Kanunu tasarısı hakikaten de
mokratik esaslar dairesinde itina ile hazırlan
mış bir kanundur. Ancak bu kanunun tekem
mül ettirilmesi için, (karma liste usulünün, ka
bul edilmesi yani seçmenin partili veya parti
siz adaylar arasından dilediklerini bir kâğıda 
yazmak suretiyle, karma liste yapmak ve bu 
suretle iradesini tam ve serbest olarak kullan
mak yetkisine sahibolması -gerekir, kanaatin
deyim. (Bravo sesleri) 

Şimdi denilmektedir ki, çoğunluk sistemi 
cari olan yerlerde karma liste şarttır, başfka 
türlü olamaz. Fakat, nispî temsil sistemini ka
bul ettiğimize göre bu sistem mahiyet itibariy
le karma listeye müsait değildir. Çünkü nispî 
temsil sisteminde, seçmen oyunu partiye veri
yor. Yani, hangi partinin memleket idaresini 
ele almasını istiyorsa o partinin listesine oy ve
riyor. Şahıslara oy verme demek olan karma 
liste usulü ile nispî temsil bu bakımdan bağda
şamaz, denilmektedir. 

' Kanaatimce bu mütalâa doğru değildir. 
Çünkü karma liste usulü; nispî temsil prensi
bi ile şahsa oy verme usulünü telif eden sistem
dir ve ıbugün nispî temsili kabul etmiş ve sene
lerce muvaffakiyetle, tatbik etmiş birçok mem
leketlerde nispî temsille beraber karma liste 
muvaffakiyetle yürümektedir. Misal olmak üze
re İsviçre, Fransa ve Belçika'yı verebilirim. 
Belçika Kanununun bir hususiyeti de; orada 
her üç sistemin yani nispî temsil sistemi, 
D'Hondt sistemi ve karma liste, sisteminin yan-
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• yana ve beraberce yürümekte olmasıdır. Bu şe

kil Belçika'da bugüne kadar muvaffakiyetle 
tatbik edilmektedir. Nispî temsil usulünde seç
men reyini partiye verecektir. O halde bu, ik
tidara gelecek partiyi tâyin eder. Karma liste 
usulü kabul edilirse seçmen seçim ile iktidara 
gelecek olan partiyi tâyin ettiği gibii, ona mu
halefet partisi olarak hangi partiyi görmek is
tediğini de işaret etmiş olacaktır. Bu bakım
dan karma liste şekli bloke liste sisteminden 
ve tercihli oy usulünden eksik değil, daha mü
tekâmil bir usuldür. 

Yalnız karma listenin bâzı mahzurları ileri 
sürülüyor. Bunlardan birisi şekle taallûk et
mektedir. Karma liste, usulünde seçim günü 
sayım, dclküm uzunca zaman alır ve seçim em
niyeti bakımından bâzı zorluklar meydana ge
lebilir. Bu mahzur, bir dereceye kadar varittir. 
Fakat, şunu hemen ilâve edeyim ki, aynı mahzur, 
tercihli oy usulü için de aynen varittir. 

Bu mahzuru, kanaatimce fazla îzam etmemek 
lâzıma. Gerekli sayım ve döküm formülerleri evvel
den matbu olarak hazırlanmak şartiyle karma 
usulle, normal santiar içinde ve süratle seçim so
nuçlan almaıbileceğine inanıyorum. 

Karma liste usulüne karsı ileri sürülen diğer 
bir mahzur da dekapitasyon denen ve listenin 
başında bulunan, 1 noi derecede şahısların dü
şürülmesi için bâzı tertipler yapılabilmesi ihti
malidir. Şunu derhal .arz edeyim ki; bu malhzur-
lar terciilhli oy uısulünde de aynen vardır. Bu iti
barla bu mahzurlar karma liste aleyhin'de ve 
tercihli oy lehinde hiçbir tercih sebebi teşkil et
miyor. Bunun için bir önerge veriyorum ve orada 
diyorum, ki; karma liste usulünün şimdi işaret 
ettiğim mahzurlarını önleyici bâzı tedlbirlerin 
alınması şartiyle tasarıda karma liste usulünün 
kabulü faydalı olacaktır. Bu tedlbirler dünya se
çim mevzuatında yer almış muhtelif memleketler
de tatbik edilmiş klâsik tedbirlerdir. Bunların 

: en başında baraj usulü gelir. Meselâ karma liiste-
; lerin hüküm ifade etmesi için o seçim çevresinde 
; kullanılmış oyların muayyen bir miktarına baliğ 

olması lâzımdır. Bu barajın yüzde nisbeti, mem-
| leket şartlarına ve icaplarına göre, hassas bir şe

kilde ayarlanabilir. Seçmenin karma liste yapar-
i ken her 'hangi ıbir baskıya uğramasını önliyecek 

tedbirleri almak ve karma listenin seçmen eli ile 
ı ve tam bir serbeslik içinde yazılmasını sağlamak 
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sureti ile karma liste usulünü tasarıda yer alma
sını arz ve rica ediyorum. (Alkışlar) 

MEHMET HAZER — Bu maddenin 15 nci 
madde ile alâkası vardır, beraber mütalâa edil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyonun 'bir talebi yoktur. 
Buyurunuz, Muhattın Gürün. 

i . 

MUHİTTİN GÜRÜN — Muhterem arkadaş
lar; 24 ncü madde mîllet vekili seçiminde kulla
nılacak oy pusulalarını tâyin ve tesbit etmekte
dir. Bu maddeye göre milletvekili seçiminde si
yasi partiler adayları için matbu oy puslaları, 
bağımsız adaylar için tek şahıs adı yazılmak su
retiyle tanzim edilen oy puslası kullanılabilecek
tir. Maddenin bu şekilde kalması, karma liste usu
lünü bertaraf etmektedir. Bunun yerine, sonra 
gelen maddede, tercihli oy usulü konulmaktadır. 

Bu şekli: nispî temsil esasının zaruri Ibir icabı 
imiş gibi kabul ettirmeye çalışan elimizdeki ta
sarı, oy vermede, seçmenin önüne partileri getiri
yor ve seçmeni, muayyen partileri tercih ve on
lara oy verme şıklarından birisiyle karşı karşıya 
bırakıyor. Halbuki bendeniz şunu ifade edebili
rim ki: Türk seçmeni, şahıslara gözünü kapıya-
rak, sadece partilere oy vermeye alışmış bir seç
men değildir. Bu itibarla şahısları daima göz 
önünde tutmak istemekte ve bunlardan dilediği
ni çizip yerine bir başkasını yazmayı kendi oy 
serbestimin birinci şartı olarak telâkki etmekte
dir. Bu itibarla bu telâkkiye kıymet vermek lâ
zımdır. Seçimi seçmene sevdirmek ve onu kendi 
•arzusiyle sandık başına getirmek için bu, göz 
önünde tutulacak esaslı bir noktadır. Bu itibar
la karma oy puslası tanzimine imkân vermedik
çe seçmenin alâkasının gereği gibi sağlanabilece
ğine bendeniz inanmamaktayım. 24 ncü madde
nin, karma liste Olarak oy puslası tanzim imkâ
nım verecek şekilde, tadil edilmesi zarureti var
dır. Bir önerge takdim, ettim. Komisyon gerek
çesinde karma liste lehinde oy puslarının mah
zurları olarak ileri sürülen sebepler; memleketi 
idare edecek parti liderlerinin bertaraf edilmesi 
imkânına yol açması ve zemin hazırlaması, ikinci 
olarak da seçim neticelerinin alınmasını gecifcti-
rebileceği noktalarında toplanmaktadır.. İşte kar
ma liste usulünün reddi için bellifbaşlı bu iki se
bep ileri sürülmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bir seçim sistemini; bir se
çimi seçmene sevdirebilmek ve sandık başına onu 
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I şevkle götürebilmek için bu mahzurlara göğük 

germek ve mümkün olan sair tedbirlerle bunla-
I n ü önlenmesi imkânlarını araştırmak gerekir. 

Bu itibarla, izin verin, karma oy puslasını ka-
I bul edelim. Bu suretle, hakikaten seçmeni sandık 
I başına götürmenin çarelerini arayalım. 
I Teklifim budur. Kabulünü rica ederim. 
I Karma oy puslası kabul edildiği takdirde, za-
I ten tercihli oy sistemine kendiliğinden lüzum kal-
I mıyacaktır. 
I 'Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Kemal Türkoğlu, 

KEMAL TÜRKOĞLU — Muhterem arka-
I daşlar; benden evvel konuşan arkadaşlar karma 
I liste tanzimi hakkında mütalaa serd ettiler. 
I Zannediyorum ki bunun yeri 27 nci maddedir. 
I Bu madde karma listeleri muteber addetmiyor. 
I Bu husustaki mütalâaları 27 nci maddeye bı-
I rakarak bendeniz sadece bu 24 ncü maddenin 
I ikinci bendi üzerinde duracağım. Muhterem 
I Seçim Komisyonumuz anlaşılıyor k i ; Millet 
I Meclisine bağımsızların girmesini istemiyor; 
I onların ellerini, kollarını bağlıyor, ondan sonra 
I müstakil adaylık koymak mümkündür diye hü-
I küm getirmek istiyor. Partiler istedikleri gibi 
I listeler tanzim edecekler, fakat müstakiller an-
I cak teker teker olarak seçimlere gidecekler. 
I Muhterem arkadaşlar; partiler büyük teşki-
I lâtı olan ve maddi imkânları bulunan teşekkül-
I lerdir. Ancak seçim esnasında bir partiye inti-
I sabetmemiş olan bağımsızlar vardır. Daima ha-
I kikati müdafaa eden bağımsızların müstakil 
I olarak Meclislere gelmelerinde fayda vardır. 

