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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Manisa.Milletvekili Yunus Muammer Ala
kan!'m, soğuktan zarar gören Ege bölgesindeki 
bağcılara yardım yapılması hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusuna, Ticaret Bakanı 
Atıf İnan cevap verdi. 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi 
Kanununun 4539 sayılı Kanunla değişen birinci 
maddesinin (A) fıkrası ile 44G0 sayılı Kanunla 

değişen 16 neı maddesinin A, B, O fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun kabul olundu. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığından 7 . V . 1947 Çarşamba günü sa
at 15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Konya Rize Bitlis 
T. F. Sil ay Dr. F. Kurtuluş M. Ertan 

HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAB 

Önerge 
1. — Samsun Milletvekili Yakup Kalgay'm, 

Emekli aylığı ile öğretmen ve müderrislik, dok
tor, eczacı, veteriner, mühendis ve kondüktör

lük aylıklarının bir kişi üzerinde toplanabilece
ğine dair olan 900 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin yorumlanması hakkında önergesi (4/24) 
(Biil e e Komisyonuna). 



Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KATÎPLER : Naşit Fırat (Samsun)/Dr. FafenK^rt^luş (Rto) 

« • » 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK D Î V A N I N I N ^ M ü t f A ^ Â « J & U Ş M a i 

1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın, Millî'Korunma Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 saydı Ka
nuna ek kanun teklifinin Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Ticaret Komisyonu raporu. 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır, 

2 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata tara
fından hazırlanıp sunulan ve Komisyonumuza 
havale olunan Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin bazı bendlerinde değişiklik istiyen 
kanun tasarısını konuşmak için Komisyonumuz 
toplandı. 

Şimdiye kadar Millî Korunma Kanununda 
yapılan değiştirme ve ekleri Geçici Komisyon
larda görüşülerek çıkmış olması ve teklif edilen 
tadilin âcil bir ihtiyacı karşılıyacağı bazı üyeler 
tarafından ileri sürüldüğünden bu tasarının da 
bundan evvelki tadili inceliyen Bütçe, Maliye, 
Ticaret, Ekonomi, İçişleri ve Adalet Komisyon
larından seçilmiş beşer kişilik Geçici Komisyonda 
konuşulması Kamutaya arzına karar verilmiştir. 
Saygılarla sunulur. 

Tiearet Ko. Başkanı 
Seyhan 

K. Gülek 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 

Sözcü 
Ankara 

A. Çubukçu 

Amasya 
E. Uras 

İmzada b'uhınamud 

Eskişehir 
H. Polatkan 

Mtış 
B. Dedeoğlu 

Trabzon 
M. Yarımbıyık 

Kanya 
M. H. Onat 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. R. Işıl 
Van 

M. Koçak 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Yozgad İçel 
Z. Arkant H. Atalay 

Kars Kayseri 
A. Sürmen H. Ürkün 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Rapor 
kabul edilmiştir. 

Altı komisyondan beşer üye seçilmek suretiyle 
bir1 Geçici Komisyon kurulacaktır. 

2. — Bitlis MilletveMli Muhtar Ertanrın Baş
kanlık DiıMıı Kâtipliğinden çekildiğine dair 
önergesi. 

5 . V . 1947 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sayın arkadaşlarımın teveccühleri eseri olarak 
görevlendirildiğim Başkanlık Divanı Kâtipliğin
den ayrılmak mecburiyetindeyim. 

Sayın arkadaşlarıma, hakkımda göstermiş ol
dukları bu yüksek tevccühten dolayı teşekkürle
rimi bir kere daha arzeder, kâtiplik görevinden 
affıma müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

Bitlis Milletvekili 
Muhtar Ertan 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

— 93 — 
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• 4 . SORULAR 

i. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, hu-
hubat fiyatlarının artırılması suretiyle çiftçiye 
ferahlık temininin mümkün olup olmadığına dair 
Hükümetçe, ne düşünüldüğü hakkında Tica
ret Bakanlığından sözlü sorusu. 

BAŞKAN — Arkadaşımız soruyu geri almış
tır. önergesi okunacaktır. 

3. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, hu
bubat fiyatlarının artırılması suretiyle çiftçiye 
ferahlık temininin mümkün olup olmadığın dair 
Hükümetçe ne düşünüldüğü hakkında Ticaret 
Bakanlığından olan sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi. 

Bu arkadaşımız sorusunu geri alıyor, önerge
si okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Hububat fiyatlarının kısmen artırılması su

retiyle çiftçiye ferahlık temininin mümkün olup 
olmadığına dair Hükümetçe ne düşünüldüğü hak
kında Ticaret Bakanlığına vâki sözlü sorumdan 
sarfı nazar ettiğimi saygı ile arzederim. 

7 . V . 1947 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın, 
hububat fiyatlarının artırılması suretiyle çiftçi
ye ferahlık temininin mümkün olup olmadığına 
dair Hükümetçe ne düşünüldüğü hakkında Ti
caret Bakanlığından sözlü sorusu. 

Bu da gori alınıyor, önergeyi okuyoruz. 

4. — Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın, 
hububat fiyatlarının artırılması suretiyle çiftçi
ye ferahlık temininin mümkün olup olmadığına 
dair Hükümetçe ne düşünüldüğü hakkında Ti
caret Bakanlığından sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Hububat fiyatlarının kısmen artırılması sure

tiyle çiftçiye ferahlık temininin mümkün olup ol
madığına dair Hükümetçe ne düşünüldüğü hak
kında Ticaret Bakanlığına vâki sözlü sorumdan 
sarfınazar ettiğimi saygı ile arzederim. 

7 . V . 1947 
Burdur Milletvekili 

Ahmet Çin ar 

BAŞKAN — Bilgi cdinilmişir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nun, kuraklık tehlikesine karşı Hükümetçe ne 
düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında Tarım 
ve Ticaret Bakanlıklarından sözlü sorusu. 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 
TARIM BAKANI FAÎK KURDOflUT (Ma

nisa) — Bu önergedeki sualler Tarım ve Tica
ret Bakanlıklarına tevcih edilmektedir. Tica
ret Bakanı arkadaşımla mutabık kalarak bu mü
zakerenin önümüzdeki Cuma günki gündeme alın
masını Başkanlıktan istirham etmiştik. 

Tüzük'ün 153 ncü maddesine uyularak bu 
hususun kabulünü yüksek tasvibinize arzediyo-
rum. 

BAŞKAN — Muhalif bir noktainazar yok
tur. Bu suretle müzakeresini gelecek Birleşime 
bırakıyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Akşehir'in Saray köyünden Halil Ün
al'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/78) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

[1] 116 sayılı basma yazı bu tutanağın so-
nundadtr. 

mı?... Yok. Raporu kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

2. — 3 ncü Ordu Müfettişliği 103. Oto. Ta
buru Birinci Bölük erlerinden Tortum'lu İsma
il oğlu Kemal Bedir'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet-
Komisyonu raporu (3/8) [1] 

(Rapor okundu) 

[1] 118 sayılı basma yazı bu tutanağın so-
nundadır. 

9 4 -
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ÖAHİR KURUTLUOÖLU (Kırşehir) — Ha

diseyi Yüksek huzurunuzda bir kere tebarüz et
tirmekle işin hukuki mahiytine daha iyi nüfuz 
edileceği kanaatmdayım. Kemal Bedir arkada
şı Osman Kuşla koğuşta kavga etmişler, bu kav
gaları üzerine verilen disiplin cezası ile her ikisi 
aynı odaya kapatılmışlar, fakat orada da kavga
larına devam ettiklerinden aynı günde oradan 
da ayrılarak ayrı, ayrı hapsedilmişlerdir. Neti
cede bu göz hapsi tâbir edilen vaziyetten serbest 
bırakılmışlardır. 

Bundan bir hafta sonra Osman Kuş fırında 
nöbet tutmakta ve arkadaşı Halil ile beraber bir 
köşeye yaslanarak yarı uyur, yarı uyanık bir 
vaziyette durmaktadır. Kemal Bedir aynı gece 
nöbete kaldırılmış gelmiş Osman Kuş'u bu vazi
yette görünce gidip eline geçirdiği bir tokmağı 
hemen Osman Kuş'un başına vurarak tabiri mah
susu ile fiili katli icra eylemiştir. 

îşe el koyan mahkeme hâdisede taammüt 
unsurunun mevcut olduğuna hükmederek idam ce
zasını vermiştir. Askerî mahkeme Başsavcısı da 
bu kanaati doğru bulmamış, fakat hususi daire 
yaptığı tetkik neticesinde canavarca bir hisle 
ve taammütle fiili katlin işlendiği neticesine var
mıştır. Fakat Askerî Başsavcı bununla da tat
min edilmemiş olduğundan işi Genel Kurula sev-
ketmiş ve yedi üyeden terekküp eden Askerî 
Yargıtay Genel Kurulu üç muhalif oya karşı 
dört oyla hükmü tasdik etmiştir. Meselenin ce
reyan safhası bu merkezdedir. Ancak Yüksek 
Meclisin Yüksek malûmudur ki, bir cürümde 
kastin tamamiyle belli olması için o kastin ta
allûk ettiği vasfın tâyininde zahiri ahval bize 
yegâne mesnet teşkil eder. Bir hafta evvel vu-
kubulan bir kavgadan sonra kendisinin elinde 
demirle dolaştığı ve Osman Kuş'u öldürdüğü 
mahkemece sabit görülmüş bulunmaktadır. 
Fakat taammüt ifkrini kendi kafasında yer
leştiren ve bir hafta evvelki kavga saikiyle 
Osman Kuş'u öldürmek kastiyle tasmim ve ta
savvurunu ortaya koyacak bir söz ve bir kavil 
hiç bir zaman ortaya çıkmamıştır. Taammüt 
deyince fikrinde bir fiili işlemeği evvelce karar
laştırmış ve onu efal ve hareketiyle izhar etmiş 
ve hattâ tasmim ve tasavvur ettiği bir fiilin 
takdirini ortaya koyacak hallerde karşı karşıya 
kalmak ieabeder. Halbuki hâdisemizde böyle 
bir şey görmüyoruz. 

Gerek Türk Ceza Kanunumuz, gerek Ceza 

İHI 0 : 1 
Kanunumuzca esaa teşkil eden mehaz kanunu 
taammüdü, hususi ve nazari olarak bir tarifini 
çerçevesine almamıştır. Sebebi de uzun mü
nakaşalara yol açan ve nihayet mahakimle mü
ellifin arasında hâsıl olacak zihnî, hukuki ihti
lâfların tatbikatta doğuracağı müşkülâtı gözö-
nünde tutarak taammüdiin kanun çerçevesi 
içinde bir tarifinin faydadan ziyade tatbikatta 
zararlı olacağı mülâhazasiyle bunu hâkimlerin 
vicdanına terketmiştir. 

Nöbete kaldırılmış, uyku sersemliği halinde 
bulunan sanığın karşısında bir hafta evvel kav
ga ettiği Osman'ı görünce gidip alıp geldiği 
tokmakla bu fiili işlemesinde taammüt unsuru 
olarak tefekkür yani bir fikri taammüt vardır 
denilebilir mi, denilemez mi? Kendi kafasında 
yaşatma hâdisesi şu vaziyet karşısında vardır 
denebilir mi, denemez mi? Bunun iki tarafı da 
tamamiyle münakaşa edilebilecek bir haldedir. 
Muhalefet şerhinde de arzettiğim veçhile bu bir 
hâdisei hukukiyedir. Cemiyet namına bir haya
tın ifnasına kadar gidecek bir halde bir hata ve
ya böyle bir hale müncer olacak takdirin hiç
bir zaman telâfisi kabil olmıyacaktır. Şu hal
de yedi kişilik bir heyetten üç tanesinin lehin
de mütalâa ettiği bir halin, 4 kişinin aleyhinde 
mütalâasiyle idama kadar götürülmesini ben 
şahsan Encümende arzettiğim üzere doğru ol
madığı kanaatma vâsıl oldum ve bu sebeple bu 
şerhi yazdım. 

Canavarca hisse gelince bu da bir meseledir. 
Ceza Kanununun 450 nei maddesi canavarca his 
ve vahşiyane öldürme diye kabul etmektedir. 
Fakat bunların hangi hallerde canavarca sayı
lacağını ve hangi hallerde işkence sayılacağını 
tarif edici kanuni mesnetleri bize vermemiştir. 
însanm hayvaniyeti, vahşiyane hissi ve hunriz-
1 iğinin tecelli ettiği ahvali maddiyenin saraha
ten gözümüzün önüne gelmesi lâzımdır. Böyle 
bir şey de göremiyoruz, ifadelere nazaran sa
nık ikinci darbeyi vurduktan sonra bir gevşek
lik hissetmiştir. 

Maktulün kafasından kan fışkırdığı zaman 
kendisinde bir gevşeme ve atalet hâsıl olmuştur. 
Hâdisede mutlaka kaatil Kemal Bedir'in Osm.iü'ı 
öldürmek kasdiyle bir hafta evvel fiil: icra içm 
tasmim ve tasavvurda bulunduğuna dair katî 
ve sarih deliller mevcut değildir. 

Telâfisi gayrikabil bir hatanın önlenmesi için 
söz almış, bulunuyorum. 

!?*,>. 
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Bir hâdisede lehte olan mütâlâanın kabulü 

içtimai adalet bakımından daha faydalı olacağı 
kanaatiyle cezasmm 18 seneye tehvili cihetine 
gidilmesini rica ediyorum. Bu hususta bir öner
ge de.veriyorum. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. % « l | 

EMİN HALİM BRGUN (Ankara) — Efen
dim ; raporda bahis konusu edilen hâdisenin 
özüne girmiyeceğim. -Yalnız şu mazbata müna
sebetiyle, ötedenberi tesadüf ettiğim ve eksikli
ğine kanaat • getirdiğim bir nokta üzerine Yük
sek Kamutayın nazarı dikkatini celbedeceğim. 

Anayasamızın 26 neı maddesi, kaza mercile
rince verilen ölüm cezalarının onanması yetkisi 
Kamutaya verilmiştir. Kamutay bu yetkiyi kul
lanırken, kendi ihtisas komisyonu olan Adalet 
Komisyonunda hâdise tetkikten geçirildikten ve 
gelen mazbatada kâfi derecede malûmat ve iza
hat gördükten sonra, tam inanarak oyunu kul
lanması lâzımgelir kanaatmdayım. 

gimdi mevzuu müzakere ittihaz buyurduğu
nuz raporda Sayın arkadaşım Sahir Kurütluoğ-
lu'nun aykırı oyunu bildiren izahatında hâdise
nin mahiyetini ve şekillerini, suçun ne suret
le ıkâ edildiğini ve mahkemenin çoğunlukla ver
diği bu kararında isabetli olmadığının yazılmış 
olduğunu görmüş bulunuyoruz. Fakat çoğun
luğun kanaatini bildiren kayıtlar gayet kısadır; 
falan adam falan mahkemede, Geza Kanununun 
450 nci maddesine göre şu sebepten mahkûm edil
miştir, bunun cezasının tasdiki lâzımgelir gibi 
umumi cümlelerle geçirilmiş kayıtlar vardır. 

Şimdi, biz oyumuzu kullanırken iki tarafın 
birbirine aykırı mütalâası arasından hangi tara
fa katılacağımızı tâyin edecek mevkide değiliz. 
Bu itibarla bu mazbatalarda, çoğunluğu teşkil 
edenlerin kanaati ve bunların bu kanaatini gös
teren sebepler ve kanun muvacehesinde bu hu
sustaki noktai nazarlarını bize açıkça bildirmele
ri lâzımdır. Her ne kadar emsali hâdiselerde 
oyumuzu verirken, gelen mazbataların da bu 
suretle olmasını da kalben arzu edersem de hiç 
olmazsa böyle aykırı bir mütalâa karşısında, biz 
de kanaatimizi müşkülâtsız vermemiz ieabeder. 

Bundan sonra Encümen arkadaşlarımızdan 
ricamız, bu kaabil ölüm eezası gibi telâfisi gay-
rikaabil bir cezada bize mazbatalarını yazarken 
bu cezayı gerektiren sebepleri açıkça ve mahke
menin bu husustaki kanaatini bildirir surette hiç-
olmazsa nelerden ibaret olduğunu kisaea bildir-
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I meleri iea'beder. Şimdi burada aykırı düşünen 

bir arkadaşın muhalefet şerhi olmasaydı Askerî 
Yargıtaym üç azasının bu işte muhalif kaldığını 
bilemiyecektik. Şimdiye kadar bu suretle ölüm 
hâdiselerinde, belki, salâhiyettar mahkemelerde, 
Yargıtayda muhalif kalan azalar vardır. Bun
ların mütalaalarının da bize bildirmeleri lâzım
gelir. Bu itibarla cemiyet menfaati adına vatan
daşın haaytının ifnasına karar verirken bu kara-

I rı bilerek vermemiz lâzımgelir. 
Bu hâdisede Komisyondan rica ediyorum bu 

mazbatayı geri alsınlar ve bize karar verebile
ceğimiz müdellel ve mufassal bir mazbata ile 
gelsinler. 

Şimdi Komisyonun raportörü olan arkadaşı
mız buraya gelip izahat verse bile bize yine kı
yaslama yapmak için vakit bırakılmamış olur. 

Ben kendilerinden bunu istirham ediyorum. 
Heyeti Oelilenizi de bunun için rahatsız ettim. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Müsaade 
buyurursanız buradan arzedeyim. (Kürsüye ses
leri) . 

E fendim; usul hakkında ve kısa mâruzâtta 
bulunacağım için yerimden arzetmek istemiştim. 

Efendim; idam kararlarını ihtiva eden encü
men mazbataları Büyük Millet Meclisinin kurul
duğu tarihtenberi muayyen bir formül dâhilinde 
yazılmaktadır. Şimdiye kadar da bu formüle ria
yet edilmiş, bugünkü mazbata da bu şekilde ya
zılmıştır. 

Ancak; Encümende müttefikan, oybirliği ile 
karar verilmezde bazı arkadaşlar cezanın tahvili 
reyinde bulunursa onlar muhalefet şerhi verirler. 
Mazbata Heyeti Umumiyeye geldiği zaman Ko
misyon Sözcüsü izahat verir. Heyeti Umumiye 
hakem olur. Burada Encümen mazbatasında vaka 
birer birer tahlil edilerek uzuıiboylu yazılması 
bir başka sebep dolayısiyle doğru görülmemiş 
olacak ki, bu kısa formüle bağlanmıştır. Mahke
mede iş kesbikatiyet ettikten sonra Büyük Mil
let Meclisine kalan iş sadece idamların infazına 
izin verme veya reddetme işidir yoksa meselâ 
bir katil hâdisesini teferruatına kadar tetkik ve 
tahkik edip karar vermesi doğru değildir bu Bü
yük M illet Meclisinin son bir mahkeme derecesi 
haline getirir. Mahkeme cereyan ederken ve mah
keme bu işi inceliyerek şahitlerin sözlerinden, 
karinelerden tahassül etmiş kanaatler edinme im
kânına maliktir. Bu kanaatler ancak muhakeme 
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safhasında hâsıl olur. Mulıakeme bittikten sonra 
öyle bir sahneyi .Büyük Millet Meclisinin gözü 
önünde canlandırmak müşküldür..Burada.sadece 
mücerret mefhumlar münakaşa edilir. Onun için
dir İri mazbatalar bu şekilde kısa yazılmaktadır. 
Mazbataya gelince; Muhalif bulunan arkada
şımız Adalet Kanı isy onunun .sözcüsüdür. Kendisi 
muhalif kalınca mazbatayı yazma işi ve Umumi 
Heyetinizde açıklama ve müdafaa etme işi Encü
menin kâtibi olan Kâmil öoşkunoğlu arkadaşı
mıza havale edilmiştir. Arkadaşımızın ani bir 
mazereti zuhur etmiş olacak ki, bugün saat 3 e ka
dar gelmemişlerdir. Kendileri dosyayı tetkik et
mişlerdir. Sizi lâyık derecede aydınlatmak için 
kendisinin burada hazır bulunmasının faydadan 
hâli olmıyacağmı doğru bulmamız konuşmanın 
arkadaşımızın huzuruna talikan önümüzdeki cel
seye bırakılmasını rica ediyorum. (Muvafık ses
leri). 

BAŞKAN — Usul hakkındaki bu teklifi oyu
nuza sunuyorum. Gelecek Birleşime bırakılma
sını kabul .edenler... Etmiyenler,.. Gelecek Birle
şime bırakılması kabul edilmiştir. 

Söz istemiş arkadaşların söz hakkı mahfuz 
kalmak şartiyle. Şefik Tugay, tsmail Hakkı kay-
dolunmuştur. 

3. — Askerî okullar öğretmenleri hakkında 
kanun tasarısı ve MİİM Savunma, Millr Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/40) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. Birinei maddeyi okutuyorum. 

Askerî Okullar öğretmenleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî yüksek, lise ve orta 
okullarla muadillerinin öğretmenleri bu kanun
da yazılı şartları haiz olanlardan Millî Savunma 
Bakanlığınca tâyin, olunur, 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Askerî yüksek okullarda; 
I) Meslek dersleri öğretmenleri, muvaz

zaf veya emekli subay ve askerî memurlardan; 
II) Diğer derslerin öğretmenleri; 
a) Üniversiteden mezun muvazzaf askerî 

[1] Birinci görüşülmesi 55 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

.19*7 O : 1 
I öğretmenlerden; 

b) Bu dersleri okutabilecek ehliyette mu
vazzaf veya emekli subay ve askerî memurlardan; 

c) Geçen bentlerde yazılı olanlardan bulun
madığı takdirde yayınları veya öğretim mesle-
kirideki çalışmalariyle yüksek okullarda ders ve
rebilecek ehliyette oldukları Millî Eğitim Ba
kanlığınca tanınmış bulunan yüksek tahsil me-

I zunlarmdan; 
Tâyin olunur. 

I BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
I yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE, 3. — Askerî lise ve orta okullar 
ile muadiH okulların öğretmenleri; 

I - Üniversite fakültelerinden veya orta 
öğretim öğretmeni yetiştiren yüksek okullardan 
mezun askerî öğretmenlerden; 

I I - Orta öğretim Öğretmenliği şartlarını 
haiz, muvazzaf veya emekli' subay ve askerî me
murlardan veya sivillerden; 

Tâyin olunur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Askerî okullar için ildnci ve 
üçüncü maddelerde yazılı şartları haiz öğret
men bulunmadığı takdirde, mütehassis subay 
ve askerî memurlarla mütehassıs diğer Devlet 
memurları, ek görevle, öğretmenliğe tâyin olu
nurlar. 

Bu suretle görevlendirileceklere ders saati 
başına, orta derece okullarda (2 - 4), lise dere
cesindeki okullarda (3 - 5) ve yüksek okullar
da (5 - 10) lira, Millî Savunma Bakanlığınca 
takdir edilerek kadro karşılıklarından verilir. 
Bunların ders saati hesabiyle ayda alacakları 
ücret tutarı, yüksek okullarda (160), lies ve 
okuttukları dersler için de yukarıki hükümler 

Askerî okullarda öğrteim müdürlüğü, ders 
aletleri muhafızlığı gibi aylıklı kadrolarda gö
revli olupta mesleki öğretmen bulunanlardan ih
tisasları içinde ders okutanlara, ilâve olarak 
okuttukları dersler için de yukarıki hükümler 
uygulanır, 

Askerî ve sivil. okullarda Millî Savunma 
Eğitimi öğretmenliğine ek görevle tâyin edilecek 
subaylara okutacakları her ders saati için (2) 
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lira ücret verilir. Bunlara haftada on saattan 
fazla ders verilemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADE 5. — Asli öğretmenler öğretmeni 
bulunmadığı bilim dalında, yüksek okullarda 
haftada oııiki, liselerde haftada onbeş ve orta 
okullarda haftada onsekiz saat ders okutmakla 
ödevlidirler. Ancak teşkilâtı elverişli olmıyan 
okullarda bu miktar ders saatlerinden daha az 
miktarda verilebilir. 

Asli öğretmenler okutmakla ödevli oldukları 
ders saatları miktarından fazla ilâve olarak ve 
toplamı haftada, orta okullarda altı, liselerde 
dokuz, yüksek okullarda (Yalnız tatbikî mahi
yette) dört saat ders okutabilirler. 

Yüksek okullarda, haftada oniki saata ilâve 
olarak, öğretmenin fazla okutacağı ders saati, 
aynı derste aynı konuyu okutmak şartiyle, haf
tada altı saat olabilir. 

Bu suretle fazladan okutacakları bilim dalı 
dersleri için, yüksek okullarda beher ders saatl
ini (4) lira, lise ve orta okullarda (2) lira ücret 
verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Dördüncü maddede yazılı şe
kilde görevlendirilenler hariç olmak üzere, başka 
bir bilim dalında ehliyeti olan öğretmenlerden 
ikinci bir ders okutanlara, müktesep hak dere
cesini geçmemek üzere bu derse ait kadro aylı
ğının veya ücretinin 2/3 ü ve aynı şartlar içinde 
üçüncü bir ders okutanlara, yine müktesep hak 
derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro 
aylığının veya ücretinin 1/3 ü verilir 

Öğretmenlerin bu suretle okutacakları ders 
saatleri toplamı beşinci maddede yazılı şekilde 
bir öğretmenin haftada okutabileceği ders saatları 
toplamını geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Öğretmen subay ve askerî me
murlar ve muvazzaf askerî öğretmenlerden sivil 
bir okulda ve sivil öğretmenlerden askerî okul
larda ikinci veya üçüncü bir vazife olarak 
öğretmenliğe tâyin edilenler hakkında 3656 sa-
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| yılı Kanunun 18 nci maddesi ve askerî okullarda 

ek görev olarak öğretmenlik alacak sivil me
murlar hakkında bu kanunun 4 ncü maddesi ve 
sivil okullarda ek görev olarak öğretmenlik ala
cak subay ve askerî memurlar hakkında da 3888 
sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 8. — (4069) sayılı Kanun kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sımuyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tü
mü kabul edilmiştir. 

4. — Adlî kâğıtların Posta, Telgraf ve Tele
fon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 35(10 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri, Ada-
lef, ve Ulaştırma Komisyonları raporları (1/97) 

m 
BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesine 

başlıyoruz. 

Adlî evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi 
vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Ka

nuna ek kanun 

MADDE 1. — 4856 sayılı Kanunla uygulan
ması bir yıl geri bırakılan 3560 sayılı Kanunun 
telgrafla tebliğe ait hükümleri 1.1.1947 tari
hinden 1.1.1949 tarihine kadar geri bırakıl
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] Birinci görüşülmesi 55 nci Birleşim tu-
tanağındadır. 
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BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDEo. —• Bu kanunun hükmünü Bakan-
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Jandarma Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı re 
Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları rapor
ları (1/149) [1] 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOÖAN — (Kars) — Muhterem arkadaşlar; 
getirdiğimiz proje, Jandarma Kanununun 12 nci 
maddesinin tadilini istihdaf etmektedir. Tasa
rıya göre Jandarma subaylarının, orduda tâbi 
tutuldukları kıta stajları ve terfi esaslarının 
yeniden tesbitini derpiş etmektedir. 

Gelen lâyihada Hükümetin, Millî Savunma 
Komisyonunun ve İçişleri Komisyonunun ayrı ay
rı teklif ettiği metinler vardır. Şimdi bu üç 
metin üzerinde ayrı ayrı tartışma yapmadansa. 
Hükümetle beraber Millî Savunma Komisyonu 
ile mutabık kalmak istiyoruz, yeni bir metin ha
zırlamak kararındayız. Genel Kurmayın da mü
talâasını almış bulunuyoruz. 

Müsaade buyurursanız, tasarının İçişleri Ko
misyonuna geri verilmesini teklif ediyorum. 
(Muvafık, muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... Teklif kabul edilmiştir. Tasarıyı Komis
yona veriyoruz. 

6. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 net maddesinin ikinci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda katılma hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/131) [2] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 

[1 ] 124 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
ehr. 

[2] 117 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda 
Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyari kayda katılma hakkında kanun 

MADDK 1. — San Fransisco'da 26 Haziran 
104F) tarihinde imzalanmış ve 4801 sayılı Kanun
la onanmış olan Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 06 ncı maddesi hükmünce, Statüye 
taraf olan Devletlerin, herhangi bir zaman, ay
nı vecibeyi kabul eden herhangi bir başka Dev
lete karşı mevzuu : 

a) Bir aııdlaşmanm yorumlanması; 
b) Devletlerarası hukuka ait her husus; 
e) Sabit olduğu takdirde, Milletlerarası ta

ahhütlerin ihlâlini teşkil edebilecek her olayın 
gerçekliği; 

d) Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlinin ge
rektirdiği tazminatın mahiyet veya vüsati; 

Olan hukuki uyuşmazlıkların hepsi hususun
da Divanın yargı hakkını bihakkın ve özel an
laşma olmaksızın mecburi olarak tanıdıklarını 
beyan edebilecekleri hakkındaki kayda, aşağıda
ki şartlar altında iltihak olunmuştur. 

1. Mütekabiliyet; 
2. Beş yıllık bir süre için; 
'•>. Uyuşmazlığın ve onu doğuran vakanın 

işbu iltihak tarihinden sonra tahaddüs etmiş 
olması; 

4. Uyuşmazlığın Divan Statüsünün 36 ncı 
maddesinde yazılı uyuşmazlıklar zümresinde ol
ması. 

Aşağıdaki uyuşmazlıklar bunun dışında ka-
lir; 

Türkiye'nin akit ve kabul etmiş olduğu 
uyuşmazlıkların çözülmesi hususnda başka bir 
usul derpiş etmekte bulunan sözleşme ve andlaş-
maların uygıınlaumasım doğrudan doğruya veya 
bilvasıta ilgilendiren uyuşmazlıklar. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen? 
Voktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
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Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürtür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
: \ -,^r/?)'.'' iv !; a çuhalarda mahalle muhtar 

ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 4541 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu | 
(t/164) [1] 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
VASFI GERGER (Urfa) — Efendim; Bu 

kanunla 1947 Mayıs ayında seçim yapacağımız 
için bu kanunun ivedilikle görüşülmesini Yük
sek heyetinizden rica edeceğim. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLÎ (istanbul) — 
SÖz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı, esas hakkın
da mı? 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Usul hakkında efndim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edildiği 
için söz almış bulunuyorum, Sözüm usule taallûk 
eder. İvedilik için burada bir sebep gösterilmiş
tir. Hükümet teklifinde deniyor ki; Elyevm yü
rürlükte olan Muhtar ve İhtiyar Heyetleri kanu
nu, seçimlerin «Belediye meclislerinin mûtat in
tihap yılı içindeki aralık ayında» bitirileceğini 
tasrih etmekte ve Belediye Kanunu mutad bele
diye seçimlerinin Ekim ayında olacağını âmir 
bulunmakta olduğundan bu kanunun hükmünün 
yrine getirilmesi için 1947 senesi Mayıs ayında 
yeniden bir muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi yapıl
ması... zarur i görüldüğünden) denilmektedir. 
Ben bunu katiyen anlayamadım. Belediye se
çimleri Ekim aynıda olacaktır. Muhtar seçimleri 
de Belediye seçimlerinin yapıldığı senenin Ara
lık ayında yapılacaktır. Mayısla bunun ne müna
sebeti vardır? Mayıs ayı nereden çıktı? Belediye 
seçimi Ekim ayında yapılacağına göre muhtar şe

fi] 125 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I çimlerinin de Aralık ayında yapılmasından ta

biî bir şey olmaz. 
BAŞKAN —• Sözleriniz ivediliğin lehindi1 

veya aleyhinde olmak icabeder. 
FUAD H-ULÜSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 

Tasarının ivedilikle müzakresi lâzım gelmediği 
neticesine varmak için ivediliğin lüzumunu bildi
ren Hükümet teklifini cerhetmek lâzımdır. 

İleri sürülen mucip sebebi münakaşa etmek 
lâzımdır. Tenevvür etmek istiyorum. Belki Hü
kümet bizi tenvir eder. Komisyon mazbatasında 
bunun hakkında bir şey demiyor. Burada bir ge
çici madde varan'. O geçici maddenin mucip se
bepleri gösterilmiyor, yalnız deniyor ki, «bu se
çim dönemine münhasır olmak üzere mahalle 
muhtar ve ibt.'jar heyvhr i seçimleri 1947 Mayıs 
ayında 1 çileri Bakar it. £ uca tesbit edilecek b'r 
günde yap'lır.» 

Hükümet ise ifade ettiğim şekilde bir sebebi 
ileriye sürüyor. Komisyon mazbatasında bu mü
nakaşa edilmemiştir. Şimdi eğer Aralık ayında 
bu ihtiyar heyetleri ve muhtarların müddetleri 
bitmiş olduğundan dolayı yeni bir seçim yapılı
yorsa bu geçici madde yerine denilebilir ki, şim
diki muhtar ve ihtiyar heyetlerinin sıfatları ve 
vazifeleri 1947 senesi Aralık ayma kadar devam 
eder. Bu suretle sıfat ve memuriyetlerinin ida
mesi mümkün iken acele, ivedilikle burada mü
him ve esaslı bir Seçim Kanununun acele ola
rak müzakere edilmesini istemek bilmiyorum ne 
dereceye kadar doğrudur. Çünkü bu kanun çok 
esaslı, gayet iyi düşünülmesi ve tadil teklifle
rinin de iyice tartışılması, incelenmesi ve en 
münasip şekli bulunduktan sonra kabul edilmesi 
iâzımgelen bir kanundur. Bunun ivediliğini ka
bul edersek bir tek görüşülmeye tâbi olacak ve 
aceleye gelecektir. Ben bu acele için hiçbir lü
zum ve zaruret görmüyorum. Belki aldanıyo-
rum, Hükümet bizi tenvir etsin ve bizi böyle 
bir zaruretin mevcut olduğuna ikna etsin, an
cak o vakit fikrimi değiştirebilirim. Seçimlerin 
Mayısta yapılması ve bunun ivedilikle yapılması 
zaruri ise bizi ikna etsinler. Yoksa bendeniz çek 
mühim olan bu kanunun gayet esaslı, derin ve 
etraflı incelemelere tâbi tutulmasını arzu edîvu
rum. Onun için kürsüye geldim ve sizleri ralıa;-
sız etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAM — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-

ER (Gümüşane) —• Sayın arkadaşlar, şehir ve 
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kasabalarda mahalle muhtra ve ihtiyar heyetleri
nin secini hakkında ilk tanzim edilen kanunda 
dört senede bir, seçimin tecdit edileceğine ve 
ilk secinin 15 Mayısta yapılacağına dair bir ka
yıt var. Bir taraftan seçimlerin Aralık ayma 
alınmasına dair de hüküm vardır. Nihayet bu 
hükümlerin her ikisi tetkik edildikten sonra.Ara
lık ayında secimin yapıl amııyacağı kanaatma 
varmış bulunuyoruz. Eski kanundan 4 Kânu
nusanideki kanundan sonra, bir de 15 Mayısta 
muhtar ve ihtiyar beyci1 erinin seçilmesi zarureti 
hâsıl olmuştur. Şimdi eski kanunda yapılamı-
yan bu işi bu sefer nizamlıyarak, bundan sonra 
Aralık ayından Aralık ayma tekrar etmek için 
kanuna hükümler konmuştur. Tasvip Yüksek 
Heyetinizindir. Yoksa başka bir sebep yoktur, 
arkadaşlar. 

FUA1) HULÛSl DKMİRELLÎ (İstanbul) — 
Müsaade ederseniz buradan söyliyeyim, kısa bir 
iki söz söyliyeceğim. 

Efendim, ilga edilmiş bir kanunun hümünü 
icraya mahal yoktur. İlga edilmiş kanunda 15 
Mayıstan bahsedildiği için böyle yapılmak is
teniliyor. Müddet için bir şey yapılıyorsa bu
nun için muhtar ve ihtiyar heyetlerinin memu
riyetleri 1947 senesinin Aralık ayına kadar de
vam eder, denilir, mesele biter. Binaenaleyh, 
ortada kaldırılmış bir kanunda 15 Mayıstan bah
sedildiği için, seçimin Mayıs içinde yapılması lâ-
zımgelmez. Bendeniz bunu kâfi bir sebep ola
rak kabul edemiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Bu kanunun değiştirilme
sinin asıl sebebi şudur : Geçici maddede Mayıs 
ayında seçimin yapılmasını tesbit ettiğimiz için, 
bu ayın da hemen bitmek üzere olması ve asıl 
vatandaşların itiraz hakkım geniş bir mikyasta 
kabul ettiğimiz için, müddetlerin hesaplanma
sı imkânını göremediğimizden ivedilik kararı 
istedik. Arkadaşımız, Mayıs ayında bu seçimin 
yapılıp yapılmaması hususuna temas buyur
dular. Haklıdırlar. Fakat biz eski kanun maka-
nizm asiyle bu kanun arasındaki farkı, oku
muşla rsa şüphesiz anlamışlardır. Eskiden muh
tar ve ihtiyar heyetleri ayrı ayrı seçilerek işbaşına 
gelirlerdi. Halbuki bu kanuna göre bugünkü 
muhtarlar ihtiyar heyetleri arasından seçilecek
lerdir. Eğer Yüksek Heyetiniz bu kanunu ka
bul ederse muhtar ve ihtiyar heyetlerini, Aralık 
ayma kadar iş başında bırakamayız, Mayıs aym-
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da veya Haziran ayı içerisinde yeniden seçilme
lerini kabul zaruridir. O maddenin müzakeresi sı-
arsmda Hazirana alınması görüşülebilir, Mutlak 
olarak kanun çıktıktan sonra, seçimi yenilemek 
mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN —- Usul hakkında başka söz isi i-
yen yoktur. 

Geçici Komisyonun bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun ivedilikle görüşülmesini Komisyon 

adına teklif ediyorum. 
Urfa Milletvekili. 

Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Önergeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... İvedilikle müza
keresi kabul edilmiştir. 

HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, yüksek tasviplerine sunulan ta
dil tasarısı, tek parti sisteminin cari olduğu sı
ralarda tatbik edilegelmekte olan 4541 sayılı 
(Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih t -
yar heyetleri teşkiline dair) olan Kanunun çok 
prtili sisteme geçişimiz münasebetiyle bu rejimin 
icaplarına uyularak değiştirilmesi gayesini istih
daf etmektedir. 

Filhakika, tasarı ile tamamen bir halk mües
sesesi olduğu kabul edilen mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimlerinin murakabasi ve tasdiki 
işinin mahallin en büyük mülkiye memurunun 
elinden ahnmasiyle şüphe yokki eskiye nazaran 
ileri bir hamle atılmıştır. Ancak tasarı bugün 
yüksek tasviplerine arzedilen şekliyle kabul buy-
rulursa seçimi idare kurulları ve onların seçe
cekleri seçim komisyonları tamamen iktidar par
tisi elemanlarından ibaret olacaktır. 

Zira bilindiği veçhile gerek belediye reisle
ri ve gerekse azaları partice desteklenerek o mev
kilere getirilmişlerdir. 

Bunlar memur oldukları seçim kurullarında 
gayet tabiî olarak programını ve politikasını be

nimsedikleri ve belki de minnetdarlığmı taşıdıkları 
partinin göz ve kulağı vazifesini yapacaklardır. 

Sandık başlarına seçilen komisyonlara gelince, 
bunlardan taraf tutarlıkla malûl kurullarca se
çilmiş ilnıalarma göre onların emir ve direktif
leriyle hareket eyliyeeek insanlardır. Buna 
çok defa tarafsızlığını muhafaza imkânına sahip 
olanııyan idare elemanlarının mahza yaranmak 
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kaygusiyle sebkedecek faaliyetlerini de ilâve 
buyurursanız seçime katı lmak isteyen vatandaş
lar da akibeti önceden beliren seçimlerle baş ba
şa kalındığı takdi rde tecelli edecek ciddî bir en
dişenin belireceğinden şüphe edilmemelidir. 

Bu keyfiyet ise neticesi itibariyle halk üze
r inde seçimlere karşı büyük bir lâkaydi tevlit 
edecektir. Bu mahzuru beri a raf etmemek, vatan
daş üzerinde seçim, emniyetini sağlamanın ye
gâne çaresi, kuru lun bitaraf insanlar a ras ından 
seçilmesiyle kabil ve mümkün olacağını sanırız. 
Bugünkü Devlet kadrosu içinde tarafsızlığını 
muhafaza imkanını sahip olabilen teşkilâtta mu
hakkak ki adalet müessesesidir. Zira hâkini; ver
diği hükümlerde Anayasa gereğince müstakil 
olmaya yalnız hakka ve kanuna bağlı kalıp vicda
nının sesine uyarak bitaraf iş görmeyi i t iyat 
etmiş resmî sıfatı haiz bir insandır. Kanuni vas
fı i t ibariyle de hakkın dili, kanunun koruyucu
su ve vicdanı âmmenin kulağıdır. 

O halde ku rumun bu şartı haiz yargıçlar ın 
riyaseti altında teşekkülü prensip olarak lüzumlu 
saymaktayız. 

Bununla beraber seçime atılan siyasi partile
rin içerisinde alınacak birer delegenin, seçim 
komisyonu faaliyetlerine mesul birer şahıs ola
rak iştirak ettirilmesinde de fayda mütalâa et
mekteyiz. Seçime kat ilan part i ler miktarı iki
den fazla olduğu takdirde tıpkı Kurul üyelikle
rinin seçiminde olduğu gibi, bunlar arasından 
da ad çekim: ile 'ki delegenin alınması mümkün
dür . 

Arkadaşlar; geçirdiğimiz seçim tatbikalı bi
ze gösterdi ki, siyasi parti temsilcileri tamamen 
hâdisatuı seyrine bigâne bırakılmakta ve haklı 
müdahaleleri asla terviç edilmemektedir. Bu du
rum ise, şikâyetlere badi olmakta, ve neticesi 
itibariyle de vatandaşın seçim avakibine emniyeti 
münselip olmaktadır. 

.Bilindiği veçhile zabıt varakaları görülen tet
kik neticesi öğrenilen hususları belirten birer ev
raktır . Seçim müddetince Komisyon faaliyeti
ne işt irak ettirilen ve böylece seçime nezaret im
kânı sağlanmış bulunan siyasi parti temsilcile
rinin seçim sonunda komisyonlarca tanzim edi
len tu tanaklara imza koyması, oyların emniyet 
altında bulundurulmadığına mütedair serdedile-
cek itirazı bertaraf etmek, uyuyan tereddütle
ri izale eylemek bakımından da çok faydalı olsa 
gerektir. Tasarının oy verme muamelesinden 
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bahis olan muaddel 11 nci maddesinin yazılış 
sekli tatbikatta büyük tereddüt ler husule getire
cek mahiyettedir. Kullanılacak oy puslalaruıuı 
matbu olabileceği ve siyasi part i ler in işareti 
malısusalarını taşıyabileceği hususlarının madde
de lasrilıan yazılması gereklidir. Hemen kay
dedelim ki tasarı hali hazır şekliyle oyların giz
li verilmesi prensipini sağlamaya matuf tedbir
leri ihtiva etmemektedir. Halbuki seçimin en 
basit ve tabiî kaidesi de budur . Bir yândan 
Hükümetin silâhlı kuvvetleri, öbür yandan par
ti teşkilâtları diğer taraftan da sıkı surette bir
birine bağlı zümre menfaatleri karşısında kendini 
zayıf ve aciz du rumda gören vatandaş rey ver
mede serbesti prensipini ancak ve ancak Seçi
min gizli yapılmasında bulmaktandır. Biz de; 
oyunu kullanacak vatandaşlar rey pusİasıml is
tediği, beğendiği kimselerin adını yazıp atarken 
biri harici diğeri derimi iki tesirin tazyiki altın
dadır . Bun la rdan birisi vatandaş üzerinde reyini 
dilediğinden başkasına verdirmek için korkuta
bildi, yanı l tabi ldi , a ldat ıp ifsat edebilen vait 
ve teşviklerle maddi ve mânevi cebir icrasına yel
tenen insanların tazyikidir. Pek tabiî olarak 
bunlar sivil olabildiği gibi Devlet hizmetinde ça
lışan veya âmme hizmetinde vazife kabul edetı 
memur ve müstahdemler de olabilir, ikinci te
siri ist vatandasın bizzat derimi aleminden yaşı-
vîiıı husustur. 

