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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun
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Kabul tarihi
13 . 2 . 1965

MADDE 1. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 ta
rihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ile
değiştirilmiş olan 19 neu maddesinin (1. a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
1. a) ilçe seçim kurulu başkanı, tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup, en
az onbeş seçim çevresinde en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilâtım kurmuş bulunan veya ilk ge
nel kongrelerini yapmış olmak kaydiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında
grupu olan ve o ilde seçime katılan siyasi partilere, birer kişinin adını iki gün içinde bildirme
lerini tebliğ eder.
MADDE 2. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ile
değiştirilmiş olan 23 ncü maddesinin 2 nci fıkra u aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
ilçe seçim kurulu başkanı; tüzüklerine göre, ilk genel kongrelerini yapmış olup, en az onbeş
seçim çevresinde en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulunan veya ilk genel kon
grelerini yapmış olmak kaydiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında grupu olan
ve o ilde seçime katılan siyasi partilere, her sandık için birer kişinin adını bildirmelerini tebliğ
eder.
MADDE 3. — (Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961
tarihli ve 298 sayılı Kanun) un 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 78. — Sandık kurullarında, kapalı oy verme yerine konmak üzere, o seçim çevresin
de bağımsız aday varsa, boş ve beyaz kâğıt bulundurulur.
Bağımsız adayların seçmenlere dağıtacakları basılı oy puslası renkli olabilir ve bunlarda
kendilerince kabul edilmiş ve 2596 sayılı Kanun hükümlerine uygun özel işaretler basılı buluna
bilir.
Bağımsız adayların oy puslalarmda kullanaoakları renk ve özel işaretlerin, aday gösterme
süresinin bitmesinden en çok üç gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir.
Bu süre içinde bildirilmiyenler renkli oy puslası ve özel işaret kullanamazlar.
Renk ve işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret İM
gün içinde bağımsız adaya bildirilir. Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri
renk ve özel işaret yine kendisinden önce verilmiş diğer renk ve işarete benzerse artık o bağım
sız aday renk ve işaret kullanamaz.
Bağımsız adayların oy verme yerlerine konulmasını istiyecekleri basılı oy puslaları, oy verme
gününden bir gün önce sandık kurulları başkanlarına teslim olunur.
Bir siyasi partinin, 2596 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, kendisince kabul edilmiş
bulunan özel işaret ve benzerleri, diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanı
lamaz.
Siyasi partilerin özel işaretleri hakkında, bağımsız adayların kullanacakları özel işaretler
hakkındaki yukarıki hükümler uygulanır.
Siyasi partilerin katıldıkları seçimlerde, partilerin oy puslaları, aşağıdaki esaslar dâhilinde
hazırlanır ve kullanılır :
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1. Oy puslaları, 14 ncü maddesinin I numaralı fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâğı
dında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, özel surette imal edil
miş kâğıtlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır.
2. Oy puslaları her biri yüz yapraklı bloklar halinde hazırlanır.
Her yaprağın bir yüzü, seçime katılan siyasi partilerin oy puslalarını, kâğıt ebadının icap
larına göre, yanyana veya altalta ihtiva edecek ve birbirinden belirli kalınlıkta birer çizgi ile
ayırdedilmiş «Birleşik oy puslan» şeklinde düzenlenir.
Birleşik oy puslası üzerinde, siyasi partilerin oy puslalannm soldan sağa veya yukardan aşa
ğıya sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin temsilcileri önünde adçekme
suretiyle tesbit olunur.
3. Birleşik oy puslası, her partinin oy puslası üzerinde, en başta ve ortada, partinin özel
işareti; özel işaretin altında adımn baş harfleri; baş harflerin altında, tam yazı halinde adı; be
lirli bir aralık veya çizgiden sonra eni boyu ikişer santimetre olan belirli bir kalınlıkta çizgilerle
yapılmış bir dörtgen veya çapı iki santimetre olan bir daire; belirli bir arahk veya çizgiden
sonra adaylarının adları ve soyadları; sayılan bu hususlarda, partiler arasında tam bir eşitliği