I BİR ÜYE — Hikmet Bayur geldi de ne ol-
I du? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Hik-
I met Bayur ilk zamanlarda vazifesini gördü, 
I maalesef sonraları yolunu şaşırdı. Bâzı müsta-
I killer vardır ki, hayatlarının sonuna kadar dü-
I rüstlüklerini muhafaza etmekte başarı göster-
I mislerdir. Onun için kötüler örnek alınmamalı-
I dırlar. 
I 24 ncü maddenin (lb) 'bendine; (bağımsız 
I adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı ba-
I sili veya el ile yazılı oy puslası, kullanılır) de-
I niyor. 
I Bununla anlaşılıyor ki, 2 bağımsız aday, 
I 5 bağımsız aday bir araya gelerek, matbu oy 
1 puslası bastıramıyacaklar. Bu, tamamen antide-
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mokratiktiri İstanbul'da 31 milletvekili seçile
cek. Ama, seçmenler yalnız bir tek adayı ba
ğımsız olarak seçmek hakkına sahib olacak. Ya
hut da 31 vatandaş bir araya gelerek, müştere
ken seçim bölgelerini gezmek, propaganda yap
mak, müşterek oy puslası bastırarak kendileri
nin-Meclise seçilmelerini temin etmek imkânın
dan mahrum bırakılıyorlar. Bu, hiç doğru de
ğildir. Bu itibarla bendeniz bu bentteki; «yal
nız bir bağımsız adayın adı» ibaresinin kaldırıl
ması suretiyle fıkranın düzeltilmesini teklif edi
yorum. Bana göre fıkra şöyle olacaktır : «Ba
ğımsız adaylar için basılı veya el ile yazılı oy 
puslası kullanılır». Tahdit ibaresi sbu suretle 
kalkmış oluyor. Bağımsız adayların icabında 
müştereken oy puslası bastırmaları ve seçmen
lerin de elleriyle beyaz kâğıda birkaç bağımsız 
adayı yazmak suretiyle oylarını onlar lehine 
kullanmaları temin edilmiş olur. önergenin bu 
bakımdan kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 neü maddenin müzakeresinde salim bir 

sonuca varabilmek ancak, 15 nci maddenin ka
bul edilmesinden sonra mümkün olabilir. 

Bu sebeple 24 neü maddenin müzakeresinin 
15 nci maddenin kabulüne talik edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Hızır Cengiz Enver Kırker 
Adnan Başer 

BAŞKAN — Komisyon!.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATIF ÖDÜL — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 15 

nci madde ile alâkası yoktur. Oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Buyurunuz Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşla
rım; bu 24 neü maddede sistemin bütün itiraz 
edilen unsurları başlıyor. Şimdi reddedilmiş 
olan önergeye bendeniz de, bu 24 neü maddeyi 
15 nci madde ile rabıtalı görerek, katılıyorum. 
Çünkü 15 nci maddenin (B) fıkrasında 24 neü 
maddenin sistemi ile irtibat ve iltisakı olan bir 
hüküm vardır. 

Evet, bendeniz konuşmalarımı geriye doğru 
15 nci maddeye, ve ileriye doğru 25, 34 neü mad-
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delere götüreceğim, tabiî zamanın kifayeti nis-
betinde. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı bize yeni bir 
seçim sistemi getirmiş ve Yüksek Heyetiniz bu 
sistemi kabul etmiştir. 

Bu tasarı; bize, ayrıca, mütaakıp maddeler
de seçim sisteminin variyantlarmı getiriyor. 

Bu tasarı; «Seçim, nispî usulle olsun» diyor. 
Ama daha halkın -seçmediği adaylar, eğer, par
tilerin listelerinde baş taraftaki yerleri işgal edi
yorlarsa, seçim yapılmadan seçilmiş duruma gi
recekler. Her ne kadar 34 neü maddede bir ter
cihli oy mekanizması getirilmiştir, fakat o ha
liyle bunun bir biberon hüviyeti dahi yoktur. 
Bu hususta birçok görüş dinledim ve bu görüş
ler muhtemelen huzurunuza getirilecektir. On
ların da bir biberondan farklı, yani neticeye mü
essir bir mahiyeti olmadığını göreceksiniz. 

Ben bir defa karma listenin nispî sistemin 
tabiatına zıt olduğu mütalâasına iştirak ediyo
rum. Hem nispî sistem olsun, hem karma liste 
usulü, bu olamaz. Ancak.nispî oy sisteminde 
tercih hakkı tasarıda getirildiği kadar olursa 
hiçbir tesiri olmaz. Bu suretle getirilen hak o 
derecede bir keçi boynuzuna benziyor ki, halk 
ilk geveleyişte, yani hemen bu seçimde ağzına 
verilen tatsiz bir keçi boynuzu olduğunu anlaya
caktır. Bendenizin bu mevzuda bir önergem 
var bu önergemle tercihli oy mekanizmasının bu 
tasarının getirdiği gibi değil sistemin esası ola
cak şekilde geniş tutulmasını, daha açık bir de
yimle partilerin yoklamalarla tesbit ve deklâre 
ettikleri adayların seçmen tarafından tam mâ-
nasiyle tercih süzgecinden geçirilebilmesini, bir 
nevi asıl yoklamayı seçim günü halkın yapma
sını istiyorum. Yoklama kurullarını ne kadar 
genişletirseniz genişletiniz, nihayet en fazla 
1 500 - 2 000 kişilik bir topluluk olabilir. Bu 
bir leğene benzer, bir leğen kolayca kirletilebilir 
ama, bir deniz kolayca kirletilmez. Bâzı kimseler 
yoklama yoliyle tanzim edilecek listelere böyle 
geniş surette müdahaleyi tehlikeli görüyorlar. 
Bendeniz ise halk iradesinin listedeki gerçekten 
değerine göre sıralanmış kıymetlerin isabetsiz 
bir şekilde değiştirileceğinden endişe etmemek
teyim. Bu sebeple tercihi tamamen halka bıra
karak halka iltica edelim Bence en doğru yol 
halkın basiretine, sağduyusuna, faziletine iltica 
etmektir. Yoklamalar sadece vatandaşların hu-
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zuruna çıkarılacak adayları tesbit etmeye vası
ta olursa yoklama yapılan yerler bir mezbahaya 
dönmekten kurtarılmış olur. Evet aksi takdir
de, yoklama kurullarının bir kıtal mahallî hali
ne gelmek tehlikesi vardır. Halbuki eskiden ol
duğu gibi yoklama kurulları istekliler arasından 
sadece o ildeki aday adedini tekabül eden adedi 
ve sahiplerini seçer ve bunları alfabetik veya 
her hangi bir sıra ile bir listede deklâre ederse 
adaylar birbirine düşmeden, çünkü peşinen ka
zanmış veya kaybetmiş olmadan, kolektif çalışa
caklar, tercihi tam mânası ile halk yapacaktır. 
Fazla tercih oyu alan kendi sırasını aldığı ter
cih miktarmca yukarıya çıkaracak ve nihayet 
o seçim çevresinde o partiye ne kadar milletve
kili düşerse bu sandalyeler bu tercihli oy hiye-
raşisine göre tevzi edilecektir. Benim teklif etti
ğim bu sistemde bittaki tasarıdaki gibi «zımni» 
oy olmıyacaktır, ki bence iltifata, lâyık görül
mesinin bir sebebini de bu teşkil etmektedir. Zi
ra tasarıdaki şekil hiç dokunmadan listeleri 
sandığa atanları o sırayı beğenmiş kimseler ka
bul ederek «zımni oy» sayıyor. Halbuki 'bil su
retle oy atanların mühim bir kısmı, pekâlâ tem
bel, kayıtsız veya işaret koyamıyacak kadar ca
hil vatandaşlar olabilir. • 

Muhterem arkadaşlar, adayların rütbesini, 
yoklama kurulları değil, halk taksın. Emin olu
nuz ki bütün cahilliğine, biçareliğine rağmen 
halk bu işte daha fazla isabet edecektir. 

BAŞKAN — Sait Erdinç, buyurunuz 

SAÎT ERDİNÇ — Muhterem arkadaşlarım, 
peşinen ifade edeyim ki, ben karmaya silmeye 
taraftarım. Malûmunuz, seçimlerde mümkün 
mertebe parti listeleri kullanılır. Fakat hiçbir 
partiye mensubolmayıp da bağımsız olarak rey
lerini kullanan ibüyük bir vatandaş kütlesi var
dır ki, bu vatandaş kütlesinin de 'benimsediği, 
sevdiği kimselere serbestçe oy vermeleri şarttır. 
Muha!kkak ıbu yola gitmek mecburiyetindeyiz. 
1950 senesinde^ tatbik edilen seçim sisteminde 
pekâlâ karma ve silme usulü vardı. Demokrat 
Parti iktidarı bu usulü ortadan kaldırdığı za
man tenkidlerde Ibulunmuş ve hiçbirimiz bu de
ğişikliği tasvibetmemiştik. 