Bu da vesvese, korku, evham, zarar endişe
leri gibi karakter noksanlığı ve irade zaafından 
doğan hallerdir. 

Simdi bu sara it allında seçimlerde gizlilik 
sağlanamazsa haktan, hürr iyet ten nihayet tecel
li etmiş iradeden bahsetmek bilmem ne dereceye 
kadar mümkündür . 

Vatandaş oyunu zarfa indirirken her tür lü 
tesirden azade kalmalı ve yalnızca vicdanının 
sesini dinlemelidir. Bu da şüphesiz ki ya bir 
kapalı oda temini veya çok basit bir halde hücre 
tesisi ile mümkündür . Hücre denince Devlete 
bâr olacak mühim birşey istediğimiz san il mania
lıdır. Sandıkların konulduğu kapalı yerin zavi-
yei kaime teşkil eden bir köşesine çakılacak çivi
ye gerilecek bir perde, bir kilim bir seccade, niha
yet büyükçe bir bez parçasının istenilen gizliliği. 
temin edeceğine tereddüt edilmemelidir. 

Mühim olan bir cihel te; Komisyon Başkanı-. 
nın daveti olmadıkça zabıta âmir ve memurlarının 
vesair silâhlı kuvvetlerin değil sandık başlarına, 
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sandık civarın;! dahi yaklaşmamalarını temin 
edecek surette tasarıya madde ilâve olunmalıdır. 

Secim süresinin saati, saat 19 za kadar deva
mı Seçimlerin normalleştiği zamana göre mutlak 
olarak mahzur tevlit eder. Zira bu saatlerden çok 
evvel hava kararmıştır, sandık ise bol ziyadan 
hoşlanır. Tasnif mutlaka aleni yapılmalıdır. San
dığın bulunduğu mahallin müsaadesi nispetinde 
oyunu kullanmış vatandaşların tasnife nazaıvt-
leri temin olunmalıdır. Mütemadiyen memleket
lerde bu kabil hizmetler vatani vazife sayılmakta, 
yurttaş bunu seveseve yapmaktadır. O memle
ketin kanunlarında seçmenlerin tasnifine nazaret 
edeceklerine dair hükümler bulunmakla beraber 

tasnifin bu yolda, yani halkın murakabesi altında 
yapıldığının bir tutanakla teshili kanuni 1 azim e 
halindedir. 

Tasarı gerekçesinde tadil ile Belediye Kanu
nuna tenazur temini gaye tutulduğu yazılmasına 
ve-Belediye Kanununda da oyların yakılmayı]) 
muhafaza edilmesi gerekli bulunmasına ve niha
yet tasnif te, tutanak tanziminde yapıldığı iddia 
edilecek yolsuzlukların tahkiki de bunların vücu
duna lüzum hissettirmesine göre oyların yakıl-
mamasını gerekli saymaktayız. 

Hulasa arkadaşlar; görülüyor ki, tasarı hali
hazır durumu ile çok partili sistemin gerektirdiği 
oy vermede gizlilik, lasnifte alenilik ve binnetiee. 
seçimde teminat unsurlarından mahrumdur. Bu 
cihetlerin sağlanması için tasarının Komisyona 
geri çevrilmesini arz ve teklif eylerim. 

Bu sebeple hazırladığım önergeyi de makamı 
Kiyasete takdim ediyorum. Takdir Heyeti Muhte-
ivmenindir. Takdir Yüksek. Heyetinizindir. (Sağ
dan alkışlar). 

ÎHSAN Olgun (Yozgad) — Mahalle muhtar
ları seçimi dolayısiyle Hükümetin getirmiş oldu
ğu kanun tasarısı üzerinde demin konuşan arka
daşımız birtakım fikirler serdettiler ve bu tasa
rının tekrar Komisyona iadesini istediler. 

Ötedenberi konuşulduğu gibi Demokrat Parti 
mensubu arkadaşlar daima her yeni seçimde, se
çimin yolsuzluğu, seçimde maddî, mânevi birçok 
tazyiklerin icra kılındığı ve bu seçimlerin binne
tiee meşru olmadığını gerek matbuat, gerekse Ko
misyonlarda söylemektedirler. 

AHMET TA il TA KILIÇ (Kütahya) - V a k ı 
alara göre. 

ÎHSAN OLGUN (Devamla) — Ben de vakıa
ları söylüyorum. 
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SUPHÎ BATUR (Sinob) — Millet t e aynı 

şeyi söylüyor. 
ÎHSAN OL(H?N (Devamla) — Milletin mü

messilleri millet kürsüsünden konuşur. 
Müsaade buyurun. Simdi arkadaşlar, bunlar

dan birisi, seçimin gizliliğini temin için hücre me
selesidir. Arkadaşlar takdir edersiniz ki köy muh
tar seçimi, Milletvekili seçimi, belediye seçimi gi
bi seçimlerde gizli reye kanunlarımız eıi geniş 
mânada yer vermiştir. 

LMÎN SAZAK (Lskişehir) — Reis Bey sa
dede davet buyurun. 

BAŞKAN — Sadet budur. Devam ediniz. 
ÎHSAN OLGUN (Devamla) — Simdi bizde 

seçimlerde vatandaş oyunu kullanmak için evin
de, istediği yerde, en gizli, en mahrem bir şe
kilde, hattâ, seçimlerde bizzat görülmüştür kî, 
koynunda saklıyarak gelir sandığa atar. Hattâ 
dilediği yerde bir gün evvel yazmak ve, gizle
mek ve düşünmek hakkını haiz olan bir vatandaşı 
hücre gibi bir yere sokmağa ne zaruret vardır? 
Arkadaşlar, doğrudan doğruya vatandaş, san
dığın bulunduğu yere girdikten sonra oyunu 
kullanırken hücreye girip kullanmanın namü
tenahi mahzurları yok mudur? Arkadaşlar va
tandaş oyunu aklı, hücreye girdi (Gülüşmeler) 
oradan çıkmazsa vaya orada diğer vatan
daşların vermiş olduğu oyları yakarsa, imha 
ederse veya sandığın masuniyetine taallûk 
eden herhangi bir suç. olan fiili ika 
ederse buna kim müdahale edecektir? 
oylarım verecek binlerce vatandaş vardır. Bun
lar oylarını kanunun tâyin ettiği muayyen saat
te vermekle mükelleftirler. Binaenaleyh, bu va
tandaşlar oylarını verirlerken, bir vatandaş bu
raya girer de saatlerce çıkmazsa, orada zaman 
israf ederse, seçimin bir günde yapılacağına na
zaran diğer oy verecek vatandaşların oyları ne 
olacaktır? Kanunun tâyin ettiği saat tamam ol
duğu. zaman oylarını kullanmamış vatandaşlar 
olursa, bunların hukukuna tecavüz değil midir? 

Sonra arkadaşlar, işareti mahsusa meselesine 
gelince: doğrudan doğruya namzet adedi 10, 20, 
:10, 40 olursa bu vatandaşların her birine göre 
al, mor, tirşe, lâcivert, renkler bulmak mümkün
dür. Esasen bu renkler vatandaşları daha bü
yük yanlışlıklara sürüklemez mi? Doğrudan 
doğruya beyaz bir kâğıda yazıyor ve atıyor. 

Sonra arkadaşımız buyurdu ki, Komisyon 
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davet etmedikçe zabıta kuvvet ler i orada bulun
masınlar. Zabıta kuvvet ler i zaten orada bulun
muyor. Esasen zabıta kuvvetlerinin, o rada bu
lunuşu bir zabiiai mania tedbir idir , doğması 
melhuz herhangi bir vakayı önlemek içindir. 
Yoksa va tandaş lar üzerinde maddi ve mânevi 
bir tazyik yapmak için değildir . 

A11 MET VEZİ KO(1 LU (Afyon) - - 11 â disey i 
j a n d a r m a l a r çıkarıyor. 

BAŞKAN —• Oörüşmolere sükûnet le devam 
ediyoruz. Arzu ederseniz kürsüden konuşursu
nuz 

I USAN* OL(JUX (Devamla) ~ Sonra, arka
daşlar, seçmenler seçime nezaret etsin diye bir 
cümle kul landı lar . Kanunen va tandaş la r ın oyu 
ile teessüs etmiş komisyonlar , vazifeli ve mesul 
komisyonlar! seçmen ne suret le murakabe ede
cektir.' Eğer seçmenler böyle bir murakabeye 
kalkışacak olurlarsa , kanunen vazifeli, kimse
leri, vazifcsiz ve gayrimesul. insanlara muraka.be 
eli irmiş olmuyor muyuz ' ' 

Sonra a rkadaş la r , seçimlerin t u l a n a k l a teş
bih' mevzuuna gel ince; seçimler zaten t u t anak l a 
tesbit edi lmektedir : T u t a n a k t a temsilcilerin im-
az lan bulunmasza, a rkadaş la r farzedelim ki, 
birçok part i ler in orada siyasi temsilcileri, var
dır, binaenaleyh, o temsilciler t u t anak la r ı , neti
ce a l ındık tan sonra kendi par t i le r in in kaybet t i 
ğini şu veya bu vesiyle ile seçimi kazanamadık
la r ım anladıklar ı zaman demezler mi ki, biz bu
nu imza etmiyoruz. O zaman imza edilmediği. 
takdii 'de bu t u t anağ ın kıymet i hı ıkukiyesi ne 
o lacakt ı r? Temsilcilerin a rkas ından r ica ede
rim, şunu imza b u y u r u n diye a rkas ından mı ko
şacaklardır1? 

E M l N SAZAK (Eskişehir) — Öyle değil. 

İ H S A N OLGUN (Devamla) ~ B u r a d a n ko
nuşursunuz , Sazak Bey. 

Oyların yakı lması keyfiyet ine gel ince; bü
tün dünyada a rkadaş la r , tasnif b i t t ik ten sonra 
oylar yakı l ı r . 

Oyların yakılmaması cihetine gelince arkadaş
lar, Türk iye 'de 40 bin tane köy vardır 40 bin kö
yün oyu dört sene müddet le hangi torbada, ne
rede ve nasıl muhafaza edilecektir, ve kimin me
suliyeti a l t ında kalacaktır1? 

Eğer oylar şu veya bu yerde vilâyette veya 
kazada toplansın gibi bi r noktainazar ileri sürü
türse buna da denebilir ki; eğer bir fenalık var-
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sa, hüsnü niyetten ar ı ise oylar giderken de yol
da bir fenalığa mâruz bırakılamaz mı? 

Arkadaşlar, Devlet hayat ında millet hayatın
da doğrudan doğruya hüsnü niyet, dürüs t hare
ket esastır. (Sağdan bravo sesleri sürekli alkış
lar) 

S IT1TÎ B A T U B (Sinop) _ Biz de onu is
tiyoruz. 

İ H S A N OLOUN (Devamla) — O hâlen mev
cut tur . Bunun teminine hep beraber çalışıyoruz. 
Yalnız bizim rejimimizde, bizim prensiplerimiz
de deği! dünyanın her ta raf ında bu böyledir. Oy
ların yakılmaması keyfiyeti doğrudan doğruya 
namütenahi şikâyeti, namütenahi dedi koduları de 
vam ett ir ip götürmez mi? 

Binaenaleyh yeni seçimi idrak edeli bir yıl ol
du. hâlâ. seçimler üzerinde bir yığın dedi kodu-
lar devam etmektedir, bun la r bir hüsnüniyetsiz-
liğin, bir itimatsızlığın tezahüründen başka bir 
şey değildir. Binaenaleyh, doğrudan doğruya eli
mizdeki kanunun Hükümetin teklif ettiği gibi 
aynen kabulünü istirham ediyorum. 

E M İ N SAZAK (Eskişehir) — Efendim, tak
riri veren arkadaşımız seçimlerin emniyeti için 
bazı şeylerin noksan olduğunu söyledi. Bunu 
burada, ismini bilmediğim (ihsan Olgun sesleri) 
iktidar "partisine mensup bulunan bu arkadaşı
mız, cerhetmek üzere bir çok deliller serdetli . 
Lâkin mesele Meclise gel ipte konuşma çağma gel
memiş. Ben rica edeceğim, bu arkadaşımızın yap
tığı teklif hakikaten varit olacak bir şeyse ve Mil
let iradesinin tecellisinde daha faydalı olacaksa, 
bunu niye kabul etmiyelim? Encümen arkadaş
ları. bunun üzerinde imali fikir etsinler. 

Z ÎYA A TCK ANT (Yozgad) — Emin boy, 
bunlar konuşulurken yalınız dışarda konuşuyor
sunuz, encümene gelmiyorsunuz. Niye Encüme
ne işin başına gelmiyorsunuz'?. 

E M Î N SAZAK (Devamla) — Biraz inada 
bindirmekten vazgeçelim. Bizler faniyiz. Bu iş-
de sinirlenmiyelim. iş te bizler şurada dört kişi
yiz ve zaifiz. Amma siz kuvvetlisiniz. Kuvvetli 
adamlar yumruk çekip üzerimize hücum ediyor
lar. (Gülüşmeler) 

Ben Biea ediyorum; bu iş üzerinde tetkik edi
lecek mühim şeyler vardır . Komisyon arkadaşla
rımız bu işi bir daha tetkik etsinler. Bunu med
reseye düşürmekten ve inada bindirmekten fay
da tasavvur etmiyorum. Onun için tetkikini tek
ra r rica edivorum. 
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CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 

Efendim, sayın Demokrat arkadaşlarımız, Muh
tarlık Kanununu diğer Seçim Kanunları ile mu
kayese ederek mütalaa yürüttüler. Bu mevzubahis 
olan kanundan değil de asıl Muhtarlık Kanu
nundan, muhtarların vazifelerine taalluk eden 
bazı maddeleri okursam zannederim muhterem 
arkadaşlarımız bize iltihak ederler. Muhtarlar 
ayrıca bir vazife almadığı için ve doğrudan doğ
ruya mahallenin mutemetleri, eminleri olduğu 
için bu noktadan belki bize iltihak ederler. 
Sonra arkadaşların bu lâyihada değiştirilmesini 
lüzumlu gördükleri noktalar varsa, muhatrlık 
vazifesini politik bir konksiyon olarak değil, ma
hallin emin zevatını seçmek bakımından, tamam
layıcı bir takım teklifleri varsa versinler, bura
da pek güzel müzakere ederiz. Ben arkadaşlara 
kolaylık olsun diye söyliyorum, çünkü kendileri 
devam ettirmek istedikleri seçim heyecanı dola-
yısiyle asıl maddeyi görmemişlerdir, bir defa 
kendilerine muhtarların asıl vazifelerini hatır
latmak isterim. (Sağdan biliyoruz sesleri) Ben
deniz bilmiyenler vardır diye söyledim, şimdi 
bilmediklerini tekrar hatırlatacağım. 

Bu mahalle muhtarlarının vazifesi; bir, nü
fusa müiaallik işleri iki, askerlik mükellefiyetine ait 
işler üç, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 
ait bazı işler, dört, Veraset Vergisine ait işler ve
saire, vesaire. Böyle olduğuna göre bir muhtarın 
seçilişinde parti mümessilinin bulunması veya 
imza edip etmemesi memleketin siyasi cereyanı 
bakımından ne gibi bir kıymeti haizdir ki, bunun 
üzerinde bu kadar duruyorlar. Burada muhtar 
seçilirken düşünülecek tek nokta, benim şahsi 
noktai nazarıma göre, mahallenin en mutemet, 
en namuslu adamını seçmek kâfi değil mi? Yok
sa seçimde rey verirken gizlilik omuştur, şu ka
dar rey almıştır, hattâ karanlık odada, aydınlık 
odada, şuraya olmuş buraya olmuş gibi bir tarzda 
değil hattâ bence mümkün olsa da bütün ma
halleli bir araya gelerek şu adam mahallemizin 
en doğru, en namuslu adamıdır, buna ırz, namus, 
para, herşey emniyet edilebilir diyerek intihab 
etseler bu daha doğru olur. Fakat buna imkân 
olmadığına göre Muhtarlık Kanununu bu yön
den tetkik etmek lâzımdır. 

Adlî cihazın seçime karıştırılması meselesine 
gelince; hakikaten hâdiseleri objektif ve dünyaca 
tatbikatını bitaraf bir gözle mütalâa edersek 
memleketimizi, Anayasamızı tetkik edersek adlî 
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I cihazın siyasi işlere karıştırılmaması bizim Ana

yasamızın esası ve ruhu olduğu görülür. 
A. VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — Ana

yasanın tatbikini istiyorlar. 
CEMİL SAİD BARLAS (Devamla) — Ana

yasanın tatbiki bakımından konuşuyorum. Bi
lirsiniz Anayasamızın bir maddesi vardır; hiçbir 

| kanun Anayasaya mugayir olamaz, der. Fakat 
bu kanuna muhalif bir kanun çıkarsa bu hususta 
adlî kazaya hiçbir salâhiyet vermemiştir. Ve bu 
salâhiyeti vermemesi memleketimizin Tevhidi ku-
va sistemine uygun bir sistemdir. Binaenaleyh 
Amerika gibi ayrıca yüksek mahkemesi olan fonk
siyonu tamamen siyasi olan mahkemeleri vasıta-

i siyle seçimi kontrol etmeyi kabul eden memleket
ler müstesna olmak üzere Avrupa'nın herhangi 

I bir köşesinde, yakın komşularımızda, bu şekil
den alman neticeler tamamen bozuk olmuştur. 
Misalleri va.-d1!', isimlerini ayrıca zikretmiyece-
ğim. Burada kaza kuvveti de, politik kötü te
sirlere kapılmıştır. Binaenaleyh bunu daima 
gözönünde bulundurmak lâzımdır. Bu fikirler
den kaçınmak memleketin umumi menfaatine 
uygun olacağı kanaatmdayım. 

Siyasi parti mümessillerinin sandık başların
da bulunmasına gelince; bendenizin dediğim, 
gibi belediye seçiminde, maalesef bendeniz hiç
bir yerde görmedim. Hiçbir memlekette filân 
muhalif parti biz belediye seçimlerine aday gös
terdiğimiz sırada, biz belediye seçimini şu prog
ramı tatbik için kazanmak istiyoruz, diye orta
ya çıkmadı. Binaenaleyh muhalif, muvafık 
muhtar seçiminde nazmet gösterilen muhtar, 
kendisini seçeceklere ne vadedecektir ki; bir si
yasi partiye yöneltilsin, diyorlar. Benim aklı
mın ermediği nokta da budur arkadaşlar. Her
hangi bir muhtar, filân mahallenin muhtarı, 
cenaze kaydını çıkarmak, doğum, kâğıdı ver
mekten başka ne iş görür ki, ona siyasi bir fonk
siyon verelim! (Sağdan var, var sesleri.) 

Bu muhtar seçiminin gizli olmasını istiyor
lar. Maksat, tam mahallesine lâyik muhtarı bul
maktır. Eski kanunumuzun, kendisini lanse et
mesini bilmiyen adamları muhtar yapacak kadar 
ileri bir kanun olduğuna kaani değilim. 

[ Mâruzâtım bundan ibarettir. 
I AAMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, kasaba ve şehirlerdeki mahal
le muhtarlarının, Seçim Kanununun bazı mad
delerinin tadil teklifine karşı Hazim Bozca ar-
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kadşımız, tadil teklifinin heyeti uıiıunıiyesi hak-
kıda bazı noktai nazarlar ileri sürdü. Dikkatle 
takip ettim. Çok partili sisteme geçmeden evvel
ki devre temas eden, Hazini Bozca arkadaşımız, 
hiçbir zaman kendimize nazaran bir muhalif 
parti mevkiinde bulunan Cumhuriyet Halk Par
tisini şu veya bu kanaatle hareket etmiş olmak
la itham eden en küçük bir tâbir kullanmadığı 
halde îhsan Olgun arkadaşımız, Demokrat Par
tinin bu kanun tasarısının komisyona iadesi gibi 
bir noktayı nazara karşı, Demokrat Partinin 
şimdiye kadarki faaliyetlerini tavsif edici sözler 
kullanmıştır ki tamamen yersiz bulmaktayız. Bu
nu tebarüz ettirmeyi, demokrasi sisteminin mem
lekette yerleştirilmesi ve kökleştirilmesi bakımın
dan daima aynı ifadeyi kullanan karşılıklı parti
lerin vatandaşa emniyet telkin edecek bir seçimin 
temin edilmesi yolundaki mukabil noktai nazar
lar da ve hakiki emniyeti temin edecek ve mem
leket realitelerine uygun bir seviyeye ulaştırma
sı yolundaki gayretlerimizi kesredici bir manzara 
meydana gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada seçimin 
mahiyetinin ehemmiyeti yoktur, gibi Cemil Said 
Barlas arkadaşımızın... 

CEMİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Böy
le birşey söylemedim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Yani 
seçimden maksat ölüm ilmühaberini tasdik ede
cek bir muhtar bulmaktan ibarettir. Burada se
çimin ehemmieyti yoktur gibi bir neticeye varan 
mütalâasını tesbit ettikten sonra, İhsan Olgun 
arkadaşıma cevap vereceğim. 

Arkadaşlar; Demokraside bir müessese ne 
olursa olsun, köy muhtarı, mahalle muhtarı, be
lediye, vilâyet, şu veya bu teşekkül, ya tâyin ile 
meydana gelir veya vatandaşın reyi ile meydana 
gelir, binaenaleyh Muhtarlık Seçimleri Kanunu 
vesilesiyle Hazini Bozca arkadaşımızın ileri sür
düğü fikirler vatandaşın reyine müracaat edilen 
her noktada kâmil bir sisteme, emniyet tesis edici 
bir sisteme varmak için dermeyan edilmiş noktai 
nazarlardır. Kaldı ki muhtar ve ihtiyar heyet
lerinin vazifeleri yalnız bu kanunlarda arka lası 
mızın okuduğu maddelerden ibaret değildir. Se
çim Kanunlarında, meselâ; biliyorsunuz ki, bele
diye intihabatı feshedildiği zaman muvakkat ola
rak seçimi idare edecek kurul mahallelerden se
çilmiş olan üçer vatandaş arasında kura ile seci-
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lecck mümessillerden teşekkül eder. Görülüyor ki, 
arkadaşlar, Muhterem Cemil Barlas arkadaşımı
zın dediği gibi, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
vazifesi yalnız ölüm veya askerlik ilmühaberleri
ni vermekten ibaret değildir. Muhtarlar memleke
timizin Devlet kuruluşunda derece derece çeşitli 
vazifeler görmektedir. Binaenaleyh, kanun; inti
hapla olur, dediği andan itibaren Demokrasi sis
teminin zaruri birtakım esaslarının bu kanunda 
hâkim olmasını tabiî kabul etmek elbette zaru
ridir. 

Yoksa Muhterem Cemil Barlas arkadaşımız, 
görülecek vazifelerin hiç. siyasetle alâkası yoktur 
diyeceğine; başka bir teklif ile karşımıza çıkıp 
muhtarlar, tâyin olunurlar deselerdi daha yerinde 
olur ve mahalle emini diye bir adam tâyin edi
lirdi. 

Meselâ; Belediye Komisyonu içinden bir zat 
bu işe tâyin olunur ve bununla iktifa edilirdi. 
tö skiden muhtarlık vazifelerini bir mahalle mü
messili bir memur taraL'mdan yürütüimasi de tec
rübe edilmiş sonra şimdi tadilini müzakere ettiği
miz kanun çıkarılmıştır. 

Arkadaşlar, Hazini Bozca arkadaşımız, va
zifesi seçimlerin kanun dairesinde emniyetle ce
reyan etmesini teminden ibaret olan, seçim ku
rulunun teşkiline temas etti hakikaten ilk nokta 
budur. Gerek Anayasa bakımından, gerek adalet 
müesseselerinin muhtelif esas fonksiyonlarına 
taallûku bakımından şu veya bu noktai nazarlar 
mevzuubahis olabilir. Fakat, bizim kanaatımıza 
göre seçim kurullarının bütün vazifesi aslında 
kaza vazifesinin çerçevesinde telâkki edilecek ka
dar siyaset fikrinin haricindedir. 

Arkadaşlar, böyle olduğuna göre, başka hiç
bir mahzur dermeyan edilmediği takdirde hâki
min seçim kuruluna başkanlık etmesi keyfiyeti 
hâkimlerimizi binnetice kaza kuvvetimizin esas 
fonksiyonlarında ve Anayasa prensiplerinden 
ayırıcı ve siyasete sevkedici olmak gibi bir nok
tai nazar tamamen gayri varittir. Diğer noktai 
nazarlar mahfuzdur. (Soldan gürültüler). "Bunu 
bir kaydı ihtirazi olarak dermeyan ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın İhsan Olgun ar
kadaşım bu vesile ile, yıl geçtiği halde dedikodu
ları bitmiyen seçimlerden bahsetti. Ben bunları 
unutarak söylüyorum, arkadaşlar, vatandaşın 
hakikaten kullandığı reyin emniyetini, masuniye
tini temin edecek sistemler bulmazsak ne nok
tai nazar dermeyan edilirse edilsin, hepimizin 
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müştereken arzu ettiğimiz millî iradenin tam te
cellisini temin edecek seçimlere vâsıl olmak, hayal 
halinde kalır ve binnetice reyinin masuniyetine 
emin olmıyan vatandaşın ruhu bir rahatsızlık 
içinde bulundurmağa ve memlekette bunun türlü 
akislerini görmeğe kendimizi namzet sayalım. 
Bu bakımdan Emin Sazak arkadaşımızın teklif 
ettiği gibi bu hâdiseyi geçmiş hâdiselerin müna
kaşası ve tahlilinden ziyade hakikaten demokratik 
ve esaslı değişiklikler yapılacaksa yani vatanda
şın lehine Anayasanın ruhuna göre seçimler 
idare edilecekse, vatandaşın reyinin gizliliğini 
teminde fayda varsa, vatandaşın kullandığı reyin 
emniyeti, masuniyeti şartsa ve idarenin her ba
kımdan bu esas prensiplere istinat etmesi lazım
sa, bunu temin etme yolunda yarış etmeliyi^. 
Yoksa bu muhtarlıktır, bunun siyasi vazifesi ne
dir gibi her meseleyi müşahhas bir hale getirip te 
karşılıklı fikirleri bu zaviyeden boğmak yoluna 
gitmek her halde iyi bir yol değildir, bu takdirde 
Türkiye'deki demokratik bir idarenin gerçekleş
tirilmesi ve kökleştirilmesi yolundaki mücadele
ler bir sürünceme devresinde kalacak ve memle
ketin umumi bünyesinde şimdi olduğu gibi dere
ce, derece sarsıntılar göreceğiz! (Soldan gürül
tüler) Müsaade buyurun, herkesin fikri mahfuz
dur, beni buraya seçmenlerim kanaatimi olduğu 
gibi söylemek için göndermiştir, siz de çıkar söy
lersiniz. 

Arkadaşlar, gizlilik mevzuuna itiraz eder
ken İhsan Olgun arkadaşımız bu gizlilik nasıl 
içeri giripte çıkmazsa orada birtakım şeyler olur
sa... gibi mütalâalar serdetti. 

Arkadaşlar, bilirsiniz ki, koynunda sakladı
ğı reyi vatandaş seçim komisyonundan zarf alıp 
zarfın içine koyduktan sonra sandığa atacaktır. 
Cereyan edecek hal, asıl gizliliği temin edecek 
hâdise reyini zarfa koyma ânında geçecektir. 
Arkadaşlarımızın Milletvekili, seçimi dolayısiyle 
verdiğimiz tasan münasebetiyle dendi ki, vatan
daş isterse eğilir, bükülür, reyini gizli atar. 
Arkadaşlar. Uşak'in Aybey mahallesinde bir 
vatandaşı, reyini verirken adetâ bir ayıp sak
lar gibi saklamak için eğilip büküldüğünü gör
düğüm. zaman ürperdim. Niçin vatandaş Ana
yasaya istinat eden bir hakkını kullanırken ona 
hücre gibi gizliliği temin eden bir yer temin et
mek gibi bir şey yapmıyoruz? Bunu yaparsak 
bütün dedikoduları ortadan kaldırmış olacağız. 
Niçin vatandaşı reyini serbestçe kullanacak bir 
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hücreden mahrum edelim de vatandaş reyini 
saklamak için eğilip bükülsün ve hiçbirimiz ta
rafından hoş karşılattmıyaeak şekilde gizliliği 
kendi kendine temin etmeğe çalışsın. Bu âmme 
işlerinin telâkkisi yolunda vatandaşın işlerini 
ana iş telâkki etmekte hakikat yolunda bir hata 
meydana getirir. Vatandaş koynunda nasıl re
yini getiriyorsa, Hazim Bozca arkadaşımızın de
diği gibi memleketin iktisadi şartları içinde per
de ile gizli köşeler temin edilmesi gibi En kolay 
bir şeyi vatandaşın reyini koyunundan çıkarıp, 
Komisyondan aldığı zarfa, orada o gizli, köşede 
dim dik, göğsü ilerde, kafası yukarda, eli zarfın
da allahı ile başbaşa oyunu kullanması ve ni
hayet reyini kullanmak hakkının kendisine ver
diği gurur içinde serbestçe sandık başından ay
rılması özlediğimiz bir şeydir. Buna karşı bu
lunmak evvelâ demokrat idarede vatandaş tari
finde muhakkak ki geri bir mevkide bulunmak 
demektir. 

Arkadaşlar; ben bir de îhsan Olgun arkada
şımın reylerin yakılması mevzuunda 40 bin köy
den bahsedişine hayret ettim. Esasen tasarının 
tadil teklifinde, bu tasarının Belediye Kanunu
na mütenazır olarak hazırlandığı ileri sürülmüş
tür. Halbuki o kanuna göre, belediye seçimle
rinde oy pusulaları saklanır. Binaenaleyh, be
lediye Seçimleri Kanununa mütenazır olarak ha
zırlandığı söylenen bir kanunun görüşülmesinde 
oy puslalarının saklanmasını teklif etmek her
halde hata değil, bilâkis sevaptır. Kaldı ki, se
çimler üzerinde itiraz ve şikâyetlerin tetkikini 
kolaylaştırmakta bir unsur olması bakımından 
kasaba ve şehirlerdeki muhtar seçimlerinde oy 
puslalarının saklanmasını teklif etmek hiçbir 
zaman sayın arkadaşım ihsan'm 40 bin köyden 
bahsetmesine lüzum gösterecek, 40 bin torbanın 
dikilmesini icabettirecek bir şey değildir. 

Arkadaşlar, rey puslalarında işareti mahsusa 
konulması keyfiyeti, arkadaşımızın dediği gibi 
sayısız renklerin kullanılacağı demek değildir. 
işareti mahsusa, biliyorsunuz ki, partilerin ken
di armaları, rozetleri veya sembolleri olabilir, 
şu veya bu çizgi olabilir. Nitekim son Milletve
kili seçiminde bunun türlü türlü tecellilerini 
gördük, karşrparti l i arkadaşlarımız iyi bilirler, 
bir vilâyette altı ok, bir vilâyette resim gibi şey
ler kullanıldığını gördük. Binaenaleyh, ka
nunda buna vuzuh ve sarahat verilmesini iste
mek zannederim ki, bâtıl bir teklif değildir. 
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Görülüyor ki arkadaşlar, seçim mevzuu; 

ister muhtar seçimi, mevzuubahis olsun, ister 
belediye seçimleri mevzuubahis olsun, ister il umu
mi meclis seçimleri mevzuubahis olsun, ister Mil
letvekilleri seçimi mevzuubahis olsun demokrasi
de vatandaş reyine müracaat edilen her hâli-
kârda asgari bir takım prensinplerin mutlaka 
kabul edilmesi ve onların teminat altında bu
lunması bir zarurettir. Aksi halde iradei milli-
yenin tecelli etmesi müstebattır. Veyahut, endi
şe ve tereddüt altındadır. Ne olursa olsun bizi 
iradei milliyenin tecelli ettiğine dair sarih bir 
M ı n o götürmez. Bu bakımdan ben de Emin 
Sazak arkadaşımın mütalâasına katılarak, orta 
yerde acele edilecek bir mevzu karşısında değiliz, 
vazife görülmektedir, mevcut ihtiyar heyetlerinin 
süresinin bittiğine dair de bir kanuni hüküm kar
şısında değiliz. Hal. böyle iken iktidar partisin
den bir arkadaşın ileri sürdüğü gibi seçim mev-
zularma, seçim münakaşalarına türlü türlü, hak
lı, haksız diyeyim bari de bazı arkadaşlarım da 
mutmain olsunlar bir takım münakaşalara yol 
açılmasın ve konuşmamızın istikameti değişme
sin. Bu şikâyetler hepimizin vicdanında azap 
uyandıran derecce derece bizi düşünmiye sevke-
den şikâyetler değil midir? 

işte Hazim Bozca arkadaşımızın; Halk Par
tisi, Demokrat Parti kelimelerini bu işe karıştır
maması; hakikaten Demokrasi esaslarına istinat 
etmesi, Demokrasinin gerçekleştirilmesi ve kök
leştirilmesi, için memleketin her yerinde yaşı-
yan Millî görüşe dayanmaktadır. Bunun için ba
sit noktalar üzerine istinat ederek, yersiz müna
kaşalarla, şu seçimlerin ana prensipleri hakkın
daki müzakere imkânlarımızı bir ivedilik kara
rma ve mutlaka karşı karşıya noktainazar ifade 
etmek gibi batıl bir noktaya sürüklemiyelim. Bu
nun vebali hepimiz için çok ağır olur arkadaşlar. 
(Sağdan alkışlar) 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar; evvelâ bu mahalle muhtarlık
ları dediğimiz teşkilâtın birkaç cümle ile tarih
çesine temas etmekliğim için müsaadenizi rica 
edeceğim. Mahalle muhtarlığı teşkilâtının Dev
letimizin kanuni mevzuatı arasında ilk defa yeral-
ması 1864 tarihli Teşkili Vilâyat Nizamnamesiyle-
dir. Bu nizamnameye göre her mahallede biri 
muhtarı evvel, diğeri muhtarı sani olmak üzere 
iki muhtar ve bunların başkanlık ettiği bir ihtiyar 
heyeti bulunuyordu. Müsliman mahallelerde 
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bu heyetlere imamlar ve gayrimüslim mahalleler
de papazlar ve hahamlardan bir tanesi üye 
olarak giriyordu. Kanuni mevzuatımızda muhtar
lıkların ilk yeralışı böyle olmakla beraber Lûtfi 
Efendinin tezkeresine nazaran 1864 tarihli teş
kili vilâyat nizamnamesinden 36 yıl evvel 
fiilen İstanbul'da mahalle muhtarlıklarının ku
rulmuş olduğu anlaşılıyor. (Mora isyanı yerine) 
1287 yılında idarei unıumiyei vilâyat nizamna-
mesei de mahalle muhtarlıklarına yervermiş ve 
vazifelerini göstermiştir. \ralnız bugün olduğu 
gibi mahallelere tüzelkişilik tanımamıştır. Bugün 
de mahallelerimizin belediyeler gibi, özel idare
ler gibi tüzelkişiliği yoktur. İsmi muhtar olması
na rağmen bu teşkilâtın muhtariyetle de alâkası 
yoktur. Mahalle halkınca seçilmesinden ve un
vanının muhtar olmasından başka hiçbir muhta
riyeti yoktur. Esasen yani başında belediye teş
kilâtı bulunurken mahallelere mahallî hizmetler 
tahmil edilmesi mevzuubahis te olamaz. Mahallî 
hizmetleri görmek için karar almak salâhiyetini 
haiz olan bu hizmetleri görmek için karar olmak 
salâhiyetini haiz bulunan, muayyen vergi ve ge
lir kayııaklariyle muayyen mahallî hizmetleri ba
şaracak olan teşkilât, muhtarlık teşkilâtı değil 
belediye teşkilâtıdır. Bundan dolayıdır ki, 1329 
senesinde İdarei Unıumiyei Vilâyat Kanunu ted
vin edilirken mahalle muhtarlıkları hariç bıra

kıldı. O tarihten itibaren mahalle muhtarları hiçbir 
kanuni mesnede dayanmadan açıkta kalmış olduğu 
halde fiilen bir müddet daha yaşadı. Kanun mev
cudiyetini tanımadığı halde niçin yaşadı? tdarei 
Unıumiyei Vilâyat Kanunu mahalle muhtarlıkla
rın mevcudiyeti hakkında hiçbir kayıt ve hüküm 
koymadığı halde niçin fiilen yaşadı arkadaşlar 
mahalle muhtarlarına kanunlarımız şunu yapa
caksın, bunu yapacaksın diye birçok vazifeler 
tahmil etmiştir. Bu hizmetleri, bu işleri, alâkalı 
kanunlarında mahalle muhtarlarından müstağni 
kalacak şekilde prensipleri ve esasları bakımın
dan değiştirmedikçe mahalle muhtarlıklarını il
ga ettik dersek sade muhtarlıkları değil bu hiz
metleri de açıkta bırakmış oluyorduk, tşte bun
dan dolayıdır ki, îdarei Unıumiyei Vilâyat Ka
nunu mevcudiyetini tanımamış olmasına rağmen 

bu mahalle muhtarlıklarının 1934 yılma kadar hu-
kukan değil fiilen mevcudyet gösterdiklerini gö
rüyoruz. Bu tarihte 2295 sayılı Kanun mahalle 
muhtarlıklarını bir kere daha ilga etti. Bu se
fer mahalle muhtarlıklarına mevdu islerin kim-
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I er tarafından görüleceği bir tüzükle tesbit edi
lir dendi. Fakat arkadaşlar; bu da mahalle 
muhtarlarının mevcudiyetini tarihe intikal et
tirecek esaslı bir tedbir ve çareye dayanmıyordu. 
Kanunun mahalle muhtarlarına verdiği vazife
leri tüzükle şuna buna vermeği düşünmenin ma
halle muhtarlıklarının bu işleri yapma tarzına 
nispetle daha faydalı ve daha kıymetli bir ne
tice vermediğini zaman gösterdi Bu sebepledir 
ki, ikinci dünya harbinin ortaya çıkardığı as
kerî ve iktisadi bazı sebeplerin de tesiriyle ma
halle muhtarlıklarını yeniden ihdas etmeye mec
bur kaldık. Bu mahalle muhtarlıkları yeniden 
ihdas edilinceye kadar, yani son defa yeniden 
kuruluncuya kadar, mahalle muhtarlıklarına 
kanunların evvelce tahmil etmiş olduğu vazife
lerin mühim bir kısmını muhtelif kanunlarla, 
mahalle muhtarlığına veya onların makamına 
tüzük ile kaim olan mercilere vazife yükletme
den ifa edilmesi için yetki alındığını görüyoruz. 
Bu şekilde, kısaca arzedeyim, zannederim ki, 
yeridir, mahalle muhtarlıklarından şu vazifeler 
alındı ki, bunlar bugün yeniden teşkil edilen ma
halle muhtarlıklarının da üzerinde meşgul olma
dıkları vazifelerdir. Zaten mahalle muhtarlık
ları. yeniden kurulurken ötedenberi mahalle 
muhtarlığına mevdu işleri bu teşkilâta gördür
mek değil, ilga edildiği sırada kanunlarla mu
ayyen idare teşkilâtına verilmiş olan vazifeler 
haricinde açıkta kalıp ta şu ve bu teşkilâtın elin
de iyi yürümeyen işleri yürütmek düşünülmüş
tür. 

Nitekim bu sayacağım işler, bugün Mahalle 
Muhtarlığı Kanununda yer almamış bulunuyor. 
Asker ailelerine yardım işi, hususi bir kanunla 
belediyelere tahmil edilmiş olduğundan Teda
riki Vesaiti Nakliye Kanunu, vazifeleri Millî Sa
vunma Bakanlığınca Mükellefiyet Kanunu ile 
belediyelere verilmiş olduğundan. Varidatın mü
ruruzaman haddine kadar takibi, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 44 neü maddesinin 3.7.21 
numaralı Kanunla değiştirilmiş bulunmasından, 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu mucibince 
emekli aylıkları için ilmühaber yerine, fotoğ
raflı bir hüviyet, varakası vermek. Bu da 1683 
sayılı Kanunun 4056 sayılı Kanunla değiştiril
miş olmasından dolayı mahalle muhtarlarının 
elinden alınmış bulunuyor. 

Meccanen kereste verilmesi, köylerin Devlet 
ormanlarından istifade ettirilmesi hakkındaki 
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muhtarların rolü de Orman Kanuniyle nihayete 
ermiş bulunuyor. 

Adlî evrakın tevzii. Bu da posta ile temin 
edildiğinden bu konuda da rolleri kalmamış bu
lunuyor: Arazi, tütün inhisarı, harcırah... Bun
ları birer birer sayıp sizi rahatsız etmiyeyim 
bunlara benzer kanunların muhtarlara verdiği 
vazifeler bunlardan alınmış bulunuyor. 

Bunu başlangıç yapmaktan maksadım, mahal
le muhtarlarının gördükleri vazifelerin mahiyet 
ve nevi itibariyle umumi idareye ait birtakım 
işleri ifa etmek için Devlet teşkilâtına yardımcı 
olma mahiyetini haiz bir teşkilât olmalarıdır. 
Bunların isimlerinden ve seçimle iş başına getiril
miş olmalarından başka mahallî bir muhtar mü
essese olmak mahiyetini haiz olmadıkları vazife
lerine bakılınca görülür. Esasen kanun da bunları 
şahsiyet olarak tanımamış bulunuyor. 

Yüksek Meclise gelmiş olan bazı yeni kanun
lar kabul edildiği takdirde mahalle muhtarları
nın bugünkü vazifeleri de azalacaktır. Yüksek 
Meclisi fazla işgal etmemek için bunu da küçük 
bir misalle izah edeyim. 

Bugün mahalle muhtarlarının gördükleri işle
rin çoğunu Nüfus Kanunu mucibince muhtarla
rın tanzim etmekle mükellef oldukları nüfus il
mühaberleri teşkil etmektedir. 

Yüksek Meclise gelmiş olan yeni Nüfus Ka
nunu tasarısı bu nüfus vakalarının diğer ileri 
memleketlerde olduğu gibi doğrudan doğruya nü
fus memurunun huzurunda ve alâkalıların beyan
larına müsteniden tutulacak zabıtlarla tesbit edil
mesini âmirdir ve bu kanun kabul edildiği tak
dirde, göreceksiniz, muhtarların bugün en çok 
meşgul oldukları iş te üzerlerinden alınmış bulu
nacaktır. 