sağlıyacak renk, büyüklük ve puntolarla bastınlır.
4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen listesine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak miktarda,
her yaprağın arkası ilçe seçim kurulu başkanlığı mührü ile mühürlenmiş olarak, bloklar ha
linde, 68 nci madde ile tesbit edilen usule göre, sandık kurulları başkanlarına teslim edilir.
5. Sandık kurulu başkanı, 77 nci madde gereğince, özel zarfların mühürlenmesi işlerini
bitirdikten sonra, birleşik oy puslalannm ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş olan arka
taraflarını, sandık kurulu mührü ile de mühürler.
6. Sandık kurulu önüne alman seçmene, 91 nci madde gereğince çift mühürlü özel zarf veri
lirken, arkasında biri ilçe seçim kurulu başkanlığının, diğeri sandık kurulunun mührü bulu
nan, çift mühürlü bir aded, birleşik oy puslası da verilir. Çift mühürlü birleşik oy puslası, san
dık kurulu başkanı tarafından seçmene verilirken, hiçbir tarafında her hangi bir işaret bulun
madığı, çift mühürlü olduğu kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir.
7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehinde kullanmak istiyen seçmen, kapalı oy verme ye
rinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi partinin puslasında bulunan eni boyu ikişer
santimetre olan dörtgen veya iki santimetre çapındaki daire içine Yüksek Seçim Kurulunca
imal ettirilip sandık kurullarına kadar ulaştınlmış bulunan ve kapalı oy verme yerinde oy ver
me süresince bulundurulması mecburi olan x işareti mührünü basar, birleşik oy puslasını tam
olarak zarfa koyup iyice kapatır.
8. Kullanılmıyan birleşik oy puslaları hakkında, her yaprak, karşılıklı köşeleri arasında
çaprazlama iki çizgi çekmek suretiyle birer büyük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kul
lanılmamış zarflar hakkındaki 97 nci maddesi aynen uygulanır.
MADDE 4. — (Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961
tarihli ve 298 sayılı Kanun) un 103 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 103. — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir :
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa
konulmuş bulunan oy puslaları,
2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan
zarfa konulmuş oy puslaları,
3. imzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan
oy puslaları,
4. Sandık kurulunca verilen, kâğıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) fili
granı bulunan özel surette imal edilmiş kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy puslaları,
5. Arkasında biri ilçe seçim kurulu başkanlığına, diğeri sandık kuruluna ait çift mührü
havi olmıyan oy puslalan,
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6. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığını belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya
dairelerden birden fazlasının içine çarpı işareti mühürlenmiş olan oy puslaları,
7. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığını belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya
dairelerden hiçbirisi içine çarpı işareti mühürlenmemiş olan oy puslaları,
8. Birden fazla oy puslasma basılmış (x) işaretli tek damgalı oy puslaları,
9. Oy zarfı içinden, el ilânı, her hangi bir kâğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile
birlikte çıkan birleşik oy puslaları ile bağımsız adaylara ait oy puslaları,
10. Yukarıki bendler dışında kalan ve özel kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları.
Bir zarfta, partilere veya bağımsız adaylara ait birden fazla muhtelif oy puslaları çıktığı
takdirde, bu oy puslalarmdan hiçbiri muteber olmaz.
MADDE 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Her seçim döneminin son toplantı yıhmn 3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim
ayının 2 nci Pazar günü oy verilir.
MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci madde linin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci maddesi
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminle de uygulanan 10 ncu maddesinin son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organları, bütün seçim çevrelerinde aday
gösterebilirler. Şu kadar ki; siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için, kendi tüzüklerine
göre ilk genel kongrelerini yapmış olmaları ve en az onbeş ilde en az altı ay evvel il ve ilçe