Şimdi fbiz yapılmış olan bu değişikliği seç
mene, millete anlatırken zorluk çekeceğiz. Mil
lete biz karma listeyi mümkün görerek nispî 
seçim va'dinde .bulunduk, kanaatindeyim. Kurul- I 
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taylarımızda dâ hiç. kimse bugüne "kadar bu 
konuda yeter derecede bilgi sahibi değildi. Biz 
nasıl nispî seçim usulü hakkında millete söz 
vermiş bulunuyorsak silme ve karma liste mev
zuunda da yine millete karşı ten'kidlerimizle söz 
vermiş durumdayız. Arkadaşlar, millet silme ve 
karma sayesinde memlekette sevilen, sayılan de
ğerleri % 100 seçer nispî seçimle birlikte liste
den isim silme ve karma liste usulünü kabul 
edersek Demokrat Partiye karşı yapmış oldu
ğumuz tenikidlere de sadık 'kalmış oluruz. Bu
gün görüştüğümüz tasarı da tercihli oy nazara 
alınmıştır. Vatandaşımızın beğendiği kimseyi 
seçmesi imkânını kabul edilmiştir, denilebilir. 
Bu tamamen nazaridir. Sadece gönülleri okşa
mak için, tenkidleri önlemek için vatandaşa söz
de bir imkân verilmiştir. Bir pembe gözlük ma
hiyetindedir, katiyen işlemez. Parti yoklamala
rında, aday tesbitinde 'karma ve silme usulü
nü kabul etmeye meöburuz. Daha az kimsenin 
iştirak ettiği bu denemede son derece suiisti
mal, olacaktır. Bunların önlenmesi lâzımdır. Bu
nun için umumi seçimde karma ve silmeyi 'kabul 
etmek: durumundayız bunu yapmazsak parti me
selelerini büyük güçlükler içinde bırakmış ola
cağız. Hiçolmazsa tercihli oyu tamamen işler 
bir vaziyete getirmeliyiz.- Bunu kabul ettiğimiz 
takdirde seçimlerde iştirak nisbeti yükselecek
tir. Kabul etmediğimiz takdirde göreceksiniz se
çime iştirak son derece az olacaktır. Bu arada 
bir de şu hususa temas etmek isterim; gerek
çede deniyor ki, karma listeler memleketi ida
re edecek 'kimselerin bertaraf edilmesine imkân 
verir. Ben şahsan buna katiyen taraftar deği
lim. 1950 Seçim Kanununda karma ve sil
me vardı. Bizim anladığımız mânada kıymetli 
adamlar 'bu sistem içerisinde seçimi kaybetmiş 
değil, bilâkis kazanmışlardır. Şimdi getirilmiş 
olan Anayasa sistemi ile hariçten bakan tâyin 
etmek mümkün olduğuna göre memleket içeri
sindeki kıymetli adamlar seçim kazanmasalar 
bile pekâlâ her hangi bir bakanlıkta istihdam 
edilmek suretiyle çalıştırılabilir. Ve hizmetin
den istifade edilefbilir. 

Hattâ ben şuna kaaniim İki, bu sistemle mem
leketi idare edecek şahıslar partilerin tesirin
den kurtulmıyacaklardır. Halbuki karma ve sil
meyi kabul etmiş olursak bilâkis parti genel 
merkezlerinin tahakkümleri önlenecek, memle-
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kette sevilmiyen kimselerin bertaraf edilmesine 
imkânı bulunacak ve böylece vatandaş da hu
zura kavuşacaktır. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Kumbasar Buyu
run. 

MEHMET ALI KUMBASAR — Muhterem 
arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız 24 ncü 
maddenin (A) fıkrası «bu kanunda yazılı usul
ler gereğince sıraya konulmuş olan adayların 
adlarını gösteren basılı oy puslaları» deniyor. 
Bu kanunda yazılı sıra nedir? Bunu araştırdığı
mız zaman 15 nci madde karşımıza çıkıyor. 15 
nci madde ise, komisyonca geri alınmıştır, Ko
misyondan nasıl geleceğini de bilmiyoruz. Şim
di bu maddeyi kabul ederseniz. Komisyon o za
man karşımıza gelip, siz 24 ncü maddede sırayı 
kalbul ettiniz derse ne olacak? Bu bir siyasi 
oyundur. Gelsinler izah etsinler. Yoksa bu mad
deye bendeniz şahsan oy vermem. 

BAŞKAN — Mehmet Hazer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER — Efendim, Kumbasar 
arkadaşımız benim biraz evvel yerimden yaptı
ğım müdahaleyi tekrar ettiler. Bendeniz bunun 
15 nci madde ile alâkalı olduğunu arz ettim. 15 
nci maddenin /kabul edilmesi bir taahhüt altına 
girilmesi demek olur. 15 nci maddenin biraz ev
vel müzakeresi yapılmış ve bu hususta da tak
rirler verilmiştir. Partilerin adaylarını nasıl 
tanzim edecekleri hakkında birtakım kayıtlar 
mevcuttur. Ondan sonra listelerin tanzimine da
ir bir hüküm tedvin olunabilir. Bu madde hak
kında arkadaşlarımız konuştular, kendilerini 
dinledim, bu madde ile hiç alâkası olmıyan söz
ler sarf ettiler. Bu maddeyi 15 nci madde ile 
Komisyon getirdiği takdirde sıranın nasıl tan
zim edilmesi lâzımıgeldiği vuzuhla ifade edile
bilir. Karma ' liste, tercihli oy veya bloke liste 
meselesi bu madde içinde karara bağlanamaz. 
Maddeyi müsaade ederseniz bir daha okuya
yım. 

24 ncü maddede: «Milletvekili seçiminde, siya
si partiler için bu kanunda yazılı usuller (gere
ğince, sıraya konulmuş olan adayların adlarını 
gösteren basılı oy puslaları» denilmektedir. De
mek ki, bu kanun sıraya koyma hükmünü mec
buri tutmaktadır. Bundan sonra gelecek hüküm
ler de bununla ilgili bulunmaktadır. Bu durtan" 
karşısında 15 nci madde hükmünü bir esasa bağ
lamadan bu madde üzerinde bir karara varmak 
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kanaatimce doğru değildir. Çünkü bu madde 

j hükmü doğrudan doğruya 15 nci madde hükmü 
! ile ilgili bulunmaktadır. Nasıl tanzim elitecek., 

burası meçhul kalmaktadır. Bu sebeple meçhule 
i istinaden bir hüküm tesis etmek doğru bir hare

ket değildir. Bendeniz, 27 nci maddede karma 
liste lehinde konuşacağım, blokal sistemin aley-

I hinde konuşacağım. Ayrıca tercihli oy getire;t 
sistemde, vatandaşa tercih imkânı vermiyen bir 
sistem kanaatimle zahirî, yani sadece kelime ola
rak ifade edilmektedir. Sistemin adı tercih hak
kını vermesine rağmen maalesef bu sistemin tat
bikatı vatandaşa bu tercih hakkını vermemekte
dir. Müsaade buyursun komisyon, 15 nci madde
yi bir şekle bağlayalım, ondan sonra oy pusla-
larmı 15 nci maddeye göre tanzim edelim. 24 ncü 

I maddeyi de 15 nci madde gibi igeri alsınlar, son-
| na birlikte müzakere edelim. Aksi halde ne ola-
j cağı belli olmıyan bir neticeye varırız. (Bravo 
j sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Emin Soysal, buyurunuz. 

I EMÎN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz 24 ve 25 nci ve mütaakıp oy sistemini 
bağlıyan maddelerin tamamen alejdıindeyim. 

i Bunlar bir kere vatandaşların oy verme hürriye 
tini tamamen bertaraf edecek bir istikamet almak
tadır. 

I Şimdi soruyorum, komisyona; birinci madde-
j de kabul ettiğimiz «Seçmen oyunu kendisi ve 

tam bir serbestlikle kullanır» hükmünün tama
men hilâfına bu madde ile bu tercihli oy siste
minin nasıl kabul ediyorsunuz? («Yaşa hoca» 
sesleri) («Bravo hoca» sesleri, alkışlar) Burada 
sistem sistem diyorlar, Anayasada da modern, 
modern diyorlardı. Sistem diyorlar ama bakı
yorum maddeler arasında dahi sistem denen şey 
yok. (Bravo sesleri) (Vatandaş oyunu tam bir 
serbestlik içinde kulladır.) dedikten sonra listeyi 
böyle yapsın, oyunu şu listeye versin demek ola
maz, böyle şey olamaz arkadaşlar. Hangi me
totla bunu müdafaaya kalkarsanız kalkınız, benim 
diyeni şahsiyet buna evet diyemez. Benim gön
lüm. buna evet demez, erk çekerim! Demokrat Par
tinin önemli şefi vaktiyle karma listeyi kaldırıp 
tam kendi ;arzusuna göre basma kalıp liste usu
lünü bu memlekette çıkardığı zaman Ağrı'dan 