Şimdi Sayın Tahtakılıç arkadaşımla Hazim 
Bozca arkadaşımızın Hükümetin getirmiş olduğu 
Mahalle Muhtarları Seçimi Kanunu münasebe
tiyle öne sürmüş bulundukları itirazlara kendi 
görüşüme göre ve teferruata kaçmadan kısaca ce
vap arzetıniye çalışayım. Bunu yaparken müsaa
de buyurursanız evvelâ Hükümetin getirdiği ka
nun nedir, neyi ihtiva eder bunu arzedeyim: 

Arkadaşlar, Hükümetin bugün Yüksek Huzu-
rııruııuza sunmuş olduğu kanun tasarısının ihti
va ettiği esaslar şunlardan ibarettir: 

1. Mahalle muhtarını ihtiyar heyetine seç
tirmek. Eskiden mahalleliler muhtarı ayrı, ihti
yar heyetini ayrı seçerdi. 
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Bu, demokratik sistemlerin kabul edilmesin

den evvelki sistem tarzına göre kolaylıkla yürü
yebilecekleri sistemdi. (jünkü o zaman intihabat 
külfetli değildi. Tek dereceli seçimin icabettirdiği 
birçok masraflar yoktu. Hepimiz biliyoruz ki tek 
dereceli seçimler pahalı olmaktadır. Muhtarlığın 
içyüzünü hepiniz bilirsiniz. Bilhassa küçük yer
lerde, muhtarların ellerine çok az para geçer. 
Bunlar vazifelerini lâyıkı ile yapamadıklarından 
dolayı sıkıştırılsa istifa ederler. Bu yüzden 5 - 6 
ayda bir yeniden seçim yapmak çok masraflı ve 
külfetli olurdu. Bunun altından kalkmak için 
mahalle muhtarlarını ayrıca seçtirmeyip, ihtiyar 
heyetine seçtirmek. Mahallede bir inhilâl vuka-
bulunca bütün mahalle seçim makanizmasmı ha
rekete geçirmiyerek ihtiyar heyetlerine içlerinden 
birini yeniden muhtarlığa seçtirmek düşünülmüş
tür. 

Arkadaşlar, bu düşünüşte isabet hattâ zaruret 
yok mudur? Tasarının ihtiva ettiği ikinci esas^ 
yürürlükte olan Mahalle Muhtarları Kanununa 
göre seçimin denetleyicisi doğrudan doğruya 
idare âmirleridir. Yeni tasıarı idare âmirinden 
bu seçimi idare bakmamdan murakıp ve nezaretçi 
rolünü almakta, bu vazifeyi muhtarlarla beledi
ye üyelerinden seçilecek bir kurula vermektedir. 

Üçüncüsü; bu seçimi idare kurulunun neza
reti altında, mahalleler seçim sahaları dediği
miz, seçim bürolarına ayrılacağı için bu bürola
rın başlarına birer seçim komisyonu getiriliyor. 
Eski kanun seçim, komisyonu tâyinini doğrudan 
doğruya vali ve kaymakamlara bırakmıştı. Hükü
metin getirmiş olduğu kanun, idare âmirlerinin 
seçtiği seçim komisyonları yerine, seçimi idare 
komisyonları tarafından belediye azaları ve muh
tarlardan kurulacak üç kişilik bir komisyon teş
kil etmiş oluyor. 

Diğer esaslar da şunlardır. Seçmenler oyları
nı bir günde kullanacaklardır. Bugün yürürlük
te bulunan kanunda bilhassa nüfusu kalabalık 
olan mahallelerde seçim günlerce devam edebilir
di. Biliyorsunuz ki seçimin bir günde yapılması, 
aynı günde sandığın açılıp oyların tasnifi seçi
min teminatı bakımından çok lüzumludur. Hükü
metiniz bu lüzumu mahalle muhtarlıklarının va
zifeleri öyle pek te siyasi pek te önemli ve mahal
le işleri hakkında karar almak yetkisini haiz ol
mamalarına rağmen seçimin teminatı bakımından 
böyle lüzumlu tedbirleri karşımıza getirmiş bu
lunuyor ve bu maksatla oyların bir günde kulla-
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nıabilmesi için diğer seçimlerde olduğu gibi 
yani belediye, Milletvekilleri ve Genel Meclis se
çimlerinde olduğu gibi her mahallenin nüfusunu 
biner kişilik - ki bu bir günde kullanılabilecek oy 
sayısına tekabül etmektedir - seçim büroları 
kurmaktaddır. Mevcut kanun seçmen hakkını 
haiz kimseler için belediye seçiminde hazırlan
mış olan defterleri esas ittihaz ettiği halde huzu
runuzdaki tasarı bununla iktifa etmiyerek bun
ların ilân edilmesini ve bunlara karşı seçmenle
rin itirazı varsa seçmenlerin bu haklarını mah
kemeye kadar götürmelerini de kabul etmiş bu
lunuyor. 

Ve yine aynı esaslar cümlesinden olmak üzere 
oy pusulalarının zarf içinde sandığa atılmasını 
ve oy sahibinin hüviyeti belli olmıyacak şekilde 
oyların gizliliğinin temini tasarı ile teklif edil
miş bulunuyor. 

Diğer bir esas ta; eski kanunda şöyle bir hü
küm vardı. Şayet seçmenlerin yarısı seçim so
nunda oylarını kullanmamışsa seçim 3 gün uza
tılırdı. Seçimlerin Jrir günde yapılmış obuası 
esas olduğuna göre, artık bu uzatmaya mahal 
olmadığından bu da kaldırılmış bulunuyor. 

Tasarıda şu hüküm de vardır. Sandık seçim 
günü muayyen saatin hitamında açılır, oylar tas
nif edilir, ve tasnif neticesi, sandık başında 
bulunanlara ve bütün mahalle halkına ilân edi-
lir, 

Diğer bir esas ta, evvelce yani bugün meri
yette bulunan mahalle muhtarlığı hakkındaki 
kanun hükmüne göre muhtarlık inhilâl ettiği 
vakit idare âmirleri, ihtiyar heyeti üyelerinden 
birini vekil tâyin ederdi. Bu kanun bunu da 
kaldırıyor. Yeni tasarı muhtarlığın inhilâlinde 
ihtiyar heyeti toplanıp derhal yerine bir başka
sını tâyin eder, diyor. 

Ve son olarak arkadaşlar; evvelce mahalle 
muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliklerine seçilen
lerin idare âmirleri tarafından memuriyetleri
nin tasdiki şarttı. 

Halk tarafından seçilen, ekseriyet kazanıla
rak iş başına getirilmiş kimseler için, artık tas
dik keyfiyetini haklı olarak lüzumsuz gördükle
ri için, bu tasdik de kaldırılmaktadır. 

Arkadaşlar görüyorsunuz ki, bu tasarı baş 
tan aşağı çok iyi, ve çok hüsnü niyetle düşünül
müş bir fikrin ifadesidir. Şimdi sayın arkadaş
larımız diyorlar, ki iyi amma, eksiktir. Eğe:.-
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bir iki yerini eksik gördüklerini söyleselerdi, 
bunlar maddelerin müzakeresi Mrasınd'i şu 
maddeye şunun eklenmesi, buna şunun ilâvesi 
gibi bir talepleri olsaydı, ben de bu taleplerim; 

yerinde bulabilirdim. Nitekim sırası geldiği za
man, maddelerin müzakeresinde, ben de söz 
alarak bazı kusurların ve eksikliklerin tamam
lanmasını riea edeeek ve tekliflerde bulunaca
ğım. Fakat bu kadar mühim esaslar teklif edil
miş olduğu halde, bunları hiçe sayarak ve ta
sarıyı hemen hemen idare Âmirlerinin nezareti
ni ilgadan ibaret telâkki ederek, kanunun bir
kaç maddesini değil de, topunu birden komisyo
na iade etmek meselesinde bendeniz ağırlık, in
tihap ettiğim kelimeyi bulurken çok hafifini se
çiyorum, bu talepte ağırlık görüyorum. Arka
daşlar, bunu da arzettikten sonra, maddelere 
taallûk etmesine rağmen kısaca öne sürülen bazı 
şeyler hakkında iki üç kelimelik, üç beş kelime ile 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Maddelere geçildiği zaman söy
lersiniz. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Sayın 
Başkan mütalâamın gerisini maddelere geçildiği 
zaman söylememi emrettiler. Ben de maddelere 
geçildiği zaman söylerini. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Komisyon namı
na söz istiyorum. 

B&ŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA VASFt GER

GER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar, 4541 sa
yılı Kanun mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
seçimlerini mahallin en büyük mülkiye memuru
nun nezareti altında yapılmasını ve yapılan se
çimlerin muteber olması için de bu makamlarca 
keyfiyetin tasdikini şart kılmıştır. Aynı zaman
da bir halk müessesesi olan ve mahallelinin an
cak Hükümet daireleriyle olan münasebatmda 
rol oynıyan bu teşekkülün seçimine ait muame
lâtında yine halk idaresi ile iş başına gelen Be
lediye meclisleri üyeleri ve muhtarlardan mü
rekkep bir seçim kurulu tarafından ifası ve bu 
seçimin mahallelinin tezahür eden iradesi karşı
sında idare makamlarının ayrı bir tasdik organı 
olarak kabulü bugünkü seçim prensiplerine uy
gun bulmıyan Hükümet bu şekilde bir kanun ta
sarısı ile huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, bu seçimin şeklini bu makaniz-
maya uydurduktan sonra seçimde belediye mec-
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J lisi seçimine benzerliği, oyların bir günde kul

lanılması ve gizliliğin temini ve seçimin emni-
I yetini sağlanması ve siyasi partileri keyfiyet-
I ten haberdar etmek ve seçime iştirak ettikleri 

takdirde temsilci göndermeleri hususu maddede 
vuzuhlu olarak tesbit edilmiş bulunuyor. Hazim 
Bozca arkadaşımız teklifinde bu kanun için giz
lilik ve emniyet bakımından tereddüt izhar bu
yurdular. Ve belediye meclislerinin bugün iş 
başmdakileri iktidar partisine mensup bulunma
larını da mütalâalarına eklediler. Arkadaşlar, 

I Demokrat Partiye mensup belediye meclisleri de 
halen iş başında bulunuyor. Fakat henüz bu 

j kanun tatbik mevkiine geçmeden ve kabul edil-
I m eden ve bugünkü münakaşa mevzuumuzun da 
I ancak bu kanun olduğuna göre şimdiden bu se-
j çim idare kurulunu teşkil edecek arkadaşlara, 
] emniyet ve itimadı sarsacak şekilde beyanda bu-
I lunmayı ve bu kurulu teşkil edecek arkadaşlara 
I ve her ne şekilde olursa olsun vatandaşlara mal-
I etmek istediği zaaftan dolayı ve seçmek hakkına 
I sahip olan Türk vatandaşlarına- saygısızlık teş

kil etmez mi? 
Benim muhalif Parti arkadaşlarımızdan 

şüphe ve tereddüde yer verecek bir şekilde ko
nuşmamalarını, biraz insaflı olmalarını isitrham 

I edersem bilmem ki bu isteğimi yersiz telâkki 
ederler mi? 

I Gizlilik meselesine gelince; seçim idare ku-
I ruhi ödevi hakkındaki şu kısmı okuyayım. «Se

çim idare kurulları mahallî durum ve vasıtalara 
göre seçimin gizliliğini ve emniyetini sağlıyacak 
tedbirleri, almak ve aldırmakla ödevlidirler». 

I 'Hazim Bozca arkadaşımızın teklif ettiği gibi 
bu kurullar bir köşede bir perde arasında oy
ların alınmasını karar altına alırsa bunda ka-

I nuni mâni var mıdır? 
Jandarma, müsellah kuvvet bulunmasın di

yorlar ; seçimin emniyetini temin için mahallin
de emniyet tedbiri alınması istenirse bunun ka
nunsuzluğu ve seçim emniyetini tehdit etmesi 

I gibibirşey nereden çıkarıyorlar? Mâni tedbirler 
alınması seçim emniyeti namına olmuyor mu? Bi
naenaleyh şunu arzetmek istiyorum ki, muhalif 
Partili arkadaşlarımın bu kanunun emniyet ve 
gizliliği bahsinde izhar buyurdukları eksiklik 
yoktur ve kanunun yeniden encümene gitmesine 
de lüzum olmadığından müzakeresine geçilmesi 

. yerinde olur. 
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İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, hiç şüphe etmeyiniz ki, önümüze gelen 
Seçim Kanunu, vatandaşın reyini serbest ola
rak, dilediği insana vermesini sağiıyacak tedbir
lerle doludur ve bunun haricinde hiçbir kayıt 
bulunmamasını hepimiz arzu ederiz. Yalnız ka
nunun vazettiği usullerin seçim emniyetini temin 
etmediği ve vatandaşın dileği gibi reyini kullan
makta serbest kalmadığı hakkında gerek Hazini 
Bozca arkadaşın, gerek Tahtakılıç arkadaşın 
ileri sürdükleri noktai nazara bendeniz cerhedici 
mahiyette, Heyeti Umumiyeniz huzurunda yine 
kendilerini şahit gösterebilirim: Eğer Seçim Ka
nunu ve reylerin izharında ötedenberi kullandı
ğımız usul vatandaşın istediğine rey vermek 
hakkına müsait olmasaydı, muhterem muhalif 
Partili arkadaşlarımın buraya gelmesi mümkün 
olur muydu? Binaenaleyh en büyük şahit ken
dileridir. 

Tahtakılıç arkadaşım, İhsan Olgun arkadaşı
mızın, Demokrat arkadaşlar, sözüne biraz sinir
lendiklerini gördüm. Tahtakılıç arkadaşım gü
cenmesin. Bugüne kadar konuştuğumuz ve bu 
kürsüden müzakere ve münakaşa ettiğimiz mem
leketin ha.yati nıenfaatlarmı alâkadar eden bir
çok kanunların müzakeresinde, nedense karşı 
taraf arkadaşların bu kürsüde yer alarak fikir
lerini söylememesi, fakat seçime müteallik bir 
kanun geldiği zaman, hemen derhal söz alarak, 
kürsüyü işgal ederek noktayı nazarlarını uzun 
uzun söylemeleri hatırlarına gelmiş olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar; bu cihetleri belirttikten 
sonra muhterem arkadaşların ileri sürdükleri 
bazı noktalar hakkında maruzatta bulunacağını: 
Hücre diyelim, dolap diyelim, vatandaşın bir 
hücreye sevkedilmesi, benim kanaatimce, asıl re
yini kullanmak için dilediği yere, vatandaşın 
serbestçe girmesine mâni olan bir hal değil mi
dir? Ben ister hücreye girerim ister başka bir 
yerde reyimi kullanırım. 

Bir arkadaşım reyini kullanmak için zarfı 
aklıktan sonra herhangi bir köşeye gidip t e re
yini kullanmak için zarfın içine pııslasını koy
masına manii kanun var mıdır? Yoktur. Arka
daşlarımızın teklifine göre muhakkak reyini 
kullanmak için hücreye girmek lâzımdır. Niçin 
bunun için vatandaşı icbar edelim? Bu bir nevi 
vatandaşın o andaki hürriyet hakkını, seçim 
hakkındaki serbestisini tahdit gibi geliyor ba
na. Sonra şimdi arkadaşım dediki, iki tane ka-
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pıyı yanyana getiririz, bir de perde koyarız bir 
üçgen olur, burada vatandaş reyini kullanır. 
içeride bir takım puslalar vardır. (Sağdan yok
tur sesleri). Müstakil olan arkadaşlar vardn-, 
onların da bulunabilir. İçeriye girenler bu pus-
laları imha ederlerse buna kim mâni olacaktır? 
(Sağdan öyle şey olmaz sesleri). Ben sizi-sü
kûnetle dinledim, daha durun bakalım, çok ri
ca ederim. 

Meselâ seçimin bitmesine az, meselâ 1.0 - J.5 
dakika kaldı, bir taraftan farzedin ki, ben ken
di partimden misal alayım, C. H. Partisi men
supları dâvayı bu sandıkta kaybediyorlar, hal
buki dışarıda rey vermek üzere gelenler var. 
Onlardan evvel Demokratlardan gelenler hüc
reye girip 5 dakika, daha fazla kalırsa bunlar 
15 kişi olsalar 75 dakika eder . Buna kim mâni 
olacak ve diğerleri nasıl oylarını kullanmak fır
satını bulacaklardır. Arkadaşlar, tatbikatta 
bunlar büyük şeylerdir, bunları gördüm, Bu
yurduklarınız nazariyatta doğru olabilir fakat, 
tatbikatta, tatbikata geçtiğimiz zaman bunun 
müşküllerini, mahzurlarını düşünmemiz lâzını-
gelir. Bu noktadan doğru bulmuyorum. 

Sonra arkadaşlar, seçim mazbata hırında 
Parti mümessillerinin de imzalarının bulunması 
meseelsine gelince : bu tatbikatta, asıl seçimde, 
ihtilâfı, karışıklığı, birçok tezviratı, şikâyeti 
mucip olacak hâdiselere yol açacak demektir. 
Yine kendimizden misal alalını. Halk Partisine 
mensup bir mümessil seçimi kaybedeceğini an
layınca pürüz çıkarmak, bozmak için hayır 
efendim yanlıştır, şöyledir, böyledir ben 
bunu imza etmem derse ne olacaktır? 
Artık seçim sandığı reisi bunlarla uğ
raşacak etmeyin, eylemeyin diyecek, asıl 
kanuni vazifesini bitaraf oarak yapmak istiyen 
bu arkadaş parti mümessillerinin arkasında 
dolaşacak. Bunlar kolay değildir. Söylemesi, şöyle 
olsun böyle olsun demesi, kolaydır, bir nazari
yedir, amma her sandık başına bıraktığımız ar
kadaşlar, ister Demokrat olsun, ister Halk Par
tisinden olsun istediğimiz şekilde İm seçimin 
mahiyetini temin etsinler veyahut ta dâvayı 
kaybettikleri zaman pürüz çıkarmasınlar. Bu
nu bu arkadaşlar temin edebilir mi? Edemez
ler. 

Puslaların yakılması meselesi de aynıdır, ^im
di, puslaları yakmadık, torbaya koyduk, ertesi 
günü de puslaları tekrar bir şikâyet üzerine tel-
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kik edeceğiz. Diyecekler ki, belediye reisi mührü 
bozdu, zarfları değiştirdi. Bunlar denecek. İş
te bu da bir mahzur. Zaten bu gibi tezviratı, 
şunu bunu, haklı veya haksız ne olursa olsun, 
bu gibi şeyleri seçimin emniyetini, ve seçimde 
dedikoduyu derhal önlemek için puslalann ya
kılması lâzımdır ve zaruridir. Eğer yakamaz-
sak arkadaşlar; 4 sene muhtar seçimi, 4 sene 
Milletvekili seçimi ve 4 sene de Meclisi umumi
nin seçimi için torbalar 500 kere açılır, 600 kere 
kapanır. Her gün bir müfettiş, her gün bir mu
akkip, aç, say, aç, say, isim böyle oldu, numarası 
şöyle oldu. 

Bunlar tatbikata geçtiğimiz zaman, çok müşkül
ler güçlükler doğar. O zaman bu teklifi yapmış 
olan arkadaşlar da yanlış yapmışız; olmamış di
yeceklerdir. 

Simdi bir mevzua daha geçiyorum- Her halde 
Hazim Bozca arkadaşımız hukukçudur, ifadele
rinden de böyle anlıyorum. Seçime nezaretin, 
adlî cihazımıza, bitaraf olması bakımından, tev
di edilmesi teklif ettiler. Ben hukukçu değilim. 
Fakat bir hukukçu arkadaşım memlekette kati
lin, maktulün, zalimin, mazlumun, her vatanda
şın. haksızlığa uğrayan her kimsenin en son is
tinatgahı, son melcei olan adliyemizin, bir poli
tik seçimde bu işin başında bulunması, o eihazm, 
melaike sıfatlı olarak tanımak istediğimiz o ciha
zın aleyhinde bir dedikoduyu icabettirecek bir 
çok sebebler ortaya atması bakımından doğru mu
dur? Arkadaşlar, seçimi kaybeden taraf sandık 
başında bulunan kimse, hâkim, adlî cihaz: efen
dim Halk Partisini iltizam etti, Halk Partisi men
subu Demokrat Partiyi iltizam etti derse hâki
min sıfatı üzerinde, bitaraflığı hakkında halk 
nazarında milyonda bir de olsa bir kere olsun 
şüphe tevlid edecek bir zan hâsıl olursa doğru olur 
mu arkadaşlar? Yazık olur bu arkadaşlara, hâ
kimlerin şahsına yazık olur, günah olur bunları 
karıştıramıyalım. Dâvayı kazanan veya kaybeden 
vatandaş hâkimin verdiği kararın doğru olduğu
na inanarak mahkemeden çıkması ve bu inanı 
yaşatması lâzımdır. Bunu rencide edecek herhan
gi bir teşkilâtı yeniden kurup efendim hâkim 
Demokrat Partiyi iltizam etti, bilemem müstakil 
adayı iltizam etti, falanı arkadaşı olduğu için ilti
zam etti, diye hâkimleri böyle şüphe ve töhmet 
altında bulunduracak bir sistemi kabul etmek, 
bugün ulaşmak istediğimiz ve yegâne istinat 
gâhımız olan adlî cihazımızın masuniyeti, mem-
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leketin nazarında en yüksek insan olan vasfını 
zedelemiş oluruz. Bu bakımdan, muhakkak hu
kukçu olduğunu anladığım arkadaşlarıma karşı 
kendi kanaatleridir, hürmet ederim, fakat bu, 
ruhları rencide eder. Bu bakımdan tekliflerinde 
ısrar etmemelerini rica ediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, dediler ki; teklif geri 
alınsın, komisyon tetkik etsin, ben kendilerine ar-
zedeyim, içişleri Komisyonunda Demokrat Parti
li arkadaşların bir teklifi vardı. Açıkça konuş
tuk, münakaşa ettik. Burada bizi ikna edici de
liller ileri süremedikleri için arkadaşlarımıza: tek
lifinizi geri alın bizi ikna edici sebepleri getirirse
niz memnun olur ve tetkik ederiz dediğimiz za
man biz teklifimizi geri akmayız, dediler. Şim
di komisyonlardan geçmiş, bir çok tekkika tâbi 
tutulmuş, Heyeti Umumiyeye gelmiş bir tasarı 
için kendilerinin kabul etmedikleri bir şeyi bize 
teklif etmelerini, komisyona geri gitsin demeleri
ni, doğru bulmuyorum. 

Sözüm bu kadardır. 
Dr. KEMAL SATİR (Seyhan) — Aziz arka

daşlarını, bendeniz işin teknik tarafına temas 
edecek değilim. Söz almış bulundum huzurunuza 
geldim. Benden evvel söz söylemiş olan arkadaş
larım da aşağı yukarı ayni noktaya dokundular. 

tik olarak söz alan Bozcalı arkadaşımız se
çimlerin selâmetinden bahsederken geçmiş seçim
lerden misaller ileri sürdüler ve neticede, gelecek 
seçimlerin emniyet altında bulunması için bu 
işin adalet cihazına terkedilmesi mütalâasında 
bulundular. Şunu ben ve bütün arkadaşlarım 
hep beraber ifade etmekte zevk duyarız ki, biz 
de Bozcalı arkadaşımız kadar Türk adliye cihazı
na inanan, güvenen ve bihakkın bitaraflığına ina
nan insanlarız. Biz bu bakımdan hiçbir zaman 
kendilerinden geri değiliz. Fakat şu noktayı da 
belirtmek isterim ki bu memlekette siyasi bir ah
lâk haraketini yalnız adlî cihaza terketmek nok-
tai nazarında ayrılıyorum. Bu memlekette birçok 
namuslu vatandaş vardır, tster Demokrat Par
tiden olsun, ister Halk Partisinde olsun. 

Bugün biz birçok seçimleri kazandık, Belediye 
seçimleri, t i Genel seçimlerini kazandık ve Yük
sek Meclisinizde de büyük çoğunluk bizdedir. 
Farzımuhal belki bir gün onlar çoğunluğu kaza
nacaklardır. (Soldan farzımuhal sesleri). Üzül
mesinler, belki bir gün onlar ekseriyeti elde tu
tacaklardır, bilmiyorum bunu zaman gösterecek 
tir. Böyle ekseriyeti onlar teşkil ettiği zaman be-
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lediye heyetleri de onlardan olacak, bizim o za
man ve hiçbir zaman aklımızdan geçnıiyeeektir 
ki, Demokrat Parti mensupları belediye üyeleri, 
muhtarları seçerken kendi adamlarını seçecekler
dir. Biz o zaman böyle bir namussuzluk yapa
caklarını asla hatıra getirmiyoruz. O zaman De
mokrat Partiye mensup belediye azaları da şimdi 
bizim arkadaşlarımızın yaptıkları gibi ahlâkî ve 
siyasi karekterlerini bozmadan halkın oylarını 
millete intikal ettireceklerdir. Bu sebeple kendi
lerinin fikirlerini tashih etmeleri için söz almış
tım. Şunu da ilâve etmeliyim ki, Halk Partisi 
mensupları da karşı partili arkadaşlar kadar, hiç 
olmazsa onlar kadar demokratik hayatın memle
kette inkişafını istemektedirler. 

İkinci nokta; arkadaşımız ifade ettiler ki, geç
miş seçimlerde idare âmirlerinin şu ve bu tarz
da hareketlerinden dolayı milletin kullandığı 
oyun emniyeti sel bedii mistir ve seçimlerin netice
sine karşı âdeta bir emniyetsizlik, bir huzursuz
luk gelmiştir. «Şimdi de başlarını eğmeleriyle ay
nı şeyi ikrar ediyorlar gibi geldi bana. Fakat şunu 
ifade etmeliyim ki, Millet reyini tam bir emniyet 
ve huzur içinde kullandığını bütün tahriklere 
rağmen Halk Partisinin safında toplanmakla bir 
kere daha göstermiş ve bunu bir kere daha ifade 
etmiştir. (Sağdan gülüşmeler ve alkışlar). 

FUAT) TIFEÛSİ D E M İ R E L L İ (istanbul) — 
Efendim; bu tasarının tetkikini derinleştirmek 
üzere komisyona iadesini istiyen arkadaşlar hiç
bir vakit parti mülâhazaları ile hareket etme
mişlerdir. Bu tasarı tetkik edildi. Bu tasarıda 
bazı hükümler vardır ki hakikaten iyidir. TFer 
şeyin hakkını vermelidir. Seçimden evvel bir 
maddeden bahis buyurdular. Heyeti unıumiye-
si hakkında görüşlerini bildiren arkadaşlarımız 
dediler ki; ihtiyar heyeti ile muhtar evvelce ay
rı, ayrı seçilirdi. Şimdi ihtiyar heyeti seçiyoruz 
muhtarı onlar seçsinler, bunda kolaylık vardır. 
Buna itiraz etmek hiçbirimizin aklından geçmez. 
Yalnız bu tasarının asıl ruhu şudur: Evvelki ka
nunda açık oy usulü kabul edilmiştir. Adres gös
tererek ve imza altında oy puslası atılıyordu. 
Bundan rücıı edilmiştir. Gizli oy puslası her 
mütemeddin memlekette, her seçimde bu gizli oy 
usulü bütün mütemeddin memleketlerde, her 
seçimde prensip olarak kabul edilmiştir. îşte 
şimdi bu gizli seçim usulüne ricat ediliyor. Bu 
çok iyidir. Fakat bizim gördüğümüz birçok ek
siklikler vardır, tedvin edilen maddelerde bazı 
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noksanlar vardır ve tertip edilen usuller bu giz
liliği temine kâfi değildir. Ve bilhassa gizlilik
ten istihdaf edilen gaye ve maksadı temin etmi
yor ; gizlilik reylerin samimiyetini temin içindir, 
suiistimalin asgari dereceye indirilmesi yani se
cim üzerinde tesir yapma imkânlarının azaltıl
ması içindir. Bu bakımdan oy puslasımn mühür
lü zarfa konması ve imza edilmesi kâfi değildir. 

Bakınız arkadaşlarımız bize birşey hatırlattı
lar ve hakikaten gayet doğrudur. Şayet zar
fın içinden imzalı bir pusla çıkarsa yahut zarf
tan o oyu kullananın hüviyetini gösterebilecek 
işaretli bir pusla çıkarsa o sayılmıyor, (»ayet 
haklıdır. Fakat bunun üzerinde bir tevekkül! 
edelim, düşünelim. Bunun sebebi, illeti nedir'; 
Sebebi nedir? Asıl bunun sebebi, illeti nedir? 
Niçin oy puslası kabul edilmiyor? İmzalı oyun 
kabul edilmemesinin sebebi şudur ki, tesir icra 
eden adam oyun açık veya imzalı olmasını is
ter. Çünkü tesirin netice verip vermediğini kon
trol. etmek ancak bununla kabildir. Peki şimdi 
eğer hücre, ka]wılı yer kabul edilmezse bir zarf 
yalnız başına bunu temin eder mi? Etmez. Çün
kü, Türk vatandaşlarından böyle birşey um
mam amma ben İçişleri Komisyonunda bulun
dum. Komisyonda muhterem İçişleri Bakanı 
orada dediler ki eğer gizli reyi kabul edersek 
birisi diğerine sana beş lira vereyim de reyini 
şuna ver diye vaitte bulunabilir, ıtma edebilir. 
Muhterem arkadaşlar, seçmeni ister gizli ister 
açık olarak reyini kullanmakta muhayyer bıra
kırsak o zaman bu vaitler ve bu tehditler olabi
lir. Fakat herkes reyini gizlemek mecburiyetin
de kalırsa, kapalı yerde vermek mecburiyetinde 
kalırsa ozanı an bu vaitler ve bu tehditler vâki 
olmaz. Olsa da daha az olur. Çünkü bu adam 
acaba benim dediğimi yapmış mi ozaman böyle 
vaitler, böyle tehditler vâki olmaz. Olsa da daha 
az olur. Çünkü bu vadi yapan adam bunu kon
trol edemez. Para verecek peki amma acaba seç
men onun dediğini yapmış mıdır? İstediği şe
kilde reyini vermiş midir? Kapalı yerde verdi
ğine göre buna da imkân yoktur? Hiç bir vakit 
seçmenin nasıl rey verdiğini bilemez. Gizliliğin 
asıl sebebi, hikmeti de budur. Başka yerlerde 
bunun bu şekilde yapılmasının sebebi de budur. 
Hattâ tasrih ediliyor, bir kimse kapalı yere gi
rip oyunu orada istimal etmezse, açık yerde 
atarsa kabul edilmez. Gizliliğin böyle hizmet
leri vardır. Sonra bundan daha ehemmiyetli bir 
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şey dalıa vardır ki; seçimlerin halk işi olması
dır, her yerde bu böyle kabul edilmiştir. İdare 
işi değildir. 

Seçim heyetlerinin vazifeleri yalnız kanunun 
tatbik edilmesine nezaretten ibarettir. Yoksa, 
bilini saymak, tasnif etmek halkın hakkı, seç
menin hakkıdır. Onun için mümkün olsaydı, 
başka yerlerde olduğu gibi tadat ve tasnifin, 
seçmenlere bırakılmasını temenni ederdim. Fa
kat seçmenlere bırakılmasa bile yargıç gibi bita
raf bir zatın tâyin edeceği kimselerin tasnife me
mur edilmesi lâzımgelir. Yargıç, hiçbir Partiye 
mensup olmıyan kimselerden, yahut muhtelit 
olarak parti mensuplarından seçilerek kurulacak 
bir komisyonu seçim puslalarının tasnifine memur 
eder. 

Bazı arkadaşlar diyorlar ki, halk nasıl kont
rol edemi i.;., idari bir vazife olan seçimi? Hfen 
dini; bu, esasen halkın hakkıdır. Kendi işlerini 
niçin kendileri kontrol etmesinler. Bu haklarını 
burada kullanmazlarsa halk, hakimiyetini ne 
zaman, nerede kullanacaktır? Jlaik hâkimiye
tini ancak seçim zamanında, seçim yoluyla kul
lanacaktır. Çünkü halk başka türlü, ne mem
leketin işine, ne bulunduğu köyün, ne de kasa
banın işine karışabilir. Yalnız ne yapıyor? Böy
le seçim zamanlarında emniyet ettiği kimselere 
reyini vermek suretiyle bu hâkimiyet hakkını 
kullanıyor. Yalnız ne yapıyor, emniyet ettiği 
kimseleri, rey il e, iş görecek olan adamlara rey 
vermek suretiledir ki, kendi intihap hakkını ve 
hâkimiyetini istimal ediyor. Buna çok dikkat 
etmek lâzımdır. Bu, idari bir iş değildir, hal
kın işidir. Seçim günleri halkın günüdür. Bi
naenaleyh, halk tamamiyle seçimleri kontrol 
edebilmelidir, müdahale edecek değildir. Yol
suzluk gördüğü zaman şikâyet yoluna başvurur. 
Yoksa memurun elini kolunu tutacak değildir. 
Bu hususta başka yerlerde o kadar dikkat edil
miştir ki, bir kere bizim yaptığımız gibi biner 
yahut beşer yüz değil, meselâ ikişer yüz pusla 
alabilecek sandıklar kullanıyorlar. Sandık ne-
kadar fazla olursa tasnif okadar çabuk yapılır. 

Onlarca sandıkların arası öyle olmalıdır' ki, 
seçmenler onların arasında dolaşıp, arkadan, 
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1 önden yapılan operasyonları, muameleleri göre

bilsinler. Tasavvur buyurunuz, tasnif memur
larından birisi pus I ayı okuyamıyor veya yanlış 
okuyorsa bunu seçmen görmezse ne zaman ve 

I ne suretle bu yolsuzluğu meydana çıkarabilir? 
I Şikâyet hakkını ne şekilde kullanabilir? Tabiî 

orada müdaheje edecek değil. Onun içindir ki 
puslalar hemen yakılmamalıdır, bir müddet mu
hafaza edilmelidir. 

CEMİL BARLAS ((iaziaııteb) — Fransa'da 
herkes okuyup yazma bilir, bizde de öyle mi? 

FÜA1) HULUSİ D F M L R E L L İ (Devamla) 
— Renkli listeler onun için iyidir. Fakat ora
yı şimdilik mevzuubahis etmiveceğim, şimdi biz 
orada değiliz. 

Bu tasarı ne rey gizliliğini ve binnetice sa
mimiliğini temin edebiliyor, çünkü kapalı yer-

! de yaptırmıyor, ne de tasnif işinde aleniyeti ta-
I mamiyle temin edebiliyor. Çünkü, seçmenlerin 

oraya gidipte her türlü muameleleri görebilme
lerini tasrih etmiyor. Tasrih edilsin deniyor, 

' şu şekilde tasrih edilsin: Seçmenler ve. parti 
mümessilleri tasnif sırasında her şeyi görebilecek 
surette dolaşabilsin. Nasıl ki mahkeme aleni olu
yor bu aleniyet mahkemeye itimatsızlıktan değil
dir. Mahkemelerin aleniyeti halka itimat ver
mek içindir. Fakat mahkemelerin aleniyeti hal
ka emniyet vermek içindir, mahkeme işi aleni
dir. Bu da öyledir. Bilhassa seçim halkın ken
di hakkına taallûk eder.' Kendine emniyet ve
rebilmek için onun gözünün önünde tasnifin ya
pılması, tutanağının tutulması şarttır. Tasa
rının iyi tarafları var, takat eksikleri çoktur. 
Seçim prensiplerini muhafaza . etmek suretiyle, 
bütün intihaplarda selâmeti temine yarıyacak 
bütün şartları istikmal olunmuş bir hale getir
meliyiz ve bütün seçimlere numune olacak şe
kilde mahzurlarını izale edip ondan sonra kabul 
etmeliyiz. Bu sebeple tasarı tekrar tetkik edil
mek üzere Komisyona gitmelidir, istirhamım bu
dur. 

BAŞKAN —• 15 dakika istirahat etmek üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 



İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,55 

BAŞKAN -— Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Muhsin Adil Binal (Konya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlar; sayın Fuad Hulusi Demirelli arkadaşı
mız yeni tasarının bazı iyilikler getirdiğini, fakat 
.Muhterem Hazım Bozca arkadaşımız tarafından 
ileri sürülen noksanların mukni şekilde cevaplan
dır ılmadığmı ve bu itibarla bu noksanların ikmali 
iyin tasarının behemehal Geçici Komisyona iadesi 
icabettiğini ifade buyurdular. Hazim Bozca arka
daşımız, eğer yanılmıyorsam - noksan not ettiğim 
hususları lütfen işaret buyururlar - şu hususları 
ele aldılar: 

J. Eski kanunda seçimi idare âmirleri kont
rol ediyordu. Yeni tasan ile bu bertaraf edilmiş
tir ve tasarının bundan başka yeniliği yoktur. 
Noksan olan hususlar: Seçim İdare Kurullarının 
teşekkül tarzı sakattır. Puslalarda Parti işaretleri
nin konulması için maddeye hususi hüküm ilâve 
edilmelidir ve bir temsilci kifayet etmez. Temsil
ciler çok olmalı ve tutanaklara imza da koyma
lıdırlar. Sandık derhal ve huzurlarında açılma
lıdır ve hücre esası kabul edilmelidir... Zannede
rim noksan olarak ifade edilen hususlar bunlardır. 

Benden evvel söz alan muhterem arkadaşlar 
bu suallere kesin olarak cevap vermişlerdir. Fuad 
Hulusi arkadaşımız herhalde iyi takip buyurmuş
lardır. Arzedeyim: 

Yeni tasarı yalnız idare âmirlerinin kontro
lünü bırakmış değildir. Eski kanun metni ile hu
zurunuza arzolunan tasarı karşılaştırılırsa bu 
iddia gayet açık ve kesin olarak tceyyüt eder. Es
ki kanuna göre idare âmirleri şu üç esaslı vazife
yi haiz bulunuyordu. Birincisi seçimi ya bizzat 
yahut bir mümessili vasıtasiyle kontrol ederdi. 

İkincisi; Seçim Kurullarını yani sandıkları 
idare edecek Seçim Komisyonları üyelerini bizzat 
kendisi seçerdi. 

Üçüncüsü; yapılan seçimlerde oy kazanan 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin bu vazifelerini tas
dik ederdi. Halbuki arkadaşlar huzurunuza arzo

lunan tasarı bu makanizmayı kökünden değiştir
miştir. İdare âmirinin seçim üzerinde bugün en 
küçük bir müdahale hakkı kalmamıştır. Bunları 
sırasiyle arzedeceğim. Seçimi idare edecek Ko
misyonu bizzat seçen idare âmirinin bu rolü bu
gün yeni tasarıyla «Seçimi İdare Kurulu» adını 
verdiğimiz bir kurula bırakılmıştır. Bu kurulu 
Hazim Bozca arkadaşımın işaret buyurduğu gibi 
yalnız Belediye Iieis ve Belediye azalarından se
çilmiş arkadaşlar teşkil etmiyor. Bu kurul 9 ki
şiliktir. Başkanı Belediye Başkanıdır. Belediye 
üyeleri arasından (eğer belediyesi varsa) 4 kişi 
ayrılır. Diğer 4 üye hâlen iş başında bulunan 
mahalle muhtarları arasından adçekme ile te&b't 
edilir. 

Görülüyor ki, seçimi İdare Kurulunun teşkil 
tarzı gayet geniştir, bitarafanedir ve müsamaha
lıdır. Eğer mahalle adedi çoksa adçekme ile 4 kişi, 
mahalle adedi 4 ve daha azsa bu mahalle muh
tarlarının hepsi Seçim İdare Kuruluna iştirak 
ederler. Bu teşekkül tarzı tenkit edilebilir mi? Ya
ni bu gün iktidar partisi seçimleri kazanmıştır, 
belediyeler elindedir, bu itibarla seçimi idare ku
rulu tamamile iktidar partisinin murakabesine 
terk edilmiştir denilebilir mi? Bendenizce bu mü
talâa varit değildir. ÇünKÜ kurul beş kişilik de
ğil dokuz kişiliktir. Ve halen iş başında bulunan 
muhtarların hepsi Halk Partisi mensubu değil
dir ve olmıya da bilirler. Bu gün iş başında bu
lunan muhtarlardan kaç kişi Halk Partisi mensu
bu, kaç kişi Demokrat Partisi mensubudur, ace-
ba bize bu hususta bir rakam lütfedebilirler mi? 
Şüphesiz ki hayır. O halde yer yer Demokrat Par
tiye mensup olan muhtar arkadaşlar da bu se
çimi İdare Kurulunun içinde bulunacaklar ve 
seçimi bilfiil kontrol ve idare edeceklerdir. Bu 
kurulları kaza organlarımıza adaletin murakabesi
ne devredelim. 

Muhterem arkadaşlar; İhsan Yalçın arkada
şım pek güzel ifade buyurdular. Devlet olarak 
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adalet cihazı üzerinde ne kadar hassasiyetle dur
duğumuz hepimizin malûmudur. Ben İhsan 
Yalçın arkadaşımın sözünü sununla teyit etmek 
isterim. k.-ğer seçimi İdare kurullarının basma 
Kaza. organlarımızdan sn '̂cı veya yargıcı getirelim. 
Bugüne kadar vuku bulan tatbikat: seçimlerde 
mevzuatımız itibariyle bilfiil hiçbir rolü olnnyan 
idare âmirlerimiz hakkında bugüne kadar yapıla-
eele.n yaynı, propaganda, neşriyat gözümüzün 
önündedir. Aynı neşriyatı setlimin başına koya
cağımız kaza organlarımız hakkında da yapılmış 
farzederek bir dakika düşünelim, İdare âmirle
rinin bu kadar telkin ve tekfirini mucip olan 
bu siyasi olay, adalet cihazımıza tevcih edilmiyc-
cek midir, bunu bize kim temin eder7 Tevcih, edil
diği takdirde bunun sarsıntılarını bize kim te
lâfi debilir? Mâruzalımı hulâsa edeyim; seçim 
kurullarının şu tasarı ile teşkkül tarzı, tama
men bitarafarıe ve tamamen mavakaa mutabık
tır. Bunun adlî cihaza bırakılması, bu memleke
te iyilik değil, kötülük getirir, adalet cihazımızı 
zaafa ve felce uğratır. 

Puslalarda uarti işareti bulunsun; muhterem 
arkadaşlar buna, metni şahit göstererek arzı ma
lûmat edeceğim. Tasarıda buna mâni bir hüküm 
yoktur. Tasarının mâni hükmü seçmenin hüviye
tini belli edecek, işaretlere aittir. Yok*a parti işa
retleri her şekilde ve her zaman oy pusulalarına 
konabilir v konul a gelmektedir. Bu it kibarla ar
kadaşlarımızın bu itirazı, metni kanun karsısın
da, yersizdir. 

Yine Hazini Bozca arkadaşımız bir temsilci 
oy emniyetini temine kâfi değildir buyurdular. 
Yine metnin tetkikmda zühul ettiklerini ar-
zetmek mecburiyetindeyim. Geçici Komisyon bu 
tasarıda temsilci, bulundurmak fıkrasını tedvin 
ederken, aded göstermemiştir. Arzedeyim, (si
yasi partilerle, bağımsız adaylar her sandık ba
sında temsilci bulundurabilirler,) hüküm mut
laktır. İster bir, ister on temsilci bulundurabi
lirle!*. (Sağdan altında var sesleri). 

Yoklur. Maddenin sonunda fıkra değişiyor. 
Maddenin altında ikinci fıkra var. Sabrınızı 
suiistimal, etmezsem, müsaade ederseniz okuya
yım ; « seçimi, idare kurulları ... » burada fık
ra bitiyor. Temsilciler oy puslalarma imza 
koysunlar mı? Arkadaşlar, temsilcilerin oy pus-
lasıııa imza koymasını kabul eden yerler oldu
ğu gibi, bunu başka suretlerle temin eden de
mokrat memleketler de vardır. Geçici Komis-
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yon tasarıyı bu maksatla tutanakların derhal 
ilânını metin halinde vazetmiştir. Temsilcinin 
imza koyması nasıl bir teminatsa, inkıtasız de
vam eden. tasnif sonunda tanzim kılman tuta
nağın bir suretini derhal münasip mahalle tali
ki ve aynı, şekilde seçim emniyetini temine kâ
fidir zannediyorum. Ye bugün tatbik edilmiş 
olan bu sistemin pekâlâ muvaffak olduğunu da 
iddia etmek mümkündür. O halde temsilcilerin 
imza koyamamasiyle varit görünen mahzur tu
tanağın. ilâniyle tamamiyle bertaraf edilmiş ol
maktadır. Bu iddia da haddi zatında mâkul bir 
iddia olmamak lâzımgelir. 

Yine tîazim Bozca arkadaşım buyurdular ki ; 
sandık derhal açılmalı. 