teşkilâtı kurmuş bulunmaları veya ilk genel kongrelerini yapmış olmak kaydiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında grupa sahibolmaları ve teşkilâtı olsun veya olmasın
en az 15 ilin her birinde o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına eşit sayıda aday gös
termeleri gerekir.
MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci madde
si gereğince 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 32 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 32. — Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı aşa
ğıdaki şekilde hesaplanır :
Her seçim çevresindeki muteber oyların toplamı, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili
sayısına bölünür; bu suretle bulunan sayıya «seçim sayısı» denir. Her parti listesinin aldığı mu
teber oy toplamında «seçim sayısı» ne kadar var ise, o parti o seçim çevresinde o kadar millet
vekilliği kazanmış olur. O seçim çevresinde tek başlarına seçime girmiş olup da en az «seçim
sayısı» na eşit sayıda muteber oy alan bağımsız adaylar seçilmiş olurlar.
Yukardaki fıkra hükmünün uygulanması sonucunda her partiye ait geriye kalan muteber oy
ların, seçimin yapıldığı bütün seçim çevrelerini içine alan «Millî seçim çevresi» içerisinde topla
mı yapılır. Bu toplam yukardaki fıkranın uygulanması sonucunda bölüşülemiyerek açık kalan
milletvekilliklerinin toplamını teşkil eden sayı ile bölünmek suretiyle «Millî seçim sayısı» bu
lunur. Daha sonra her partinin millî seçim çevresi içinde sahibolduğu muteber oy puslası
sayısı «Millî seçim sayısı» ile bölünmek suretiyle bu milletvekillikleri de partiler arasında bölüş
türülür. Bu işlem sonucunda da doldurulamamış milletvekillikleri kalırsa, bunlar, bakiye mu
teber oylarımn büyüklük sırasına göre partiler arasında bölüştürülür. Son milletvekilliğinin
bölüştürülmesinde değişik partilerin «Bakiye muteber oy sayılan» birbirine eşit ise, seçimin
yapıldığı bütün seçim çevrelerinde daha fazla muteber oy alan parti tercih edilir.
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Bir seçim çevresinde tek milletvekilinin seçilmesi gerekiyorsa, o seçim çevresinde en fazla
muteber oy alan siyasi parti adayı veya bağımsız aday seçilmiş olur. Diğer siyasi partilerin aldık
ları oylar hakkında yukardaki fıkra gereğince işlem yapılır.
MADDE 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci maddesi
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 33 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir :
A) Her seçim çevresinde 32 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince partilere düşen milletve
killiği sayısı kadar milletvekili her parti listesinin başından itibaren sayılmak suretiyle seçil
miş sayılır.
B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler.
il seçim kurulu başkanı milletvekilliğine serilenleri gösteren tutanağın bir örneğini o seçim
çevresinde derhal ilân ettirir, diğer bir örneğini de bir hafta süre ile il seçim kurulunun kapı
sına astırır.
C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresindeki il seçim kurulu başkanlığının kendisine
yıldırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazı ile teyidedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci mad
denin 3 ve 4 ncü fıkralarını uygulıyarak her siyasi partinin millî seçim çevresinde ne kadar
milletvekilliği kazandığını tesbit eder.
"I
Bu milletvekilliklerinin dağıtımı ve bunların hangi adaylar olacağı aşağıdaki şekilde tesbit
edilir :
I - ilk önce milletvekillikleri tamamiyle doldurulamamış her seçim çevresinde her partinin
bakiye muteber oylarını gösteren sayının o seçim çevresinin (seçim sayısı) na göre yüzde ora
nı bulunur. Bu seçim çevreleri, her parti için ayrı ayrı olmak üzere, bu yüzde oranlarının
büyüklük sırasına göre birer birer liste halinde sıraya konulur.
II - 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanması sonucunda, her partiye millî seçim çev
resinde düşen milletvekillikleri yukardaki (I) numaralı bendde yazılı listenin başından başlıyarak o partiye verilir.
Milletvekillikleri tamamiyle doldurulamamış bir seçim çevresi, birden fazla parti listesinde
yer aldığı takdirde, boş milletvekillikleri partilerin o seçim çevresindeki bakiye oy sayılarının
büyüklük sırasına göre verilir. Bu suretle boş milletvekillikleri doldurulduktan sonra o seçim
çevresinin adı diğer partilerin listelerinden silinir.
c