' Edirne'ye kadar, düşünen vatandaşlar vicdamn-
j da siyasi isyan şeklinde (hayır!) kelimesi yüksel-
i mistir. Bunu söylerken her hanıgi'bir kelime oyı> 
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nu ve edebiyat yapmak için söylemiyorum. Bu- I 
günkü Türk balkı secim bakımından 1946 daki I 
Türk Milleti, Türk halkı değildir. • 1946 daki 
Türk halkı seçim bakımından serbest seçime git
tiği zaman bugünkü Türk halkı arasında büyük 
-fark vardır. Komisyon bu noktayı da takdir et
melidir. Bunun içimdir ki, gelişen, olgunlaşan 
Türk Milleti 1957 de jandarma ve polisin her tür
lü baskısına rağmen demokrat iktidarı düşür
müştür. iktidar şeklen iktidara gelmiştir. Rah
metli Barutçu'nun dediği gibi şeklen ve kanunen 
iktidardalar, yer değiştirmişler ama Türk Milleti 
fiilen izanıyla idrakiyle adam seçmiş, iyiyi, kö
tüden ayırt etmek suretiyle oyunu kullanmıştır. I 
D'Hondt sistemiymiş, filân ısistemmiş, şu daha iyiy- I 
•miş, şu kabul edilse daha iyi olurmuş... Böyle I 
şey olmaz 'arkadaşlar... Hatalar daima büyük 
partilerin partizan idarelerinden dolayı vukubul- I 
muştur. Bu hataları bağımsızlarla beraber millet I 
temizler. Gerek parti listeleri bakımından, gerek
se şahıslar tarafından yapılmış olan hataları miil- I 
letin izanı, milletin idraki temizler. I 

Bilhassa seçimlerde rol oynayacak en mühim I 
unsur, vatandaşların idrakleri ve izanlarıdır. Va- I 
tandaş kütlesi hangi tarafa meyletmişse, o taraf I 
iktidara gelir. Medeni memleketlerin hemen hep- I 
sinde bu böyle olmuştur. Bunun için sureti kati- I 
yede karma liste kalbul edilmelidir. Bu bakım- I 
dan komisyondan bilhassa rica ediyorum, getir- I 
miş olduğu bu hükümde ısrar etmesin, karma I 
usulünü benimseyip vatandaşın takdir hakkını I 
temin ederek, seçim bölgeleri daha iyi tanıyacağı I 
için partilerin listesine girebilecek ahlâki nokta- I 
dan nakisasi olan kitnseleriin parti aday listele- I 
rinde seçilmesini Önlemiş olalım. Yarın senin I 
partinin listesine (alacağın bir şalhsı haüik tanır ve I 
onu listeden ejkararak bu gibi adayların milleti I 
temsiline imkân vermez. Nispî temsili kabul et- I 
tilk, fakat ;bu halkın bağımsız ölsün, partili ol- I 
sun dilediği kimseye oy vermesine mâni olan bir I 
sistem değildir. Bir taraftan hürriyetleri müda- I 
faa ederken, diğer taraftan vatandaşı bağlıya- I 
mayız. Bırakalım, hiç olmazsa parti adayların- I 
dan, bağımsızlardan olsun, dilediği gibi bir lis- I 
te yapmak suretiyle seçim hürriyetini kullansın. I 
(Bravo sesleri) Türk Milleti hissiyle, zekâsiyle I 
artık partili, partisiz en münasip insanları seç- I 
meye muktedirdir. Artık partilerle birlikte in- I 
'sanları seçmek ydktur. Türk Milletinin seçeceği | 
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insanların ekserisi hangi partiyi teşkil ederse o 
parti iktidara gelir. Buna niçin razı olmuyor
sunuz? Sureti katiyede bunu reddederim. Adnan 
Menderes'in yürüdüğü yoldan yürümemeliyiz. 
Eğer karma usulünü kabul etmezseniz, Adnan 
Menderes'le mücadele ettiğim gibi sizinle de mü
cadele ederim., (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cemal Reşit Eyüboğlu, buyuru
nuz. 

CEMAL EEŞÎT EYÜBOĞLU — Muhterem 
arkadaşlar, 24 ncü maddeyi konuşurken karma 

' liste mi olsun, yoksa dondurulmuş liste mi olsun» 
Konusunu müzakere etmek hem mümkündür, 
hem de lüzumludur. 24 ncü maddede prensip ka
rarına varılırsa, mütaakıp maddeler yeniden ka
leme alınmak üzere komisyona havale edilir. Kar
ma liste, yahut bloke sistemlerinden her ikisinin 
de failde ve mahzurları vardır. Mahzur olarak 
ileri sürülen en ciddî sebep şu 'olmak gerektir : 
Bir parti listesine dâhil bulunan ve o parti için 
o bölgede veya bütün memlekette birinci derece
de önem taşıyan liderler üzerine, diğer partiler 
faaliyetlerini teksif ederler, husumet ceflbetmek 
suretiyle parti başlarının listelerden düşürülme
sine çalışırlar. Bâzı da bu parti başlarının, yani en 
kuvvetlilerin seçilmelini önliyebilirler. Bu sistem
de en büyük mahzur budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki sistem muhte
lif şekillerde, muihtelif memleketlerde muhtelif 
zamanlarla tatbik edilmiş, lleh ve aleyhinde bir
çok şeyler söylenmiştir. Biz, bu sidtemi münaka
şa ederken, yabancı memleketlerdeki tecrübeler
den istifade etmekle beraber, memleket gerçekle
rini de göz önünde tutmalk mecburiye tindeyiz. 

1950 seçim sistemimizde vatandaş, istediği gi
bi rey vermek suretiyle başka başka partilere 
mensup kimseler arasında, veyahut partilere 
mensup bulunmıyanlar arasında, tercih yap
mak imkânına geniş ölçüde sahip idi. Türk va
tandaşı demokratik nizam içinde, 1950 de reyi
ni kullanırken böyle bir serbestlik içinde bulu
nuyor idi. Yani Demokrat Partiyi iktidara ge
tiren secimde, seçmen bu hakkını tam serbestlik 
içinde kullanmıştı, 1954 seçimleri de böyle bir 
haleti ruhiye içinde geçmiştir. Fakat sonradan 
Celâl Bayar gibi, Menderes gibi, partilerinin 
bütün mesuliyetlerini şahıslarında taşıyan kim
seler, vatandaşın iradesinin kendilerine az oy 
vermek suretiyle tezahür ettiğini görünce 1954 
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seçimlerini mütaakıp Seçim Kanununda süratle 
değişiklikler yaptırmışlardır. Değişiklik bu 
maksatla ve arz ettiğim sebebin tesiri altında 
yapılmıştır. Parti liderleri, listedeki diğer aday
lardan daha az rey almalarını bertaraf etmek 
istemişlerdir. 1954 tarihinde bu hükmü kanun
larımıza bu sebeple getirmişlerdir. Bendeniz 
karma listenin lehinde olan delilleri zikredece
ğim : Evvelâ ha'lkm oy kullanmasını teşvik 
eder; halkın sandıklara gidip seçeceği kimseye 
reyini vermesi, mânevi bir fazdır. Bu, Türkiye 
gibi demokrasinin başında, çabalama devresin
de olan bir millet için önemlidir. Siyasi parti
leri aday tesibitinde dikkatli olmaya teşvik 
eder. Denemede partililer adaylarını, seçmen
lerin kolaylıkla oy verecekleri kimseler arasın
dan tesfoit ederler. Aday tesbiti mekanizması, 
Türkiye için özel önem taşır. Kanuna hüküm 
konması icabeder. Kütük Kanunundaki hüküm
ler yetersizdir. Aday tesbitinde rey sahibi olan 
vatandaşların, partililerin reylerini kullanırken 
daha dikkatli, daha ilgili olmasını sağlamak 
mecburiyetindeyiz. Listedeki bir aday seçim ka
biliyeti taşımıyorsa o parti bu aday yüzünden 
eksik rey alacaktır. Buna mukabil şu söylene
bilir : Hazırlanmış olan listeler memleketin en 
ücra köşelerine kadar partililer tarafından 
götürülmektedir; bu listelerin dağıtılması sıra
sında mahdut kimseler tarafından bu listeler 
üzerinde değişiklikler yapılması, mahdut şahıs
ları kazandırmak için o partinin ımuvaffakıyet-
sizliğe sürüklenmesi mümkündür. Böyle bir 
mahzur da insanın hatırına gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mahzur (tercih
li bloke liste) usulünde de vardır ve neticeye 
tesir bakımından tâli bir ehemmiyet arz etmek
tedir. Asıl mühim olan vatandaşın, bilhassa 
Türk vatandaşının 1950 senesinden beri alışa
geldiği ve 1954 seçimlerini mütaakıp kendisin
den gasledilmiş asîl ve mukaddes 'bir hak ola
rak inandığı ve inandırıldığı, diledğini seçme, 
dilediğini seçmeme kendisinden nezedilirse, 
vatandaş haleti ruhiyesinde bu, derin yaralar 
açalbilir. Bunu dikkate almak zannederim en 
başta gelen vazifemiz olmalıdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — îmadettin Elmas, buyurunuz. 
İMADETTtN ELMAS — Çok muhterem ar-

kadaşlarım, Meclisin yapmakla mükellef oldu
ğu her iki kanunun zamanında yetişebilmesi 
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için mümkün mertebe söz almamaya çalıştım 
ve şu ana kadar da, söz almış değilim. Yalnız 
konuşulan madde gerek memleketimiz ve mil
letimiz için, gerekse partilerimiz için o kadar 
mühimdir ki, nihayet iki takrir hazırlamak 
ve söz almak mecburiyetini hissettim. 