Arkadaşlar; yine metni kanuna müracaat 
ederek arzediyorum ki, sandıklar derhal açılır 
ve inkıtasız devam eder; der. Sandıkların şura
da veya burada açılması keyfiyeti seçim ku
rullarının yetkisine bırakılmıştır. İstediği ka
dar temsilci, bulundurulan bir sandığı şurada 
veya burada açılması esasen bir mahzur tevlit 
etmez kanaatindeyim. Kaldı ki, sandığın şura
da veya burada açılacağına dair bir kayıt ta 
yoktur. Olmamak daha çok liberalliği ifade 
eder kanaatindeyim. 

Secim sonunda seçim komisyonları huzur ive 
sandık açılır, tasnife başlanır ve inkıtasız de-
var eder, bundan daha güzel ve açık bir metin 
tasavvur olunabilir mi? 

Arakadaşlar; bir de seçimlerin gizliliğinden 
ve tasnifin aleniyetinin teminat altına alınma
sından bahis buyurdular. 

Seçim gizliliği vadisinde, hücre esasını ileri 
sürdüler. Benden evvel söz alan arkadaşlarım 
hücre usulünün mahzurlarını açıkça belirttiler'. 
Yalnız ben şu noktaya işaret etmek isterim ; 
hücre okuyup yazma, bilen bir vatandaş için 
belki faideli bir netice tevlit edebilir. Fakat 
memleketimizin bugünkü okur yazar nispeti hatı
ra getirilecek olursa okuyup yazma bilmiyen va
tandasın hücre içinde ne yapacağını Milletvekili 
arkadaşlarım pekâlâ bilirler. 

Yine bunu bilen Demokrat Milletvekili arka
daşlarım Milletvekili seçimi hakkındaki tadil ta
sarılarında renkten bahis buyurmuşlardı, Renk 
tefriki suretiyle oy istihsal ederiz demişlerdi. 
Halbuki bu gün bundan bahsetmediler. Bundan 
bahsedilmediğine göre okuyup yazma bilmiyen 
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vatandaşı hücre içine sokmak ııe temin eder? 
Bunu anlamak güç olsa gerektir, Bundan başka 
sayın Tahtaktlıç arkadaşım l'şak'uı ismini hatır-
lıyamadığım bir köyünde ihtiyar bir vatandaşın 
oyunu zarfa koyarken nasıl kıvrıldığını anlattı
lar. Al' buyursunlar, hu hana biraz mübalâğalı 
geldi. Sebebi: Şu oy puslasıdır, arkadaşlar ben 
bunu dörde katlayıp getirdiğim zaman hangi 
kuvvet bunun içinde şu veya bu partinin aday
larının adı yazılı olduğunu gösterebilir"' Ve bu
nu zarfa koyarken göğsüm acık mı olur. yoksa 
kıvrılır mıyım? İşte beyaz bir kâğıt, Hangi va
tandaş bunun içinde kimin adı yazılı olduğunu 
bir bakışta anlıyabilir? İnsaflarına müracaal 
ederim. Kapalı oy kâğıdı dörde bükülüp zarfa 
konulduğu zaman hiçbir kuvvet bu zarfın için
deki listenin falan veya filân partiye ait oldu
ğunu anlıyamaz. Oy puslası böylece sandığa 
atılır. İşte gizlilik budur. 

Fuad Hulusi arkadaşım kapalı hücre esasın
dan. bahsederken Fransa'daki tatbikata temas el
tiler. Muhterem arkadaşlar; kanun, o cemi
yetin kaidelerini çereeveliyen bir mevzudur. 
Hangi cemiyet kendi bünyesine uygun hareket 
ve hukuk kaidelerini tedvin ederse kanun da 
onu çerçeveler. Fra usanın bugünkü heyeti içti-
maiyesini tatmin eden bir mevzu Türk heyeti iç-
timaiyesi için bir örnek olarak ileri sürülemez 
kanaatindeyim. Amerika'da seçim şu veya bu 
yolda yapılabilir, Fransa'da hücre usulü tatbik 
edilebilir. Fakat biz hazır elbise giymek istemi
yoruz. Biz kendi bünyemize uygun hukuki pren
sipleri tesbit iddiasındayız. Çünkü giydiğimiz 
hazır elbiselerin nerelerden sarktığını bundan 
evvelki tatbikatlarda gördük, hâlâ da görmek
teyiz. Bu heyeti içtimaiye kendisine has bir 
hukuk çerçevesi çizebilecek mükemmel bir man
zumedir. En mükemmel tedbir, en mükemmel 
kanun kendi bünyemize uygun olanıdır. Bunu 
başka memleketlerle kıyaslamak hiçbir zaman 
mâkul, hiçbir zaman mantıki olamaz. 

Seçimin tastik makanizması da idare âmir
lerinden alınmıştır. Acaba Hazini Bozca arka
daşımız kanunun bu hükmünü görmediler mi? 
Kendileri yalnız kontrol kaydının kaldırıldığım 
buyurdular. Halbuki seçimin tasdiki ne demek
tir. Bu hüküm kalktıktan sonra kanuna koy
duğumuz şey yalnız ve sadece bir tutanakla tcs-
bitterı ibarettir. Tutanaklara göre kimler çok 
oy almışlarsa idare âmiri bunu tebliğ eder. 

Şu mâruzâtım gösteriyor ki, arkadaşlardan 
Hazini Bozca, Ahmet Tahtakılıç ve Fuad Hulusi 
Demircili arkadaşımın kanunda noksan olarak 
ileri sürdüğü noksanlar haddizatında noksan de
ğildir. Fakat biz bu kanunim ekmel ve mükem
mel olduğu iddiasında da değiliz. Kİ bette Büyük 
Mecliste maddelerin görüşülmesi esnasında daha 
mükemmel olacaktır. Yalnız bu halile dahi ka
nun tasarısı muhlereni arkadaşlarımızın tasarı 
hakkında ileri sürdükleri noksanlardan tama
men âridir, mükemmeldir, bugünün heyeti iç-
timaiyesini ve bugünün seçim mekanizmasını 
kapsar mahiyettedir. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanmındır. 
A UMUT TAHTAKIBIC (Kütahya) — Sö

zümüz var. 
BAŞKAN -••- Tüzük mucibince Bakanlar dai

ma daha evvel söz alabilirler. Sizin sözünüz ka
yıtlıdır. 

k'İŞLBRİ BAKAN! Şİ'KİİÜ SÖKMENSÜ-
ER ((îümüşane) —Sayın arkadaşlar ; mevzuun 
her noktasına arkadaşlarım vukuflu bir şekilde 
temas ettiler ben bu yönden uzun boylu izahat
la, sizi tasdi etmiş olmayacağım. Ancak arkadaş
lar elimizde bugün yaşamakta olan kanun bizi 
lö Mayısta mahalle muhtarları ve ihtiyar he
yetleri seçimini yajmııya mecbur etmektedir. Biz 
bu seçimi huzurunuzdaki tasarı kanuniye! kes-
betmedikçe elimizde mevcut olan ve yaşamakta 
olan kanunla yapmak vazifesini omuzlunuza al
mış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarımdan biri bu tasarının tek
rar komisyona iade edilmek suretiyle yeniden 
gözden geçirilmesini arzu buyurdular. Arkadaş
lar, bu tasarının tekrar komisyona iadesi de
mek bizi eski usullere göre ve açık oyla rey 
yapmağa sevketnıek demektir. Biz idealist 
adamlarız, memlekette milletvekili seçiminde, 
il genel meclis seçiminde, belediye seçiminde ve 
hattâ köy muhtar seçiminde demokratik, bir ma-
kanizma kurnuışuzdur. Binaenaleyh antide
mokratik olarak telâkki edilen açık oy siste
minden artık uzaklaşmak kararındayız. Tıpkı 
diğer seçimler gibi gizlilik esasına dayanan bir 
sistemi temin etmek iyi niyet ve gayesiyle bu 
tasarıyı huzurunuza sevketmiş bulunuyoruz. 

Sayın Demokrat arkadaşımız bir taraftan 
gizliliğin sağlanmasını arzu ederlerken, bir ta-
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vafta.ii da bu tasarının tekrar komisyona iadesini 
istemek suretiyle, yakın »'ünlerde yapılması lâ-
zımgelen mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimini antidemokratik bir usul olan, açık oyla 
yapmaya bizi sevketmiş olmadı islemeM" tezad;-; 
düşmüş oluyoıior. 

tkineisi; bu Seçim Kanunu dolayısiyle seçim 
usulleri üzerinde arkadaşlar' birçok noktalara te
mas ettiler. Arkadşlar, yakında yüksek huzuru
nuza Milletvekilleri Seçimi Kanununda yapıl
ması lâzımgelen bir tadil kanunu gelecektir, o 
kanunun müzakeresinde, o kanunu doğrudan doğ
ruya ilgilendiren birçok mevzular üzerinde 
görüşlerimizi ayrıca arzedeeeğiz. 

Arkadaşlar, seçimlerin serbestisi, oyların em
niyeti ve sandık muhteviyatının masuniyeti gerek 
Hükümetin gerek onun dayandığı iktidar parti
sinin de en ulvi ve en mukaddes bir gaye ve iste
ğidir. Arkadaşlar işte bu gayeyi taakkuk ettir
mek için ve biranevvcl bu gaye etrafında seçime 
varmak için yeni tasarıyı huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. Bizim kanaatimiz o merkezdedir ki 
bu tasarı bu gayeyi, arkadaşlarımızın istedik
leri gayeyi sağlıyacak esasları bünyesinde topla
mış olan bir tasarıdır. 

Arkadaşlar, en son söz olarak şunu arzetmek 
isterim ki, seçmenlik hakkını haiz her Türk ço
cuğu, en yüksek medeni cesareti haiz bir milletin 
evlâdıdır. Ona vazife i viedaniyesini ifa ederken 
vehim ve korku atfetmek yalnız bir hayalden 
ibarettir. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilenire. 
Dr. SAÎM ALI DİL EMLİ E (Rize) — Şimdi 

efendim; bu kitabı huzurunuza getirmekte za
ruret vardır. Biliyorsunuz ki bu demokrasi Fran
sa'da çıkmıştır. Sofokles zamanında Yunanis
tan'da çıkmıştır amma o sayılmaz. (Gülüşmeler). 

Şimdi bütün arkadaşlar bilirler ki bu demok
rasi için, seçim için ne kadar çabalar bu millet? 
Bunu anlamak için bugünkü gazeteleri, dünkü 
gazeteleri, bir hafta evvelki gazeteleri okuyun, 
Fransa'nın geçirmekte olduğu ahvali siyasiyeyi 
iyice görürsünüz. întihab ne demek, seçim ne de
mek anlarsınız. 

Şimdi dediler ki; herkes zannediyor ki, bu iş 
Fransa'da halledilmiştir. Bu kitap Hesbek 
Leyze'nindir. Sorbon fakültelerinde bir profe
sörün mukaddimesi var başında. Üçüncü tabidir. 
Ekol Normal.'de okutuyor, bunun içinde Kej'e-
randouı, Süfraj bahsi vardır. 1H7 nei sayfada, 
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memleketin şarkı, garbı, şimali, cenubu tema-
miyle temsil edilsiu, memleketteki efkâr temsil 
edilsin diye bu referanduma müracaat edilyor, 
Bu, çok arzu edilir bir şeydir amma kitaptan 
okuyayım da dinleyiniz. 

(Kitaptan Fransızeasını okudu.). 
ikimin tercümesi şudur: Bu arzu edilen bir 

şeydir, yani arzuyu umumi, memlekette kaç: 
parti varsa, 5 mi 10 mu, hepsinin Millet Mec
lisinde temsil edilmesi arzu edilen bir şeydir, 
Temsil metotları bu usule gitmeğe çalışır. Ta-
mnmiyle lâyık bir prensiptir, doğru bir pren
siptir ve gayet faydalı bir şeydir. Fakat tat
bikatta bir takım büyük müşkilâta tesadüf edi
lir. Ve mevkii tatbika konduğu zaman, bu sis
temler çok tahavvülât gösterir. 

Şimdi, bu tahavvülâtm arasında intihap et
mek; bu, çok münakaşa edilen, tartışmaları mu
cip olan bir meseledir. 

Ahvali hazıra ile siyaseti telif etmek çok zor 
iştir. Herhangi bir metodu takibedelim demek 
gayet kolaydır, fakat bu Fransa'da mektepler
de tedris edilen müşkil bir iştir. Şimdi biz bu
rada bunu bir kulübe ile hallediyoruz, ben bu
na olmaz diyorum arkadaşlar. 

Ben ne bileyim, arkadaşlar bu işte İsrar et
memeyi memleketin selâmeti namına gayet mu
vafık buluyorum. 

İstanbul 'da Demokrat Parti bir kırmızı kâğıt 
dağıttı evlere. Korkma bunu kimse açıp okuya
maz diyor. Bu kırınızı kâğıdı Partide gördüm. 
Şimdi rey puslasmı alıp zarfa koyacağım ve 
açıldığı zaman da nekadar alâkalı varsa görecek 
ve okuyacaklar. Bunun içine para karışırmış, 
rüşvet karışırmış, orasına Rufailer karışır. Be
ni alâkadar etmez. 

Meselâ Trakya'daki seçimi biliyorsunuz. 
Halk birisi mebus seçilirse bataklığı kurutacağı
nı biliyor. Princçiler bir araya geliyorlar, me
busu atlatıyorlar. Faik Beyden sorun. Çukur
ova'da pamukçular, neme lâzım diyorlar, her

kes lıasma giyecekmiş, pazen giyecekmiş, bana 
para lâzım derler. Demek ki onlara söz söyler
ken arzularına muvafık söylemek lâzımdır. Ba
na aristokrat vesaire diyebilirler. Çok rica ede
lim. ben memleketimi seven bir adamım. Ma
dem ki Ahmet Mehmed'e, Mehmet Ahmed'e 
sormaya mecburdur ve madem ki Saim Ali söz 
söylediği zaman karşısmdakileri ikna edebilir ve 
Refik Koral t an. halkın karşısına çıktımı herkes 
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onun söylediğini doğru görür, o halde bu pro
paganda varken ve bu diskurlar söylenip durur
ken ne burada ve ne de şurada tek seçim diye 
bir şey yoktur, hepsi çifttir. Buna mâni bir 
şey var mıdır, yok mudur? Kül halinde muha
keme ettiğimiz zaman bu işi uzatmamak lâzım
dır. 

Bu işin uzatılması, affedersiniz, şantajdır. 
AHMET TAHTAK1LIO (Kütahya) —Muh

terem arkadaşlar, tadil 1 ekli fi üzerinde şimdiye 
kadar muhtelif ııoktai nazarlar dinledik. Ben şah
san aydınlatılması lâzım gel en bazı noktalar üze
rinde kanaatlerimi tekrar arzedeceğim: 

Sayın İçişleri Bakanı elbette mesuliyetini id
rak eden bir Bakan sri'atiyle fikirlerini ifade et
tiler. Antidemokratik bir kasaba ve şehirler Muh
atı- Seçimi Kanunu vardır ve bunu düzeltmek 
mutlaka lâzımdır dediler. Fakat bu düzeltme 
keyfiyeti bugüne kaldiyse ve aceleye geldiyse bu
nun mesuliyeti bize mi aittir.' Klbette, kürsüden 
demokrat ifadesiyle konuşan, İçişleri Bakanına 
aittir. Daha evvel pekâlâ bu tasarıyı getirirler ve 
alâkalı Komisyonlar da kendi görüşleri dairesin
de letkik ederler, bu suretle tam mânasiyle ve bü
tün incelikleri ile islediğimiz gibi asgari noksan
lıkta bir Seçim Kanunu meydana getirilirdi. 

İkincisi; elbette Hükümetin kendine mahsus 
zaruretleri sebebiyle vaktinde getirilmemiş olabilir. 
bunda da Meclis müsamaha eder fakat memlekette 
bir kendilerinin de sarih olarak ifade ettikleri gi
bi bir sistem değişikliği yapan bu kanunu, ana-
prensiplere ait hususlarda Meclisin uzun incele
melerinden geçmeden, alâkadar Komisyonların 
da kendi bünyeleri içinde işi tetkik etmelerine im
kân verilmeden Meclisten çıkarmağa çalışmak ye
rine, kanunun çıkmasına kadar halen bulunanla
rın vazifelerini temdit için bir kanun teklif etmek 
daha doğru olurdu. Bununla kazanacağımız şey 
ikidir: 

Birisi, ortayerde mevzuııbahis olan fikir ve ka
naatler üzerinde tam bir kanaat edinmek imkâ
nını bulacağız ve kanunun, değil böyle Seçim 
Kanunu gibi prensiplere taallûk eden bir hususu 
değil, alelıtlak bir kanunun taşıması lâzınıgelen 
vasıfları noktasından kemale kavuşacağız. O hal
de ben Yüksek Meclisten şunu rica edeceğim ki, 
bunu acele olarak çıkarmıyalım memlekette millî 
iradenin her noktadan selâmetle tecellisini temin 
Büyük Meclisin mühim vazifeleri arasında bulun
maktadır. İçişleri Bakanının ifadesine göre Mil

letvekili Seçimi Kanununda da, demokrasi idea
line bağlı mesuller sı fatiyle bazı tadil teklifinde 
bulunacağını ifade etmişlerdir, o halde Meclis bu 
kanunu Karma Komisyon teşkil etmek ve ive
dilik kararı almak gibi bir yola gidilmiş olması 
hatalıdır, çok yakında bir misalini gördüğümüz, 
biliyorsunuz ki; Meclis kira bedelleri hakkında 
yakında bir kanun çıkardı, bugün bazı sebepler 
dolayısiyle bu kanunu tekrar elealmak zorunda 
kalmıştır. Kaldı ki; demokratik esaslara göre millî 
iradenin her safhasında, seçim mevzuubahis olan 
her yerde, tecellisini memleketin vaziyetine gör.: 
eniyi imkân verecek şekli bu muhtar seçimleri ka
nunu ile halletmiş bulunursak ondan sonraki ge
lenler için kolay bir noktada bulunduracağız. 
İler seçimde bu prensipleri kendi mevzuuna irca 
etmek suretiyle aydınlık bir hava içinde buluna
cağız. 

O halde Saym içişleri Bakanının esbabı mu
cibe olai'ak ileri sürdükleri, kanunun derhal mü
zakeresi, yoksa anlidenıokratik bir tarzla seçim 
yapmak gibi, idealist insanlar için kabul cdile-
miyecek bir vaziyeti, Meclis kabul el mel; mev
kiinde değildir. Bu iş derhal bir maddelik bir 
kanunla, mevcut muhtarların salâhiyeti ileriye 
doğru uzatılmak suretiyle halledilebilir. Şu 
halde ne Hükümet bakımından, ne Meclis ba
kımından bu kanunu derhal müzakere edip bir 
neticeye bağlamak zarureti karşısında değiliz. 
Bunu apaçık müşahede ve tesbit etmek hepimiz 
için lâzım ve zaruridir. 

Arkadaşlar; muhterem Sait Koksal arkada
şım dediler ki; kapalı bir rey puslası; bunu ben 
zarfın içine koyup da reyimi kullanırken, niçin 
eğilip bükülmeye mecbur olayım. Arkadaşlarını, 
mesul bir Bakan olmak sıfatiyle İçişleri Bakanı 
uşak seçimlerinden bahsederlerken dediler ki ; 
yekdiğeri üzerine yapıştırılmak, birisinin kıtası 
küçük olduğu için, diğerinin kıtasına intibak 
suretiyle vatandaş reyini kullanmak mecburi
yetinde kalmıştır. Hattâ bunun sayısını kendi 
aldıkları malûmata istinaden, huzurunuzda ay
nen ifade etmişti. Yetmiş rakamı idi. Şuh a ide 
reyi gizli vermek keyfiyeti, zannedildiği gibi 
kapalı bir kâğıdı gelip zarfın içine koymak gibi 
basit bir ameliye değildir. (Ya nedir sesleri?) 

Arkadaşlar; kaldı ki bir sistem kül halinde 
mütalâa edilir. Bilhassa izahları ile tenevvür et
tim, hayata intikal edince bazı prensiplerde fe
dakârlık lâzım geldiğini, ideal bir seçim yap-
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inağa imkân olmadığı noktasında sayın Dr. üsta
dımızın izahları ile hepimiz tenevvür ettik. Fa
kat bir sistemden diğer bir sisteme geçilirken 
işte asgari fedakârlıklar yapmak şartiyle, rea
liteleri olduğu gibi görerek yapılacak işleri iyi 
yaparak bir Seçim Kanunu vücuda getirmek bu 
memlekette millî iradenin meydana gelmesi za
ruretinden doğmaktadır. Binaenaleyh nasıl ol
sa hatalar doğacaktır diye mukabil noktai na
zari arı toptan reddetmek doğru bir hareket ol
maz. Komisyon sözcüsü arkadaşımız, deminki 
sözümü tashih etmek mecburiyetindeyim, bir 
yanlışlık yaptım Komisyon Sözcüsü Sayın Vas
ıf i Gerger arkadaşımmış, şimdi tashih ediyorum 
bu vazife tabiî kendilerinindir. 

Vasfi Gerger arkadaşımız iki nokta üzerinde 
durdular falan sisteme itimat edip te o sistemi 
falan şahısların idare etmesini takdir edipte bu
na mukabil şahısların idaresine itimat etmiyo
ruz, demek şahsi haysiyetlere tecavüzdür? 

Hayır arkadaşlar; Devlet meselesi mevzuu-
bahis olduğu zaman şahıslar mevzuubahis olmaz. 
Hiçbir zaman Ali'den, Veli'den Hasan'dan bah
setmiyoruz biz sistemi, bir komisyonun muayyen 
vazife ve salâhiyetle teçhiz edilecek ve vazife 
görecek bir komisyonun nasıl terkip edilmesi lâ
zım geldiğinden bahsediyoruz. Belediye reisinin 
riyasetinde teşekkül edecek komisyonun seçim 
kurulu emniyeti noktasından zayıf kalacağını 
ifade etmek belediye reislerinin haysiyetiyle 
alâkadar olmak demek değildir; arkadaşlar. 
Hiçbir zaman şahıslar mevzuubahis değildir. Bir 
âmme işinin en iyi şekilde tanzimi meselesi kar
şısındayız. Ohalde; Bu ifadeleri, muhakkak su
rette bizi ilzam etmez. 

Muhterem arkadaşlar; thsan Yalçın arka
daşımız ve diğer bazı arkadaşlarımız işi, karşı
lıklı siyasi münasebetleri ilgilendirir gibi bir yo
la götürdüler, tahrikten bahsettiler. Demokrat 
Partinin mütemadiyen seçimden bahettiğini, di
ğer işlerle meşgul olmadığını ileri sürdüler. 

Arkadaşlar; evvelâ tasrih edeyim ki, eğer 
Türkiye'de Demokrasinin gelişmesi, kökleştiril
mesi gibi bir idealde birleştiğimizi iddia ediyor
sak, her şeyden evvel seçim emniyeti meselesi
ni teminat altına almak için Seçim Kanunlarının 
yeniden gözden geçirilmesini kabul etmek zaru
reti karşısında bulunduğumuzu ben kendi fikrim 
ve kanaatim olarak ifade etmek isterim. 
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İHSAN YALÇIN (Bolu) — Meclis seçimleri

ne intikal ediyorsunuz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Müsa

ade buyurursanız ben oraya intikal etmeyeyim 
de, mevzu içerisinde kalayım. Aksi takdirde onu 
da konuşacağız. 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Konuşuruz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Gö

rüşelim kendileriyle, burada m imhası ran mev
zu içerisinde kalalım. Kendileri isterlerse konu
şuruz. Aksi takdirde... 

AHMET SUNGUR (Yozgad) — Burada ko
nuşunuz, kahvede sokakta değil. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Be
yim, zararı yok, siz şahsan sinirlenebilirsiniz, 
ben vazifmi ifa edeyim. (Soldan, hepimiz vazife
mizi ifa ediyoruz sesleri) Sinirlenenler vazifele
rini ifa edemiyor. İçtüzük'te sinirlenme diye bir 
madde yoktur. (Soldan, sinirlenen sizsiniz sesle
ri) 

Muhteren arkadaşlar; bugünkü müzakere ile 
orta yere yepyeni bir fikir geldi. Hazini Bozca ar
kadaşımız tasarının tümü hakkında fikir beyan 
ederken sulh yargıcının seçim kuruluna başkan
lık etmesini ileri sürdü. Buna karşılık bir çok 
mütalâalar serdolundu. Arkadaşlar, âdeta bir 
katil,, bir alacak meselesiyle uğraşacak hâkimin 
bu gibi siyasi bir işle meşgul olmasını çok gördü
ler. Arkadaşlar; bu memlekette emniyetli bir se
çim yapmak hâkimin seçim kuruluna başkanlık 
etmesine mütevakkıf ise adliye vazifeleri olarak 
sayılacak vazifelerin başında ben yargıcın seçim 
kurulunda yer alması hâdisesini sayarım. Çünkü 
Anayasa'ya göre Devletin kurulabilmesini temin 
eğer hâkimin seçim kuruluna gelmesiyle kabilse 
hakime politik vazife vermiş olunmaz. Bilâkis 
bu memlekette Anayasa'nm vatandaşa verdiği 
hakların en iyi şekilde kulanümasmı temin etmek 
ve iradesini meydana getirmek yolunda hâkim 
kazi bir vazife görmüş olur çünkü Seçim Kuru
lunun vazifeleri siyasi değildir, politik değildir. 
Seçim Kurulunun vazifeleri; defterlerin tanzimi
ne nezaret itirazları tetkik, şikâyetleri kabul gibi 
tamamen kazai mahiyette vaziflerdir. (İdari ses
leri) kaldıki idari kazayı kaza ile bir arada mü
talâa etmek tevhidi kaza demokrat bir görüşle, 
bir ideal olduğunu arzedeyim: 

Arkadaşlar, hâkimler mevzuunda yapılan iti
razları toptan ref etmek mümkün değildir. Bu 
teklifin komisyonda tekrar tetkik edilmesi ve de-
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mokratik bünyeye lâyık bir şeyim kanunu vücu
da getirilmesi bir zaruret t i r . Biz böyle ivedilik 
karar ı ile seçim kanunlar ı yapmak mevkiinde ka
lırsak hepimizin müşterek olduğumuzu ifade et
liğimiz demokrat Türkiyeyi meydana getirmek 
hususunda muhakkak ki mühim hata lara düş
müş olacağız ve iki günde bir tadil teklifleri ile 
karşı karşıya geleceğiz. O halde eğer bu teklifin 
ivedilikle meclisten geçirilmesi zaruret i mevcut 
kanunla halen yürür lük te olan kanunla, anti
demokratik bir kanun olduğu Sayın içişleri Ba
kanı taraf ından da ifade edilen kanunla secim 
yapmaktan doğuyorsa arzettiğim gibi i »unun ça
resi elimizdedir. Fakat yine kendilerinin ifade 
ettiği gibi yakında Milletvekili Seçimi Kanunun
da da bir tadil teklifi geleceğine g'6n\ biz se
çim kanunlarımızın ist inat ettiği ana prensipleri 
iyice müzakere edilmesi fırsatını bulmak istiyo
ruz. Onun için ilk teklifimizde olduğu gibi ta
sarının komisyona iade edilmesini ve hat tâ bu 
tasar ın ın ayrı , ayrı komisyonlarda müzakere edi
lerek tabiî seyrinden geçtikten sonra Meclise ge
tirilmesi memleketin selâmeti ve işlerimizin se
lâmeti bakımından elzem ve zaruri görüyoruz. 

Gl. V E H B Î KOOAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar ım; muhterem arkadaşım Tah-
takı l ıç 'm bir cümlesi beni söz almaya şevketti ve 
yüksek huzurunuza geldim. 

Buyurdu la r ki ; vatandaş oyunun masuniyeti 
ve emniyeti temin edilmezse iradesi tecelli edemez. 
Yani yoktur demek istediler. Dokuz aydanberi 
hep bu gibi sözleri duyuyoruz. Benim de gön
lümde bir ukde, bir şüphe hâsıl oldu. Acaba ha
kikaten vatandaşın oy hakkında masuniyeti yok
sa ben buna kaani olacağım, mensup olduğum 
Cumhuriyet Halk Par t i s inde bunun temini için 
kuvvetle çalışacağım, yok eğer varsa gönlümde-
ki bu şüpheyi izale edeceğim. B u n u n için seçim 
olan yerlere koştum ve gördüm. Büyük seçimi 
hesaba katmıyorum. Çünkü bu kürsüden bunun 
için çok sözler söylenmiş, çok it irazlar olmuş 
ve bunlar neticelenmiştir. Muhta r seçimleri için 
yine birçok sözler söylenmiş ve i t irazlar olmuş
tur . H a t t â Demokrat Par t i Kurucular ından sa

yın bir arkadaş bir gazete de buyurmuşla rd ı ki (bu 
muhtar seçimleri Cumhuriyet Halk Par t is in in zor 
kullanması suretiyle tecelli etmiştir.) O gazete
yi elime aldım, seçim verim olan E r z u r u m ' a git
tim. İl ıca 'sında, Hasankale 's inde köylerde do
laştım. Sordum; m u h t a r secimi nasıl oldu.71 

Halk Pari isinden. Demokrai Partisinden arka
daşlara sordum. Dediler 1:\ biz aday gösterme
dik. Köylülere bıraktık, kimi isterseniz istedi
ğiniz gibi seçin di'dık. köylülere de sordum, de-
d i k r ki; gönlümüzün islediğine, inandığımız 
adama, bizim hakkımızı koruyacak adama ver
dik. Netice Halle P a t i s i n i n lehine tecelli etmiş-
1 İT •kadaslarım inşa i' edip bunu kabul et
mek jâ>-;u":ıd!r. Bu zor kullanmak suretiyle te
celli etmemiştir, ancak köylü ınanl ıkının ve köy
lü aklı seliminin bir tecellisidir. (Soldan bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar ikinci seçim İstanbul 'da oldu. 
İsterdim ki Demokrat Parti de orada seçime gir
sin. Beri de oraya gittim, mücadeleyi görecek
tim. ((irmediler. Bence bu bir politik halasıdır. 

HM İN SAZAK (Eskişehir) — Böyle konuş
manın mânası nedir.' (Sağdan bi/. de seçimler
den bahsedelim sesleri). 

BAŞKAN - - Mevzu dâhilinde konuşun. 
(II. VIvIHîİ NOCAGÜNLY (Devamla) — 

Siyasi part i ler vakit vakit, vatandaşların nabzını 
yoklamal'idii-. AeaUı o sarayda ne kadar bir 
mevkii vardı r : Sandık başında bulundum, gör
düm ki vatandaşlar <:/c (in oya katıldı. 

i I ASAN DİNÇEi i (Afyon) — Bu mevzu ko
nuşuluyor ve konuşulacaksa ben de söz istiyo
rum. 

B A Ş K A N — Bu mevzuların konuşumlaması 
ihtar edilmiştir. 

K E Ş A D AYDINLI ' (Denizli) --- Mevzuumu-
zım dış ındadır . Bu mevzu üzerinde ben söz is
terim, İleıs Beyefendi. (Gürül tüler , biz de söz 
isteriz sesleri) . 

B A Ş K A N — Bu mevzu konuşul m ıyaeaktır , 
arkadaşımız bu kanun tasarısının mevzuu, içinde
dir. 

Gl. V E H B İ KOCAGÜENY (Erzu rum) — Sa
yın a rkadaş ım dediler ki, masuniyet yoktur , ben 
de kendi vicdanımı t a tmin için çalıştım. Sonra 
Afyon 'a gittim. Orada gezdim ve seçimde bu
lundum. Sandık sandık gezdim; 

I! ASAN BİNÇKR (Afyon) — Afyon seçim
ler inden bahsetmek için söz is t iyorum. 

R E C A Î GÜRELİ (Balıkesir) — Siz konuşu
yorsunuz ben de söz ist iyorum. 

AHAIKI) YLZİROGLU (Alyon) - - Ben de 
sö2 istiyorum. 
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Gl. VEHBÎ KOCAGÜEY (Devamla) — Ben I 

bunu söyliyeyim ki, nasıl bir karara vardım an
laşılsın. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Pekala Uşak
tan bahsedilince, Afyon'danda bahsedilir. (Gü
rültüler, ve Başkan zil çaldı).. 

AILMED VEZİROĞLU (Afyon) — İsparta'
dan da bahsedilir. 

BAŞKAN —• Paşam mevzua avdet edin. 
Sükûtu muhafaza edin, rica ederim. 
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Devamla) — 

Arkadaşlarım, Afyon'a alâyişsiz girdim. Fakat 
vatandaşlarımın temiz yüreği ile karşılandım, 
güler yüzleriyle karşılaştım? Sonra sandık başı
na geldiğim zaman gördüm ki, vatandaşların, 
Tahtakılıç arkadaşımızın buyurduğu gibi, masu
niyeti elinden alınmış değil, serbest ve iradesi 
tam ve sağlam olarak reylerini kullandılar. 
(Sağdan tasarı hakkında konuş sesleri). O hal
de arkadaşlar, ben vicdanımı tatmin ettim, se
çim masuniyeti tamdır. (Soldan alkışlar). Bu 
memlekette demokrasi sağlamdır ve günden gü
ne gelişmektedir. (Soldan bravo sesleri). 

Demokrat Partisi arkadaşlarım, rica ede
rim dışarıdaki mesailerini daha çok bu kürsüye 
hasrederlerse karşılıklı, canla, başla, samimî 
olarak konuşursak demokrasimiz belki dünya 
demokrasisinin en iyisi olur. Çünkü biz en de
mokrat bir milletiz, Ergenekon'dan gelirken de
mokrattık. Arkadaşlarım zannetmesinler ki, bir 
tarizde bulunuyorum. 

SAGADAN Bllî SES — Ona şüphe yok. 
Gl. VEBÎ KOCAGÜNEY (Devamla) — Ben 

kendi vicdanımı tatmin etmek için Afyon'a git
tim ve orada gördüklerimi söylüyorum. Niye 
sinirleniyorsunuz? (Soldan gülüşmeler). Bir 
arkadaş bana sinirlisin dedi, sakin konuşmam
dan sinirli olmadığımı görüyorsunuz. Sizden ri
ca ediyorum, bırakın öfkeyi, bırakın hiddeti. 

AHMET OĞUZ (Kütahya) — Siz de bırakın 
şu akıl hocalığını. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
Hisse tâbi olmayın, mantığa ve aklıselime tâbi 
olun. Milletin hakkını bu kürsüden temiz ve dü
rüst olarak görelim. 

(Alkışlar). 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Havayı 

bulandırarak mı? 
FITAP TTUUÛSt PEMÎRELLÎ (İstanbul) — 

Efendim; belki asabi havayı dağıtabileceğim. | 
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Ben işin yalnız tekniğinden bahsedeceğim, ben 
Fransa'da intihap şeklinden ve gizli oy istih
salinin nasıl tatbik edildiğinden bahsetmiştim. 
Buna cevaben dendi ki ; her memleketin ihtiya
cı başkadır. 

Zannederim ki, teknik hususunda memleket
ten memlekete bir fark yoktur. Fransa'da elek
trik enstellâsyonu şöyle olur, Ankara'da başka 
lürlü olur diye ayrılmış bir şey yoktur. Onun 
için işin tekniğini tahlil edelim ve sebep ve hik
metini arayalım. Arkadaşlarımızdan bunu rica 
ederim. Muhterem, arkadaşlardan biri de
di ki; rey puslasım bükerim, zarfa ko
yarını ve kimse onun içindekileri bilmez. Bu, 
olur. Fakat herkes öyle yapmıyor. Bir parti ada
mının elinden listeyi alıyor, zarfa koyuyor ve dı
şarıdakiler kimkime rey verdiğini bu suretle an
lıyorlar. Bu, herkesin gözü önünde oluyor. Oy 
puslasım gizli bir yerde zarfa koymakla herkesin 
gözüönünde ve kâğıdını göstererek koymak ara
sında nasıl fark olmaz? Maksat rey verenin hüvi
yetinin bilinmcmesidir. Binaenaleyh her ne ka
dar rey veren kimsenin kâğıdını katlayıp zarfa 
koyması gizliliği temin ederse de katlamayıp açık 
olarak verenler de vardır. Onlar, bir tehdidin za
rarından kurtulmak yahut bir menfaat temin et
mek için bunu açık olarak vermesinin medeni 
cesaretle hiçbir münasebeti yoktur. Biz burada 
Riyaset Divanı seçimini gizli oyla yapıyoruz. Bu 
medeni cesaretimizin olmayışından mıdır? Oyla
rın gizli verilmesi lâzımdır. Açık vermesinde 
tehdit, korku ihtimalleri vardır. Bunların önüne 
geçmek için kapalı yer usulünün kabul edilmesi 
lâzımdır. Bu usul Fransa'nın bugünkü kanunda 
da eskisinde de vardır. Tasnifin herkesin gözü
önünde, seçmenlerin müşahedesi altında yapıl
ması bahsinde sandıkla sandık arasında seçmenle
rin, rey sahiplerinin geçebileceği bir açıklık ol
malıdır. Eski Fransız Kanununda da bu, böyle
dir. Zaten prensiplerde yeni ile eski arasında 
farklar yoktur. Memleketin buna ihtiyacı, gizli 
oyun memleket ihtiyacına uygun olduğu zaten 
Hükümet tarafından kabul edilmiştir, kendi teklif 
ve acık oyla yapılan intihabın doğru olmadığını, 
demokratik olmadığını kendi kabul etmiştir. Şu-
halde gizli reyi kabul etmek lâzımdır. Yoksa is
ti yen gizli verir, istiyen herkese göstererek zarfa 
kor, böyle şey olmaz arkadaşlar. Çünkü herkesin 
ne rey verdiği belli oluyor. Onun için böyle her
kesin gözü önünde bir partinin listesini alıp zarfa 
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koymak ve sandığa koymakla puslaya imza at
mak arasında ne fark var? Hücre bunun için lâ
zımdır. 

AKlF EYÎDOĞAN (Kars) — Müsaade bu-
yurulur mu? Gayet önemli bir konunun üzerin
deyiz. Bu konunun hududunu ne kadar iyi çer-
çivelemeğe çalışırsak tartışmalarımızı o kadar 
intizamla yapmış oluruz. 

Türkiyemizde 609 şehir ve kasabada 4604 
mahalleden takriben bir buçuk milyon kadar ka
dın ve erkek vatandaşı bu kanunla mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri seçimlerine çağıraca
ğız. Bizleri gönül, dolusu sevgi ve itimatla seçen 
Büyük Türk Milleti; onun huzurunda hürmetle, 
muhabbetle eğilmeğe mecburuz. 

Türk seçmenini iki büklüm bir inkıyadı sa-
bır içinde tasvir eden mantaliteyi reddederiz. 
(Soldan bravo sesleri). 

Millî mücadelede silâh basma çağırılan mil
let nasıl alnı yukarı ve göğsü ilerde bu savaşa 
atıldı ise", kanunun seçime çağırdığı Türk seç
meni de alnı yukarıda ve göğsü ilerde olarak 
oyunu serbestçe kullanmıştır. Şimdiye kadar 
gecen tek ve çift dereceli seçimlerde dahi hiçbir 
Türk seçmeninin elinden oy puslasmm alındığı 
yahut müessir bir atfı nazar tesiri ile seçmenin 
elindeki oy puslasını değiştirdiği yahut falan 
ismi tesir altında çizdiği işitilmemiştir. Bin bir 
şikâyet serdedildiği halde, gördünüz seçimlerin 
bir çok seçim daireleri ile ilgili gösterilen birçok 
tâlil sebepleri içinde bunu zikreden hiçbir şikâ
yet esasen vâki olmuş değildir. 

Bendeniz gelen teklifin ihtiva ettiği demokra
tik kayıtlar üzerinde fazla tafsilâtla, yüksek 
huzurunuzu ihlâl etmiyeceğim. Arkadaşım Ak
alın ve Koksal gayet güzel ve idari gerekçelerle 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevleri
ni yetkilerini, seçim usullerini ve yeni teklifin ge
tirdiği demakratik esasları vazıh surette açıkla
mışlardır. Bendenizin arzım başkadır. Müsaade 
buyurursanız, biraz da hava şöyle böyle oldu. Bir 
ufak hikâye arzedeceğim. Rahmetli Tahsin Uzer'-
in hikâyesi; Mektebi Mülkiyeden tardediliyor ve 
Selanik Vilâyetinde bir bucak müdürlüğüne tâ
yin ediliyor. Burası Drama Sancağının, Kavala 
Kazasının tütüncü bir nahiyesi. O sıralarda çe
kirge nizamnamesi yeni çıkmış. Tahsin üzer ga
yet güzel olan yazısiyle bunu teksir ediyor ve 
köylülere tatbik için sıkı tebigat yapıyor ve bü
yük gayret sarfediyor. Köstencik muhtarı Mu-
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rat ağa Tahsin Üzer'e geliyor, 19 yaşında bir 
nahiye müdürü, bey diyor telâş etme. Neden? 
Biz diyor, tütün ekeriz, çekirge tütünü yemez di
yor. Yani bu nizamnamenin tatbiki için okadar 
telâşa mahal yok. Bizim semtimiz, bizim yerleri
miz tütün eken muhittir. Buna lüzum yoktur. 

Şimdi lâfı şuraya getireceğim ki, demokra-
lik antidemokratik diye görüşülüyor. De 
mokratik kanunlarla teşkilâtının örgütlerin se
çimlerini şu veya bu şekilde sağlamağı karar
laştırmış olan memleketlerin hiç birinde bizim 
mahalle teşkilâtına benzer bir teşkilât esasen 
yoktu;*. Mahalle diye, mahalle teşkilâtı, ihtiyar 
heyeti ve bunların seçimi diye bir hüküm mev-
zuubahis değildir. Bu vazifeleri başka memle
ketlerde; mahalleler, belediye meclisinin inti
ha]) daireleri hükmündedir bu suretle her ma
hallenin seçtiği üyeler bizim bildiğimiz muh
tarın yaptığı vazifeleri kısmen yaparlar ve evra
kı imza ederler. Bunun haricinde mahalle teşki
lâtının seyri tarihisini arkadaşımın pek güzel 
tavsif ettikleri hükümlerle de 1829 da çıkan 1da-
rei Umumiyei Yilâyat Kanununa kadar eski Teş
kili Yilâyat Nizamnamesinin babı hamisinde ya
zılı olan şekilde şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri devam etmiştir. 
1329 tarihli Kanunu Maçı Adil Bey merhum 
Belçika mevzuatından iktibas etmiştir. Belçi
ka'da mahalle teşkilâtı olmadığı için 182i) 
Kanununa bu yolda bir hüküm alamamış, bir 
madde yazmış; Teşkili Yilâyat Nizamnamesinin 
babı hamisinden gayri bütün hükümleri mülga
dır, demiş, o babı hamisin hükmünü yürür
lükte tutmuş. 1984 e kadar mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri nasıl seçilirdi? Bunların na
sıl. seçileceğine dair babı. hamişte dahi bir gûna 
tafsilât yoktur. Yani bir mahallenin halkı di
lerse filân, filân kişiden filânı muhtarı evvel, 
filânı muhtarı sani olarak camide toplanırlar 
işaretle seçerler. 

Ahmet efendiyi seçenler el kaldırsın... Meh
met Efendiyi seçenler el kaldırsın derler veya 
Ahmet Efendiyi seçenler bu tarafa geçsin, 
Mehmet Efendiyi seçenler bu tarafa geçsin der
ler, eğer Mehmet Efendiyi seçenler eoksa, 
bir mazbata kaleme alırlar biz Mehmet Efendiyi 
muhtar seçtik derler, patır patır parmaklarını 
basarlar, mühürlerini koyarlar. Bu suretle 
muhtar da seçilmiş olur. 

Bunların hepsi, o babı hâmise göre mut e-
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herdir, Koca Osmanlı İmparatorluğunun şu ve
ya bu köşesinde ozamanlar, muhtar seçimle
rini başka türlü takyide imkân yoktu. 