Bu şekilde belli seçim çevrelerinde belli bir partiye verilen milletvekilliklerine seçilen aday
lar, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre seçilmiş bulunanlar haricolmak üzere, o seçim çev
resindeki parti aday listesinden baştan itibaren mevcut sıraya göre tesbit edilir. Yüksek Seçim
Kurulu, bu âna kadarki, işlemler sonucunda seçilmiş olan milletvekilliklerinin adlarını her parti
nin genel başkanlığına derhal yazı ile bildirir.
III - 32 nci maddenin 2 nci fıkrasının uygulanması sonunda, bir siyasi parti Millet Meclisi
nin genel oyla seçilen üye tamsayısının 1/5 den fazla milletvekilliği kazanamamış ise Yüksek
Seçim Kurulu, 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanması sonucunda bu partiye millî seçim
çevresinde düşen milletvekilliği sayısının 2/3 sine eşit sayıdaki milletvekilliklerini 2 nci bendde
gösterilen esaslar dairesinde tesbit eder ve bu işlem sonucunda seçilmiş olan milletvekillikle
rinin adlarını partinin genel başkanlığına derhal yazı ile bildirilir. Bu bildiride ayrıca her
partinin genel merkezindeki yetkili organın, millî seçim çevresinde o partiye düşen milletve
killiği sayısının ne kadarını seçerek bildirmesi gerektiğini de belirtir. Bu şekilde seçilecek olan
adayların sayısı, o partinin millî seçim çevresinde kazandığı milletvekilliği sayısının 1/3 ne
eşidolmak gereklidir. Bu bildiriyi alan partinin genel merkezindeki yetkili organ, bildirinin
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alınmasından başlıyarak 3 gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna, 15 nci madde uyarınca tesbit
edilmiş olup aday listesinde adının bulunması şartiyle o parti üyelerinden veya o partinin lis
tesinde yer almış olan bağımsızlardan kimlerin milletvekili seçilmiş sayılacağını yazı ile bildi
rir. Bunların milletvekillikleri doldurulamamış seçim çevreleri arasında bölüşülmesi için (I) nci
bendde gösterilen şekilde yeniden düzenlenecek liste esastır. Bu suretle partiler arasında yeni
den bölüşülen geriye kalmış seçim çevrelerinden hangilerinde, ilgili partinin genel Başkanlığı
nın yazısında adları geçen adayların hangilerinin seçilmiş sayılacağı, Yüksek Seçim Kurulun
ca ad çekme yolu ile tesbit edilerek sonuç derhal ilgili siyasi partinin genel başkanlığına yazı
ile bildirilir.
IV - Yukardaki I, II ve III ncü fıkraları uyarınca seçilen milletvekillerine Yüksek Seçim Ku
rulunca derhal birer seçim tutanağı verilir. Ve bu tutanakların birer örneği Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilir. Tutanakların ikişer örneği de Yüksek Seçim Kurulunda saklanır.
V - İşbu «C» fıkrası hükümlerinin uygulanması, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organın kanun, parti tüzüğü ve genel kongre kararı uyarınca gösterebilecekleri aday sa
yısının aşılmış olduğu tarzında yorumlanamaz.
VI - Yukardaki işlemler sırasında seçime katran siyasi partilerin yetkili genel merkez organ
ları Yüksek Seçim Kurulunda birer temsilci bulundurabilirler. Bu takdirde Seçimlerin temel
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü uygu
lanır.
MADDE 9. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 38 nci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir :
Her hangi bir seçim çevresinde yapılan seçimin iptaline karar verildiği takdirde, bu karar
millî seçim çevresinde 32 ve 33 ncü maddeler gereğince yapılmış veya yapılacak olan işlemlere
tesir icra etmez.
Her hangi bir seçim çevresinde seçimin iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinin
çıkaracağı bütün milletvekillikleri için yeniden seçim yapılır.
Yukardaki fıkralar gereğince, seçimin yenilenmesine karar verilen seçim çevrelerinde yeni
den yapılacak seçim neticesinde 32 nci madde gereğince yapılan işlem sonunda, açık milletve
killikleri kaldığı takdirde boş milletvekillikleri bakiye oyların sayılarının büyüklükleri sırası
na göre siyasi partilere veya bağımsız adaylara verilir.
MADDE 10. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri
tarihli ve 298 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