! Arkadaşlar, 24'ııcü ve 25, nci maddeler bir-
\ birine girift olarak gelmiş bulunmaktadır. 24 
j ncü madde kabul edildiği takdirde, 25 nei mad-
| de için vermiş olduğum takririn kendiliğinden 
i suya düşeceğine inandığımdan hemen bir ikinci 

takrir hazırladım. 25 nci madde için hazırladı
ğım bu takriri 24 ncü maddede vermek lüzumu
nu hissettim. 

24 ncü maddenin (B) bendinde bir husus 
vardır ki, müsaade ederseniz bunu okuyayım : 
Bağımsız adaylar için yalnız (bir. bağımsız ada
yın oyu basılı veya el ile yazılı oy puslasın! 
kullanır. Bu maddede söz almamış olsaydım, 
24 ncü maddenin (B) bendi Yüksek Meclisçe ka-

1 bul edilmiş olsaydı, 25 nci maddeler için vermiş 
I olduğumuz takrirler reddedilecek, karma liste 

yapmak imkânı kendiliğinden. ortadan kalkmış 
I olacaktı. Bu hususta iki takrir hazırladık. Bu-
I nun 'bir tanesi vatandaşın karma liste yapması 
I hakkını bütün hürriyetiyle ve vecibeleriyle va-
I tandaşa tanımak için 1950 Seçim Kanunu 89 
I ncu maddesindeki ibareyi aynen almış bulunu-
I yorum. Bu da şöyledir : 25 nei maddenin tama-
I men kaldırılması veye 24 ve 25 ilci maddeleri 
I mezeetmek suretiyle yeni bir madde halinde su-
I nulmasıdır. 
I Şimdi hazırlamış olduğumuz 24 ncü madde-
I yi okuyoruz. «Milletvekili seçiminde : Seçmen 
I dilediği adayları yazarak oy puslası doldurmak: 
I ta serbest olduğu gibi, matbu oy puslasmda ya-
I zıh isimlerden dilediğini silebilir ve yerlerine 
I başka adayların isimlerini yazabilir.» 

I Yüksek Heyetinizce bu takririmiz kabul edil-. 
I diği takdirde vatandaşların oy verme hakkı tam 
I mânasiyle tanınmış olacaktır. Şayet takririmiz 
I Yüksek Heyetinizin kabulüne mazhar olmazsa 
I Yüksek Heyetinizden şahsım ve millet adına is-
I tirhamım, hiçolmazsa sandık kurullarında 
I içinde beyaz kâğıtların bulunacağı bir hücrenin 
I bulundurulması olacaktır. 
I Şimdi 25 nci madde hakkındaki diğer tekli-
I fimi okuyorum : (Seçmen, seçime katılan siya-
I si partilerin basılı oy puslalarmı kullanabileceği 
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gibi sandık kurulunun vere&ği fiüMrlI^e- ö * Pİkat bu"!eferfı yeni ıSeçim Kanununda da yine 

gıda karma üste yapması hakkını tanımak mec 
$iöfa#î*»tateAlBflı smzasu i#h/4*tesfcSlte& ve 
fBemİ4tat;âtoıı(B&]sıtti4 Mfl^*föltea&(1&& 
Iftn#ıiBMr(Al]$l$an)yİJ>î \~'hVı\v\ !«'.'.;* •{ f'-oı n-n. 
„ ,f.$Ag&AN! -fiıîtaan tKafcaafeyı* böyûrtiMz.'' 

I'; ' t e A N K A B A İ ^ I - , H e p l ^ ^ h ü r ı n ^ İ e 
s'elâmîarım.' Uzun kpnüşmıyacağım, ]T 

J Bfemokrasî İıalfışîn, naİk tarâj^^Ş^ij/jfegjJ. 
len halk idareleri olduğuna «öre,,tuz d&Mrada 
m'iUetm düşüncelerini, istek Tye, arzularını,,Mr 
rmcı planda nazara almak.durumunda olan-bir 
I^^lis'oîk^ls üulunmaMayız. ', , 

Lusturabılır: 
<gıbı duşundıuremezsınız.» 

[Haftanın uç sununu, kâ 

m gibi konusturabilırsmısz,. fa^at,iştrzu,,Qttiiğiin^ 
S l f f U - » 1 

de^vâtânçliâşlar karşıma fcıknı 
İ W Ü İVÎ«U T Taam 

$£=$; ıra»f^yffi^A» 
bir İnsan' İtabadayı" olarak onların 4u§uncelerınL 
nuzurunuza. getirdiği 

arzu ettiğimiz ıhedefe ancak varabıhrız^arjLn^jnj 

beni teyıdedecekleraır, . .. „ ,-, . - , . . , , 

buyurmazsamfc f ,^ 
ama bir ismin silinip diğerinin yazılması geniş 
kütle t a i a â n ^ f se^toıb^p^si^öe^lisSn^'Hatdı-
dıafctBtataî kai^vetîiaezsedkîiMmm6t''lfMİMJ'maf-h 

dteietmliş) (Aa<^mv&>hMiîlo ztttmuuii ylv>a«â.ın 
t«^Ha<iaşlar$fvtarihı$i^ 

F^ttntoranlHFibu^ 
mfeıimaitfjjverihyıiıbetmek 'icîfi«sfnei(igitniip¥airİJ 

Âdmo^ımtinâvaKtetiıdk fctt^bİM&lifc^ ahnfyi 
Adnan Menderes, « ^ A ^ s i n p ^ ^ â m ^ V n V ^ 

ıbozjüjazs îfc, hi&$mefoLK«iuı>&$jile <pttaâ&f>4tö@im 
K#pnu^ j j e^ râ>$m4f lö r î ^^ 

ı«i 

<^a^ l i^ ' sm^ r af ic ı ş1^rV , h n î i î ' J+r '' : . 
^Mi jKİk ^Supnl1 ti»h;^yüWîiPf 

. . ŞUEHt -DOĞ-UÇAK r^ Arkadaşlar, Anayti-» 
$a£un, Tyzg^rdiğM^aMft^^ftjMm^. segme hofeî 
S ^ Ö P H I İflaP$H& bpiw#(mad#8İndB9«(fee ı̂ıaö«j 
<°MSPft ^S1^1? r̂îF '̂itamt-bdi?)-jsev^esUikle jJznilaıraıı̂  
$Jj^^Ü4J^bu\r^i^te»ris^nra£)0^iecÜH 
gfnlljjbu ş^^ayita^meUi'muihfeM^ !bdir.ihiyiibıie!,' 
^ I m ^ ^ m ^ ş , î öjsp ĵîtijifeatKHy îibifoM fŝ gmefe' 
s^l^ s$ş$egse^çıj^®gr4> tdi$r(}rûiz..ıiBatîn^yka^ 
^al^i^J.§eb^;.plp^.v(Î3tp,ialî)^ 
^fiS&f §§ec9İ^*i^) ba$*pjız;il aJdajiı usö^bilniefc 
igip î l,̂ un ;̂fcjisra^ac f̂esınMîv.f TâvafsızĴ TeîaJİîadldaş 
ng^o^^^jnjekjeiti rî *?e «çdeeek/olanlar iJralHt̂  
p a ^ ^ , W # i M i^ulu^aeaktıçf! iKafenlvettigıaik.» 

lWf. ^Mffı s^M*®®r^«y8ra»(ft8»itonjafa)«ıîidiy^ 
Ç^nu.jnas^rtş^f.^ij^lapîi^flttdılöiSa$Ha«, gidfc 

1?H t̂̂ te.'¥E^W?̂ J6 #1aÇWJWi ıgibfti<»rrtlsı»«flaiLvvd lnml 
^ e fyğffl biıj^a^%(Qijigirm^ni§'iîtolünaKİ!Bii^ 
kimseye o^^l^ ı , rjIpglaĵ p(akı> fcakkıaHtkaimat iihm 
ile verirseniz seviniriz. Müsaade ediiı bir kişi de 
otota^e^eyİMfi 'Wüm$ 'TİİÜg^rff, ., 
^^^feA^>!ilrj^u.pik ır iâtou^AuJ: , '! r; 
(1.gJl|>pt .iö^lKBs^iMUİıteiîemu-ı aitkstdaşüU Ĵ 

bfr̂ jşjst̂ m^ v#.Mrî>uswİ!Ü (iiîSlIiaköreHKİyarMiüna'kâ ' 
SStıiSltfaffes11* |P9lfgwJfJÎfiÇtitt Mgrir̂ eielerM^ feğiMp'SUak̂  
^ ^ m#^#1î^.i><P^i!dövirle«i i'ihaJöM'ayafc lW' 
^ft'^FMi'SÖİttfttfi galıhak uicaieder jisiiafttMfia^*1 

m} î̂̂ ra;zMıgerj}9rö(jg(ftüijMp düşröıeliin, iiöM d̂eW) 

g41|Şf^^v,e^Mfriw«i ^e; îbuıddü-imîöytoinda^ne!^7 

rj# q^¥^M?S^tı^amaya>$aM^lımjfŞ^fcil^fz^^ 
luklar .^ey^n^ıdaı ̂ i m t toıevizuUi ten 'bâ§tk>%e$m1iH 

yor mu idi? Vatandaşa biz o zaman ne piyonduk: 