Arkadaşlar: ivediliğe lüzum vardır, fakat 
telaşa mahal yoktur. Mahalle muhtarı olarak, 
ihtiyar heyeti olarak kimi seçeceğini bilir. Köy
de köy derneği muhtar olarak, ihtiyar heyeti 
olarak kimi seçeceğini bilir. Gerek Türk mahal-. 
leşi, gerek Türk köyü şu ve bu siparişle muh
tar seçmez efendiler. Bizim örfümüz, bizim mil
lî bünyemiz mahalle gibi, köy gibi gayet mevzii, 
halkın doğrudan doğruya kendi kapısının önün
deki işlerle ilgili olan vazifelere onlar kendi bil
diklerini seçerler. Ondan dolayı hiç telâşımız 
yoktur. 

Şimdi tatlı hatıraları yâdımda canlanıyor; 
meselâ Kars İlinde bu mahalle ve köy muhtar 
ve ihtiyar heyetleriyle 46 bin aileye, 200 bin par
ça tapulu arazi dağıttık. Bu dağıtma onların 
kararları ile olmuştur. Bunlar sipariş edilmiş 
adamlar olsa idi, Şarkı, Garbı, Şimali, Cenubu 
sahibi evveli vesaire tafsilâtiyle dekar, dekar ara
ziyi ölçüp deftere geçirip dağıtmak kolay bir 
keyfiyet mi idi? 

Arkadaşlar, bu arada da olsa bu kanunla 
yenilenecek olan seçimler dolayısiyle şimdi dör
düncü senesini idrak etmiş olan muhtar ve ihti
yar heyetlerine selâm ve muhabbetlerimizi gön
derelim. Onların yapmış oldukları vazifelere te
şekkürlerimizi sunalım. 

Arkadaşlar, bunu konuşurken seçimin, alel-
ûmum seçimin 

BAŞKAN — Alelûmum seçime girmeyin. 
AKlF EYİDOĞAN (Devamla) — Ben gir

miyorum, girenler girdi, Başkanım. 
Kanunun komisyona iadesini teklif edenler 

alelûmum seçim hükümlerinden, vasıflarından 
vesaireden bahsettiler. Şunu arzedeyim ki hiç
bir demokrat memlekette mahalle ihtiyar heyeti 
olmadığı gibi bunların seçimine ait hükümler de 
olmadığı için biz hiçbir taraftan örnek almak 
mevkiinde değiliz. Bizim koyduğumuz örnekler 
alelûmum seçim nazariyatında demokratik olarak 
tesbit edilen esaslardan buraya intibak ettirebi
leceğimiz başlıca hükümlerdir. 

Şimdi müsaade buyurursanız usul cihetine in
tikal edeceğim; burada ufak ve ince bir nok
ta var, yüksek müsamahanızı rica ederim. Yok
sa Hükümeti müdafaa etmek bana düşmez, bu 
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kanunu getirmekte neden gecikti, niçin müsta
celiyet teklif ediyor, niçin Geçici Komisyon teş
kil ediliyor? deniliyor. Burada îşişleri Baka
nını müdafaa etmek bana düşmez. Fakat bu ta
sarının teşkil edilecek geçici bir komisyonda mü
zakere edilmesi yüksek huzurunuzda müzakere 
edildiği zaman esaslı bir itiraza mâruz kalmamış
tı. Bu teklifi herkes kabul etmiştir ki; muhtar
ların temsil sıfatları dört senenin hitama yak
laşması münasebetiyle nihayet buluyor. Bu iti
barla böyle bir kanuna ihtiyaç vardır. Bunu da 
komisyon komisyon dolaştırmaktansa ilgili ko
misyonlardan seçilmiş üyelerden toplanan bir Ge
çici Komisyonda toptan müzakere edilmesini Yük
sek Heyetiniz bir kere kabul etmiştir. Ayrıca 
bunu münakaşa etmek kanaatimce caiz değildir, 
bu nokta usul meselesidir, bir. 

İkincisi biz İçişleri Komisyonunda Geçici 
Komisyona seçilecek üyeleri kararlaştırırken bil
hassa şimdi tasarının komisyona geri verilmesini 
istiyen arkadaşların, partilerine mensup olan 
arkadaşları kendi fikir cereyanlarına ve müda
faalarına imkân vermek üzere seçmeği iltizam 
ettik. Tabiî diğer komisyonlardan da demokrat 
arkadaşlar bu komisyona iştirak ederek kendi 
partilerinin noktai nazarlarını müdafaa etmek 
üzere vazife almışlardır. Şimdi geçici komisyon 
mazbatasını okuyorum. 

Bu mazbatada o Komisyonda bu arkadaşlar 
tarafından gerek Hükümetin tasarısında, gerek 
Geçici Komisyonda yapılan tra-vaylar dolayı
siyle bulunmuş ve epeyce değiştirilmiş olan hü
kümlere muhalif kaldıklarına dair hiçbir nok
taya ve hiçbir izaha tesadüf etmedim. Böyle 
bir şey yoktur. 

Tahkik ediyorum ki; Geçici Komisyona se
çilmiş olan Demokrat arkadaşlar, bu Komisyo
nun müzakerelerine ya hiç iştirak etmemişler
dir, veyahut ta sükût ve tasvip etmişlerdir. Ar
kadaşlar, halk kontrolü deniloyor. Hepimiz halk 
kontrolü karşısındayız. Halk kontrolü bizim 
çalışmamızı burada samiinin gelip bizi vatan-
daşlarm dinlemesi ve bir de zabıtlarımızın ya
yılması ile olur. 

Mahkemede halk tarafından kontrol, yine 
samiinin gelip dâvayı takip etmesiyle olur. Se
çim komisyonu çalışmasının halk tarafından 
kontrol edilmesi seçim komisyonunun mesaisinin 
aleniyetiyle olur. Yoksa, halktan şu, bu ano
nim şahsiyetler halk namına ben ileri fırlıyorum 
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diye yetkili, görevli heyetler arasında evrakı, 
pııslaları karıştırsın, böyle ahkâm, hiçbir De
mokrat meınbaıtı mevzuatında yoktur. Halkın 
kontrolü bütün hukuk esaslarında aleniyetle te
min edilir. Bu esas bugün temin edilmiştir ve 
böyle yapıyoruz ve kendimizi halkın kontrolüne 
arzediyoruz. Halkın kontrolüne arzederken, yük
sek huzurunuzda bu kürsüden; müsaadenizi tek
rar rica edeceğim, Arkadaşlarım; Encümen me
saisine iştirak etmezler, Encümende tmmazlar, 
pusu kurarlar. 

AHMET TAHTAK1LIÇ (Kütahya) — Sadet 
harici konuşuyorlar. Şahsımı alâkadar ediyor. 
(Sağdan, pusu kurarlar sözünü geri alsın sesleri 
VÛ gürültüler). 

AKÎF EYİDOĞAN (Devamla) — Kanun 
yüksek huzurunuza geldiği zaman Geçici Encü
men kurulsun, denmiş, toplantı günleri ilân. 
edilmiş. Her arkadaş komisyon mesaisinde hazır 
bulunabilir ve itirazını söyliyebilirdi. 

AN M KT TAHTA KILIÇ (Kütahya) — Re
is Bey, sadet harici konuşuyor. 

AKİK EYİDOĞAN (Devmala) — Şimdi han
gi komisyona gönderilecektir? İştirake rağbet 
buyurmadıkları Komisyona mı? 

BAŞKAN — Akit: Bey, Kullandığınız bir 
kelime var; « pusu kurarlar » kelimesini geri 
alınız. (Sağdan, geri alsın essleri, gürültü
ler). 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun; benim dediğim şu. Komisyonda ça
lışırken ... (Sağdan geri alsın sesleri). Ses çı
karmıyorlar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Tarzı hareketi 

vasl'ediyorum. 
BAŞKAN — Çeri alın. (Sağdan, gürültüler). 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Geri aldım 

ne çıkar? Vaziyet budur. 
BAŞKAN — Geri almıştır. Devam buyurun. 
AKİV EYİDOĞAN (Devamla) — Komisyon 

müzakeresinde, bu içinde bulunduğumuz şart
lar yoktur. Komisyon mesai zabıtları neşredil
miyor. Komisyon mesaisine gazete muhabirleri 
gelmiyor, halktan gelip dinliyenler yok. Komis
yonlarda bu satış, bu sahne yoktur. 

AHMET TATITAKILIÇ (Kütahya) - - Reis 
Bey, sadede gelsin. Satış ne demek? (Sağdan 
gürültüler). 

BAŞKAN - • Rica ederim şahsi konuşmayın, 
konuya devanı ediniz. 

A K İ F KV İl)()ĞAN (Devamla) — Büyük 
Türk Milleti intihaplarda nasıl vazifesinin başın
da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi de vazifesi
nin başındadır. (Soldan bravo sesleri alkışlar). 
Bu vazife Kamutayda ifa edilir, ihtisas komis
yonlarında ifa edilir, Geçici Komisyonlarında ifa 
edilir. Arkadaşların diyecekleri var idi ise bunu 
dermeyan etmeleri kabildi. Hiçbir muhalefet şer
hi görmüyorum. Bunun tekrar Komisyona iade-
sindeki kasıt, işi uzatmak mevcut antidemokra
tik hükmün değiştirilmesini geciktirmek ve anti
demokratik seçimlerin mahsulü olan heyetlerin 
vazifelerinin, belki, bir sene daha uzatılmasını 
istihdaf ediyorlar. Biz bunların hepsini yeni hü
kümlerle, Demokratik hükümlerle değiştiriyoruz; 
eksiği ve gediği varsa gerek heyeti umumiyesinin 
müzakeresinde, gerekse maddelerinin müzakere
sinde, bunların tamamlanması için değiştirgeler 
verilebilir, onları da görüşürüz. 

Arzım bundan ibarettir arkadaşlar, kusura 
bakmayın (Alkışlar.) Maksadım muteriz arkadaş
ları Komisyonlardaki mesaiye de iştirakten iba
rettir. 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeterliği hakkında 
önergeler vardır. Fakat oyunuza koymadan evvel 
Bakana söz veriyorum, ondan sonra da bir millet
vekiline söz vereceğim ve önergeleri oyunuza su
nacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Bundan evvelki görüşmemde 
milletvekili seçimine ait yakında bir tadil tekli
finin Kamutaya geleceğini arzetmiştim. Bu ta
dil teklifinin ne taraftan geleceği malûm. De
mokrat Parti arkadaşlarımızdan bir kısmı böyle 
bir tadil teklifi yaptılar. Komisyonlarda görü
şüldü, ret veya kabul. Fakat Kamutaya gelecek
tir. Yoksa ayrıca bizim tarafımızdan yapılmış 
bir tadil teklifi yoktur. Bunu tasrih ederim. 

İkincisi, arkadaşlar, Tahtakılıç arkadaşımız 
bu tasarının geç verilmiş olduğunu elealarak bu
nun sorumluluğunun bizim omuzumuza yükleti
yorlar'. Eğer bunda bir sorumluluk varsa bunu 
kabul ederim. Ancak şunu izah edeyim ki hiçbir 
Devlet ve hiçbir memlekette mevcut olmıyan bir 
muhtarlık mekanizmasının seçim tarzının ne şe
kilde olacağını mütalâa ve tetkik etmekte elbette 
esaslı vazifemdir. Durup dururken ortaya birşey 
atamam. Binaenaleyh Demokratik ve aynı za-
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manda süratli bir sistem yaratacak bir tasarı ha
zırlamak her şeyden evvel bir inceleme mevzuu
dur. Bu incelemeyi yaptık. Nihayet Meclisin 
hayatına asla hâkim değiliz, kış tadili yapmış
tır, gelirgelmez tasarıyı Meclise sunmuş bulu
nuyoruz. Eğer bunda bir sorumluluk varsa ka
bul ederim. (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Yunus Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Sözümden vazgeçtim. 
BAŞKAN — Tüzük mucibince söz verdiğim 

son milletvekili de sözünden vazgeçmiştir, öner-
gleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü hakkında her şey konuşul

du ve anlaşıldı. Görüşmenin yeterliğini teklif 
ediyorum. 

Gaziantep Milletvekili 
Cemil Said Barlas 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Denizli Milletvekili 

Kemal öncel 

Yüksek Başkanlığa 
Muhtai' seçimi kanunu tasarısı görüşmele

rinde durum aydınlanmıştır. Müzakerenin ye
terliğinin oya konulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAŞKAN — Hepsi aynı mealdedir. Yeterli
ği kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere 
geçilmiştir. 

Şimdi bir önerge daha vardır okutacağını: 

Yüksek Başkanlığa 
4541 sayılı kanunun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine 
dair olan kanun tasarısı; oy vermede gizlilik; 
tasnifte alenilik ve binnetice seçimde itimat un
surlarından mahrumdur. Bunları sağlıyacak 
maddelerin yeni baştan tedvini için tasarının 
kondisyona geri çevrilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Milletvekili 
Hazini Bozca 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 
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Önergeyi dikkate alanlar .... alınıyanİaı' 
Önerge reddolunmuştur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
ti?. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline dair olan 4541 say illi Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 
4541 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Mahalle ihtiyar heyetiyle bunların yedek 
üyeleri mahalle halkı tarafından muhtar da ih
tiyar heyeti üyelerince kendi aralarından seçilir. 
Bu seçim her dört yıllık bir dönem sonunda 
yenilenir. Bir seçim dönemi içinde herhangi 
bir suretle olursa olsun seçimin yenilenmesi halin
de yeni muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin 
görevi o dönem sonunda hitam bulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi, Be
lediye Başkanının başkanlığı altında Belediye 
Meclisi üyeleri arasından Meclisçe seçilecek dört 
üyedene ve o belediye sınırı içindeki mahalleler 
muhtarlarından ad çekme ile ayrılacak dört ki
şiden mürekkep bir (Seçimi idare kurulunun) 
nezaret ve kontrolü altında yapılır. 

Belediye sınırı içindeki mahalleler yekûnu 
dört ve daha az olduğu takdirde mevcut muh
tarların hepsinin işıtirakiyle kurul teşekkül eder. 

Fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek mik
tarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi 
suretlerle Belediye Meclisinin kurulması müm
kün olmıyan yerlerde ve yeni kurulmuş yerler
de Belediye Başkanı veya Başkan Vekili veya 
ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiyle Belediye 
seçimi henüz sonuçlanmamış olan yerlerde ma
hallin en büyük mülkiye üstü tarafından bele
diye sınırı içindeki mahalleler halkından ve Bele
diye Üyeliği niteliğini haiz bulunanlardan dört 
kişi Seçimi idare kuruluna üye olarak çağırılır. 
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Belediye şubesi olan yerlerde Seçimi idare kuru
luna belediye şubesi müdürü başkanlık eder. 
Seçim Belediye meclislerinin mûtat seçim yılı 
içindeki Aralık ayında bitirilir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlar, ben uzun konuşacak değilim. Bu madde 
hakkında bir önergem vardır. Bu önergeyi izah 
edeceğim. 

Bu madde seçim kurullarının teşekkülüne ve 
bir de seçimin hangi ayda olacağından bahsedi
yor ve buna ait hükümleri ihtiva ediyor. Bir 
huhuki müessesedir. Böyle bir hukuki müesse-
nin başına bir hâkim getirecek olursak, ne mah
zur vardır. Bence daha iyi ve daha ileri bir adım 
atılmış olur. 

Saniyen şöyle bir sual karşısında kalabiliriz. 
Hâkim olmıyan yerde kimi getireceğiz? Çünkü 
her kasabamızda ve belediye bulunan bazı nahi
yelerimizde hâkim yoktur, önergemde bu cihet 
önergede düşünülmüş o mahal hangi Sulh Mah
kemesi yargı çevresine dâhil ise o mahkemenin 
en yüksek dereceli Sulh hâkimi o mahalde bele
diye üyeliği niteliğini haiz olan şahıslar arasın
dan seçeceği bir zatın başkanlığı altında bu ku
rul teşekkül eder. Binaenaleyh bu cihet te bir 
mahzur teşkil etmez. 

Saniyen; hâkim denildiği zaman adalet ve 
hakkın garantisi akla gelir. Binaenaleyh bir 
vatandaşın hayatından da kıymetli olan rey hak
kını idare eden seçim kuruluna hâkim getirmek
teki mahzur nedir? 

Bazı arkadaşlar, hâkim politikaya karışmış 
olur diyorlar. Meselâ bilhassa Cemil Barlas ar
kadaşım, Hâkimi kurul başkanlığına getirirsek 
hâkim politikaya karışmış olur. Sonra da yine 
aynı arkadaşımız muhtar, siyasi bir adam değil. 
idari bir adamdır, diyor. Şu hâle göre, siyasi ve 
politik olmıyan, bir adamın seçimini kontrol eden 
bir kurulun da politik olmaması lâzımgelir . 

Sonra; Anayasa'dan bahsedildi. Hâkimin 
seçim Kurulu başkanı olmasına Anayasa'da mâni 
hüküm vardır, deniliyor. Kanaatimce Anayasa' 
da iddia edildiği şekilde ne zımni ve ne de sa
rih bir hüküm meveut değildir. Bazı arkadaş
larımız, bilhassa Bolu Milletvekili îhsan Yalçın 
arkadaşım, iyi zaptedebildimse hâkim Seçim 
Kurulu başkanı olursa, seçim politika işidir, şi
kâyet edilecek, binaenaleyh hâkime itimat sar
sılacak, buyurdular. 

Arkadaşım şimdiden kaani olsun ki; hâkimin 

bulunduğu kurulda haksızlık olacak değildir, yi
ne bu arkadaşım; daima demokratlar seçim mev
zularında konuşuyorlar başka mevzularda ko-
numıyorlar buyurdular, ilence Yüksek Meclis 
Üyeleri şahittir ki, icabeden mevzularda arka
daşlar konuşuyorlar. (Soldan, maddeye ses
leri) . 

BAŞKAN — Yine konuyu genişletmeyiniz, 
sükûnet bulmuşken. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Bir keli
me söyJiyeeeğim. İsmi geçen arkadaşım seçim 
adayı olunca her halde sinirleri bozuluyor ki ha-
ki kati arı da unutuyor. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bu kanunda ben 
de söz istiyorum, cevap vereceğim. Çünkü 
tevessü etti. 

BAŞKAN — Sözlerinizi maddeye hasredi
niz, genişletmeyiniz. 

KÂMİL G ÜN DEŞ (Devamla) — Bir de Sayın 
arkadaşlar; kurul 8 üye ile bir başkandan te
şekkül ediyor. Eğer işlerin süratle görüşül
mesi düşünülürse daha az üyeli kurullardan 
daha i'azla randıman alınır bunun için üyeler 
adedini 4 e indirmek doğru olur kanaatında-
yım. 

Saniyen 4 belediye üyesi ve 4 muhtarlardan 
üye geliyor. 

Muhtarlardan gelen üye ad çekme ile, bele
diyeden gelen üyeleri ise meclis seçiyor. Aynı 
meclise gelen şahısların aynı şartlarla gelmesi 
lâzımdır. Şuhalde her ikisinin de ad çekme 
ile gelmesi doğru olur kanaatmdayını. Mâru
zâtım bundan ibarettir. Keyfiyet Yüksek He
yetinizin takdirine bağlıdır. 

MUZAFh'Eli AKALİN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar; seçim kurullarının başına yar
gıç getirilmesi teklifi hakkında evvelce kıy
metli arkadaşlarımız mütalâalarını söylemiş 
bulundukları için bunları tekrar etmiyeceğim. 
Yalnız ilâve olarak şu ciheti ifade etmek isli
yorum ki, eğer Seçim Kanunlarımızda değişik
lik yapmak icabederse bunu evvelâ Ana Seçim 
Kanunlarımızın yani Milletvekili seçimi, Bele
diye seçimi, ve Genel Meclis seçimi Kanunla
rında ele almak icabeder. Bugün mahalle muh
tarlığı gibi, arkadaşların da ifade ettiği gibi hiç
bir memlekette emsali bulunmıyan bir teşkilâtın 
seçim şekli mevzuubahis olurken ana kanunla 
rımızdaki hükümleri aynen almakla iktifa et-
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meliyiz. Mahalle muhtarlığı seçimi sırasında 
seçim mekanizmasının esaslarını, bunların ku
surlarını, eksiklerini burada münakaşa etmek 
kanaatimce yersizdir. Biraz evvel de ifade 
edildiği gibi Demokrat Parti mensubu olan 
arkadaşlarımız Milletvekili Seçimi Kanununda 
değişiklik teklif eden bir kanun tasarısını Mec
lise sunmuşlardır. Bu, seçimin esasına taal
lûk eden prensiplerdeki münakaşayı ozamana 
bırakalım. Bu itibarla mahalle muhtarları seçi
minde seçimin esası ile alâkalı prensip mü
nakaşasına girmeyi bendeniz yersiz görüyorum. 
tkinci maddede, malûmu âliniz seçim kurulla
rının başkanlığı için belediye şubesine ayrılan 
yerlerde belediye şube müdürlerinin başkanlık 
edeceğine dair maddede bir kayıt vardır. Yal
nız seçim kuruluna seçilecek muhtarlarla bele
diye meclisi üyelerinin o şubeden seçilmiş üyeler 
olması tabiîdir. Ancak maddede ifade edilmediği 
için tamamlamak maksadiyle bir önerge hazır
ladım, sunuyorum. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

FUAD HULUSİ DBMtRELLt (İstanbul) 
— Efendim, biz evvelâ Yüksek Heyetten rica
da bulunduk, dedik ki bunun acelesi yoktur, 
prensipler takarrür etsin. Onun için geçici mad
deye bugünkü muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
memuriyetleri 1947 senesinin Aralık ayının bi
dayetine kadar devam eder, diyelim dedik, bu 
prensipleri önce tetkik edelim dedi, kabul edil
medi. Şimdi de prensip mevzuubahis olmaz. 
asıl Secim Kanunu geldiği zaman görüşürüz di 
yorlar. Burada tenakus vardır. Seçim, seçim
dir, her seçim mühimdir, onun prensipe uy
gun olarak yapılması lâzım ve zaruridir. Halk 
iradesi ancak bu suretle tecelli eder. Onun için 
bu muhtar secimi hakkındaki tasarıda da bunu 
mevzuubahis eMik Sonra zannederim, Saym 
içişleri Bakanının ifadesinde Anayasa Komisvo 
nıı atlanmışta", Filv.'ıi.ı Al'İlet vekilleri seçimi 
hakkında takdim edilen tasarı iki komisyonda in
celenmiştir. Fakat o tasarı Anasaya'nın mev
zuuna çok teması olması itibariyle Anayasa Ko
misyonuna da havale edilmiştir. Orada henüz 
görüşülmedi. 

BAŞKAN — İkinci maddeden bahsedin rica 
ederim. 

PUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 
— Efendim ikinci madde hakkında söyliyeceğim. 
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Fakat önce diğer bir tasarı hakkında vâki olan 
ifadenin eksiğini tamamlamak istiyorum. 

BAŞKAN — İkinci maddenin mevzuu içinde 
kalınız. Kanun tasarısının heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakere bitmiştir. Sözünüzü kesi
yorum. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ ( Devamla) 
— Heyeti umumiyesi hakkında söz söylemiyorum. 
içişleri Bakanının diğer bir tasarı hakkındaki 
ifadeleri eksik olduğu için Anayasa Komisyonu
na da havalesi vardır diyorum, bunu kaydedin 
geçin. 

Gerekçede muhtarların seçimi halkın işine 
taallûk ettiğinden bu ise vali ve kaymakam ye
rine müntahap Belediye reislerinin başkanlığı 
altında bir kurul baksın deniyor. Sonra bu ikin
ci maddede Belediye şube müdürlerinden bah
sediyorlar, şube müdürleri halktan değildir, se
çilmezler. Bunlar idarenin ve içişleri Bakanlı
ğının tâyini ile nasbedilmiş memurlardır. Şu 
halde bu ikinci madde gerekçedeki mütalâaya 
uymuyor. Burada bir tanakuz var. Şube mü
dürleri bu mad;lede katiyen mevzuubahis edilme
melidir, maddeden bunun çıkarılması lâzımdır. 

Geçelim. Zaten biz daha ziyade bir teminat 
olmak ve bir hukuki müessese olduğu için ve 
birçok kanuni meselelerin halli bazan icabedece-
ği için Komisyonun ekseriyeti yine muhtarlar
dan ve belediye üyelerinden olduğu halde, yal
nız başkan sıfatiyle idareyi yürütecek ve ica
bında kanuni meseleleri hâl hususunda kurulu 
tenvir edecek bir yargıcın bulunmasını teklif edi
yoruz. Bu gayet yerinde olan bir tekliftir. Çün
kü hem yargıcın bitaraflığı ve hem de kanuna 
mâna vermek hususundaki melekesi ve hukuki 
zihniyeti bu hususta çok faydalı olur. Ve onun 
içindir ki; bu seçimlerin kanuni mevzuat dâhi
linde yürüdüğü hakkında herkese emniyet tel
kin eder. Ben yargıcın idare kurulu başkanı ol
ması teklifini kabul ediyorum. Bunda siyasi hiç
bir şey yoktur, yargıç ne reye tesir edecektir, 
ne de tasnife iştirak edecektir. İdare kurulu baş
kanı olacaktır. Tasarıda gösterildiği üzere şikâ
yet vukuunda kurulca bunlar tetkik edilecektir. 
İşte kanunun hükmüne uygun hareket edilmiş 
midir, yoksa edilmemiş midir? Bunları en iyi 
bir yargıç ayırt edebilir. Onun için biz bu tek
lifin kabulü ricasında İsrar ediyoruz ve zanne
diyorum ki, bu müzakere geriye bırakılmadığı 
için, seçim prensiplerini tâyin etmenin başka bir 
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zamana bırakılması yolundaki mütalâayı da beli
deniz kabul etmiyorum. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın Demirelli bu kanun tasarısının ayrıca Ana
yasa Komisyonuna verilmesini istediler. 

BAŞKAN — O geçmiştir, cevaba mahal yok
tur, hallolmuştur. Siz ikinci madde içinde ka
lınız. 

FUAT HULÛSt DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Nasıl halloldu! 

BAŞKAN — Meclis halletti. Akalın devam 
ediniz. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Bir 
kanunun esası hangi komisyonlardan geçmişse, 
onun tadiline mütaallik tekliflerin de aynı ko
misyonlardan geçmesi lâzımdır. Bu kanun ev
velce İçişleri ve Maliye Komisyonlarından geçti. 
Bu tadilât aynı komisyonlardan kurulan bir Ge-
kici Komisyona verilmiştir. 

Şube müdürü meselesine gelince; İm, arka
daşlar İstanbul'da ve Ankara'da mevcuttur. 
Bu şube müdürleri belediye başkanlarının yar
dımcısı mevkiindedirler. Sonra bu, belediye şu
be; müdürlerinin belediye başkanı adına başkan
lık edeceği kurullar 9 kişiliktir ki, bunun dördü 
adçekme ile mahalle muhtarları arasından, dör
dü de belediye üyelerindendir. Bu 9 kişilik he
yete, seçim kurulu olarak belediye başkanlarının 
yardımcısı sıfatiyle, belediye şube müdürünün 
başkanlık etmesi gayet tabiîdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yeu yoktur. Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 . V . 1947 

Şifahen arzedilen sebeplerden ötürü ikinci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

MADDE 2. — 4541 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalle ihtiyar heyeti seçimi, mahallin sıhhi 
mazereti olmıyan en yüksek sulh yargıcının ve 
yargıç bulunmayan yerde o yer hangi sulh mah
kemesinin yargı çevresi içinde ise o mahkeme
nin en yüksek sulh yargıcının belediye üyeliği 
niteliğini haiz olanlardan seçeceği bir zatın baş
kanlığı altında belediye meclis üyeleriyle sınırı 
içindeki mahalle muhtarları arasından başkan 
huzurunda adçekme ile ayrılacak ikişer üyeden 
müteşekkil bir (Seçimi idare kurulu) nun neza-
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ret ve kontrolü altında yapılır. 

Fesih ve iptal gibi sebeplerden ötürü belediye 
üyeleri olmıyan yerlerle yeni kurulmuş yerlerde 
kurul başkanı belediye üyeleri arasından ayrı
lacak iki üye yerine belediye üyeliği niteliğini 
haiz halktan iki kişiyi davet eder ve kurul bu 
suretle teşekkül eder. 

Seçim belediye meclislerinin mûtat seçim 
yılı içindeki aralık ayında yapılır. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

BAŞKAN — Aynı mealde bir takrir daha 
var, onu da okutuyorum. 

7 . V . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesinin ilk iki bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim: 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi bele
diye başkanının başkanlığı altında belediye mec
lisi üyeleri (Belediye şubeleri olan yerlerde şube 
üyeleri) arasından meclisçe seçilecek dört üye
den ve o belediye (belediye şubesi olan yerler 
de şube) sınırı içindeki mahalleler muhtarların
dan adçekme ile ayrılacak dört kişiden mürek
kep bir Seçim İdare Kurulu'nun nezaret ve mu
rakabesi altında yapılır, belediye (veya belediye 
şubesi) sınırı içindeki mahalleler sayısı dört ve 
daha az ise mevcut muhtarların hepsinin iştira
ki ile kurul teşekkül eder. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — İki önerge hakkında komisyon 
Sözcüsü görüşünü izah edecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA VASFİ GER
GER (Urfa) — Sayın arkadaşımız Kâmil Gün
deş yargıçların başkanlığı altında seçim kurulu
nun kurulması hakkında önerge verdi. Bunun 
hakkında kanunun heyeti umumiyesi konuşulur
ken kâfi derecede izahat verilmiştir. Şimdi bu 
önerge hakkında ancak şu cevabı vereceğim. 

Yargıçlar kanunu yargıçların yargıçlık vazife
sinden başka hiç bir vazife almıyacaklarını sarih o-
larak belirtmiştir. Binaenaleyh evelâ yargıçlar Ka
nunun değiştirilmesi lâzımdır. Biz yargıçlara hiç 
bir şekilde ne idari, ne de siyasi, ne de içtimai 
hattâ hayır işlerine ait iş bile tevdi edemiyoruz. 
Bu idari siyasi vazife vermemekten mütevellit 
ortada hâsıl olan bir tereddüdü bu Yüksek Mec-
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liste açıklamayı vazife bilirim. O da arkadaşlar: I 
yargıçlarımız arasında hâsıl olacak sui tefehhüm
dür. Halk Partisinin bugünkü Türk yargıçlarına 
itimadı yoktur demek isteniliyorsa asla. Ancak yar
gıçları yargıçlık işinde çalışmasını bilen memle
ketin âdil elemanları olarak biliyoruz. Yoksa bir 
gün ieabederde Yargıçlık Kanununda da tadilât 
yapılırsa, siyasi vazifeyi yargıçlara vermek ica-
bederse bunu da seve seve yargıçlara vermekte 
asla tereddüt etmeyiz 

Hulusi Demirelli arkadaşımın şube müdür
leri hakkındaki itirazına gelincee; arkadaşımızın 
dedikleri doğrudur, şube müdürleri memurdur. 
Fakat Belediye Kanununun şube müdürleri hak
kında tedvin ettiği hükümler dolayisiyle şube mü
dürlerini birer belediye reisi telâkki etmek zo
rundayız. Bu itibarla teşkil edilecek 9 kişilik ko
misyon reisliğini şube müdürü yapmakla seçimin 
idaresinde memur olmak itibariyle herhangi bir 
vaziyet ihtas edeceğini asla düşünmedik ve bun
da bir mahzur görmedik. 

Muzaffer Akalın arkadaşımızın teklifine gelin
ce; Maddeyi vuzuhlandıracak mahiyette olması 
itibariyle komisyon bu teklife iştirak ediyor. 

BAŞKAN — Birinci önergeyi okutuyorum: 
(Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi -oyunuza sunuyorum. 

Dikkate alanlar... Almıyanlar... Reddolunmuştur. 
îkinci önergeyi okutuyorum: 

(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergenin hangi 
kısımlarını kabul ediyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON NAMINA VASFİ 
GERGER (Urfa) — Komisyonun maddesi yeri
ne bu teklifin ikinci madde olarak aynen konul
masını Komisyonumuz kabul etmektedir. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
muştur. 

2 nci maddenin son şeklini okutuyorum: 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimi Be
lediye Başkanının Başkanlığı altında Belediye 
Meclisi Üyeleri (Belediye şubekri olan yerlerde 
şube üyeleri) arasından Meclise seçilecek dört 
üyeden ve o belediye (Belediye şubesi olan yer- | 
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İerde şube) sınırı içindeki mahalleler muhtarla
rından adçekme ile ayrılacak dört kişiden mürek
kep bir Seçim İdare Kurulunun nezaret ve müza
keresi altında yapılır. 

Belediye (Veya Belediye şubesi) sınırı içinde
ki mahalleler sayısı dört ve daha az ise mevcut 
muhtarların hepsinin iştirakiyle kurul teşekkül 
eder. 

Fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek mik
tarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi 
suretlerle Belediye Meclisinin kurulması müm
kün olmıyan yerlerde ve yeni kurulmuş yer
lerde Belediye Başkanı veya Başkanvekili veya 
ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiyle Belediye 
seçimi henüz sonuçlanmamış olan yerlerde ma
hallin en büyük mülkiye üstü tarafından belediye 
sınırı içindeki mahalleler halkından ve Belediye 
üyeliğini haiz bulunanlardan dört kişi Seçimi 
İdare Kuruluna üye olarak çağrılır. Belediye 
şubesi olan yerlerde Seçimi İdare Kuruluna be
lediye şubesi müdürü başkanlık eder. Seçim Be
lediye meclislerinin mûtat seçim yılı içindeki 
Aralık ayında bitirilir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan şekilde 
kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalle ihtiyar heyeti üyeliğine seçilmek 
için: 

1. Türk olmak; 
2. Seçim başlamadan evvel en aşağı bir 

yıldanberi bu mahallede ikamet etmekte bulun
muş olmak; 

:>. 25 yaşını bitirmiş olmak; 
4. Hırsızlık, kaçakçılık. dolandırıcılık, 

sahtecilik ve sahte evrakı bilerek kullanmak, inan
cı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya 
kamu hizmetinden yasaklı olmamak; 

5. Türkçe okur yazar olmak; 
Millletvekilleri, Vilâyet Meclisi üyeleri, erat, 

subaylar, yargıçlar ve memurlar mahalle ihtiyar 
heyeti üyeliğine seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 9 nen mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

tiye olmak için lâzımgelen şartlardan her-
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hangi birine halel geldiği t a k d i r d e üyelik sıfa
tı zail olur. Ancak bu sıfatın zail o lduğuna ve 
üyeden birinin istifasının kabulüne veya vazi
feye devamsızlık neticesi bir üyenin müstaf i 
addine seçimi tebliğe yetkili makamlarca k a r a r 
verilir . 

M U Z A F F E R A K A L İ N (Kas tamonu) - Ar
kadaş la r , bu madde de, seçimi tebliğe yetki l i 
makamla r diye bir tabir geçiyor. Seçim günü 
İçişleri Bakanlığı ta raf ından tesbit edilip bil
dirileceğine göre tâbi r bu hususa matuf telâk
ki edilebilir. Halbuki maksa t bu değildir . Secini 
b i t t ik ten ve tasnif neticesi a l ınd ık tan sonra 
mahalle muhtar l ığ ı ile üyel ikler ine seçilenler 
hakkında kendilerine yapılacak tebligata matuf
tu r . Bu i t ibarla «seçimi tebliğ yerine » seçim so
nucunu tebliğ şeklinde buunn düzeltilmesi yan
lış anlayışlara mâni olmak bakmımdna hayır l ı 
o ladakt ı r . Aynı kayı t al t ıncı ve sekizinci mad
de de vard ı r . 

Bunlar ın da düzeltilmesini rica ederim. Bu
nun için bir de önerge takd im ediyorum. 

BAŞKAN —• Komisyonun bir mütalâas ı var 
mı? 

(İEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ V A S F I 
G E R G E R (Urfa) — Komisyon da, iş t i rak 
ediyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4,6 ve S nci maddeler inde ki, (se

cimi tebliğe) kaydının (seçim sonucu tebliğe) 
şeklinde değiştiri lmesini teklif ederim. 

Kas tamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Önergeyi nazari i t ibare alan
lar ... Almıyanlar ... Önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon da muvafaka t ediyor, maddeyi 
İm şekilde düzelt iyoruz. 

Maddeyi bu şekilde okutuyorum. 

MADDE 4. —• Aynı k a n u n u n 9 ucu madde
si aşağıdaki şekilde değiş t i r i lmiş t i r : 

Üye olmak için lâzımgelen şar t lardan her
hangi birine halel geldiği t akd i rde üyelik sıfa
tı zail olur. Ancak bu sıfatın zail olduğuna ve 
üyeden birinin istifasının kabulüne veya vazi
feye devamsızlık neticesi, bir üyenin müstafi ad
dine seçim sonucunu tebliğe yetkil i makamlar
ca k a r a r verilir . 
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BAŞKAN — Maddeyi bu suretle kabul eden

ler ... Htmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. —- Aynı kanunun 1.1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değişt ir i lmiştir : 

i h t iya r Heyeti seçimlerinde oylar bir gün
de kullanılır ve bu maksatla seçmenlerin oyla
rını bir günde tamamen kullanmalarını sağiı-
yacak ve bunun için de bine kadar seçmen, ade
dini geçmiyecck şekilde seçimi idare kurulunun 
karar iyle bir seçim çevresi olan her mahalle için 
gerektiği kadar seçim büroları kurulur . Bu ka
ra r la rda büroların mahallenin hangi semtlerin 
de kuru lduğu ve hangi sokaklarını kısmen veya 
tamamen içine aldığı açıkça belirtilir. Aralık avı 
nın ilk haftası içinde seçimi idare kurullar ın a 
verilecek olan. bu karar mahallin en büyük mül
kiye üs tünün onayına sunulur ve enaz seçim 
gününden bir hafta evvel gazete çıkan yerlerde 
gazetelerle olmıyan yerlerde diğer vasıtalarla ilân 
edilir. Keyfiyet siyasi par t i merkezlerine de ya
zı ile ayrıca bildirilir. 

Seçim bürolarının İfasında seçimi idare ku
rulunca 8 nci maddede yazılı vasıf ve şar t lar ı 
haiz bulunan mahalle halkından her mahalle 
için seçim büroları sayısınca üçer kişilik seçim 
komisyonları kurulur , i l e r komisyon kendi ara
lar ından birini başkan seçer. Seçime katı lan si
yasi part i ler le bağımsız adaylar her sandık ba
şında temsilci bulundurabil i r ler . 

Seçimi idare kurulları mahallî durum ve va
sı talara göre seçimin gizliliğini ve emniyetini 
sağlıyacak tedbirleri almakla ve aldırmakla ödev
lidirler. 

A) Belediye seçimi için hazırlanmış olan 
son defterler seçime esas ittihaz olunur. Seçimi 
idare kuru lu belediye sınırı içindeki her ma
halle muhta r ve ihtiyar heyetlerini ayrı ayrı 
çağırarak bu defterleri beraberce tetkik ve nok
sansız olduğunu bir tu tanakla tesbit ett ikten 
sonra bir nüshasını o mahallenin seçim komis
yonuna Seçim gününden on gün evvel bir mak
buz mukabilinde teslim eder. 

B) Seçim komisyon ve bürolar; mal ailenin 
herkes ta raf ından görülebilecek bir yerine bu 
defterleri üç gün süre ile asmaya ve bu süre 
içinde bu defterlere itiraz hakları olduğunu 
asımla beraber ilân ve keyfiyeti bir tu tanakla 
tevsik etmeğe mecburdurlar . 

Defterlere adları yazılmamış veya, yanlış 
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veya mükerrer yazılmış olanların ileri sürecek
leri itirazlar serimi idare kurulunca dinlenip 
kurul karariyle gereken düzeltmeler yapılır. 
İtirazlar nsmı süresi içinde yapılmak ve kurulca 
da üçüncü günün akşamı saat 18 e kadar sonuç
landırılmak mecburidir. Seçim idare kurulları 
yerinde görülmiyen itirazların reddi hakkında 
verdikleri karar örneğini itiraz edene bildirirler. 
Bu karara razı olmıyanların kararın usulen 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki gün 
içinde mahallî sulh yargıçlığına kurul karariyle 
birlikte başvurarak itiraz etmeğe hakları var
dır. Bu süre bittikten sonra itiraz hakkı kal
maz. Yargıçlık itiraz iddialarını en çok üç gün 
içinde kesin olarak sonuçlandırır. 

O) Bu defterlerin askıdan inmesi Seçimi 
idare kurulları tarafından telle İçişleri Bakan
lığına bildirilerek seçim gününün tesbiti istenir. 

Bakanlıkça tebliğ edilecek belirli günde se
çimin yapılacağı Seçimi idare kurulları tara
rından mahallî vasıtalarla ilân edilir. Sandı
ğın açık kalacağı süre saat sekizden on dokuza 
kadardır. Ancak sandık başında oyunu kul
lanmamış seçmenler varsa bunlar da oviarıııı 
kullanmadan sandık kapatılamaz. Bu uzatma da 
nihayet saat yirmiyi geçemez. 

Ç) İler seçmen kendi oyunu getirip seçim 
bürolarında evvelden hazırlanmış boş ve seçimi 
idare kurulunca mühürlü zarfa koyduktan son
ra sandığa atmakla ödevlidir. 

ı tçl)ir sebep ve suretle başkasının adına 
seeinı zarfı sandığa atılamaz. Pusluların düz 
beyaz kâğıttan kesilmiş olması gerekli olup bun
lara seçmenler tarfından imza, mühür, adres 
veya seçmenin hüviyetini belli edecek herhan
gi bir işaret konulamaz. İler seçmen ikametgâhı
nın bulunduğu seçim bürosunda oyunu kullanır. 
Seçim Komisyonunca her seçmene hüviyeti so
rulur ve gerekirse hüviyet cüzdanını göstermesi 
istenilir. Bu suretle hüviyeti belli olan seçmenin 
seçim defterinde yazılı adı hizasına imzası v" 
mü hürü alındıktan sonra oyunu kullanmasına 
izin verilir. İmza bilır..'vuı veya mühürü olmı
yanların soi elleri başparmağı basf ; ir. Ba; 
parmağı olmıyanların hangi parmağının bastırıl
dığı hizasına şerh verilir. Kileri ve kolları ol-
nııyanlar için Seçim Komisyonu huzurunda 
emniyet ettiği birisi tarafından yukarıdaki esas
lar dairesinde imza veya işaret ettirilir. Bu cihet 
de seçim komisyonunca bir tutanakla tesbit edi

lir. Oy puslularına dokuz kişinin adı ve soyadı 
yazılır. Yazı bilmiyenler emniyet ettikleri kimse
lere yazdırırlar. 

Ml'ZAFVKK AKALİN (Kastamonu) — Bu 
maddede bir kelimenin kaldırılmasını bir kay
dın ilâvesini, iki de değişiklik yapılmasını tek
lif edeceğim. Evvelâ tayyedilecek kelimeyi arze-
deyim: Madde, ihtiyar heyeti üye seçimlerinde 
diyor, ihtiyar heyeti seçimlerinde demek kâfi, 
belediye meclisi seçimlerinde dediğimiz gibi. 