hakkındaki 26 Nisan 1961

EK MADDE 1. — işbu kanunun il ve ilçe seçim kurullarının kurulması ile seçmen kütükleri
nin, sandık seçmen listelerinin ve seçmen kartlarının düzenlenmesi ve bunlarla ilgili itirazlar ve
şikâyetler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına her seçim döneminin son toplantı yılının
30 Mart günü başlanır. Ve bu konulardaki işlemler, itirazlara ve şikâyetlere dair olan hüküm
ler saklı kalmak kaydiyle, en geç 30 Mayıs günü akşamına kadar tamamlamr.
Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri hak
kındaki Kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Seçim Kurulu
tarafından Türkiye radyoları vasıtasiyle uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlan
dığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle
halka duyurulur.
Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden
Türkiye radyolarınca ücret alınmaz.
Seçmen kütüklerinin tanziminde bir önceki seçmen kütüklerinden de faydalanılır.
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MADDE 11. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddecinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci maddesi
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uygulanan 25, 26, 40 nci maddeleri ve
41 nci maddesinin son fıkrası hükümleri, 31 n ;i maddesinin 7 nci bendinde yer alan «Siyasi
parti adaylarından herbirine verilmiş bulunan tercih işaretinin sayısını» ibaresi yürürlükten kal
dırılmıştır.
MADDE 12. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 35 nci maddesinin 2 nci
ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanınca
derhal tasdikli tutanak örneklerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek karara
bağlanması ve 33 ncü maddenin (C) fıkrasının III ncü bendi gereğince siyasi partilerin Yüksek
Seçim Kuruluna kimlerin genel merkezce milletvekili seçilmiş sayılacağını bildirmesi beklen
meksizin her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyolariyle ilân olunur; bu ilânda, parti listelerinde kaza
nan bağımsızların kimler olduğu da belirtilir. 33 ncü maddenin (C) fıkrasının II nci bendi ge
reğince milletvekili seçilenler belli olduktan sonra, bu ilân, bu milletvekillerinin ad ve soyad
larını, mensuboldukları partileri ve parti listelerinden bağımsız olarak seçilenleri gösterecek şe
kilde tekrarlanır.
33 ncü maddenin (C) fıkrasının III ncü bendinin uygulanması ve seçim sonuçlarını gösteren
tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda
Türkiye radyoları ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yaymlıyarak, iller itibariyle, millet
vekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen sayısını, seçime
katılma oranım, muteber oy puslası sayısını, her partinin ve bağımsız adayların kazandıkları
muteber oy puslası sayısını, millî seçim çevresinde her partiye düşen muteber oy sayısını, millî
seçim çevresinde kaç milletvekilliğinin hangi partiler arasında bölüşüldüğünü ve sonuç itibariyle
parti listelerinden seçilen bağımsızlar haricolmak üzere her partinin kazandığı milletvekilliği
sayısını ve parti listelerinden seçilenler dâhil olmak üzere bağımsızların sayısını açıklar.
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MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17 Şubat 1965

Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
34

33
41
42
43
44

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Oiilt Birleşim Sayfa
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875
9:51,52:55/59
68:104 105:108
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118:169 170:173,
174 477,178 481
;
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38
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3
2,442
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149:150
154:175,176:203,
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;

;

Millet Meclisi 797 ve 797 ye ek S. Sayılı basma yazılar Millet Meclisi 42 nci Birleşim Tutanak
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Senaitosu 38 nci Birleşim
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