î3ft09İi(f.BrtBlİH>l ıarıolBİ«nq '/o ÎIIB-BCT rn-îoIH'ir>q ia 

farşıı v^^Ml^fSi^'mi^Jİ^^c^ 
aoo — 

h'iirdhhzjp „_cp_3._ ^ _,gız. 
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man yine k o n u ş m a ^ ^ ı z d a y karma liste usulü 
ile beraber nispî temsil usulünün de atfoaşı bir 
arada müdafaasiMSy^pmıy^^îKu idik? 

karahyacagmı söylen^mj^m; ^ ( ^ l a ^ . ^ 

dimizi naM^mj^a^a e d e b i z j, \£cfdanimız,a,n< 
cpv^B^vççeceğj^? Ya» mı hakkınırz buna*? »(Yok 
sesleri^, öyle is>e vatandasın kalem tutan elini, 

bayın komisyon! (Şiddetli ve, şjUtçkH (akslar ^ , 
BAŞKAN ,—«Burhan AkdağJ. tayurunüz. 
BURHAN AKDAG — Muhterem arkadaşlar, 

milletin 10 senedir seçim sistemindeki ıstırabını 
teşkil eden bir ekseriyet usulünü terk edi 
pî usulü kabul etmiş bulunuyoruz. Şimdi ise, 
yüksek komisyon millî iradenin yegâne tecelli 
unsuru olan fert iradesine hiçbir kıymet verini-
yen 24 ncü madde ile huzurunuza çık8?â|^jâ5ril$ 
Fertlerin siyasi partiler 
ğil, insanlıklarına kıymet 
tin istikbali, âtisi iyidir. <&}§$£ i B 4 ^ i r ^ r d e 
Adnan Menderes % ş i ^ ^ 4 ı 4 o Ö n « > J P F W&-

bi bir firma tutmak y o l u n ^ f l u ^ ı ^ ^ u ^ ^ u , ^ ^ 
ru değildlir. Vatandaş partizan idarelerden şi
kâyet ediyor, vatandaşlar arasınlar müstakil 
büyük bir kütle vardır. Bjipfejgy^j^fejgfcrti-
siz memurlar vardır. i j ^ î 3 ^ / ^ f I ^ İ » 3 4 B Ç * ) 
verdiğiniz rey hakkı, ^ |ç i{ ̂ y u ^ ^ ç a r ^ pişi
ğim hf^plaı^ göjZ önünde tutulmazsa, bütün 
mahzurları ile meydana çıkar. Onun için fertler 
fistediği Jmtââda^44#Je'k>îta"fefeia^(fsâ$ibolma-
lıâtr?0^H9lH #âtieRİn r y^âf İ^ teceîİisi d i bucEur. 

Arkadaşlardan rica ediyorum, bti 'Msulstı 
na: 
cĞndi 
Ü1S151 

un¥ 

<îeyı kabul etmeym. ; . I [ f ) B h f ^ B 

ö ö ( ^ İ P > m ^ * * + ,q*oT i ' 
®W$ rııSf^KF'°zür dilernTl> kir ufak eşpfeo 
ri yapmama ınüşgpdehizi rica ediyorum. Birisi
ne beddua ede^cj^jplsam ilk defa Allahtan o za-
Kk?$W&hft$?^ yapmasını dileyeceğim. 

literas M^a^^-ftmi^i^^ffîgiîBiz 

birlikte getirelim. Bu şa^^mififiMe^n 

Yüksek m§mmkk™mio (HolsJaiI 

ile irtibatı dslajp^i|?telîIÎI:hcüı%öiftmî-aitlMââ3 
^elerfi,v|55cncüli»jQİümüaî •$&&&54- ncütiaS8d«Seri-
ttâvjMmâsyonajfMdesiî^ t a r i h i t$eMÜmâ^i2.; a be 
11 Î dYffdatinBio^Efl&y s-ra «sı / tı-uiIvSııh^o bMföy >i o'/ 
*l-'b& lwİJiJ1;4br'j>..ıurw0.*.U' ...T>Ia?"ünt,tH[ .,/ıolnyby BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 

önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Diğer öner-
fglerle birlikte madde komisyona tevdi edile

cektir, 

Madde 30 u okuyoruz. 

avjiAJUJîoa—iF- BÖLÜM 

\*AOB VAU&kY Seçjm sonrası işleri 

- f İ ç t e î # s Ö ^ M u ç l a . r M f e İ ^ İ M M ^ " 

W _ „ „ _ „, ^ T O , 
d a ı i ^ r ^ i r ^ ^ a l â i g î ^ e ^ f f i ^ ^ e ^ ^ a y i ; 
tesbit ed^k 1 ^gpia ig f^ r , ! Mi; ; , i i h l u vr 

JZMuSik^^ti'1-)- •r'.ar«f>ırı!f'Tfbrii>.lfjj;;vT»9 nt'.biJiJanrJ ut 

BAŞKAN• ırblOP ncu maddede tercihli oy me
selesi ! m#K?«nbûjW«t'M,n (binaenaleyh komisyona 
geri alman maddeler birbiriyle alâkalı olduğu 
ic& Ö^^«öMfik#^'iyfeWÖWAfez.' Ko-

irr £i «ün raimi* $~ * Ç 9 S i M muı'uIrıO .«J 

(«••LK/I) • rtBÎjii/I on ıınfilımd .^.tjnlh:il:hj AırAAnii 

9R 4fti iffî -Mpâ*^*ö88»^ 0 İ * a k 

luna itiraz edilebilir, itirazlar, i l ^ ^ i m . ^ u r u l j t 

•^fe 
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larmca, en geç, oy verme gününden önceki yir- j 
mi beşinci gün akşamına kadar ^karara bağlanır. | 

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

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en 
geç, kesin oy listelerinin ilânı gününe kadar bu 
itirazları karara bağlar. 

HIZIR CENGİZ — Efendim, maddenin son 
fıkrasında (oy listeleri) denmiş halbuki (aday 
listeleri) olması lâzımdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLU-
OĞLU — Doğrudur, kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, oy 
aday olarak değiştirilmiştir; Başka söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 40 ncı madde kabul edil
miştir. , 

O : 3 
VI. Bölüm 

Yasak ve cezası 

Tercih işaretli oy puslası dağıtılması 
MADDE 41. — Her ne suretle olursa olsun, 

üzerine önceden tercih işareti konmuş oy pufla
larının dağıtılması yasaktır. 

Bu yasağa riayet etmiyenler hakkında, «Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri» 
hakkındaki Kanunun 154 ncü maddesinin birin
ci fıkrasında yazılı ceza hükmolunur. 

BAŞKAN — Efendim, komisyona tevdi edi
len maddelere nazaran mütaakıp maddelerin 
müzakeresinin devamına imkân kalmamıştır. 
Onun için yarın saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati. ; 18,50 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Oktay Ekşi'-
nin, Yozgad'm Yerköy ve Ordu'nun Mesudiye il
çelerinde son üç yıl içinde tahsil olunan vergi 
miktarına ve bu ilçeler halkına aynı yıllar içinde 
ne kadar kredi verildiğine dair sorusuna Maliye 
Bakanı Kemal Kurdaş'm yazılı cevabı (7/23) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına ' 
Aşağıdaki yazılı sorunun Sayın Maliye Baka

nı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla dilerim. 

Oktay Ekşi 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

1. Yozgad'm Yerköy ilçesinden son üç yıl 
zarfında hangi kalemlerde ne kadar vergi tahak
kuk ettirilmiş, bunların ne kadarı (Kalem ka
lem gösterilmek suretiyle) tahsil olunmuştur. 

2. Ordu'nun Mesudiye ilçesinden son üç yıl 
zarfında hangi kalemlerde ne kadar vergi ta
hakkuk ettirilmiş, bunların ne kadarı (Kalem 
kalem gösterilmek suretiyle) tahsil olunmuştur. 

3. Yukarda bahsi geçen bu iki ilçe halkına 
(Ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) son üç yıl zar
fında ne kadar? 

a) Zirai kredi, 
b) Ticari kredi verilmiştir? 
c) Ne kadarı (ayrı ayrı gösterilmek sure

tiyle) tahsil edilmiştir? 

T C . 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2171825/1/15142 

6 . 5 " . 1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
21 . 4 . . 1961 tarih ve 7 - 23/485 - 60803 sa-, 

yılı yazı K. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Sayın Oktay Ekşi 
tarafından İ8 .4 . 1961 tarihinde verilen yazılı 
soru önergesinde yer alan suallerin cevapları 
aşağıdadır : 

1. Yozgad ilinin Yerköy ilçesinde 1958,1959 
ve 1960 malî yıllarında tahakkuk ettirilen ver
gilerle yapılan tahsilat miktarları ilişik 1, 2 ve 
3 numaralı cetvellerde gösterilmiştir. 

2. Ordu ilinin Mesudiye ilçesinde ayni ma-
lî yıllarda tahakkuk ettirilen vergilerle yapılan 
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tahsilat miktarları bağlı 4, 5 ve 6 numaralı cet
vellerde açıklanmıştır. 