İkincisi; seçim büroları için burada büroya 
esas ittihaz edilecek nüfus sayısı, bin seçmen 
adedini geçmiyecek diye ifade edilmiştir. Hal
buki gerek Milletvekilleri Seçimi Kanununda 
ve gerekse İl Genel Meclislerine ait Seçim Ka
nununda «Mümkün olduğu kadar bin seçmen 
sayısını geçmemek üzere» denmiştir. Bundan 
maksat ta bir mahalle bilfarz 2020 nüfuslu ise 
bunu seçim bürolarına ayırırken lüzumsuz yere. 
bunu üç büroya parçalamamaktır. Birini 1000 
nüfustan diğerini 1020 den teşkil etmektedir. 
Çünkü bin kişinin oy kullandığı yerde fazla bir
kaç kişide kullanabilir. Binaenaleyh mümkün 
olduğu kadar dersek milletvekili, il genel meclisi 
seçimlerindeki büro esaslaruıı muhafaza etmiş 
oluruz. Aksi takdirde o esaslara göre hazırlan
mış olan büroları ve defterleri mahalle muh
tarları seçimi için yeni baştan değiştirmek ica-
1 »edecektir. Buna mahal kalmamak üzere di
ğer kanunlardaki gibi bunun da değiştirilme
sini rica edeceğim. 

Bir de bu maddede seçim sandıklarının ne
relere konulacağı hakkında hiçbir kayıt yok
tur. Halbuki diğer kanunlarımızda seçim san
dıklarının konulacağı yerin komisyonlarca tes
bit edilerek halka ilânı, seçimgününden evvel 
seçmenlerin oylarını nerelere atacaklarını bil
meleri bakımından faydalıdır. Bu da lâzımdır. 
Bunun da eksik olduğunu gördüğüm için ta
mamlanmasını ve maddeye bu kaydın eklenme
sini rica ediyorum. 

Nihayet bir nokta daha arzedeceğinı; def
terler asılı kaldığı o gün müddet içinde isim
lerini defterde bulanııyanlarm kurula yapacak
ları itirazların günügününe tetkiki, şarttır. Fa
kat üçüncü günü akşamı yapılan itirazları tet
kik edip bir karara bağlanııya maddeten imkân 
olııııyabilir, bunların tetkiki yeni bir güne ih
tiyaç gösterebilir. Onun için üçüncü gün ye-
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rine, dördüncü gün denilmesini teklif ediyorum 
ve bunun içinde bir önerge sunuyorum. 

NURÎ Ö.ZSAN (Muğla) — (İeçici Komis
yonca değiştirilen tasarının 5 nci maddesi birer 
seçim bölgesi olan her mahallede adedi bini geçme
mek üzere, gerektiği kadar seçim bürolarının 
teşkilini âmirdir. Biz her sandığa âzami 500 
seçmen getirilmesini ve oy attırılmasın.! mah
zurlu buluyoruz. Çünkü % 100 veyahut buna 
yakın bir iştirak olabilir. Bu takdirde fasıla
sız'olarak sandık başına bütün seçmenlerin sı
ralanmak suretiyle geldiğini kabul etsek dahi; 
her seçmen için isminin bulunması, imzasının 
alınması ve zarfların sandığa atılması için asgari 
ikişer dakika kabul etsek 1000 seçmen için 2000 
dakikalık yani 33 küsur saatlik bir zamana ihti
yaç vardır. Halbuki tasarıya göre saat 8 den 
19 a kadar I ! saatlik. Hizinı teklifimize </övv de î) 
saatlik seçim süresi vardır. Binaenaleyh bu ka
dar kısa bir müddet içinde seçmen vatandaşların 
yarısından fazlası oylarını kullanamamak vaziye
ti hâsıl olabilir. 

Sonra; bin oyun tasnifi zorluğu da göz önün
de bulundurulursa, İm kadar seçmenin bir sandı
ğa oy attırılmasın d akı isabetsizlik kendiliğinden 
meydana çıkar. 

Şu veziyete göre bin seçmen değil âzami beş 
yüz seçmen için büro teşkilini teklif ediyoruz. 

Yine aynı maddenin C bendi mucibince, san
dığın açık bulunacağı süre saat 8 den 19 a ka
dardır. Normal seçimler Aralık ayında yaılaeağı-
na göre o ayda saat 19 da akşam karanlığı iyice 
basar ve gece olur. Bu hususa Hazini Bozca ar
kadaşım temas etmişlerdi bir tarize de uğramadı 
binaenaleyh, sandığın gece karanlığına bırakılma
sı daima tehlikeli ve şüpheyi mucip olabilir. Oy 
sandığının böyle karanlığa bırakılmaması için se
çim süresini saat 8 - 1.7 olarak kabulünü teklif 
ediyoruz. 

Arkadaşlar, şimdi bu maddenin en mühim 
noksanını tebarüz etirmeğe çalışacağım. Bu mü
him nokta, mahiyet ve hususiyeti bakımından, 
oyların atılmasında gizlilik prensipine gereği ka
dar yer verilmemiş olmasıdır. Tasarının tümü 
hakkındaki konuşmalarda bu noktaya temas edil
di ve etrafiyle konuşuldu belki benim de konuş
malarım aynı fikirlerin tekrarı ve İsrarı olacak
tır. Fakat meselenin önemi ve aynı zamanda su
nacağım önergenin gerekçesini teşkil etmesi ba
kımından tekrar da olsa yerindedir zannederim. 
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Bu gün Demokrasinin ana kanunlarından, 

ana prensiplerinden birisi belki en mühimmi giz
li oy sistemidir. 

Her seçmen oyunu gizli olarak kullanır
ken, vicdanı ile başbaşa mutlak bir irade hürri
yeti ve tam bir kanaat muhtariyeti içinde bulun
malıdır. dilediği vee beğendiği kimseyi oyunu ve
rirken iradesini engelliyen her hangi bir endi
şenin baskısı altında kalmamalı ve içinde en ufak 
bir üzüntünün ağırlığını duymamalıdır. Bunun 
için de Seçim Kanunu gizliliği teminat altına al
ması lâzımdır. 

Çünkü, rekabet ve ihiraslarm çarpıştığı 
seçim sıralarında vatandaşın vicdan ve irade hür
riyetini eııgelliyen müessirler harekete geçer. Va
tandaşı dilediğinden ve beğendiğinden başkasına 
oy verdirmek için tehdit, tazyik, teşvik, aldatma, 
menfaat vaidi veya temini gibi meşru olmıyan 
birtakım vasıtalara başvuran kimseler sahneye çı
kabilir. Bunlar kendilerini ihtirasa kaptıran bir 
takım siviller olabileceği gibi, Devlet hizmetinde 
çalışan gayretkeş memur, müstahdem veya bilfiil 
seçimlerde vazife almış kimseler de olabilirler. 
Bundan başka birkısım vatandaşların iç âleminde 
yaşıyan korku, evham, vesvese gibi duyguların 
irade muhtariyelini kırıcı tesirlerini de göz önün
de tutmak lâzımdır. Bu gibiler, oyumu kime ver
diğimi görürler ve sezerlerse damgalanır, zarar 
görürüm, menfaatim haleldar olur, düşman kaza
nırım, dost kaybederim gibi birtakım mülâhaza
larla hakiki iradelerini izhar etmekten mahrum 
mevkide kalabilirler. îşte bu mahzuru bertaraf 
etmek için mütemeddin milletler gizli rey usulü
nü kabul etmiş ve rey serbestliğinin teminatını 
gizli rey usulünde bulmuştur. Realitelerin do
ğurduğu bu zaruretler karşısında rey gizliliğini 
sağlıyacak en pratik ve emin çare de, kanaati
mize göre hücre veya seçim odası denilen kapalı 
bir yerdir. Bu usulde kimin kime rey verdiğini 
kimsenin sezmesine imkân olmadığını gören seç
menler serbestçe diledikleri kimselere oy verme 
imkânını elde ederler. Bu suretle gerçek millî ira
de tecelli etmiş olur. Buradan konuşan birkısım 
arkadaşlar Türk vatandaşının daima cesur oldu
ğunu ve kanunun kendisine bahşettiği hakkı hiç 
korkmadan, ürkmeden kullandığını söylediler ve 
bunu bir red sebebi olarak ileri sürdüler. Türk 
vatandaşının cesur olduğunu kabulde bir tereddü
dümüz yok. Bunu kendileri kadar biz de takdir 
eder ve bununla övünürüz. Fakat bu arzettiğimiz 
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çekingenlik doğrudan doğruya bize ait bir nakise 
değildir. Bunlar insanlığın ve asap yaradılışı
nın kusurlarıdır. Çünkü yalnız bu sistemi biz 
icat etmiş olsaydık belki böyle bir tereddüde yer-
verdiğimiz zehabına düşülmüş olabilirdi. İngil
tere 

BAŞKAN — Madde içerisinde söyleyin. 
NURl ÖZSAN (Devamla) — Madde içeri

sinde arzediyorum. 
İngiltere ve Fransa gibi demokraside muhak

kak ki bizden çok daha ileri olan memleketlerde 
ki vatandaşların siyasi cesaretinin bizden daha 
geri olduğunu kabul edemeyiz. Oyun tecrübeler
den sonra bu usulün kabul edilmesi realite
den doğmuş bir zarurettir. Burada Seçim Ka
nunlarının, vatandaşın gizli şekilde oyunu atma
sına mâni bir hüküm olmadığı ileri sürüldü. Haki
katen yatandasın gizli şekilde oy atmasına mâni 
hükümler yoktur. Fakat vatandaşın tam serbesti 
ile hareket etmesini temin edici hükmün de mevcut 
olmadığı kanaatındayız. Çünki kanunlar yalnız 
harekete geçen kötü niyetleri cezalandırmakla 
değil, kötü niyetlerin harekete geçmesini önce
den önlemek vazifesi gerektir. Seçmen, seçim 
tatbikatında görüldüğü üzere oy sandıkları ba
şında verilen şu veya bu partinin veya müstakil 
adayın gözü önünde oyunu kullanmak mecburi
yetini çok defa hissedecektir, yukarda arzetti-
ğim sebepler dolayısiyle. Vatandaşın cebinde sak
ladığı oy puslasmı gizlice zarfa koymak suretiy
le veyahut başka yere gidip orada zarflamak su
retiyle oyunu kullanması mümkün olduğu söy
lenir. 

Sandık başında şu veya bu partinin oy pus
lasmı alıp ve onların gözü önünde atmıya-
rak oradan uzaklaşanların hemen alacakları not 
malûmdur. Yahut vatandş böyle bir vehim içinde 
bulunabilir. Sonra bu gibi vatandaşı külfete 
sevketmenin sebebini de göremiyoruz. Bu da ev
velden tetkik edilmiş ve gayet basit şekilde te
mini mümkün olan bir kapalı mahalde oy pusla
smı kullanması sağlanmakla vatandaşın kül
fetten kurtarılacağı muhakkaktır. Bunu kabul 
etmekle bu meseleyi de kökünden halletmiş olu
ruz. Gayet pratik şekilde ve çok az masrafla bu 
gibi kapalı yerlerin temin edilebileceğini arka
daşlarımız arzetmişlerdi. Bu itibarla ben malî 
külfeti üzerinde durmak istemiyorum. Binaen
aleyh bu kadar müspet gerekçeye dayanan tekli
fimizin Yüksek Meclisçe hüsnü telâkki edilmesini 

1947 O : 2 
dileyorum. Takdim edeceğim önergede, reylerin 
atılma gizliliğinin temini için kapalı bir yer te
minini teklif ettiğimiz cihetle, bu kapalı mahal
lerde oy puslalarınm hazırlanması ve zarflarım a-
siyle ilgili bazı hükümler vazetmiş bulunuyoruz. 
Bu hükümlere göre, hücreye giren vatandaşların 
orada uzun müddet kalacağı endişesi gibi bir 
mahzur da bahis mevzuu değildir. Çünkü seçim 
komisyonu başkanının oy atma müddetini teca
vüz eden fuzuli işgalleri bertaraf etmek için 
elinde bir çok salâhiyetleri vardır. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Antidemokratik olur. 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — Antidemokra
tik olmaz. Seçim komisyonun seçimi bozacak her
hangi bir kötü hareketi önlemesinden ibarettir. 
Bunun antidemokratik olarak vasıflandırüması 
o kadar basit bir iddia olur ki sandığın ağzına 
elini koyan seçmenin oradan çekilmemesi mahi
yetinden başka bir şey değildir. 

Sonra arkadaşlar, bu maddeye alınması gerek
li bir hüküm var. Komisyonca veyahut hükü
metçe bu hükmün alınmasının bir zühul olaca
ğını tahmin ediyorum. O da gerek milletvekili 
seçimi kanununda, gerekse belediye seçimi kanu
nunda oy muamelesi başlamadan evvel sanığın 
başkan tarafından açılarak üyelere ve orada ha
zır bulunanlara sandığın boş olduğunu gösermc-
sini âmir hükümdür. Ve aynı zamanda da san
dığın tarifini yapan bir madde mevcuttur. Bu, 
alınmamıştır. Seçim başlamadan evvel sandığın 
açılıp gösterilmesinin büyük bir mahzur olacağını 
zannediyorum. Böyle bir mahzur düşünülme
miş olsaydı, gerek Milletvekilleri seçimi ve gerek
se belediye meclisi seçimi kanununda böyle bir 
hüküm vazedilmezdi. Binaenaleyh, Milletvekili Se
çimi Kanununa mütenazır hükmünü aynen tekli
fime koymuş bulunuyorum. 

Yalnız burada küçük bir değişiklik mevcut
tur. Milletvekilleri Seçimi Kanununda seçimin 
zamanı; seçimden evvel, kaydiyle tasrih edilmiş
tir. Seçimden evvel tâbirinin müntehası yoktur. 
Tatbikatta bazı yerlerde görülen suiniyet erba
bının harektlerinden aldığımız ilhama göre: daha 
evvel bunu muayene ettik, gibi kötü iddialara yol 
açılmaması için muayenenin seçim başlangıcı olan 
saat 8 de yapılmasını teklifimize koymuş bulu
nuyoruz ve bu hususda da bir önerge takdim edi
yorum. 
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GEÇJOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VASFİ 

GERGER (ürfa) — Evvelâ Muzaffer Akalın ar
kadaşımın teklifi hakkında maruzatta bulunayım, 
komisyon esas itibariyle arkadaşımın teklifine iş
tirak ediyor. 

Nuri Özsan arkadaşımın teklifine gelince; 
biz, secimin bir günde yapılmasını sağlayacak 
tedbirle seçimi idare kurulunu tavzif ettikten 
sonra 300 - 500 - 1 000 nüfus meselesi mevzubahis 
olmaz. Zaten onun için 1 000 i geçmemek kaydını 
tasarıda bırakmıştır. 

Muzafer Akalın arkadaşımızın teklifi mese
leyi halle kâfidir. 

Vakiin darlığı, seçmen fazlalığı takdirinde 
bu mahzurlar olabilir. Bu sebeple Nuri Özsan 
arkadaşımızın teklifi kurullarca nazara alınabi
lir, hükmü kâfi gelir. 

Sandığın kaldırılması meselesine gelince; se
çimler normal olarak Aralık aynıda yapıldığı
na göre seçimin bitimi gece karanlığına rastlı
yor, Binaenaleyh, saat 17 ye alınmasına komis
yon. da iştirak eder. 

Gizli oy meselesine gelince : Müsaadeleriyle 
arzedeyini; bu husus da noktai nazarlarına iş-
iştrâk edemiyeceğim. Kanunun bu hususa ait 
hükümleri arzu ettikleri bütün mahzurları 
temin edecek müeyyideleri, havidir. Çünkü « se
çimi idare kurulları mahallin durum ve vasıta
larına göre seçimin gizliliğini ve emniyetini sağ-
lıyacak tedbirleri almak ve aldırmakla ödevli » 
dedikten sonra bu seçimin idare kurulunu teş
kil eden heyete neden itimat edemiyorruz? Bir 
arkadaşım, demin korku, vesvese ve sair suretlerle 
vatandaşlara birtakım zaıf lar isn adettiler. 
Biz Türk milletinin olgunluğuna tamamen inan
mışız. Türk Milleti olgunluk, devresine girmiş 
ve bu inanla tek dereceli seçime geçmiş bulu
nuyoruz. Kurulları gizliliği, teminle mükellef 
kiki iki an sonra vatandaşa ne asebeple vehim, 
vesvese ve maddi, mânevi zaıf istidadediyoruz? 
Buna hakkımız yoktur. Görüyorum ki, 
kendi dâvalarında da, tenakuza düşmüş bulunu
yorlar. Onlar da iddia ediyorlardı ki, Türk 
milleti olgundur. Bu zaıf sözü nereden geli
yor. 

Şunu anlatmak isterim ki, karşılıklı hüsnü
niyet; ve itimat sahibi olmalıyız. 

Arkadaşlar, biz karşılıklı itimat ve emniyet 
hisleriyle birbirimizle karşı karşıya gelmezsek, 
kanunlara konulacak hükümlerin hiçbir kıymeti 
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yoktuı*. Hücre yapılsın, perde yapılsın ne yapı
lırsa yapılsın bu kurulların namusuna şerefine 
ve Türk camiası içindeki varlıklarına inanma
dıktan sonra onların her türlü hile yapmalarını 
kabul etmek güç bir şey değildir. Muhalif Par
tisi arkadaşlarımızdan şahsan, biraz insaf rica 
etmekten başka hiç. bir şey söylemek istemiyo
rum. Neden bizi bu kadar şüphe ve tereddüt 
altında bırakıyorlar. Bahusus kanunumuz ma
halle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimidir. Bu 
kanunun tatbikimi daha başlanmamıştır. Bunun 
no gibi aksaklık getireceğini şimdiden nasıl kes
tirebilirler. 

Binaenaleyh komisyon bu hükmün tam, şa
mil ve yerinde olduğu kanaatindedir. Diğer 
tekliflerinden hariç bu teklifin reddini ve mad
denin aynen kabulünü rica ederiz. 

M UZAFKEli AKALİN (Kastamonu) Ar
kadaşlar; Demokrat Parti adına konuşan ar
kadaşlarımızın bir noktası benim teklifime ay
kırı gibi gördüğü için münhasıran o nokta 
hakkında söz söyliyeceğim. Dediler ki, bu se
çim kurullarını 500 kişi olmak üzere ihdas ede
lim. Aksi takdirde bunların birgün içinde 
oy vermelerine imkân kalmaz. Benim tekli
fim ise, malûmu âliniz, takriben bin kişi olarak 
tesbittir. Yani bin kişiyi geçmemek, yahut 
birkaç kişi geçmek... Bu demek değildir ki; beş 
yüz, altı yüz kişilik seçim bürosu kurulmasın. 
P>u âzami haddidir, asgari haddin tesbitiııde 
seçim kurulları tamamen serbesttir. O semtin, 
o mahallenin ihtiyacına, evlerin dağınıklığına, 
halkın geleceği mesafeye, hattâ hususi duru
muna göre çok daha aşağı miktarlarda seçim 
bürosu kurulmasına imkân vardır. Belediye 
Kanununda, mutlak olarak biz 500 kişilik büro
lar kaydını koymuştuk. Bunu hatırlarsınız. 
sonra Milletvekili ve İl Genel Meclisi Seçimi 
Kanunlarında değiştirmeğe mecbur kaklık. 
Çünkü birçok yerlerde bu şekilde kurulan bü
rolarda seçim öğleden evvel bitmektedir ve se
çim büroları akşama kadar boş oturmaktadırlar. 
Meselâ yalnız bundan ibaret kalsa yine zararı 
yok. Birçok kimseleri bu kurullarda tavzif ede
rek sandık başına getirdiğimiz yerlerde bu ka
dar elemanı bulmak, bu kadar azayı tavzif et
mek hem güçtür, hem de seçimin masrafını ar
tırmaktadır. O itibarladır ki; zaten asgari had
lere inmeye mâni yoktur. Bu, seçim kurulla
rı um takdirine bağlıdır. Benim teklifimin ka-
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bul buyurulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, efen
dim, önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
7 . V . 3947 

Kanun tasarısının 5 ııci maddesinin ilk 
satırındaki (Üye) kelimesinin çıkarılmasını aynı 
maddenin birinci bendindeki (Bine kadar seçmen 
adedini geçmiyecek) hükmünü (Mümkün oldu
ğu kadar bin seçmen sayısını geçmiyecek) şek
linde düzeltilmesini. 

Aynı maddenin (B) fıkrasının birinci ben
dinde (Hakları olduğunu) kelimesinden sonra 
(Ve sandığın nereye konduğunu yerinde) kay
dının eklenmesini. 

Bu bendi takibeden bentte (Üçüncü günü) 
kaydının (Dördüncü günü) olarak değiştiril
mesini teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

7 . V . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzedilen sebeplerden ötürü 5 ııci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Madde 5. — 4541 sayılı Kanunun 11 ııci 
maddesi aşağıdaki' şekilde değiştirilmiştir : 

Seçimi idare kurulları seçmenlerin oylarını 
bir gün içinde kullanabilmelerini sağlamak 
amacı ile en çok 500 seçmen için bir seçim bü
rosu teşkiline karar verirler. 

Bu kararlarda büroların mahallenin hangi 
semtinde kurulduğu ve hangi sokaklarını kıs
men veya tamamen içine aldığı açıkça belirti
lir. 

Aralık ayının ilk haftası içinde seçim idare 
kurulunca verilecek olan bu karar en az seçim 
gününden bir hafta evvel gazete çıkan yerlerde 
gazetelerle olmayan yerlerde diğer vasıtalarla 
ilân edilir. Seçimi idare kurulu başkanınca 
her seçim bürosu için 8 ııci maddede yazılı va
sıf ve şartları haiz bulunan ve bu büro ile 
ilgili mahalle hakkında seçilecek üçer kişilik se
çim komisyonları kurulur. Her komisyon ken
di aralarından birini başkan seçer. 

Partilerin veya bağımsız adayların verecek
leri vesikaları taşıyan temsilcileri seçim işlem
lerini sandık başında yakından takip etmeğe 
ve tasnif tutanaklarına imza koymağa yetkili-' 
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dir. Bu vesikalar hiçbir resmî makamın tas
diki na muhtaç değildir. 

Seçimi idare kurulları mahallî durum ve va
sıtalara göre seçimin gizliliğini temin mak-
sadiyle oy puslalarmı yazmak veya yazılmış oy 
puslularını mühürlü zarflara koymak için oy 
sandıkları yanında bir hücre veya bunun yeri
ne kaim olacak kapalı bir yer ihzar etmekle ve 
seçimin emniyetini temin hususunda icabeden 
tedbirleri almak ve aldırmakla ödevlidirler. 

A) Belediye seçimi için hazırlanmış olan 
son defterler seçime esas ittihaz olunur. Seçimi 
idare komisyonu belediye sınırı içinde her ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerini ayrı ayrı 
çağırarak bu defterleri beraberce tetkik ve nok
sansız olduğunu bir tutanakla tesbit ettikten 
sonra o mahallenin seçim bürosuna gününden 
yedi gün evvel bir makbuz mukabilinde teslim 
eder. 

B) Seçim büroları mahallenin herkes tara
fından görülebilecek bir yerine bu defterleri 
üç gün müddetle asmağa ve bu süre içinde bu 
defterlere itiraz hakları olduğunu asımla bera
ber ilân ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik et
meğe mecburdurlar. 

Defterlere isimleri yazılmamış veya yanlış 
veya mükerrer yazılmış olanların müracaatları 
ve itirazları tetkik ve bir karara bağlanmakla 
beraber sonucu ilgililere orada tebliğ olunur. 

Seçim idare kurullarının bu hususta vere
cekleri kararlar kesindir. Dördüncü günü ak
şamı saat 18 e kadar itirazların sonuçlandırıl
ması mecburidir. 

(J) Bu defterlerin askıdan inmesi idare 
kurulları tarafından telle İçişleri Bakanlığına 
bildirilerek seçim gününün tesbiti istenir. 

Seçimin hangi pazar günü yapılacağı Ba
kanlıkça en az 7 gün evvel tebliğ olunur ve 
keyfiyet seçimi idare kurulları tarafından ma
hallî vasıtalarla ilân edilir. 

Sandığın açık kalacağı süre saat 8 den 17 
ye kadardır. Ancak sandık başında oyunu kul
lanmamış seçmenler varsa bunlar da oylarını 
kullanmadan sandık kapatılamaz. Bu uzama ni-
heyet saat 18 i geçmez. 

(j) Saat sekizde seçim komisyonu başkanı 
üyelere ve hazır bulunanlara sandığın boş ol
duğunu gösterir ve bu hal bir tutanakla belir
tilip komisyon üyeleri tarafından imza edilir. 

Sandığın başka başka anahtarlarla açılır 

^ 
— X37 — 



B : 57 7 .5 
iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sığacak 
kadar aralığı bulunur. Sandık kilitlendikten 
sonra anahtarlardan birini başkan diğerini ko
misyon karariyle komisyon üyelerinden biri 
saklar ve bu suretle secime başlanır. 

Seçim Komisyonunca seçim yerine gelen her 
seçmene hüviyeti sorulur ve gerekirse hüviyet 
cüzdanını göstermesi istenir. Bu suretle hüvi
yeti belli olan seçmene seçim defterinde yazılı 
adı yanma imza ettirilir veya mührü bastırılır. 
imza bilmiyen veya mührü olmıyanlarm sol el
leri başparmağı bastırılır. Başparmağı olmı
yanlarm hangi parmağının bastırıldığı hizasına 
şerh verilir. Elleri olmıyanlar için seçim komis
yonu huzurunda emniyet ettiği birisi tarafından 
yukarıki esaslar dairesinde imza veya işaret et
tirilir ve bu cihetler seçim komisyonunca bir tu
tanakla tesbit olunur. Bundan sonra bir masa 
üzerinde seçmenler adedi kadar bulundurulan 
mühürlü zarflardan biri ile aynı masa üzerinde 
siyasi partilerle bağımsız adaylara ait ve her 
partinin işareti mahsusalarmı taşıyabilen oy 
pusla! arından birer tane seçmene verilir. Bun
ları alan seçmen hücre veya kapalı yere gireerk 
kendisine verilen oy puslalarından dilediğini ve
ya beraberinde getirdiği veyahut odada hazırlı-
yacağı oy pusl asını zarfın içine koyup kapat
tıktan sonra hücre veya kapalı yeri terkedip 
zarfı bizzat kendisi sandığa atar, malûl ise em
niyet ettiği şahsa attırır. Okuma yazma bilmi-
y enler ile malûl seçmenler arzu ettikleri takdir
de hücre veya kapalı yere kendilerine bir yar
dımcı sokabilirler. Bir seçmen hücre veya ka
palı yere kendilerine bir yardımcı sokabilirler. 
Bir seçmen hücre veya kapalı yeri terketmeden 
diğerinin girmesine müsaade edilmez. Seçmen 
hücra veya kapalı yerde oyunu kullanması için 
gereken zamandan fazla kalamaz hücrenin faz
la zaman işgal edilmemesi için gerekli tedbirler 
komisyon başkanı tarafından alınır ve hücreye 
girmeden oy atılmasına müsaade edilmez. Oy 
puslalarına dokuz kişinin adı ve soyadı yazı
lır. 

Muğla Milletvekili 
N. özsan 

BAŞKAN — Komisyon, Muzaffer Akalın'm 
önergesi hakkında ne diyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA VASFI GER-
GER (Urfa) — Efendim; Muzaffer arkadaşımı-
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I zm önergesine iştirak ediyoruz. 

Yalnız Nuri özsan arkadaşımızın önergesin
de iki kısım var. Biri sandıklar hakkında, ikinci
si de saat meselesi. Yani sabah saat sekizde baş
lar on yedide biter. 

Bu husustaki teklifi Komisyon sandığın boş 
olduğunu hazır olanlara göstererek tevsik et
meyi kabul ediyor. Defterlerdeki metin imza 
sayısının da Komisyonca evvelden tesbiti ve 
fazlasının hesaba alınmaması doğrudur. 

Diğer teklifleri ise. Muzaffer Akalın'm tek
lifleri veçhile kabul ediyoruz. Nuri özsan ar
kadaşımızın teklifine iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Muzaffer Akalın'm önergesine 
Komisyon iştirak ediyor. 

Bu önergeyi dikkate alanlar ... Almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

Nuri Özsan'm önergesinden iki noktayı Ko
misyon kabul ediyor. 

Bu iki nokta hariç olmak üzere önergeyi 
nazarı dikkate alanlar ... Almıyanlar ... önerge 
redd olunmuştur. 

Bu tadillerden sonra maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ihtiyar Heyeti seçimlerinde oylar bir gün
de kullanılır ve bu maksatla seçmenlerin oyla
rını bir günde tamamen kullanmalarını sağlı-
yaeak ve bunun için de mümkün olduğu kadar 
bin seçmen sayısını geçmivecek şekilde seçimi ida
re kurulunun karariyle bir seçim çevresi olan her 
mahalle için gerektiği kadar seçim büroları ku
rulur. Bu kararlarda büroların mahallenin han
gi semtlerinde kurulduğu ve hangi sokaklarını 
kısmen veya tamamen içine aldığı açıkça belir
tilir. Aralık ayının ilk haftası içinde Seçimi ida
re kurullarınca verilecek olan bu karar mahal
lin en büyük mülkiye üstünün onayına sunulur 
ve enaz secim gününden bir hafta evvel gazete 
çıkan yerlerde gazetelerle olmıyan yerlerde di
ğer vasıtalarla ilân edilir. Keyfiyet siyasi parti 
merkezlerine de yazı ile ayrıca bildirilir. 

Seçim bürolarının başında Seçimi idare ku
rulunca 8 nci maddede yazılı vasıf ve şartları 
haiz bulunan mahalle halkından her mahalle 
için seçim büroları sayısınca üçer kişilik Seçim 
komisyonları kurulur. Her komisyon kendi ara
larından birini başkan seçer. Seçime katılan si-

I yası partilerle bağımsız adaylar her sandık ba-
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şmda temsilci bulundurabilirler. 

Seçimi idare kurulları mahalli durum ve va
sıtalara göre seçimin gizliliğini ve emniyetini 
sağlıyacak tedbirleri almakla ve aldırmakla 
ödevlidirler. 

A) Belediye seçimi için hazırlanmış olan 
son defterler seçime esas ittihaz olunur. Seçimi 
idare kurulu belediye sınırı içindeki her ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerini ayrı ayrı 
çağırarak bu defterleri beraberce tetkik ve nok
sansız. olduğunu bir tutanakla tesbit ettikten 
sonra bir nüshasını o mahallenin Seçim komis
yonuna seçim gününden on gün evvel bir mak
buz mukabilinde teslim eder. 

B) Seçim komisyon ve büroları mahallenin 
herkes tarafından görülebilecek bir yerine bu 
defterleri üç gün süreyle asmaya ve bu süre 
içinde bu defterlere itiraz hakları olduğunu ve 
sandığın nereye konduğunu yerlerinde asımla be
raber ilân ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik etme
ğe mecburdurlar. 

Defterlere adları yazılmamış veya yanlış 
veya mükerrer yazılmış olanların ileri sürecek
leri itirazlar seçimi idare kurulunca dinlenip 
kurul karariyle gereken düzeltmeler yapılır. 
İtirazlar asını süresi içinde yapılmak ve kurulca 
da dördüncü günün akşamı saat 18 e kadar so
nuçlandırılmak mecburidir. Seçimi idare kurul
ları yerinde görülmiyen itirazların reddi hakkın
da verdikleri karar örneğini itiraz edene bildi
rirler. Bu karara razı olmıyanlarm kararın usu
len kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki 
gün içinde mahallî sallı yargıçlığına kurul ka
rariyle birlikte başvurarak itiraz, etmeğe hakla
rı vardır. Bu süre bittikten sonra itiraz hakkı 
kalmaz. Yargıçlık itiraz iddialarını en çok üç 
gün içinde kesin olarak sonuçlandırır. 

(J) Bu defterlerin askıdan inmesi seçimi 
idare kurulları tarafından telle İçişleri Bakan
lığına bildirilerek seçim gününün tesbiti istenir. 

Bakanlıkça tebliğ edilecek belirli günde se
çimin yapılacağı seçimi idare kurulları tara
fından mahallî vasıtalarla ilân edilir. Sandığın 
açık kalacağı süre saat sekizden on yediye ka
dardır. Ancak sandık başında oyunu kullan
mamış, seçmenler varsa bunlar da oylarını kul
lanmadan sandık kapatılamaz. Bu uzatma da ni
hayet saat on sekizi geçemez. 

Ç) Sandığın boş olduğu Komisyonca daha 
önceden hazır olanlara gösterilerek bir tutanak-
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la tesbit olunur, iler seçmen kendi oyunu, geti
rip seçim bürolarında boş ve seçimi idare kuru
lunca mühürlü zarfa koyduktan sonra sandığa 
atmakla ödevlidir. 

Hiçbir sebep ve suretle başkasının adına se
çim zarfı sandığa atılamaz. Puslalarm düz be-
yaz kâğıttan kesilmiş olması gerekli olup bun
lara seçmenler tarafından imza, mühür,, adres 
veya seçmenin hüviyetini belli edecek herhan
gi bir işaret konulamaz. Her seçmen ikametgâhı
nın bulunduğu seçim bürosunda oyunu kullanır. 
Seçim komisyonunca her seçmene hüviyeti soru
lur ve gerekirse hüviyet eüzdanmı göstermesi 
istenir. Bu suretle hüviyeti belli olan seçmenin 
seçim defterinde yazılı adı hizasına imzası ve 
nıühürü alındıktan sonra oyunu kullanmasına 
izin verilir. İmza bilmiyen veya mühürü olmı-
lanların sol elleri başparmağı bastırılır. Baş
parmağı olmıyanlarm hangi parmağının bastı
rıldığı hizasına şerh verilir. Elleri ve kolları ol-
mıyanlar için seçim komisyonu huzurunda em
niyet ettiği birisi tarafından yukarıdaki esas
lar dairesinde imza veya işaret ettirilir. Bu ci
het de seçim komisyonunca bir tutanakla tesbit 
edilir. Oy puslalarmda dokuz kişinin adı ve soya
dı yazılır yazı bilmiyenler emniyet ettikleri kim
selere yazdırırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. '— Aynı Kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki'şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim sonunda seçim komisyonları huzu-
riyle sandık açılır tasnife başlanır ve inkıtasız 
devameder. Birden fazla seçim bürosu olan ma-
hallelerdeki seçim komisyonları tutanakları se
çimi idare kurulunca birleştirilerek o mahalle
nin seçim neticesini gösteren yeni hir tutanak 
tanzim olunur. 

1. Zarflar sayılarak seçim defterlerindeki 
imza ve işaretler seçmenler sayısı ile karşılaş
tırılır. 

2. Yazısı okunmıyan püslalarla seçilenin kim 
olduğu belli olmıyan puslalar hesaba katılmaz. 

3. Üyelik niteliğini haiz olmıyan oylar he
saba katılmaz. 

4. Puslalarda dokuz kişiden fazla ad ya
zılmış ise dokuzuncudan sonrakiler hesaba ka-
tılmaz.Aynı ad iki defa yazılmış ise bir defa 
yazılmış sayılır. 

- 1 3 9 -
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5. Renkli veya çizgili kâğıda yazılmış pus-

lalarla imzalı mühürlü veya oy sahibinin hüvi
yetini belirten herhangi bir işaret taşıyan pus-
Jalar hesaba katılmaz. 

6. Seçim puslalarınm sayılması ve tasnifi 
tanıamalaııdıktan sonra ençok oy kazanandan 
başlıyarak sıra ile her adayın kaç oy almış oldu
ğu belirtilir. 

7. Eşit oy kazananlardan evli olan, evli
lerden yaşı büyük olan, buda eşit ise çocuğu 
olan tercih olunur. Çocuk sayısının da eşitliği 
halinde ad çekilerek adı önce çıkan sırada ev
vel addolunur. 

8. Seçim puslalarınm sayılması ve tasnifi 
bu suretle tamamlandıktan sonra en ziyade oy 
kazanandan itibaren sırasiyle beş asıl ve dört 
yedek üye ayrılır. Asil üyeler üyelikleri
nin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren üç 
gün içinde toplanarak içlerinden birini gizli oyla 
muhtarlığa seçerler ve keyfiyeti bir tutanakla 
seçim sonucunu tebliğe yetkili makama bildi
rirler. 

9. Seçim komisyonlarına 13 ncü maddeye 
göre tutulmuş tutanakların bir tanesi en büyük 
mülkiye üstüne ve bir tanesi de belediye başka
nına verilmek üzere iki nüshası seçim defter
leri, hesaba katılmıyan oy puslalariyle birlik
te bu komisyonlar tarafından mühürlenmiş bir 
zarf içinde seçimi idare kurullarına teslim 
edilir. Üçüncü nüsha tutanak seçim mahallinin 
münasip ve herkes tarafından görülebilecek bir 
yerine derhal asılır. Hesaba katılan oy pusla-
ları seçim komisyonu ve orada hazır bulunanla
rın önünde yakılır. Bu keyfiyet bir tutanakla 
belirtilir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ar
kadaşlar; bu maddenin ikinci bendinde; «Yazısı 
okunmıyan puslalarla seçilenin kim olduğu belli 
olmıyan puslalar hesaba katılamaz» deniliyor. 

Bir puslada 0 isim yazılacağına göre bunlar
dan birisinin okun anı aması yahut birisinin hüvi
yeti malûm olmadığı takdirde bütün puslayı hü
kümsüz addetmek lâzım geldiği şeklinde yanlış 
bir ifade vardır. Maksat ta bu değildir zaten. 
Maksat, o kim olduğu belli olmıyan ismi hesaba 
katmamak ve okunmıyanı hesaba katmamak üzere 
bu ibarenin düzeltilmesi için bir önerge teklif edi
yorum, kabulünü rica ederim. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar; Se
çim Kanunları halk efkârında tam bir inan ve ' 
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güven sağlamalıdır. Emniyet ve itimadın birin
ci teminatı şüphesiz ki, Seçim Kurul ve Komisyon
larının tarafsızlığıdır. Bilhassa taraf tutarlıkla 
malûl ve şüphe verici heyetler, muamelâtını hal
kın murakabe ve kontrolünden gizlemiye çalışırsa 
orada güven ve inanın izlerini aramak beyhude 
olur. Demokrasi rejiminin ana prensiplerinden 
birisi de halkı ilgilendiren işlerin acık ve halk 
murakabesine tâbi tutulmasıdır. Gizli kapalı oda
larda, perde arkalarında kulaktan kulağa fısılda
narak yapılan işler daima tecessüs, endişe ve şüp
he uyandırır. Çünkü gizlilik çok defa hile ve fe
sadın beşiği, alenilik ise emniyet ve dürüstlüğün 
garantisidir. 

Şüphe denilen mikrop nekadar küçük olursa 
olsun sokulmağa muvaffak olduğu yerlerde hu
zursuzluk ve itimatsızlık uyandırır. 

Bilhassa Hükümet tasarısına göre seçimi idare 
kurulları ve bunların seçtiği üç kişinin Seçim 
Komisyonları vatandaşa inan ve güven vermek
ten çok uzaktır. Çünkü Belediye Seçimini kaza
nan partiler seçimin mukadderatına hâkim mev
kide kalacaktır. Zira Seçimi İdare Kurulunda da
ima ekseriyeti ellerinde bulunduracağı için Seçim 
Komisyonunda kendilerine mensup elamanların
dan getirmelerine şüphe edilemez. Bu itibarla 
fiilin mahiyet ve hususiyeti bakımından Seçim 
Kanunumuzda rey tasnifinin gizli yapılması gibi 
sakat prensip ipka edildiği takdirde en temiz el
ler ve eniyi niyetlerle yapılacak seçimlerin dürüst
lüğünü dahi umumi efkâra inandırmak mümkün 
olmıyacaktır. Çünkü kendi fiillerinin hâkim ve 
şahidi bulunan bu üç kişilik Seçim Komisyonları
nın fikir ve söz birliği yapmaları şüphesini va
tandaş vicdanından silmek imkânı olmıyacaktır. 

Seçimin dürüstlüğünü temin ve aynı zamanda 
seçimi idare etmek vazifesini üzerlerine alan bin
lerce temiz ve namuslu vatandaşı şüphe ve töh
metten kurtarmak için mütemeddin milletlerde 
kabul edildiği gibi oy verme muamelesinin sonun
da sandıkların açılması, oyların sayılıp tasnifi, 
zabıtların tanzimi ve neticenin ilânı işinin parti 
temsilcileri ve seçmenlerden istiyenlerin gözleri 
önünde, yani halkın murakabe ve kontrolü altın
da yapılması ve tutanaklara parti temsilcilerinin 
de imza koyması ve zabıtlardan birer suretinin 
temsilcilere verilmesi tasnif emniyeti bakımından 
bir emri zaruridir. Bu sebeple maddeye o yolda 
hükümler konmasını teklif ederiz. 

Bundan başka, tasarıda ikinci bir noksanlık 
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nazarı dikkatimizi eelbetti. Gerek belediye ve 
gerekse Miletvekili seçimlerinde sandığın açılma
sına tekaddüm eden bir muamele vardır. Bu da 
oy verin o muamelesi bittikten sonra başkan he
nüz sandığı açmadan deftere imza koymuş va
tandaşların yani seçime iştirak etmiş vatandaş
ların imza ve mühürlerini saymak suretiyle kaç 
kişinin oya iştirak ettiğini tesbit eder ve bunu 
bir tutanakla belirtir. Bu deftere göre sandıktan 
çıkan zarflarda bir fazlalık varsa fazla zarflar 
açılmadan yırtılıp imha edilmesi lâzımdır. Tek
lifte böyle bir açık hüküm görmediğimiz için bu 
yolda bir teklifte bulunuyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur efen
dim, önergeyi okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Altıncı maddenin ikinci bendindeki (Yazısı 

okunmıyan puslularla seçilenin kim olduğu l>elli 
olmıyan puslalar hesaba katılmaz) hükmünün 
(Oy puslalarma yazılan adlar okunmazsa veya 
seçilenin kim olduğu belli olmazsa hesaba katıl
maz) şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalm 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerden ötürü 6 ncı mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim: 

MADDE 6. — Aynı kanunun 12 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Oy verme bitince, sandık seçim komisyonu 
tarafından parti temsilcileri ve seçmenlerden 
arzu edenler huzuru ile ve bulunduğu yerde açı
lır ve tasnife aleni olarak ve inkitasız devam edi
lir: 

1. Seçmen defterlerine konmuş olan imza, 
mühür veya işaretlere göre oya iştirak edenlerin 
sayısı tesbit edilerek sandıktan çıkan zarflar ade-
diyle karşılaştırılır. Fazlası zarflar açılmadan ini 
ha edilir. 

2. Yazısı okunmıyan puslalarla seçilenin kim 
olduğu belli olmıyan puslalar hesaba katılmaz. 

3. Üyelik niteliğini haiz olmıyan oylar he
saba katılmaz. 

4. Oy puslalarma dokuz isünden fazla ad 
yazılmış ise dokuzundan sonrakiler hesaba katıl
maz. Aynı isim iki defa yazılmış ise bir defa 
yazılmış sayılır. 

5. İmzalı, mühürlü veya oy sahibinin hüvi-
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yetini belirtecek mahiyette herhangi bir işaret 
taşıyan puslalar hesaba katılmaz. 

6. Seçim puslalarınm sayılması ve tasnifi 
tamamlandıktan sonra ençok oy kazanandan başlı -
yarak sıra ile her adayın kaç oy almış olduğu bir 
tutanakla belirtilir. Ve bu tutanaklardan birer 
suret temsilcilere verilir ve bir suret de seçim 
dairesi veya bürosunun münasip ve herkes ta
rafından görülebilecek bir yerine derhal asılmak 
suretiyle ilân edilir. Hesaba katılan oy pusla-
ları seçim komisyonları tarafından ve orada ha
zır bulunanlar önünde bir torba içine konarak 
saklanmak üzere mühürlenir, bir tutanakla be
lirtilir. Bir seçim dairesinde mütaaddit seçim 
büroları bulunduğu takdirde o dairenin seçim 
komisyonları üyelerinin tamamı veya yarısından 
bir fazlasının iştiraki ile teşekkül edecek ikinci 
bir komisyon o mahallenin seçim bürolarından 
gelecek tutanakları birleştirerek ikinci bir tuta
nak tanzim ederler ve bu tutanağın bir nüshası 
da alâkalı komisyon tarafından o dairenin her
kesçe görülebilecek münasip bir yerine asılmak 
suretiyle netice ilân olunur. 