3, a) Yerköy ilçesinin zirai kredilere ait 
plasman (Limit) dudumu : 

1958 yılında 3 669 000 T. L. olup nakden ik
raz olunan miktar 794 090 lira, nakden tahsil 
olunan miktar 1 312 399 lira ve bir önceki- yıldan 
devrolunan miktar ise 3 879 213'liradır. 1959 yı
lında 3 482 000 T. L. olup nakden ikraz olunan 
miktar 1 318 567 lira, nakden tahsil olunan mik
tar 1 818 738 ve bir önceki yıldan devrolunan 
miktar ise 3 597 688 liradır. 1960 yılında 
3 470 000 T. L. olup nakden ikraz olunan 
1 372 549 lira, nakden tahsil olunan 1 685 229 
lira ve bir önceki yıldan devrolunan miktar ise 
3 343 268 liradır. 

Mesudiye için de zirai kredilere ait plasman 
(Limit) durumu : 

1958 yılında 1 200 000 T. L. olup, nakden 
ikraz olunan miktar 1 121 292 lira, nakden tah
sil olunan miktar 1 260 590 lira ve bir önceki 
yıldan devrolunan miktar ise 1 210 955 liradır. 
1959 yılında 1 330 000 T. L. olup nakden ikraz 
olunan miktar 1 226 280 lira, nakden tahsil olu
nan miktar 1143 789 ve bir önceki yıldan devro-
lan miktar ise 1 149 390 liradır. 1960 yılında ise 
1 500 000 T. L. olup nakden ikraz olunan mik
tar 1 428 060 lira, nakden tahsil olunan miktar 
1 265 808 lira ve bir önceki yıldan devrolan mik
tar ise 1 330 277 liradır. 

5254 sayılı Kanuna göre dağıtılan tohumluk
lar : Yerköy ilçesine 1958 yılında 453 150 kilo 
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tevziat yapılmış olup bedeli 209 151 liradır. Aynı 
sene 103 310 kilo tahsilat yapılmış olup bedeli 
33 765 liradır. 1959 yılında 137 600 kilo tevziat 
yapılmış olup bedeli 57 524 liradır. Aynı yıl 
56 400 kilo tahsilat yapılmış olup bedeli 26 181 
liradır. 1960 yılında 180 900' kilo tevziat yapıl
mış. olup bedeli 90 450 liradır. Aynı yıl 48 511 
kilo tahsilat yapılmış olup bedeli 16 542 liradır. 

Mesudiye ilçesi için de 1958 yılında tevziat 
yapılmamış olup 1957 yılından devretmiş olan 
miktardan 49 810 kilo tahsilat yapılmıştır. Bu
nun bedeli 20 844 liradır. Mesudiye ilçesine 1959 
ve 1960 yıllarında hiç tevziat yapılmamış bulun
maktadır. Tahsilat da yoktur. 

b) Mesudiye ilçesinin ticari kredilerde plas
man (Limit) durumu, 1958, 1959, 1960 ve 1963 

• yılları itibariyle 140 ar bin liradır. 
Yerköy ilçesinde ticari kredilere ait plasman 

(Limit) durumu, 1958 yılında 500 bin T. L., 1959 
yılında 550 bin T. L. 1960 - 1961 yıllarında ise 
&50 şer bin liradır. 

Her iki ilçede bu kredilerden fiilen kullanı
lanlar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları iti
bariyle düzenlenen 7 numaralı cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı 
üzere Yerköy'de; takipteki alacaklar 1958 yı
lında 6 000 T. L. 1959 yılında 10 bin T. L. 1960 
yılında 60 bin T. L. ve 1961 yılında 35 bin T. L. 
dır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
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Yerköy kazası 1959 malî yılı Tahakkuk ve tahsilatını gösterir cetvel 
T A d İ 8 H A T 
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Yerköy kazası 1900 malı yılı Tahakkuk ve tahsilatını gösterir cetvel 

T A H A K K U K A T T A H S İ L İ T 

Gelirin çeşidi 

Gelir Vergisi 
Kuruttnlaır Vergisi 
Binalardan alınan Savununa Ver. 
Hayvanlar Vergisi 
Veraset ve intikal Vergisi 
Mülga i rat ve Servet Vergi
leri artılkları 
Dâhilide alınan istihsal Vergisi 
Banlka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi 
Damga Resmi 
Tayyare Reisimi 
Tapu Harçları 
Mahkeme Harçları 
Noter Harçları 

• 
Diğer Harçlar Peşin para ile isaitılan ğayri-
menlkul satış Ibedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
EcriımMller 
Menlkul ımallar satış 'bedeli 
Faizler 
Kıymetli (kâğıtlar 
Tâvizlerden ve ikrazlardan geri 
alınanlar 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 
Müteferrik varidat 
27 Mayıs telberrüları 

Haliye 

288 071 
— 

21 988 
72 841 

— 

— 
68 

21 041 
77 056 

196 
42 854 
30 570 

9 850 
2 047 

__ 
449 

9 468 
1 002 
2 673 

23 644 
957 

__ 
8 476 
4 582 
5 109 
3 674 

SaMka 

25 217 
7 520 

—— 
551 

2 412 

943 
— 

— 
— 
— 
— 

13 053 
— 
__ 

45 
242 

8 — 
273 
— 

2 953 
— 

739 387 
1 229 
8 035 

— 
• - — • 

Yie'kûn 

313 288 
7 520 

21 988 
73 392 
2 412 

943 
-68 

21 041 
77 056 

196 
42 854 
43 623 

9 850 
2 047 

45 
691 

9 468 
1 275 
2 673 

26 597 
957 

739 387 
9 705 

12 617 
5 109 
3 674 

Haliye 

287 998 
— 

21 988 
70 758 

— 

— 
68 

21 041 
77 019 

196 
29 942 
23 990 

9 850 
2 047 

— 
250 

9 301 
727 

2*673 
23 644 

957 

— 
8 381 
4 218 
5 109 
3 674 

ıSaMka 

9 470 
7 520 

— 
293 

1 876 

195 
— 

—. 
— 
— 
— 

3 727 
— 
_ 

45 
128 
— 

246 
— 

237 
— 

144 201 
1 179 
1 180 

— 
— 

Yökûn 

297 468 
7 520 

21 988 
71 051 

i 876 

195 
68 

•" 21 041 
77 019 

196 
29 942 
27 717 

9 850 
2 047 

45 
378 

9 301 
973 

2 673 
23 881 

957 

144 201 
9 560 
5 398 
5 109 
3 674 

Yekûn 626 616 801 860 1428 476 603 831 170 297 774 128 

206 



B : 64 10.5.1961 0 : 3 
Mesudiye kazası 1958 malî yılı Tahakkuk ve tahsilatım gösterir cetvel 

T A H A K K U K A T T A H S İ L A T 

Gelirlin çeşidi 

Gelir Vergisi 
Binalardan alınan Savunma Ver. 
Hayvanlar Vergisi 
Veraset ve intikal Vergisi 
Mülga İrat ve Servet Vergi
leri artıkları 
Dâhilide alman İstihsal Vergisi 
Banfka ve Sigorta Muameleleri 
VergM 
Damga Restaıi 
Tayyare Resmi 
Tapu Harçları 
Mahıkemıe Harçları 
Noter Harçları 
Diğer Harçlar 
Kiralar 
Eemmisil'ler 
Merikul anallar satış bedeli 
Kıymetli (kâğıtlar 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 
Trafik cezaları 
Müteferrik varidat 

Yekûn 

Haliye 

58 077 
2 244 

49 543 
2 197 

— 
442 

3 070 
24 702 

314 
7 946 

16 069 
2 535 

177 
1 474 

5 
4 000 

451 
10 057 
1 795 

225 
2 370 

187 693 

Sabüka 

45 
. — 
91 
6 

926 
— 

— 
68 
— 
61 

10 307 
__. 
— 

127 
1 068 

— 
— 

545 
1 255 

— 
— 

14 499 

Yekûn 

58 122 
2 244 

49 634 
2 203 

926 
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3 070 
24 770 

314 
8 007 

26 376 
2 535 
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1 601 
i 073 
4 000 
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2 370 

202 192 
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58 077 
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2 197 
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™ 

. ~^~ 
—., 
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2 279 
— 
—. 

127 
949 
— 
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__ 
— 

5 253 

Yekûn. 

58 122 
2 244 

49 592 
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542 
442 

3 070 
24 702 

314 
8 000 
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177 
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954 

4 000 
451 

9 689 
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225 
2 370 

188 537 
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B : 64 10.5.1961 O : 3 
Ticari kredilere ait plasman ve bakiyeler 

Sene işinde Kullanılan 
Banika adı ;Sen!esi Plasmanı verilen Yekûn ibakıye Tarihi 

Mesudiye 1958 140 000 

Yerköy 

1959 140 000 

1960 140 000 

1961 

1958 

1959 

— 140 000 110 000 Mart / 1958 
155 000 Haziran .». 
106 000 Eylül •» 
66 000 Yılsonu. 

— 140 000 125 000 Mart / 1969 
80 000 Haziran » 
96 000 Eylül » 

101 000 Yılsonu. 

— 140 000 112 000 M a r t / 1960 
125 000 Haziran » 
126 000 Eylül » 
122 000 Yılsonu. 

— 140 000 132 000 Mart / 1961 

50 000 550 000 462 000 Mart / 1958 
553 000 Haziran » 
416 000 Eylül » 
345 000 Yılsonu. 

550 000 150 000 700 000 482 000 Mart / 1959 
687 000 Haziran » 
669 000 Eylül » 
644 000 Yılsonu. 

140 000 

500 000 

1960 650 000 

1961 650 000 

Takipteki 
alacaklar 

Yok 

6 000 (*) • 

10 000 (*) 

60 000 (*) 650 000 715 000 Mart / 1960 
580 000 Haziran » 
515 000 Eylül » 
638 000 Yılsomı. 

650 000 506 000 Mart / 1961 35 000 {•) 

NOT: Yerköy Şubemizin 1959 plasmanına nazaran 1960 yılındaki 50 000 liralık azalma bütün 
teşkilâtımızda Kararname gereğince yapılan tasarruftan tevellüdetmektedir. 

(*) Takipteki alacaklar kullanılan plasmana dâhildir. 

Türikiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

Umum Müdürlüğü 
İmza 
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B : 64 10.5 
2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami 

Coşar'm, Uzak - Doğu*da tetkik gezisi yapmak 
istiyen bâzı gazetecilere çıkış müsaadesi veril
memesi sebebine dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Nasır Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (7/36) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Uzak - Doğu'da tetkik gezisi yapmak istiyen 

bâzı gazetecilere ve ibu arada Çetin Altan'a ne 
gibi sebeplerle çıkış müsaadesinin verilmediği
nin, bu durumun seyahat hürriyeti ile ne ölçü
de bağdaştığının içişleri Bakanından yazılı ola
rak sorulmasına delâletinizi rica ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ömer Sami Coşar 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
Şube : 4 B, 1 

Numara : 56555 

1961 

Özeti : Ömer Sami Coşar'm 
soru önergesi hakkında. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 . 5 . 1961 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-36/529-60890 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Uzak - Doğu'da tetkik gezisi yapmak istiyen 

bâzı gazetecilere ve bu meyanda Çetin Altan'a 
çıkış müsaadesi verilmemesi meselesi hakkında 

.1961 0 : 3 
Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami Coşar'm 
Bakanlığımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi 
tetkik olunmuştur. 

27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp Millî Birlik 
Komitesi tarafından neşredilen 30 sayılı tebliğ 
«gereğince yurt dışı seyahatler durdurulduktan 
çok kısa bir süre sonra yurdun iç emniyeti ile 
alâkalı üstün menfaatlerinin muhafazası, döviz 
imkânlarımızın mahdut bir seviyede bulunuşu 
karşısında tasarruf mülâhazalariyle yurt dışına 
çıkmaları mahzurlu görülenlerden başka turis
tik ve ziyaret maksadiyle sehayat etmek istiyen 
vatandaşlara çıkış müsaadesi verilmemesi şekli 
ve yolu tercih edilmiş, şimdiye kadar olan tat
bikatımız da bu istikamette devam edilegeL 
mistir. 

Bahsi geçen gazetecilerin talepleri de netice 
itibariyle turistik ibir seyahate ve bu mahiyetteki 
tetkiklere matuf olduğundan vatandaşlar ara
sında bir tefrik yapılmamak esasına riayet su
retiyle yurt dışı çıkış talepleri yerine getirilme
miş bulunmaktadır. 

216 sayılı Kanunun Bakanlığımıza vermiş 
bulunduğu bir yetkinin yine muayyen prensip 
ve esaslar dairesinde tatbikinden mütevellit bu 
durumun seyahat 'hürriyeti ile foağdaşamıyacak 
bir mahiyet taşımadığını yüksek bilgilerine say
gılarımla arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Nasır Zeytinoğlu 
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Abdülkerim Akyüz r 

Vedat Arıkaıı 
Fua<"iM rl9f?i' , î 
Ş e v ^ e ^ M â l i r ^ 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
D-oğan Avcıoğlu 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 

— B — 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil Başaran 
Eemziye Batırbaygii 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Bekir Sıtkı Baykaî 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
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Hazım Dağlı 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdar 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Oevat Dursunoğlu 

— E — 
Yusuf Adil EgeMı 
Şükûfe Ekitler 
Fethi Elgikı 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven 

Kenan Esengin 
_ F _ 

Bedî* $^yziöğluv 

Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fenim Fırat 
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Halil sozsa mtm^ ^M^Mmmmmm^h 
lYakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kmî& ^ 

S a h a ^ ^ l a Ş ^ ' 0 1 1 ^ 
D â n i § İ ^ t M b 0 M 

Enver İM • ^ J ? 
Orh&¥;Möprülti,i!ff^ 

^"Aîhmet Köseoğlu 
'M-ehmet Ali Kumbasar 

iIimLİ^etf^ğfu 
jrd ov oiDÎtfo-lâSO'g ıxâd 

•-'B r̂id/ Maifesfi^î ?^' 
Ziya Müezzinoğlıı 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
Arif Hikmet Onat 
Hûseyiı Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 

Atıf ödül 
İbrahim öktem 
Halim önalp 
fiügtü özal 
Şinasi özdenoğ-lu 
İlhan özdü 

Vasfi (Ueiigerr • 
Abdülkadir Göğüs 
Ali lh&â&?®ti|i!gl &*>& 

Meihmet'fÖöift^'fuîl- I'IHII 

TJuf#â*AGöl&0 iibmriM 
Pcf«İ»5'3ÖÜİ€yvd•••>'•:'iıf S*̂ .f<t 

Turan Güneş — 
Abdurrahman Nafiz 
Gurman 

^ürifo). 

— H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağJlı 

— I — 
Rıza Isıtan 

- î -
Şefik İnan 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Heraıihe Kalüstyan 
Münci Kapani 
Bedii Karafakıoğlu 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu Fakih özfakih 

ai2 



Halil özmı 
Orhan 

Ejrıın Paksüt ,,. 

Mahir Pamukeu 
Vefik Pirinçeioğlu 

Necip S.an 
îlhami Öaniar ' 
Nihat SargınaTp. 

Ibl 

am 

t •; s 

Celâl Sait Siren™ ? v
v 

Mustafa Şirmen , 
Emin Soysal 
Mümtaz SoysaL ğ 
Enver Sökmenr •« • - ı 
Celâl İSunjrur * A 

Reşat Tardu t 
Sadettin Tokbçy , . 
Abdülhadi Xo$* 
Vecihi Tön$&, 
Salih ^ r k m ^ ' nCd ,n 
Ekrem TüBejalen ^ 4. 

Hüseyin Ukısoy 

Ahmet Ş e | p 
"M J* 

Cahit Talaş 

F e r İ d U n i î Î M ^ İöfll.fcİ 

Cem^l "^ap^ ; i**»Jâ 

Fehmi Yayup, „ n 
Bahri Yazı® _ 
Cemal'YıMırjnrı, '»" t>\ 
Asım Yılma*' 
AbdülAakv»ÜaF¥aMİı 
Avni Yur^payrak1 

D p | % ^jjrd|i^^..r /.>;i.T 

Galip K e n ı n ^ l a i m ^ 
Cahit ^najtıgU^ .:.;V?. . 

— A — 
Halil Akyavaş 
Ferhan Arkan 

— B — 
Cemil Sait Barlıas 

[Reddedenler] 
Avni Başman 

— E — 
Okogragr •-***— 

— G — 
Kasım Gülek 

— K — 
Feyyaz Koksal 

— T — . 
Tarık Zafer Tunaya 
Kemal Türkoğlu 

— A — 
Sırrı Atalay 

_ B — 
Hikmet Biınark 

Behçet Kemal Çağlar 

[Çekinserîer] 

— E — 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 

— K — 
Enver Kırker 

İhsan ögat 
Mehmet Özbay 

[Oya hatilmıyanlar] 
— A — 

Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Nurettin Akyurt 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican (î.) 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Babür Ardahan 
Âmil Artus 
Fethi Aşkın (B.) 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Şeref Bakşık 
Adnan Başer 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 

Necip Bilge 
Osman Bölükbaji 

— C — 
Ömer Samih Coşar 

- S -
Esat Çağa 
Mahmut Tekin Çullu 

• — D — 

Ahmet Demiray 
Necati Duman (I.) 

_ E — 
Bülenıt Ecevit 
Şerafettin Yaşar Eğrin 
îmadettin Elmas 
Bahir Ersoy 
İlhan Esen 
Cemal Reşit Eyiiboğlu 

- G — 
Kemal Zeki Gençosman 
tsmet Giritli 
MukbU Gökdoğan (B.) 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboglu 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğîu 

- î -
Jtsmail înan 
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü (î.) 
Abdullah Ipşiroğlu 

K 
Kadircan Kaflı 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) -
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Şahap Kocatopçu 
Tevfik Kâmil Koperler 
(1.) 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaa (B.) 

— L — 
Kaludi Laskaris (î.) 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcüoğlu (B.) 

— O — 
İbrahim Saffet Omay 
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Hüseyin Ötan 
- Ö - ~ 

F«ridun Ş&kir öğünç 
A İtan övmen 
Mazhar öxkol (î) 
Seyfi öztürk 

_ p ~ 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 

B : 64 10.6 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
İbrahim Senil 
İhsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
îlhami Soysal 

- ş -
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahm«t Tahtakılıç (B.) 

.1961 0 : 3 
Salâhattin Tandal (î.) 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
genk 
Hasan Tea 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun (B.) 
Bedrettin Tunc«l 
Vahit Turhan 

— U — 
İsmail Ulutaş 

Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Nüvit Yetkin 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 