7. Neticeyi tâyin eden tutanak tanziminde 
eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı 
büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok olan ter
cih olunur. Çocuk sayısının da eşitliği halinde 
ad çekilerek adı önce çıkan sırada evvel addolu
nur. 

8. Ençok oy kazananlardan başlıyarak beş 
asıl ve dört yedek üye ayrılır. Asıl üyeler üye
liklerinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 
üç gün içinde toplanarak içlerinden birini gizli 
oyla muhtarlığa seçerler ve keyfiyet bir tuta
nakla seçimi tebliğe yetkili makama bildirilir. 

9. Seçim komisyonlarınca 13 ncü maddeye gö
re tutulmuş ve neticeyi tâyin eden tutanaklardan 
bir tanesinin en büyük mülkiye memuruna ve bir 
tanesinin de belediye başkanına verilmek üzere 
iki nüshası, seçim defterleri, hesaba katılmıyan 
oy puslalariyla birlikte bu komisyonlar tarafın
dan mühürlenmiş bir zarf içinde seçimi idare 
kuruluna teslim edilir. 

Muğla Milletvekili 
N. özsan 

BAŞKAN — Komisyon önergelere iştirak edi-
vor mu! 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VASFI 
GERGER (Urfa) — Akalm'in önergesine iştirak 
ediyoruz. 

nı 
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Özsaıı arkadaşım izin fikirlerine iştirak ede

miyoruz. 
BAŞKAN — Muzaffer Akalın' m önerge

sini nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Nuri özsan'm önergesini nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Beddolunmuştur. 

Şimdi maddenin son şeklini okutuyorum. 

MADDE 6. - Aynı Kanunun 12 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Serim sonunda Secim komisyonları lıuzııriyle 
sandık açılır tasnife başlanır ve inkıta sız devam 
eder. Birden fazla seçim bürosu olan mahalle-
1 erdeki Secim komisyonları tutanakları Seçimi 
idare kurulunca birleştirilerek o mahallenin se
çim neticesini gösteren yeni bir tutanak tanzim 
olunur. 

1. Zarflar savılarak seçim, defterlerindeki 
imza ve işaretler seçmenler sayısı ile karşılaş
tırılır. Daha önceden tesbit olunan defter1erd"ki 
imza, mühür veya işaret sayısından fazla olan 
zarflar hesaba katılmaz. 

2. Oy pusulalarına yazılan adlar okunmazsa 
veya seçilenin kim olduğu belli olmazsa hesaba ka
tılmaz. Yazısı okunnııyan pusulalarla seçilenin 
kimolduğu belli olmıyan puslalar hesaba katıl
maz. ... 

3. Üyelik nü e! iğin i haiz olmıyan oylar 
hesaba, katılmaz. 

4. Puslalarda dokuz kişiden fazla ad ya
zılmış ise dokuyucudan sonrakiler hesaba ka
tılmaz. Aynı ad iki defa yazılmış ise bir defa 
yazılmış sayılır. 

5. "Renkli veya çizgili kâğıda yazılmış pııs-
lalarla imzalı mühürlü veya. oy sahibinin hüvi
yetini belirten herhangi bir işaret taşıyan pus
lalar hesaba katılmaz. 

6. Seçim puslalarının sayılması ve tasnifi 
tamamlandıktan sonra en çok oy kazanandan 
başlıyark sır», ile her adayın kaç oy almış oldu
ğu belirtilir. 

7. Eşit oy kazananlardan evli olan, evli
lerden yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu 
olan tercih olunur. Çocuk sayısının da eşitliği 
halinde ad çekilerek adı önce çıkan sırada ev
vel addolunur. 

8. Seçim puslalarmm sayılması ve tasnifi 
bu suretle tamamlandıktan sonra en ziyade oy' 
kazanandan itibaren sırasiyle beş asıl ve dört 

yedek üye ayrılır. Asıl üeyeler üyeliklerinin 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren üç gün 
içinde toplanarak içlerinden birini gizli oy
la muhtarlığa seçerler ve keyfiyeti bir tuta
nakla seçim sonucunu tebliğe yetkili makama bil
dirirler. 

9. Seçim komisyonlarınca 13 neü madde
ye göre tutulmuş tutanakların bir tanesi en bü
yük mülkiye üstüne ve bir tanesi de Belediye 
başkanına verilmek üzere iki nüshası seçim def
terleri, hesaba katılın ıyan oy puslalariylc birlik
te bu konıisvonl ar tara fından mühürlenmiş bir 
zarf içinde Seçimi idare kurullarına teslim edi
lir. Üçüncü nüsha tutanak seçim mahallinin mü
nasip ve herkes tarafından görülebilecek bir yeri
ne derhal asılır. Hesaba katılan oy pııslaları Se
çim komisyonu ve orada hazır bulunanların ö-
nünde yakılır. Bu keyfiyet bir tutanakla be
lirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi son şekliyle yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - - Aynı kanunun 13 neü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Secimin neticesini gösteren tutanaklar aşa
ğıdaki hususları ihtiva eder: 

A) Seçimin başlama ve hitam bulma tarihi, 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin lıuzıı

riyle açıldığı; 
O Oy puslalarının kaç tane zuhur eylediği 

ve tasdikli seçim defterlerindeki adların kaç ta
nesinin. hizasına imza veya işaret konulmuş ve 
kaç. adın hizası boş olduğu; 

D) Oy puslalarmdan kaç tanesi ne sebeple 
muteber sayıl madiği; 

E) Muteber sayılan oy puslalarmm tasnif 
neticesinde hangi adların en çoktan en aza doğ
ru oy kazandığı; 

E) Asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ay
rıldığı, 

G) Secimin kanuna muhalif şekilde yapıl
dığı mahalle halkından biri tarafından ihbar ve • 
ya iddia edildiği takdirde bunun neden, ibaret 
olduğu; 

gösterilir, 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim; bu okunan maddenin seçim tutankları-
nm neleri ihtiva edeceklerine dair hükümleri ara
sında başta seçimin başlaması ve bitmesi diye 
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h've tarih vardı.". Eskiden seçim mütaaddil tvînı-
lcı* devam ettiğine göre secimin hangi günlerde 
yapıldığım, göstermek maksadiylc böyle yazıl
mıştı. Halbuki, bugün yeni tasarıya göre serini 
aynı güıukı bitirilecektir. Bu itibarla başlama ve 
bitme, tarihi yanlıştır. Yalnız « serim günü :» 
denilmesin', tekili ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci, maddenin (A) bendinin (•secim gü

nü) olarak değiştirilmesini teklif, ederim. 
Kastamonu Mili etveki 1 i 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN —• Muzaffer Akalın'in önergesi
ne komisyon da iştirak ediyor, önergeyi, naza
rı dikakte alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı dik
kate alınmıştır. Bu tadille yedinci maddeyi 
yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 14 ncü'madde
sindeki (seçimi tasdika salahiyetli makam
lar) ibaresi yerine (Seçim sonucunu) tebliğe 
yetkili makamlar) ibaresi ikame edilmiştir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlarım; bu 8 nei maddenin matufu olan 14 
ncü madde ile, tadilen kabul Duyurulan madde
ler toptan mütalâa edilirse iki türlü itiraz var
dır. Bir, seçimin formalitesine, iki, seçimin bün
yesine. 

Formaliteye olan itirazlar için mahkemeye 
gidiliyor, bünyesine olan itiarzlarda ise, İdare 
heyetine veriliyor. Aynı kanunda iki merciin 
bulunmasını ben anlıyamıyorum. Bunun için 
bir önerge hazırladım. « îdare heyetleri » ye
rine « Asliye hâkimleri » konursa seçim bünyesi 
hakkında itirazı olan asliye mahkemelerine gi
der ve zannedersem de kanundaki iki merci de 
kabul edilmemiş, birleştirilmiş olur. Takdir yük-
heyetinizindir. 

BAŞKAN — önergeyi okunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerden ötürü 8 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Madde 8. —• Aynı kanunun 14 ncü madde
lerindeki (Seçimi tasdika salahiyetli makamlar) 
ibaresi yerine Seçimi tebliğe salahiyetli makam
lar) ibaresi ve (Kaza veya vilâyet idare heyeti

ne) ibaresi yerine (Asliye mahkemesi) ibaresi 
ve maddenin son fıkrasındaki (İdare heyetleri) 
yerine de (Asliye hâkimleri) ibaresi ikame edil
in iştiri. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu.' 
GEÇİCİ Ko. ADINA YASFİ GERGER 

(Ur fa) — Etmiyoruz. 
Efendim, bu idari bir muameledir. İdari ma-

kanlarca tetkik ve karara bağlanır. Yargıçlara 
bu salâhiyeti vermeğe lüzum ve zaruret yoktur. 

EH Al) HULUSİ DUMİRELLİ (İstanbul) 
— Efendim, bendeniz bu zihniyetin aleyhinde-' 
yim. Zannediliyor ki seçim günlerinde yapılan 
muameleler idaridir. Hayır öyle değildir. Se
çim gününde yapılan muameleler tamamiyle 
hakimiyeti milliyenin tatbikidir. Hiç bir vakit 
bunlar idaridir, yahut şudur, budur denemez, 
Onun için seçimde kanuna mutabakat olmadığı 
yolunda itiraz vâki olursa, seçimin bünyesine 
karşı olan itiraza idari bir muameleye karşıdır, 
idari muamelenin re fi isteniyor, denemez. Onun 
için bunun en emin yeri mahkemedir. Asliye 
mahkemeleri bu muameleleri tetkik eder eğer 
intihap yolunda ve itiraz varit değilse reddeder. 
İtiraz varit ise ona göre ilâmını verir. Bu suret 
herkesi tatmin eder. Zaten iş buradadır. Bun
ların hepsi idari muamele farzediliyor sanki is
timlâk muamelesi, yol açma muamelesi gibi. Ha
yır efendim, bunlar milletin hukuku esasiyesi-
ne taallûk eder. Millet hakkını, iradesini kullana
caktır. Bunun yolunda cereyanı lâzımdır. Bun
ları idare heyetlerine veripte itiraz ve şikâyetle
rin idari bir tasarrufa karşı itiraz mahiyetinde 
telâkki edilmesi doğru değildir. 

Rica ederim bu itirazların tetkik ve hallini 
asliye mahkemelerine verelim. Nihayet yaptığı
mız Muhtar Seçimi Kanunudur. Acaba bu kanu
nun hükümleri evi tatbik edilmiş midir, tat
bikatı yolunda mıdırı bunu bitaraf olarak tâyin 
edecek mercilerin en emin olanı asliye mahke
meleridir. 

KOMİSYON NAMİNA YASFt GERGER 
(Urfa) — Efendim, bu kanunun müzakeresi 
başladığından şimdiye kadar hep adlî 
kaza vaziyeti ileriye sürülmektedir. Biz 
intihap işinin adlî kazaya verilmesine 
Anayasamızın müsait olmadığını söyledik ve 
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yargıçlara bu konuda vazife tahmil edemi-
yeeeğimizi Yargıçlar Kanununa istinaden arzet-
tik Binaenaleyh her vesile ile yargıçları ortaya 
atmakta bir maksat mülâhaza edemiyorum. O 
maksadı anladığım şekilde açıkladım. Bu kür
süden yargıç sınıfına hitap ettim. Eeğer maksat 
o ise bu maksadın da yersiz olduğunu izah ettim. 
Evvelâ itirazın yargıçlığa yapılması lüzumunu 
ileri sürdüler. Biz ahvali şahsiyeden olmıyan hu
suslarda yargıçlığa müracaat] yanlış addediyo
ruz. Bunu idari bir kararla niçin karıştırıyorlar. 
"Rica ediyorum o isin yargıçlığa gitmesindeki 
maksat onun ahvali şahsiyeden olmasından dolayı
dır. Nüfusa ait muameleler yargıca gidiyor. 
Fakat böyle bir şeyi yargıca vermekteki maksat 
nedir? Komisyonumuz böyle bir şeye asla iştirak 
etmez. (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN" — Komisyon izah etmiştir. Önerge
yi dikkte alanlar... Almıyanlar... önerge reddo-
lunmuştur. 

Maddeyi yüksek' oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 0. —. Aynı kanunun 16 ncı madd-si 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

13 neü maddeye (f'öre hazırlanacak tutanak
ları olan en büyük mülkiye üstü bir tezkere ile 
keyfiyeti seçilen asıl ve yedek üyelere ve mııhta-
seçimini mütaakıp da muhtar seçilen kimseye 
tebliğ eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiycnler... Mad
de Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 19 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muhtarlık herhangi bir şekilde inhilâl etti
ği takdirde mahallin en büyük mülkiye üstü ye
ni muhtarın seçilmesini bir hafta içinde ihtiyar 
heyetine bildirir. Gerek bu suretle ve gerek 
sair suretlerle asıl üyelikte vuku bulacak açık
lara sırasiyle yedek üyeler getirilir. Yedek kal
maz ve asıl üye sayısı da üçten aşağıya düşerse 
o mahalle için yeniden seçim yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Seçim giderleri Belediye ta
rafından sağlanır. 

MUZAFFER AKALTN (Kastamonu) — Sa-
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ym arkadaşlar; bu okunan madde mahalle muh
tarları seçiminin masraflarını belediyelere yük
lemektedir. Üç sene evvel yapılmış olan bir he
saba göre memleketimizde mahallelerin sayısı 
4602 dir. Bu mahallelerde yapılacak seçim san
dıklarımız belediye mahzeninden seçim büroları
na kadar nakdi masrafı, bunların geri gönderil
mesi masrafı, seçmen defterlerinin istinsahı mas
rafı, bu defterlerin ve oy puslalarınm kağıt mas
raf iyle kullanılacak oy puslaları, zarfları mas
rafı ve nihayet seçim komisyonlarında, kurullar
da vazife alacak kimselerin yevmiyeleri, diğer mü
teferrik bazı masraflar vardır. Bunları mahalle 
itibariyle üst üste aşağı bir tahminle 100 lira 
hesap etsek 4000 mahallede 400 - 600 bin liraya 
baliğ olur, yuvarlak hesapla yarım milyona ih
tiyaç gösterir. Bilhassa büyük şehir ve kasa-
barlarda bir mahallenin nüfusuna göre mütaad-
dit kurullar meydana geleceğinden ve bu da 
masrafı artıracağına göre, bunu bir milyon lira 
raddesinde tahmin etmek pek hatalı bir tahmin 
olmaz kanaatmdayım. Esasen Milletvekilleri 
seçimlerinde, genel meclis seçimlerinde yapılan 
masraflarla mukayese ettiğimiz zaman da 
bunun aşağı yukarı bir milyon liralık bir mas
raf! kapısı olduğunu tahmin edebiliriz. 

Halbuki, arkadaşlar belediye bütçelerinde bu 
hizmet için konmuş 10 paralık tahsisat yoktur. 
Senenin yarısına yaklaşıyoruz, bu idareler bu 
masrafın karşılığını nereden bulup temin ede
ceklerdir? Kabul buyurduğunuz maaşlara zam 
Kanununun karşılığını belediyeler henüz tama
men bulamamışlardır. Diğer taraftan Sayın 
Recep Peker Hükümeti esasen Belediyelerimizin 
gelirlerini artırmak için Hükümet programına 
kayıt koymuşlardır Ve buna muvazi olarak 
Yüksek Meclise bir de belediyelerin varidatına 
ait bir kanun tasarısı diye bir tasarı gelmiş bu
lunuyor. Ancak dört komisyona havale edildiği 
halde henüz hiç birinden geçmemiştir. Bu yıl 
içinde geçmesini sağlasak bunun temin edeceği 
gelirden ancak gelecek sene faydalanabileceğini, 
bu itibarla bu kanunu kabul buyururken ve 
masrafı belediyeler tarafından temin edilecek
tir derken, belediyelerin bunun karşılığını ne
reden bulabilecekleri üzerinde de bir parça 
durmak zannederim ki, yerinde olur. Bu ida
relerin malî durumlarını sağlamlaştırmak maksa-
diyle evvelce yapılmış olan tetkikler sırasında 
ele alman esaslardan birisi de bunlara karşılık-
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sız, yeniden hizmetle külfet tahmil edilmemesi 
idi. Nasıl ki ; Umumi Muvazenede 5 - 10 liralık 
bir hizmet mevzuubahis olduğu zaman bütçede 
karşılığını arıyorsak, belediyelere hizmet tah
mil ederken de karşılığını düşünmeye mecburu/. 
Bu esası gözönünde tutmanızı bilhassa rica 
ediyorum. Bu ricama ilâveten mahalle muhtar
ları ve ihtiyar heyetleri seçiminden dolayı bele
diyelere ait bir hizmet ve masraf telâkki edil
diği üzerinde de durmaklığıma müsaade buyu-
rulmasını rica edeceğim. Biraz evvel de bazı 
münasembetlerle temas edildi; muhtarların yap
tıkları iş; mahallî hizmetlerden ziyade; Devle
te ait Umumi idare işleridir. Bu böyle olunca 
neden Umumi Muvazeneden seçim masraflarını 
karşılamıyoruz da belediyelere tahmil ediyoruz. 
Bunda da isabet olduğuna bendeniz şahsan, af 
buyurunuz belki yanılıyorum kaani değilim. 

Bu itibaria bir taraftan bu masrafın daha 
isabetli ve haklı olarak nereye tahmil edilme
si lâzımgeldiği ve tahmil edilecek mercie de 
karşılık düşünülmesi kanaatiudeyim. Bu kana
atledir ki, bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim giderlerinin belediyelerce sağlanaca

ğı hükmünü taşıyan 11 nci maddenin şifahen ar-
zettiğim sebepler dolay isiyle masrafla ilgili mer
ciin daha isabetle tâyini ve masraf karşılığının 
düşünülmesi için komisyona geri verilmesini tek
lik ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA. VASFİ GER
GER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar; seçim 
giderlerinin nereden karşılanacağı Komisyon
ca uzun uzadıya nazara alındı. Muzaffer Aka
lın arkadaşımın belediyeler hakkındaki noktai 
nazarına şahsen iştirak ederim. Fakat Komis
yon bu işi incelerken bu masrafın belediyeler
ce yapılması lâzım geleceği kanaatine vardı. 
Şöyle ki ; Belediyeler Kanunun birinci mad
desi; belde sakinlerinin mahallî mahiyette müş
terek ve medenî ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye 
ile mükelleftir. 

8 nci maddesiyle de mahalleler- ihdasını ka
bul eder. Hatırlarsınız Mahalle Muhtarlarının 
Lağvi hakkındaki Kanun kabul edildikten soma 
ihtiyar heyetlerinin vazifeleri kanunen beledi-
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j yelere verilmişti. Belediyeler bugün muhtar 
I ve ihtiyar heyetlerinin gördüğü vazifeleri biz

zat görmekte ve bunun için hususi büro teşkil 
etmekte, memur kullanmakta, evrakı matbua 

i temin etmekte idi. Şimdi bu masrafın ancak 
dört senede bir belediyenin belde sakinlerinin 
selâmet ve sıhhatine ait vazifeler olması itiba-

I riyle seçim masraflarına katlanması tabiîdir. 
i Mamafih Maliye Bakanı arkadaşımız belediye-
| lere yardım olarak seçim masraflarına iştirak 
1 ederse bunu Komisyonunuz memnuniyetle ka

bul eder. Aksi takdirde bu giderlerin beledi-
I yelerce sağlanması mecburidir. Komisyonları da 
I bunu memnuniyetle ve iftiharla kabul eder. Ak

si takdirde bu giderlerin belediyelerce sağlan-
i ması zaruridir. Bu itibarla maddenin aynen ka

bulünü rica ediyorum. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim; Mu

zaffer arkadaşımızın noktai nazarına iştirak 
ediyorum. Şimdi belediyelere yeni bir vazife 
ve hizmet veriyoruz. Belediyelerin malî vazi
yeti belli, yeni zamlar dol ay isiyle mahallî ida-

I relerin nekadar sıkışık vaziyette olduğunu bili
yoruz. Bazı belediye reisleri iki top kâğıtla bir 
kâtip bulmakta müşkilât çekiyor. Bunları yük
lemekle belediye reislerini çok müşkil vazi
yete sokmuş olacağız. Yeni bir vazife verirken 
bu vazifeye karşı «Belediye bunun karşılığında 
şunları tahsil eder» dememiz veya onları bizim 
ödememiz icabeder. Belediyeler, memurlarına 
verecekleri maaşı, aylık ihtiyaçma taallûk eden 
parayı bulmakta aciz içinde iken bu müesse
seye şimdi yeni bir vazife tahmil ediyoruz. Bu 
vazifenin icabatı olan parayı da sen bul diyoruz. 
Nereden bulacaktır? Ben Muzaffer arkadaşımın 
naktai nazarının kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜEll 
(Gümüşane) — Sayın arkadaşlar; tek de
receli seçim, demokratik seçim, gizli esaslara 
dayanan seçim, esas itibariyle geniş ölçüde 
masrafı müeddi olan bir seçimdir. Eski sis
temde yapılan seçimler hiçbir masrafı icabet-
miyordu. Biz o sistemi baştan aşağı değiştiri
yoruz. Milletvekili seçimi, Belediye seçimi, 
Genel Meclis seçimi gibi yeni bir mekanizma 
kuruyoruz. Bu, masrafı mucip olacak bir sis
temdir. Bu sistemi mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimine teşmil edince bunun müed-

I di olacağı masrafın üç milyon zarf, yani altmış 
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bin lira olduğunu ve bunun da 600 belediyeye 
dağıtılacak bir masraf olduğunu hesap ettik 
ve böyle kabul ettik. Nihayet tek günde bu 
seçimin yapılacağına ve belediye seçim idare 
kurulunun esas itibariyle, vazifeliler arasında 
teşekkül edeceğine ve ancak birgün vazife göre
cek mahalle seçim bürosu için geniş bir ölçüde 
masrafı mucip olımyacağı kanaatiyle ve esasen 
belediye sınırları içindeki seçimlere taallûk eden 
bir iş olmak itibariyle belediyelerin bu masrafı 
kabul etmelerinden başka bir çare bulamadık. 
Nihayet bugün İçişleri Komisyonunda bulunan 
belediyelerimizin varidatını artıracak bir ka
nun vardır. Bu kanunun kısa bir zamanda çı
kacağını arzetmekle Hükümetin görüşünü tesbit 
etmiş oluyorum. (Reye reye sesleri) 

BAŞKAN —• Önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Önerge reddolunmustur. 

Maddeyi aynen yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenier... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu seçim dönemine 
münhasır olmak üzere mahalle ihtiyar heyetleri 
seçimleri 1947 Mayıs ayında İçişleri Bakanlı
ğınca tesbit edilecek bir günde yapılır. Seçi
len bu heyetlerin kanuni süresi 1950 yılı Ara
lık ayına kadar devanı eder ve seçim günü 
yine İçişleri Bakanlığınca tesbit edilerek vilâ-
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yellere tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is-
tiyen yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Madde ka
bul edilmişi ir. 

MADDE 12. - - 1541 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN' — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE lu. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... 
Madde kalnıl edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu J»akanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir madde 
yoktur. Önümüzdeki Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,10 

t>-&<i 

T. B. M. M. Banmmri 



S.Sayısı: ||6 
Akşehir'in Saray köyünden Halil Ünal'ın ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3/78) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 22 .1 . 1947 
Özel No. 175 - (i/160 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmekten sanık Molla Mehıııedoğlu 1827 doğumlu Halil Ünal'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikma ve sonraki ka
nuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair- olup Adalet Bakanlığının 15 .1.1947 tarih 
ve 17/8 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayııı 9 . XII'. 1946 tarih ve 186/185 - 946 - 141 sayılı 
ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın hağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/78 
Karar No. 25 

2 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Akşehirin Saray köyünden Halil Yüksel'i 
öldürmekten suçlu ' Akşehirin Saray köyünden 
Mollamehmetoğlu 1327 doğumlu Halil Ünal'nı 

ölüm cezasına çarptırıldığı hakkında Akşehir Ağır 
Ceza mahkemesinden verilen hükmün onan
masına dair Yargıtay Birinci dairesinden çı
kan 5 . 1 . 1946 tarih ve 309 esas 2 karar sayılı 
ilâm Anayasanın 26 nci maddesindeki işlemin 

yapılması için Başbakanlığın 22 . I . 1947 tarih 
ve 175 - 6/160 sayılı tezkeresiyle birlikte ko
misyonumuza havale buyurulması üzerine bu 
işle ilgili dâva dosyasının tetkikinde: 

Adı geçen Halil Ünal'ın Halil Yüksel'i ta
ammüden öldürdüğü mahkemece sabit görüle
rek hareketine uyan Türk. Ceza Kanununun 
450 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince ölüm 
cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda suç
lu Halil Ünal'a hükmedilen ölüm cezasınnı yeri
ne getirilmesine Anayasanın 26 nci maddesi 
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar 
altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Bu rapor 

Başkanı Sözcüsü 
Trabzon İzmir 

R. Karadeniz E. Oran 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
İsparta 

R. Güllü 

Antalya 
N. Aksoy 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu Dr, 

Kâtip 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Denizli 

N. Küçüka 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Rize 

S. A. Dileme 





S. Sayısı: 117 
Milletlerarası Adalet .Divanı Statüsünün 36 ncı madde
sinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hukuki uyuş
mazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkı
nı önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılma 
hakkında kanun tasarısıjve Dışişleri ve Adalet Komis

yonları raporları (1131) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 3 . II . 1947 
Tetkih Müdürlüğü 

Say t : 71 - 649, 6/294 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün oG ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren ihti
yari kayda katılma hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 15 . I . 1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu arzederim. 

"•*'* Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe : 

İkinci Dünya Savaşından sonra, eski Milletler Cemiyetinin yerini tutmak üzere kurulan Birleş
miş Milletler Teşkilâtına, eski Beynelmilel Adalet Divanının yerine geçen Milletlerarası Adalet Di
vanı, Milletlerarası hukuki uyuşmazlıkları çözmek ödeviyle, terfik edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtını kuran, San Fransisco'da toplanmış elli bir Devletten biri olduğu
muz gibi, Andlaşma ile Adalet Divanı Statüsünü de en kısa bir zamanda kabul etmiş olmakla, ba
rış içinde milletlerarası işbirliği idealine bağlılığımızı, bütün dünyanın gözü önünde, göstermiş bu
lunduk. 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün - birçok noktalarda eski Adalet Divanı Statüsünün aynı 
olan - hükümleri arasında en ziyade göze çarpanlardan biri de, Statüyü kabul eden Hükümetlerin, 
herhangi bir zaman, aynı vecibeyi kabul etmiş herhangi bir .başka Devlete karşı, mevzuu itiba
riyle sınırlandırılmış, hukuki mahiyetteki uyuşmazlıkların hepsi hususunda Divanın kaza hakkını bi
hakkın ve özel anlaşma olmaksızın, mecburi olarak, kendileri için tanıdıklarını peşinen beyan ede
bileceklerini ifade eden 36 - ncı maddenin 2 - ncifıkrasıdır. Şüphe yoktur ki, Birleşmiş Milletler 
Andlaşııuısı ve Adalet Divanı Statüsü ile erişilmek istenilen hedeflere varmak hususunda samimi 
istek besleyen her Devlet böyle bir kayda katılmaktan sakınmaz ve bunu barış yolunda atılmış bir 
adım sayar. Nitekim, eski Statünün aynı maddesinde yer almış olan aynı hükme eski Adalet Diva
nının üyelerinden birçoğu ve bu arada Hükümetimiz de, katılmış bulunuyordu. 

Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında, bu hususta Devletlerce yapılacak beyanın kayıtsız şartsız veya 
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karşılıklılık şartiyle ve muayyen bir süre için yapılabileeeği gösterilmiştir. 

Cumhuriyet Hükümeti, Büyük Millet Meclisinin 2774 sayılı Kanun ile verdiği yetkiye dayana
rak, eski Statünün bu husustaki kaydına, uyuşmazlığın ve onu doğuran olayın utilnıkunız tari
hinden sonra tahaddüs etmiş olması ve Divan Statüsünün saym^k1^ olduğu zümreler ;en bulunması 
ve karşılıklılık şartları ile, süre tâyin ederek, beş yıl için katılmış ve Türkiye'nin akit ve kabul et
tiği ve uyuşmazlıkların çözülmesi için başka bir usulü derpiş eden sözleşme ve andlasmalann uy
gulanmasına doğrudan doğruya veya bilvasıta miitaalrik bulunan ihtilâfları işbu kaydın dışında tu!-
muş idi. . 

Milletlerarası uyuşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi bahsinde Hükümetimizin durumunda bir 
değişiklik -yoktur. Görüşümüzün açıkça belirtilmesinde ve yeni Statünün tamamen aynı olan hük
münü kabul etmek hususundaki iyi niyetimizin gösterilmesinde, bugün için dahi, eski Statüye karsı 
durumumuzu tâyinde düşünülen faydalar vardır. 

Bu düşünce ile, eski Adalet Divanı Statüsüne karşı aldığının/ durumu aynen muhafaza demek 
olan yeni Statünün sözü geçen hükmüne ayın kayıtlar allında katılmak hususunda karar alınması 
tavsiyeye değer görülmektedir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 10 .11 . 1917 

Esas No. 1/131 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası adalet divanı statüsünün 36 neı 
maddesinin ikinci fıkrsmda derpiş olunan ve hu
kuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Diva
nın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren 
ihtiyari kayda katılma hakkında Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 15 . 
I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise ar
zı ktrarlaştırılıp Komisyonumuza havale edilen 
kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuz tara
fından Dışişleri Bakanı hazır olduğu halde görü
şülüp incelendi. 

Milletlerarası münasebetlerde hukuk ve ada
let esaslarının hükümran olduğunu görmek Dev
letimiz dış politikasının ana hatlarından oldu
ğundan bu hedefe doğru ilerlemeyi kolaylaştıra

cak mahiyette görülen bu kanun tasarısı Komis
yonumuzca -uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Bilecik Kocaeli (Uimüşane 
M. Ş. Esendal N. Erim E. T ör 

Afyon Aydın Bolu 
Dr. C. Tunca Dr. M. Germen II. C. Çanibel 

Burdur izmir Manisa 
F. Altay Yücel A. R. Artunkal 
Manisa Samsun Sivas 

S. Ii. llatipoğlu C. Büsel N. Sadak 

( S. Sayısı : 117 ) 
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Adalet Kon 

T. BM. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/131 
Karar No. 21 

Yüksek 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 
neı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olu
nan ve hukuki uygunsuzlukların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkım, önceden tanıma
yı gerektiren ihtiyari kayda katılma hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 15.1.1947 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı 10 . I I . 1947 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilmekle Dışişleri Bakanlığı mümessil
leri huzuriyle incelendi. 

San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde 
yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Millelter 
antlaşmasiyle Milletlerarası Adalet Divanı St? 
tüsü Yüksek Meclîsçe 15 . VT'TT . 1945 gün ve 
4801 sayılı Kanunla onanmış bulunmaktadır. 
Bunlardan Birleşmiş Milletler Adalet Divanı 
Statüsünün 36 neı maddesinin ikinci fıkrasında 
aynen «işbu Statüye taraf olan Devletler her
hangi bir zaman, aynı vecibeyi kabul eden 
herhangi bir başka Devlete karşı mevzu aşağıda 
gösterilmiş olan hukukî mahiyette uyuşmazlık
ların hepsi hususunda Divanın kaza hakkını 
bihakkın ve özel anlaşma Olmaksızın, mecburî 
olarak tanıdıklarını beyan edebilirler» denil
mektedir. 

San Fransisko'da bu Antlaşmaya iştiralç 
eden Devletlerden bir kısmı Statünün bu dave
tine imtisal ederek bu beyanı yapmışlar bir 
kısmı da bu beyanı yapmak için Meclislerinden 
salahiyet "talebetmîşlercjh*. 

Lâyiha metninde zikredilen beyan şartları 
mütekabiliyet esasına istinat etmekte ve muay
yen bir süre ile tahdit edilmiş bulunmakta ol-

( S. Say: 

raporu 

2. V. 1M7 

Başkanlığa 

duğu gibi beynelmilel Irakuk esaslarına da ay-
k m bulunmamaktadır. Esasen Beynelmilel 
Daimî Adalet Divanına mütaallik bazı metin
lere iltihakımız hakkındaki Yüksek Meclisçe 
kabul olunan 10 . V I . 1935 tarih ve 2776 sayılı 
Kanunla bu hususlar eski Daimî Adalet Diva
nına iltihakımız sırasında dahi aynen kabul 
edilmiştir. Bugünkü statüde de bu şartlardan 
gayri bir kayıt ilâvesi istenmemiş olmakla 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının yürümesini 
ve Milleltlerarası münasebetlerde hukuk ve' 
adalet esaslarının hâkim olmasını dış siyasetin
de esas unsur olarak kabul etmiş olan Hüküme
timizin bu teklifi yerinde olduğundan Komis
yonumuzca kabule şayan görülmüştür. 

Ancak metinde mütekabiliyet yerine «Kar
şılıklılık» tabirinin istimal edilmiş olması bu 
maksadı temine yeter görülmediğinden yalnız 
bu tabir değiştirilmek suretiyle Hükümetçe ha
zırlanan metin kabul edilmiştir. 

Kamutayın Yüee tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Trabzon Kırşehir Manisa 

R.Karadeniz 8. Kurutluoğlu K. Çoşkunoğlu 
Antalya Balıkesir Denizli 
N. AJcsoy O. N.- Ihvrcu İV. Küçülm 
Erzincan îsparta İzmir 
A.-flvtot R.&Mlü E.Gmn 

Kastamonu Kayseri Kayseri 
&r. F. Ecemi »Sf. A. Fe^ioğlu R. <özsoy 

Konya IRize 
/ / . Karagülle Br. 8. A. Bilemre 

•i 1 1 7 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Milletlerarası Adalet; Divanı Statüsünün 36 net 
maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Di 
vanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren 
ihtiyari kayda katılma hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — San -Fransisco'da 26 Haziran 
1945 tarihinde imzalanmış ve 4801 sayılı Kanun
la onanmış oian Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 36 ncı maddesi h'il'münce, Statüye 
taraf olan Devletlerin, herhangi bir zaman, aynı 
vecibeyi kabul eden herhangi bir başka Devlete 
karşı, mevzuu; 

a) Bir andlaşmanm yorumlanması; 
b) Devletlerarası hukuka ait her husus; 
c) Sabit okluğu takdirde, milletlerarası ta

ahhütlerin ihlâlini- teşkil edebilecek her olayın 
gerçekliği; 

d) Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlinin ge
rektirdiği tazminatın mahiyet veya vüsati; 
olan hukuki uyuşmazlıkların hepsi hususunda Di
vanın yargı hakkını bihakkın ve özel anlaşma ol
maksızın mecburi olarak tanıdıklarını beyan ede
bilecekleri hakkındaki kayda, aşağıdaki şartlar 
altında iltihak olunmuştur: 

1. Karşılıklılık; 
2. Beş yıllık bir süre için; 
3. Uyuşmazlığın ve onu doğuran vakıanın 

işbu iltihak tarihinden sonra tahaddüs etmiş ol
ması; 

4. Uyşmazlığın Divan Statüsünün 36 ncı 
maddesinde yazılı uyuşmazlıklar zümresinde ol
ması. 

Aşağıdaki uyuşmazlıklar bunun dışında ka
lır : 

Türkiyenin akit ve kabul etmiş olduğu uyuş
mazlıkların çözülmesi hususunda başka bir usul 
derpiş etmekte bulunan sözleşme ve andlaşmala-
rın uygulanmasını doğrudan doğruya veya bil
vasıta ilgilendiren uyuşmazlıklar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ADALET KOMİSYONUNUN DBÖlŞTlRlŞÎ 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında derpi§ olunan ve 
hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Di
vanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren 
ihtiyari kayda katılma hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —- San Fransisco'da 26 Haziran. 
1945 tarihinde imzalanmış ve 4801 sayılı Kanun
la onanmış olan Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 36 ncı maddesi hükmünce, Statüye ta
raf olan Devletlerin, herhangi bir zaman, aynı 
vecibeyi kabul eden herhangi bir başka Devle
te karşı, mevzuu 

a) Bir andlaşmanm yorumlanması; 
b) Devletlerarası hukuka ait her husus; 
c) Sabit olduğu takdirde, Milletlerarası ta

ahhütlerin ihlâlini teşkil edebilecek her olayın 
gerçekliği, 

d) Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlinin ge
rektirdiği tazminatın mahiyet veya vüsati; 

Olan hukuki uyuşmazlıkların hepsi# hususun
da Divanın yargı hakkını bihakkin ve özel an
laşma olmaksızın mecburi olarak tanıdıklarını 
beyan edebilecekleri hakkındaki kayda, aşağıda
ki şartlar altında iltihak olunmuştur: 

1. Mütekabiliyet; 
2. Beş yıllık bir süre için; 
3. Uyuşmazlığın ve onu doğuran vakanın 

işbu iltihak tarihinden sonra tahaddüs etmiş 
olması; 

4. Uyuşmazlığın Divan Statüsünün 36 ncı 
maddesinde yazılı uyuşmazlıklar zümresinde ol
ması. 

Aşağıdaki uyuşmazlıklar bunun dışında ka
lır: 

Türkiye'nin akit ve kabul etmiş olduğu 
uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda başka bir 
usul derpiş etmekte bulunan sözleşme ve andlaş-
malarm uygulanmasını doğrudan doğruya veya 
bilvasıta ilgilendiren uyuşmazlıklar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

( S. Sayısı : 117 ) 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı. 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmen&üer 

Mâliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. Incedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toy demir 
Dışişleri Bakam 

H.Saka 
Millî Eğitim Bakam 
Reşat Ş. Sircr 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakam 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

MADDE 3. 
yürütür. 

Ad. K. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S. Sayısı : 117 ) 





S Sayısı: | |g 
3 ncü Ordu Müfettişliği 103. Oto. Taburu Birinci Bölük 
erlerinden Tortumlu İsmailoğlu Kemal Bedir'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkersij 

ve Adelet Komisyonu raporu (3/8) 

T. G. 
Başbakanlık 18 . V . 1946 

Yazı l§leri ve. Sicil Müdürlüğü - * • • , - . . . ,•• 
Özel No. : 4/2216, 6/1279 *V« 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına *.'. 'i % « 

Erzurum Müstahkem Mevki Komutanlığı 2 nci Topçu Alayı eratından Eamazanoğlu İ338 do
ğumlu Osman Kuşu öldürmekten suçlu 3 neü Ordu Müfettişliği 108 Oto. Taburu Birinci Bölük erle 
rinden Ismailoğlu 1338 doğumlu Kemal Bedir'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 3 ncü Ordu 
Müfettişliği Askerî Mahkemesince verilen hükmün onanmasına ve sonraki kanuni işlemin Büyük Mil
let Meclisince yapılmasına dair olup Millî Savunma Bakanlığının 13 . V . 1046 tarihli ve 46/3756 sa
yılı Tezkeresiyle gönderilen Askerî Yargıtaym 19 . 111 . 1946 tarihli ve 466*3/1140 sayılı İlâmı ile bu
na ilişkin dâva dosyasının bağlı olarak sunulduğu ııu arzederim. 

Başbakan 
, . . §. Saraçoğlu 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 2. V. 1947 

Ksas No. 3/8 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

Müst. Mv. 2. Top. A. 26 Tb. 59. Üt, den Ma
latya'nın Hayta köyünden Ilamazanoğlu Osman 
Kuşu öldürmekten suçlu 3. Ordu 103 Oto-Tb. 
1. Bl. erlerinden Tortum'un İd bucağından îsma-
iloğlu 1338 doğumlu Kemal Bedir'in ölüm ce
zasına çarptırıldığı hakkında 3. Ordu Müf. As. 
Mahkemesinden verilen hükmün onanmasına 
dair Askerî Yargıtay Birinci Ceza Dairesinden 
çıkan 11 Şubat 1946 tarih ve 4663 esas 556 
karat- sayılı ilânı Anayasanın 26 neı maddesin
deki işlemin yapılması için Başbakanlığın 18 
Mayıs 1946 tarih ve 4/2216 - 6/1279 sayılı tez
keresiyle birlikte Komisyonumuza havale bu-

yurulması üzerine bu işle ilgili dâva dosyası
nın tetkikmda : 

Adı geçen Kemal Bedir'in Osman Kuşu taam
müden ve canavarca bir hissin tesiriyle öldür
düğü mahkemece sabit görülerek hareketine 
uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 3 ve 4 ncü bentleri gereğince ölüm ceza
sına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda, yapılan görüşme sonunda 
suçlu Kemal Bedir'e hükmedilen ölüm cezası
nın yerine getirilmesine Anayasanın 26 neı 
maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin 
Kamutayın Yüce tasvibine sunulması çoğunluk-
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la karar altına alınmıştır. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Trabzon 

H. Karadeniz 
Antalya 
N. "Ak&o.y 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit S. 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Manisa 

İL, Çoşkunoğlu 
Balıkesir Denizli 

ö. N; Burcu N. Küçükâ 
İsparta îzmir 

İt. Güllü E. Oran 
Kayseri Rize 

A. Feyzoiğlu Dr. S. A. Dilem, 

Kastın umuru batmadan olduğu gözö-
nünde tutulunca bunun ceza bakımından tâ
yininde efali hariciyenin yegâne âmil oldu
ğunu ve maddi fiillerin delaletiyle taallûk 
eylediği vasfın tezahür eyleyeceğini kabul de 
bir zarureti hukukiyedir. 

Bugünkü ceza mevzuatımızda «Taammü-
dün» kanuni bir tarifi yapılmamıştır ve ya
pılması da tatbikat bakımından tehlikeler do
ğuracağından bu cihete gidilememiştir. Çer
çeveli bir taammüt ile nazari olarak karşı 
karşıya bulunmayışımız hâdiseleri takdirde 
bizi bunların esbap ve saiklerini ele alarak 
taammüdün vücut veya ademi vücudunu ara
mağa sevkeder. 

Maktul ile sanık arasında ölüme tekad-
düm eden hafta içinde «Pasa almak» yüzün
den çıkan kavga katle saik olarak kabul 
edilmiş ise de bu hafta içinde sanığın kat
lin anasırı maddiye ve vasfiyesine düşündüğü 
ve tatbika çalıştığı hakkında hiçbir delil mev
cut değildir. Elinde demirle koğuşta dolaş
ması ve soranlara bundan kaval yapacağım 
demesiyle fiili katil arasında illiyet rabıta
sını da görmek te mümkün olamaz. Ancak 
bu hâdiseyi katle rabıt bir kıyas ve bir istid
lalden başka birşey değildir. 

Hâdise gecesi fırında uyuklamakta olan 
maktulü gören sanığın oradan dönüp tedarik 
ettiği tokmakla tekrar gelerek kafasına 
vurmak suretiyle öldürmek fiilni itmam eyle
mesinde taammüt vardır denilebilmeği için 
sanığın maktul Osmam fasılasız takip ve ora
da uyuyacağını tahmin veya uyuduğunu ha
ber alarak aleti katil ile gelerek tasmim ve 
tasavvur eylediği öldürmek fiilini ikmal ey
lemek icabederdi. Halbuki kaatil uykudan 
kaldırılmış ve firma geldiği zaman Osman'ı 
orada görünce evvelki kavganın ruhunda bı
raktığı hislerin husule getirdiği tehevvür ve 
gazap saikasiyle oradan ayrılarak eline ge
çirdiği tokmakla tekrar dönüp bu fiili işlemiş 
olmasında taammüt unsurlarının mevccudiyeti-
ni kabul etmeyi düşündürecek vakıalara te
sadüf edilememiştir. Canavarca bir hisle fi
ilin işlenmesine de tamamen kanaat getirile
mez. Zira Halim'in şahadetine göre ikinci 
darbeyi vurduktan sonra Osman'ın başından 
kan fışkırması üzerine kaatil gevşemiştir. Üç 
darbe ile kafanın parçalanması insan ruhu
nu müteesir edecek bir vakıadır. Fakat her 
öldürme vakası aynı tesiri bırakacak haller
dendir. Kaatilin vahşice ve haz ile bunu yap
tığını iddiaya da imkân mutasavver değildir. 

Filhakika hâdisenin takdiri Türk ada
leti namına Türk mahakimine ait ise de bu 

• takdirde de Askerî Yargıtay üç muhalif oya 
karşı hükmü tasdik edebilmiştir. Bu suretle 

"suç unsurlarının ve vasfını tâyine ve bunun 
isabetine bir taarruz zihniyetiyle değil bir 
hayatın cemiyet nefine ifnası kararından bu 
suretle iki taraflı bir düşüncenin varit ol
duğu zamanlarda lehte bir mütalâanm kabu
lü içtimâi adalet bakımından daha faydalı 
olacağı kanaatiyle cezasının 18 seneye tebdili 

cihetine gidilmesi oyundayım. 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

( S . Sayısı : 118) 



S. Sayısı: 124 
Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin değiştirtme
si hakkmda kanun tasarısı ve Millî Savunma ve İçiş-

leri Komisyonları raporları (1/149) 

T. C. ' " " . . . - • • - „ • 

"Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik 'Müdürlüğü 18 .11r. İ947 
Sayı : 71/743, 6/489 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . I I . 1947 "tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 'birlikte sunulduğunu arbedeirim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

30 Haziran 1930 tarihli 1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesi^ jandarma subayları
nı ordu subayları gibi ordu kıtalarında her rütbede bir sicil süresi kaVlar kıta stajı yapmıya mec
bur ve yine aynı madde jandarma subaylarının terfileri; jandarma meslek âmirlerinden alacakla
rı siciller ile ordu kıtalarında stajda bulundukları altı ay süre içinde ordudan alacakları sicillerin 
her ikisinin de subayın üst rütbeye yükselmesine müsait olacak surette kesbi katiyet etmiş olması 
ile meşrut kılınmıştır. 

1706 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar yetişmiş olan jandarma subaylarından mühim bir kıs
mını, jandarma başçafyuşlariyle lise ve yüksek mektep mezunlarından olup Jandarınra Okulunda 
yetiştirilmiş olanlar ve az bir kısmını da Ordu subaylarından Jandarma emrine verilmiş olanlar 
teşkil ediyorrdu. . 

Jandarmanın silâhlı ve askerî bir inzibat kuvveti olması bakımından bu subayların böyle bir 
kuvvete emir ve komuta edebilmelerini temmenJandarma Subay Okulunda iktisap ettikleri as
kerî bilgi ve zaptırapt esaslarını takviye ve yeni terakkiyat ve tecrübelerden istifade ile mevcut 
bilgi ve mümareselerinin daha ziyade inkişafını sağlamak için bütün jandarma subaylarının her 
rütbede bir staj devresini Ordu birliklerinde geçirmelerini ve llarb Okulu tahsilini görmemiş olan
ların da bu okulda bir tahsil devresine tâbi tutulmalarına lüzum ve zaruret görülerek 12 nci mad
de ile bu maksadın temini cihetine gidilmiştir. 

1706 sayılı kanunun 11 nci maddesi gereğince .1932 yılındanberi Ilarb Okulundan Jandarma 
kadrolarına kâfi miktarda subay iltihak etmiş vo yukarıda zikredilen menabiden yetişmiş su

baylardan üsteğmen rütbesinde subay kalmadığından ve halen Jandarma birliklerindeki bütün su
bayla* tâbi tutuldukları Ord4ı stajlarından henüz yeni denecek kadar bir zaman evvel avdet etmiş 
ve müktesebât ve tecrübelerini kaybetmemiş durumda olduğundan yeniden altı aylık kısa bir sü
rü için Ordu stajına tâbi tutul maltı rina lüzum yoktur. 

Jandarma üsteğmen ve yüzbaşıları yurdun emniyet ve asayişiyle doğrudan doğruya ilgili ilce 
Jandarma komutanlıklarmdandırlar. Bunların Ordu stajına çıkarıldıklarında bundan evvelki sene-
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İercİe olduğu gibi birçok ilçelerin emir ve komutasının gedikli erbaşlar elinde kalmasını ve binne-
tice birçok aksaklıkların meydana gelmesini mucip olacak ve ilk altı ay staj devresinde muvaffak 
olamıyanlarm bir altı aylık devre daha Ordu stajında bırakılmaları zarureti bu aksaklığı temadi 
ettirecektir. 

Binbaşı ve daha y ı k a n rütbedeki Jandarma subaylarının her rütbede altı aylık bir talim ve . 
terbiye ile iktisap ettikleri bilgi ve mümarese bu subayların seferde seyyar Orduda faal hizmette 
istihdamlarına mâni olacak kadar zayıf kalmaktadır. Halbuki seferde yurdun emniyet ve asayişi 
daha ziyade ehemmiyet kesbedecek ve bilhassa seyyar Ordunun memleket içindeki ikmal ve iaşe 
ve irtibatlarının aksamadan temini her rütbedeki Jandarma subaylarının seferberlik ilânında Jan
darma kıta ve vazifeleri başında kalmalarını .zaruri kılacaktır. Ayrıca Jandarma subaylarının 
miktarı seyyar ordunun subay kadrolarına bir faidc temin etmiyeeek kadar azdır. Bundan başka 
Jandarma subaylarının her rütbede altı aylık Ordu stajına tâbi tutulmamak suretiyüle noksanla-
şacak askerî bilgi ve mümareseleri bu subayların bölgelerindeki Ordu birliklerinin manevra ve tat
bikatlarına, konferanslarına; harb oyunu ve plân tatbikatlarına, atlı ve yaya tatbikatlarına iştirak 
ettirilmesi suretiyle askerî bilgilerinin takviye edilmesi imkânı bulunacaktır. 

Binaenaleyh meslek görevinin aksamaması için kanunun bu maddesinin her jandarma subayı için 
her rütbede mecburi kıldığı altı aylık ordu stajından sarfınazar edilmesine kati ihtiyaç vardır. 

Harb Okulundan jandarma hesabına yetişen teğmenler şimdiye kadar bir yıl Atış Okulunda bir-
yıl ordu kıtalarında stajda bir yıl Jandarma Subay Okulunda tahsilde ve bir yıl Jandarma kıtaların
da stajdan sonra üsteğmenliğe terfi etmekte idiler. Son karara göre Atış Okulunun öğrenim süresi iki 
yıla iblâğ edildiğinden jandarma subaylarının ordudaki emsallariyle birlikte terfi edebilmeleri için 
(Diğer terfi şartlarını haiz oldukları takdirde) zabıta ve hukuk bilgileri daha ziyade yer alacak 
olan ve ayrıca atış ve küçük savaş tatbikat kursu açılacak olan Jandarma Subay Okulunu başarı ile 
bitirerek okuldan alacakları sicillerin üsteğmenliğe yükselmeleri için jandarma meslek sicilli olarak 
kabulü zaruri olmaktadır. 

Halen Jandarmada 1706 sayılı Kanunun yayımından önceki şartlarla yetişmiş olan subaylardan 
Harb Okulu öğrenimi görmemiş subay kalmadığından ve halen jandarma subayları için memba Harb 
Okulu olduğundan 12 nci maddenin jandarma subaylarının Harb Okulu öğreniminden geçirilmeleri
ne dair fıkrası, bu fıkranın sureti tatbikma ait 27 Mayıs 1933 tarih ve 2227 sayılı Kanununda 
yürürlükte kalmasına ihtiyaç kalmamış ve maddeye jandarmanın kendi bünyesi içinde düzcnliyeceği 
usullere göre açılacak kurslarda gösterecekleri başarı üzerine terfileri esası kabul edilmiştir. 

1947" yılında terfi sırasında bulunan bir kısım üsteğmenlerle yüzbaşı ve daha yukarı rütbedeki 
subaylar bugün yürürlükte bulunan. 1706 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ordu kıta stajına 
çıkarılmış bulunduklarından bu tadil kabul edildiği takdirde dahi ordudan alacakları siciller üzerene 
terfi edeceklerdir. Yalnız jandarma kadrolarında yapacağı boşluk ve hizmette hâsıl olacak aksaklı'c 
dolayısiyle ordu kıta stajına çıkarılmamış olan üsteğmenlerin iki yıllık meslek sicili almalarına 
halen imkân olmadığından bunların yalnız bir yılliK meslek sicili ile terfileri sağlanmak için bir geçici 
madde eklenmiştir. 

Bu sebeplerle 1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin değiştirilmesi için ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı : 124 ) 
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Millî Savunma 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/149 
Karar No. 26 

Yüksek 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
8 . Tî . 1947 tarihli toplantısında Yüksek M-eclise 
•sunulması, kararlaştırılan ve Yüksek'Başkanlık
ça Komisyonumuza havale edilen kanun tasa
rısı; 16 . IV . 1947 günü Komisyonumuzda; İç
işleri Bakanı, Jandarma Genel Komutanı ve 
Kurmay Başkanlığı mümessilleri, huzuriyle 
okunu]' incelendi. 

İçişleri Bakam tarafından verilen uzun iza
hattan sonra. Komisyon üyeleri tarafından; 
tasarının leyh ve aleyhinde uzun müzakere ve 
tartışmalar yapıldı. 

Müteaddit defalar; Jandarma Genel Komu
tanının ve Genel Kurmay mümessilinin fikir ve 
mütalaaları dinlendi. 

Komisyon üyeleri; Jandarmanın her ne ka
dar barış ve seferde memleketin dahilî emni
yet ve asayişi ile mükellef ve muavzzaf bir te
şekkül olması ile beraber ordunun da. bir cüzü 
olması itibariyle; buna emir ve komuta edecek 
subayların; şimdiye kadar clduğu gibi; yüksel
melerine tokaddüm eden senelerde, ordu kıta
larında altışar ay kıta stajı yapmaları lüzum 
ve zaruretinde olduklarında; ve aksi takdirde 
jandarma subaylarının subaylık kudret ve ka
biliyetlerini kaybedeceklerinde ve bu stajın 
mutlak olarak kaldırılması caiz olamıyacağı 
hakkında ittifak etmişlerdir. 

Ancak; ileride tevhidi zabıta kanunu çıktığı 
ve onun tâyin edeceği esas ve hükümler dahi
linde; ordu birlikleri gibi her türlü harb si
lâh ve vasıtalariyle teçhiz edilmiş seyyar jan
darma kor ve tümenleri teşekkül ettiği zaman 
sabit jandarma subaylarının bu birliklerde kı
ta stajlarını yapabilecekleri ve bugün yük
selme için ordu kıtalarından almak zaruretin
de bulundukları kıta sicillerinin bu seyyar jan
darma birliklerinden alabilecekleri de müm
kün olacağı mütalâa edildi. 

Fakat] henüz bu birlikler teşekkül etmeden; 

( S. Say 

Komisyonu, raporu 

22. IV. 1947 

Başkanlığa 

şimdiden büt u n ,]i\ ndarma subaylarının o bir
liklerin teşekküllerine intizaren kıta stajından 
affedilmeleri caiz görülemediği kanaati de te
barüz ettirildi. 

Jandarma Genel' Komutanının verdiği iza
hata göre; esasen üsteğmenden yukarı rütbede 
bulunan ve bu sene yükselme derecesinde olan' 
bütün jandarma subaylarının; eskiden olduğu 
gibi bu sene de vaktinde kıta. stajlarına gön
derilmiş oldukları ve oradan alacakları kıta 
stajlarına ait sicillere göre haklarında yüksel
me işlemi yapılacağı ve ancak; ilçelerde jan
darma bölüklerinde bulunan üsteğmenlerin ati
deki sebeplerle; bu sene kıta stajına çıkarılma
dıkları anlaşıldı. 

1. — Bunların Harb Okulu, ile Atış Okulunu 
bitirdikten ve bir sene kıta stajı yaptıktan ve 
bir sene de jandarma hidematında staj gördük
ten sonra sabit jandarma bölüklerine verilmiş 
olmalarının henüz daha dört sene içinde bulun
ması; 

9.. — Bugünkü genel durum dolayısiyle sabit 
Jandarma bölüklerini komutansız bırakmak ve 
bu mühim vazife ve mesuliyeti gedildi erbaşlara 
tevdi eylemek caiz görülememesi, 

3. — Genel Kurmay Başkanlığı ile yapılan 
temas ve müzakere sonucunda da; bu üsteğmen
lerin; kıta stajı görmelerine halen o kadar lüzum 

•olmadığı.ve bunların; kıta stajı yapmadan jan
darma birliklerinden aldıkları sicillerle terfi ede
bilecekleri beyan edilmiş olması. 

Jandarma Genel Komutanı Generalin, üs
teğmenlerin stajları hakkındaki beyanatı Genel 
Kurmay Başkanlığından gönderilen mümessil 
tarafından da beyan ve teyit edilmesi üzerine; 

Komisyonumuzun toplantısında bulunan üye
lerin büyük çoğunluğu tarafından: 

A) j Jandarma subaylarının şimdiye kadar 
olduğu gibi - bütün silâh ve harb vasıtalariyle 
teçhiz edilmiş seyyar jandarma kor ve tümenleri 
kuruluncaya kadar - Ordu kıta stajlarına tâbi 
tutulmaları. 
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B) Yukarıda arzedilen sebepler dolayısiyle 
ve kendilerinin hiç bir sunu ve taksiri olmadığı 
halde kıta stajına çıkarılmamış, 30 Ağustos 1943 
nasıplı ve 30 Ağustos 1947 tarihinde yükselme 
derecesinde bulunan üsteğmenlerin yalın/ bu se
neye mahsus olmak üzere Genel Kurmay Başkan
lığınca da mutabık kalındığı şekilde, kıta stajı 
yapmadan jndarma birliklerinden alacakları üst 
rütbeye yükselmeğe tasdikli sicillerle 1947 Ağus
tosunda yükselmeleri muvafık olacağı mütalâa 
edilerek o yolda işlem yapılmasına karar verilmiş 
ve Hükümetten gelen kamın tasarısı buna göre 
tadil edilmiştir. 

Havalesi gereğince: İçişleri Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdim 
kılındı. 

Milli -•avunma 
Komisvonu Başkam 

namına 
Hatay 

E. Duruk an 

Sözcü 
Hatay 

E. Duruk an 

Kâtip 
Erzincan 

7?. K. Çağlar 

Ankara 
ıV. Tınaz 

Erzincan 
Z. Ağca 

Gaziantep 
,1. Atlı 

Kastamonu 
üç. ay staya tâbi 
tutulması kana

atindeyim. 
. 1. .1 Iptoğan 

Kocaeli 
S. Okan 

Mardin 
K.Sevüktpkiv 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzurum 
E.S.Akgöl 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kayseri 
*Sf. Avgın 

Konya 
Dr. H. Alataş 

Mardin 
Dr. A. Uras 

Van 
H. Oktar 

Çankırı 
Z. Soydemir 

Erzurum 
V. Kocagüney 

Kars 
77. Tugaç 

Kırklareli 
K. Doğan 

Kütahya 
M. Tspartalıgil 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. 11. M. M. 
[çişleri Kovrisyr.'Vi 

Esas No. 1/149 
Karar No. 2 i 

V . 1947 

iksek Başkanlığa 

"170(> sayılı Jandarma Kanunuuur. Pi iıci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında içişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulim", a 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanını tasa
rısı ile gm-ekeesi ve Millî Savunma Komisyonu 
raj-M'U içişleri Bakanı huzuriyle incelendi. 

Bakanın verdiği geniş izahattan sonra Millî 
Savunma Komisyonu raporu okunmuş, Jan
darma subaylarının kıta stajına tâbi tutulmak
ta devam edilmesi yolunda bu Komisyonca ileri 
sürülen gerekçelerle Bakan larafmdan verilen 
izahat karşılaştırılmış Komisyonumuz itt'fakla. 
Millî Savunma Komisyonunun bu husvstaki 
uoktai nazarını varit görmiyerek Hükümet tek 
lifi üzerinde durulmasını kabul etmiş ve Hü
kümetin mucip sebepleı- lâyihası da okuna< nk 
tümü üzerinde görüşme yapılmıştır. 

Bugün fiilen Jandarma subaylarının kayna
ğını ordu teşkil etmesi ve bu subayların Harb 

Okulunu bitirdikten sonra Atış Okulunda ye
tiştirilmesi ve bundan sonra da bir yi! Jandar
ma Subay Okulunda kendilerine İâzimolan mes
lekî bilgileri iktisap ettikten sonra meslekin fi
ilî kadrolarına alınması gözönünde tutularak 
bunların her rüibede yeniden altı ay gibi kısa 
bir müddet ordu stajına tâbi tutulmaları bilgi
lerinin gelişmesi bakımından faideli tasavvur 
ohınablirse de kaza jandarma teşkilâtının baş
sız kalması memleketin iç emniyeti bakımından 
mahzurlar tevlit edeceği aşikâr bulunduğundan 
bu kıta stajının faidesi yanında bu mahzurun 
daha büyük ve memleketin iç emniyeti üzerin
de menfi neticeler doğurması daha çok varit gö
rülmüş, jandarma subaylarının Hükümet ge
rekçesinde belirtildiği gibi kendi bünyeleri için
de yetiştirilmeleri ve ayrıca bölgelerindeki or
du birliklerinin manevra tatbikatlarına konfe
ranslara, harb oyunu ve plân ve atlı ve yaya 

( S. Sayısı : 124 ) 
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tatbikatlara iştirak'-ettirilmeleri suretiyle askerî 
bilgilerinin de takviye edilmesi mümkün ve 
yerinde olacağı mütalâa kılınmış ve maddele
rin okunmasına geçilmiştir. 

Hükümet tasarısının birinci maddesi kâfi 
vuzuh ve açıklığı kapsamadığı, ordu stajın
dan vareste kılınacak jandarma subaylarının ye
tiştirilmesi için derpiş olunan usulleri ihtiva et
mediği ve düşünülene yetiştirme usullerinin bir 
niaddei kanuniye ile;tesbitinhi;maksada kâfi ge-
lemiyeceği nazara almaı-ak madde, jandarma 
subaylarının terfilerinin bir>• tüzük ile tesbk 
olunması şeklinde tedvin olunmuştur. Tanzim 
olunacak bu tüzüğün jandarmanın doğrudan 
doğruya bağlı olduğu idare üstlerinin verecek
leri sicillerin ön plânda yer alması meslek üst
lerinin de sicillere iştirak etmesi kurs vesair 
staj usullerinin şekil ve icra tarzlarını tesbit 
etmesi ve memleketin iç emniyetini sağhyaeak 
silâhlı kuvvetlere komuta eden bu subayların 
her bakımdan yetiştiklerini kesin olarak belir
tecek prensipleri ihtiva etmesi yerinde olacak
tır. 

Hükümet teklifinin diğer'maddeleri aynen 
ve ittifakla kabul olunmuştur. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

îçişlelri Komisyonu 
Başkanı 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Kâtip 

İsparta 
S. Koksal 
Bolu 

/ . Yalçın S. 
Kayseri 

Mahalifinı 
F. Apaydın 
Muş, 

11. Onaran 
Sivas 

M: $.- lileda 

Baş. V. 
Çoruh 

Antalya 
R. Kaplan 
Çorum 

Karafakıoğlu 
Kocaeli 

C. Aksu 

Siird 
L. Yavuz 
Tokad 

R. Güreli 
Yozgad 

î. Olgun 

Sözcü 
A. ;-.-Krş:f 

A. Eyjboğlu 

Balıkesir 
F. Tiriioğlu. 
(lümüşane 

A.K. Varınca 
Konya 

#. Ergun 

, -Sivas... 
• Ny. Evgpn-.;... 

TaraMoır; 
H: On~han. 

( S. Sa,vkSL:t 124 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 . VI . 1930 tarihli ve 1706 
sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Jandarma subaylarının yükseltilmeleri, sabit 
jandarma birliklerinin emir ve komuta yerlerin
deki hizmetlerinden yükseltilmelerine tekaddüm 
eden üst rütbeye onanmış iki yıllık sicilleriyle; 
ayrıca jandarmanın kendi bünyesi içinde düzen-
liyeceği usullere göre açılacak kurslarda göstere
cekleri başarı ve askerî memurların yükseltilme
leri bulundukları hizmetlerden alacakları müspet 
sicilleri üzerine ordudaki hemnasplariyle bir
likte İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek yükselt
me-defteri gereğince münhalâta yükseltilirler. 

Teğmenlerin Jandarma Subay Okulundan 
alacakları sicillerle üsteğmenliğe yükseltilmeleri 
yapılır. 

MADDE 2. — 1706 sayılı Jandarma Kanunu
na müzeyyel geçici madde hakkındaki 2227 sayılı 
Kanun ile 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Yükselme Kanununun 11 nci maddesini değişti
ren 4554 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (D) 
fıkrası hükmü jandarma subayları için kaldırıl
mıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yayınım
dan evvel 1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 
nci maddesi hükmüne göre ordu kıta stajına 
çıkarılmış olanların yükselmeleri ordudan ala
cakları müspet sicilleri üzerine yapılır. 

1947 yılında yükselme sırasında olup ta ordu 
kıta stajına çıkarılmamış üsteğmenlerin yüksel
meleri yalnız 1947 yılında jandarmanın sabit bir
liklerinden alacakları müspet sicilleri üzerine ya
pılır, 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRlŞÎ 

30 Ağustos 1943 nasıplı ve 30 Ağustos 1947 ta
rihinde yükselme derecesinde bulunan jandarma 
üsteğmenlerinin yükselmelerine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 30 Ağustos 1943 nasıplı jan
darma üsteğmenleri Olağanüstü . ahval dolayı-
siyle kıta stajı sicili aranmaksızın; jandarma 
birliklerinden üst rütbeye yükselmeye elverişli 
Hİöil aldıkları takdirde bunlarla ve bir defaya 
mahsus olmak üzere yükselebilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

( S. Sayısı : 124 ) 



MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

GEÇÎCI MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞt 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesi Hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 . V I . 1930 tarih ve 1706 
sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu stajları kaldırılan jandarma subayla
rının terfihine esas olan yetiştirilme usulleriyle 
sicillerin ne suretle ve hangi makam ve mes
lekî üstler tarafından tanzim kılınacağı İçiş
leri Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tes-
bit olunur. 

( S . Sayısı: 124) 
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MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakam 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
/ / . N. Keşmir 
Bayındırlık Bakam 

C. K. încedayt 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma 
Dr. S. 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 
Bakam 
Irmak 

MADDE :5 
yürütül1. 

"M. S. K. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( fi. Sayış-. : 124 ) 



İçiş. K. 
~ 9 — 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

( S. Sayısı : 124 ) 





S.Sayısı: 125 
Şehir ve Kasabalarda mahalle muhtar ve İhtiyar heyet
leri teşkiline dair olan 4541 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve geçici komis

yon raporu (1/164) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16 . IV . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 729, 6/1076 • 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4541 sayılı Kamımın bazı maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 15 . IV . 1947 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe 

1. — 4541 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin en 
büyük mülkiye memurunun nezareti altında olacağı tasrih edilmiştir. 

Bir halk müessesesi olan muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin Belediye meclisleri ve 
muhtarlardan mürekkep bir seçimi idare komisyonu tarafından nezaret ve murakabe edilmesi umu
mi esaslraımıza uygun görülmüş olduğundan madde buna göre tanzim edilmiştir. 

2. — Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin de Belediye meclisleri seçimine mütenazır olarak bir 
günde yapılması ve oyların gizliliği ve seçimin emniyeti bakımından aynı hükümlere tâbi olma
sını sağlamak amacı ile 11 ne! madde tanzim edilmiştir. 

3. — Sandığın açılması ve oyların tasnifi ve tasnifte gözönünde tutulması icabeden husnsat 
da yine Belediye seçimlerindeki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle değiştirilerek tenazur 
temin edilmek maksadiyle 12 nei madde tanzim edilmiştir. 

4. •— 12 nei maddenin 9 neu bendinde seçim komisyonlarınca seçim neticesini "belirten tutanak
ların kaç nühsa olacağı ve nerelere verileceği belirtilmiş. olduğundan 13 ncü maddede tekrarlan
mış olan bu hükümler çıkarılmak suretiyle işbu madde değiştirilmiştir. 

5. — Seçim halk iradesiyle teayyün ettikten sonra artık bunun en büyük mülkiye memurlu-
ğunca tasdiki lüzumu yersiz görüldüğünden 16 ncı maddede bu esas dairesinde değiştirilmiş ve 
bu madde ile 5 nei maddede 14 ve 19 neu maddelerde de işaret olunduğu veçhile (Seçimi tasdika 
salahiyetli makamlar) ibaresi yerine (Seçimi tebliğe yetkili makamlar) ibaresi ikâme olunmuştur. 

6. — Yeni hükümlerle seçimin bazı masrafları olacağı tabiî olduğundan bu giderlerin belediye
lerce temin edileceği yeni bir hüküm olarak tasarıya ilâve edilmiştir. 

7. — Elyevm yürürlükte olan Muhtar ve îhfiyar Heyetleri Kanunu, seçimlerin (Belediye mec-
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üslerinin mûtat intihap yılı işindeki Aralık ayında) bitirileceğini tasrih etmekte ve Belediye 
Kanunu mûtat Belediye seçimlerinin Ekim aymda olacağını âmir- bulunmakta olduğundan bu ka
nun hükmünün yerine getirilmesi için 1947 senesi Alayiş ayında yeniden bir muhtar ve ihtiyar he-
yeti seçimi yapılması ve bunun süresinin de bir defaya mahsus almak üzere 1950 yılı Aralık ayı
na kadar devam etmesi ve bu seçimlerin de İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek Pazar günle
rinde yapılması zaruri görüldüğünden geçici bir madde ilâvesi suretiyle bu cihet tasarlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/164 
Karar No. 2 

3 . V i9r, 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 15 . IV . 1947 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 4541 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı komisyonumuzca İçişleri Bakanı hazır 
olduğu halde incelendi. 

Bir halk müessesesi olan mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin seçiminin murakabe ve tas
dik makamının mahallin en büyük mülkiye âmi
rinde bırakılması bütün seçim kanunlarında ka
bul edilen ana prensiplerle bir tezat teşkil et
mekte ve seçimde gizliliğini tam mânasiyle is
tihdaf etnıiyen hükümlerin de bugünkü şart 
vo ahvale ve umumi seçim prensiplerine intibakı 
lüzumu clolayısiyle 4541 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması esas itibariyle kabul ve tas-
vibo lâyik görülmüş ve maddeelrin müzakere
sine geçilmiştir. 

Hükümet teklifine göre maddelerde yapılan 
esaslı değişikliklerle Komisyonumuzun yeniden 
konulmasını muvafık gördüğü hükümler aşağı
da gösterilmiştir: 

1. — Hükümet teklifinin birinci maddesin
de : Fesh, iptal veya belediye meclisini tesşkil 
edecek miktarda üye ve yedek üyesi kalmamış 
belediyelerle yeni kurulmuş ilçelerde ve beldi-
ye şubesi olan mahallerde gerek seçimi idare ku
rulunun teşkili ve gerek başkanlık keyfiyeti dü
şünülmediğinden bu eksiklikleri karşılıyacak yeni 
hükümler konulmuştur. 

2. —- Yine Hükümet teklifinin ikinci madde
sinde : seçim dairelerinin beş yüzden bine ka

dar seçmen adedini ihtiva etmesi gösterilmiş ise 
do beş yüzden aşağı seçmeni bulunan mahallerin 
müstakil bir seçim dairesi olarak kabulde te
reddüt hâsıl olacağı mütalâasiyle bine kadar 
denilmek suretiyle maddede vuzuh temin edil
miştir. 

3. — Mahallelerdeki seçim büroları adedince 
üçer kişilik teşkil olunan seçim komisyonları ile 
seçimi idare komisyonu unvanları arasında ko
misyon kelimesiyle hâsıl olan benzerliği önlemek 
için de seçimi idare komisyonunun adı seçimi 
idare kurulu olarak tashih olunmuştur. 

4. —• Siyasi partilerin temsilci göndermeleri 
ancak seçime iştirak ettikleri takdirde mütalâa 
edilebileceğinden fıkra bu suretle tashih olun
muştur. 

5. —• Mahalle seçim komisyonlarına kurulca 
verilecek defterlerin belediyedeki defterlerin bir 
nüshası olacağı açıklanmış ve aşağıda gösterile
cek sebeplerden dolayı defterlerin verilme ta
rihi yedi günden on gün evvelisine çıkarılmıştır. 

6. — Vatandaşların defterlere karşı itiraz 
hakları komisyonumuzca daha esaslı bir surette 
teminat altına alınmak istenilmiş ve bu suretle 
itirazın seçimi idare kuruluna ve bu kurulun 
kararına karşı da yargıçlığa başvurulmak sure
tiyle vatandaş hak ve salâhiyeti geniş bir ölçü 
ile nazara alınmıştır. 

7. — Hükümet teklifi 4541 sayılı Kanunun 
ana hükmüne tâbi olarak muhtar ve üyelerin ay
rı ayrı seçilmeleri esasını muhafaza etmiştir. 
Bu konu üzerinde inceleme yapan komisyonu
muz; muhtarın ve üyelerin ayrı ayrı seçilme-

( S. Sayısı: 125 ) 
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İeri tatbikatta müşfciller meydana getireceği ne
ticeme varmış ve muhtarın ihtiyar heyeti üye
lerinin kendi aralarından seçilmesinin daha 
muvafık olacağını kabul etmiştir. 

Hiç bir geliri olmıyan bu halk müessesesinin 
seçim masrafı beled4yetere bariz malî bir kül
fet tahmil etmektedir. Bilhassa- bet yeöi tasan 
ile seçim şekli değiştirildikten sonra mahallesi 
çok büyük şehir ve kasadarımızda v^ktta gele
cek her tebeddülatta» ayrı ayrı yeni seçim yaptır
mak ba malî külfeti bi* kat dafeâ- afcttıracağm-
dan ve esasıncia muhtar ve üyelerin kanunen ha
iz olmaları lâzımgelen vasfı ve şartlarda da 
bir ayrılık olmadığıdan asıl üyeler taraf nidan 
ve kendi aralarından muhta^Mtte daha ge»% 
bir görüş ve düşünce ile çalışabilecek bir arkada
şı muhtar seçmeleri maslahata daha uygun ola-
cağıdan tasarıya buna ait hükümler konulmuş
tur. 

8. — Birden ziyâde sandık ve seçim yerleri 
bulunduğu takdirde tasnif ve tadatm her san
dıkta yapılması ve mahalleye ait birleştirmeyi se
çimi idare kurulunun yapması tasnifte sürat ve 
selâmeti temin edeceği cihetle Hükümet teklifinin 
üçüncü maddesi bu esas dâhilinde yazılmış ve bu 
maddenin 4, 8, 9 ncu bentleri de tasarının yeni 
ana hatlarına göre düzeltilmiştir. 

9. — Hükümet teklifinin dördüncü maddesi
nin (E) fıkrasındaki muhtarlık için ayrı, ihtiyar 
heyeti üyeliği için ayrı muamele ifası hakkındaki 
hüküm kaldırılmıştır. (F) bendi düzeltilmiştir.* 

10. — Beşinci .maddeden (19 ncu madde) 
cümlesine lüzum kalmadığından metinden çıka
rılmıştır. 

11. — Altıncı mndde tasarının yeni şekline 
göre yazılmıştır. 

12. — Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliklerinde 
vâki olacak açıklıkların kapatılması ve yedek 
üyelerin1, asile alınması ve kabıiadığı takdirde ye
ni seçim yapılması hususları ayrı bir madde ile 
tesbit olunmuştur. 

13. — Hükümetin geçici maddede seçimin pa
zar günü yapılması hakkındaki hükmü kal
dırarak gün tesbiti işinde içişleri Bakanlığını 
salahiyetli kılmayı Komisyonumuz maslahata da
ha uygun mütalâa etmiş ve bu suretle pazar ke
limesi kaldırılmıştır. 

14. — Tasarının bu yeni şekli karşısında 4541 
sayılı Kanunun vali ve kaymakamların salâ
hiyetine dair olan 17 nci maddesinin bir hüküm 
ve mânası kalmadığından bu madde de kaldırıl
mıştır. 

15. — Hükümet teklifiyle Komisyonumuzca 
kararlaştırılan esaslar arasında husule gelen 
farklar 4541 sayılı Kanunun bazı maddelerini de 
değiştirir mahiyette olduğundan umumi kanunla 
irtibat ve münasebeti sağlamak maksadiyle 1, 2, 3 
ncü maddelerde tasarıya eklenmiş ve bu suretle 
kaleme alman kanun tasarısı Yüksek Meclisin 
tasvibine arzedilmek üzere bağlı olarak sunul
muştur. 

Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Kanunu 
tasarısı Geçici Komisyon Başkanı 

Tokad 
R. Güreli 

Sözcü Kâtip 
T ir fa Sinob Balıkesir 

V. Gerger L. Aksoy F. Tiritoğlu 
(lümüşano İsparta 

A. K. Varınca S. Koksal 
Kastamonu Rize 

Dr. F. Eccvii S. A. Dilenire 

( S. Sayısı : İ25 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

454:1 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

tasarıs% 

MADDE 1. — 4541 sayılı kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi, Be
lediye başkanının başkanlığı altında Belediye 
Meclisi üyeleri arasından meclisçe seçilecek dört 
üyeden ve o Belediye sınırı içindeki mahalleler 
muhtarlarından ad çekme ile ayrılacak dört ki
şiden mürekkep bir (Seçimi îdare Komisyonu) 
ıııııı nezaret ve kontrolü altında yapılır. Belediye 
sınırı içindeki mahalleler yekûnu dört ve daha az 
olduğu takdirde mevcut muhtarların hepsinin iş
tiraki le komisyon teşekkül eder. 

Seçim Belediye meclislerinin mûtat seçim yı
lı içindeki Aralık ayında bitirilir. 

4 -
GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

4541 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalle ihtiyar heyetiyle bunların yedek 
üyeleri mahalle halkı tarafından muhtar da ih
tiyar heyeti üyelerince kendi arasında seçilir. 
Bu seçim her dört senelik bir devre sonunda 
yenilenir. Bir seçim devresi içinde herhangi bir 
suretle olursa olsun seçimin yenilenmesi halin
de yeni muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin va
zifesi o devre sonunda hitanı bulur. 

MADDE 2. — 4541 sayılı Kanunun G ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi, 
Belediye Başkanının başkanlığı altında Beledi
ye Meclisi üyeleri arasından Meclisçe seçilecek 
dört üyeden ve o belediye sınırı içindeki ma
halleler muhtarlarından ad çekme ile ayrılacak 
dört kişiden mürekkep bir (Seçimi idare kuru
lunun) nezaret ve kontrolü altında yapılır. 

Belediye sınırı içindeki mahalleler yekûnu 
dör-t ve daha az olduğu takdirde mevcut muh
tarların hepsinin iştirakiyle kurul teşekkül 
eder. 

Fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek mik
tarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi 
suretlerle Belediye Meclisinin kurulması müm
kün olmıyan yerlerde ve yeni kurulmuş yer
lerde Belediye Başkanı veya başkan vekili veya 
ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiyle Belediye 
seçimi hem sonuçlanmamış olan yerlerde mahal
lî mülkiye üstü tarafından belediye sınırı için
deki mahalleler halkından ve Belediye üyeliği 
niteliğini haiz bulunanlardan dört kişi seçimi 
idare kuruluna üye olarak çağırılır. Belediye 
şubesi olan yerlerde seçimi idare kuruluna be
lediye şubesi müdürü başkanlık eder. Seçim 
Belediye meclislerinin mûtat seçim yılı için
deki Aralık ayında bitirilir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun sekizinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahallî ihtiyar heyeti üyeliğine seçilmek 
için: 

1. — Türk olmak, 
t ( S, Sayısı; 125), 



Hü. Geçici K. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muhtar seçimlerinde oylar bir günde kullanı
lır. Ve bu maksatla seçmenlerin oylarını bir 
günde temamen kullanmalarını sağlıyacak ve bu
nun için de (500) den (1000) e kadar seçmen 
adedini geçmiyecek şekilde seçimi idare komisyo
nu karariyle bir seçim idaresi olan her mahalle 
için gerektiği kadar seçim büroları kurulur. Bu 
kararlarda büroların mahallenin hangi semtlerin
de kurulduğu ve hangi sokaklarını kısmen veya 
temamen içine aldığı açıkça belirtilir. 

Aralık ayının ilk haftası içinde seçimi idare 
komisynolarmca verilecek olan bu karar mahal
lin en büyük mülkiye memurunun onayına sunu
lur. Ve enaz seçim gününden bir hafta evvel kaze-
te çıkan yerlerde gazetelerle, olmıyan yerlerde di
ğer vasıtalarla ilân edilir. 

Seçim bürolarının başında seçimi idare 
komisyonunca 8 nci maddede yazılı vasıf ve 
şartları haiz bulunan mahalle halkından her 
mahalle için seçim büroları adedince üçer ki
şilik seçim komisyonları kurulur. Her komis
yon kendi aralarında birini başkan seçer. Si
yasi partilerin ve bağımsız adayların temsilci-

2. — Seçim başlamadan evvel en aşağı bir 
senedenberi bu mahallede ikamet etmekte bu
lunmuş olmak, 

3. — 25 yaşını bitirmiş olmak, 
4. — Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, 

sahtekârlık, ve sahte evrakı bilerek kullanmak, 
emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya 
âmme hizmetinden mahrum edilmiş olmamak. 

5. — Türkçe okur yazar olmak şarttır. Mil
letvekilleri vilâyet Meclisi azaları erat subaylar, 
yargıçlar ve memurlar mahalle ihtiyar heyeti üye
liğine seçilemezler. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Üye olmak için lâzmıgelen şartlardan her
hangi birine halel geldiği takdirde üyelik sıfatı 
zail olur. Ancak bu sıfatın zail olduğuna ve üye
den birinin istifasının kabulüne veya vazifeye 
devamsızlık neticesi bir üyenin müstafi addine 
seçimi seçime tebliğ yetkili makamlarca karar ve
rilir. 

MADDE 5. — 4541 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İhtiyar Heyeti üye seçimlerinde oylar bir gün
de kullanılır ve bu maksatla seçmenlerin oyla
rını bir günde tamamen kullanmalarını sağlı
yacak ve bunun için de bine kadar seçmen ade
dinin geçmiyecek şekilde seçimi idare kurulunun 
karariyle bir seçim dairesi olan her mahalle için 
gerektiği kadar seçim büroları kurulur. Bu ka
rarlarda büroların mahallenin hangi semtlerin
de kurulduğu ve hangi sokaklarını kısmen veya 

tamamen içine aldığı açıkça belirtilir. Aralık ayının 
ilk haftası içinde seçimi idare kurullarınca ve
rilecek olan bu karar mahallin mülkiye üstünün 
onayına sunulur ve enaz seçim gününden bir haf
ta evvel gazete çıkan yerlerde gazetelerle olmıyan 
yerlerde diğer vasıtalarla ilân edilir. Keyfiyet si
yasi parti merkezlerine de yazı ile ayrıca bildi-
rüir. 

Seçim bürolarının başında seçimi idare ku
rulunca 8 nci maddede yazılı vasıf ve şartları 
haiz bulunan mahalle halkından her mahalle 
için seçim büroları adedince üçer kişilik seçim 
komisyonları kurulur. Her komisyon kendi ara
larında birini başkan seçer. Seçime katılan si-
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m. 
leri seçimce hazır bulunmağ'a yetkilidirler. 

Seçimi idare komisyonları mahalli dartıtn ve 
vasıtalara göre seçimin gizliliğini ve emniyeti
ni sağlıyacak tedbirleri' almakla ve aldırmakla 
ödevlidir. 

A) Belediye seçimi için hazırlanmış olan 
SOR defterler seçime- esas ittihaz ohmırr. Seçimi 
ida^e1 komisyonu befordiye sınm içindeki her 
ınah&lk» muhtar ve ihtiyar heyetlerini ayrı ayrı 
çağırarak bw def terlen- beraberce tetkik ve 
noksansın oMuğum* bir tutanakla teshil eyle-
diktea softraj o mahiHin seçim bürosuna se
çim gününden yedi gün evvel bir makbuz muka
bilinde teslim eder. 

B) Seçim büroları mahallenin herkes ta
rafından görülebilecek bir yerine bu defterleri 
üç gün müddetle asmağa ve bu süre içinde bu 
defterlere itiraz hakları olduğunu asımla bera
ber ilân ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik et
in eğe mecburdurlar. 

Defterlere isimleri yazılmamış veya yanlış 
veya. mükerrer yazılmış olanların «müracaat
ları ve itirazları tetkik ve bir karara bağlan
makla beraİHM* sonuncu ilgiliye orada tebliğ olu
nur». Seçim komisyon i arı um bu hususta vere
cekleri kararlar kesindir. 

Dördüncü gün akşamı 18 e kadar itirazların 
sonu<jhiTidrrılması mecburidir. 

(«) Bu defterlerin askıdan, inmesi seçimi 
idare komisyonları tarafından telle İçişleri Ba
kanlığına bildirilerek seçim gününün tesbiti is
tenir. 

Bakanlıkça tebliğ edilecek belirli günde se
çimin yapılacağı seçimi idare komisyonları ta
rafından mahallî vasıtalarla ilân edilir. San
dığın açık kalacağı süre saat 8 den 19 a kadar
dır. Ancak sandik başında oyunu kullanmamış 
seçmenler varsa bunlar da oylarını kullanmadan 
sandık kapatılamaz. Bu uzatma nihayet 20 yi 
geçemez. 

Ç) Her seçmen kendi oyuîra getirip seçim 
bürolarında evvelden hazırlanmış boş ve seçimi 
idare komisyonunca mühürlü zarfa koyduktan 
sonra- saîidığa atmakla ödevlidir. 

Hiç bir sebep ve suretle başkasının adına 
seçim zarfı sandığa atılmaz. Fuslaiarın düz 
beyasf kâğıttan kesilmiş oîması gerekli olup bun
lara seçmerfer tâfaftndân- imza, mühür, adres ve-

( S. Sag 
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vasi partilerle bağımsız adaylar her sandık ba
şında temsilci bulundurabilirler. 

Seçimi idare kurulları mahalli durum ve va
sıtalara göre seçimin gizliliğini ve emniyetini 
sağlıyacak tedbirleri almakla ve aldırmakla 
ödevlidirler. 

A) Belediye seçimi için hazırlanmış olan 
son defterler seçime esas ittihaz olunur. Seçimi 
idare kurulu belediye sınırı içindeki her ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerini ayrı ayrı 
çağırarak bu defterleri beraberce tetkik ve nok
sansız olduğu bir tutanakla tesbit edildikten 
sonra bir nüshasını o mahallenin seçim komis
yonuna seçim gününden on gün evvel bir mak
buz mukabilinde teslim eder. 

B) Seçim komisyon ve büroları mahallenin 
herkes tarafından görülebilecek bir yerine bu 
defterleri üç gün müddetle asmaya ve bu süre 
içinde bu defterlere itiraz hakları olduğunu 
asımla beraber ilân ve keyfiyeti bir tutanakla 
tevsik etmeğe mecburdurlar. 

Defterlere isimleri yazılmamış veya yanlış 
veya mükerrer yazılmış olanların ileri sürecek
leri itirazlar seçimi idare kurulunca dinlenip 
kurul karariyle gereken düzeltmeler yapılır. 
İtirazlar asım süresi içinde yapılmak ve kurulca 
da üçüncü günün akşamı saat 18 e kadar sonuç
landırmak mecburidir. .Seçim idare kurulları 
yeriıufe görülmiyen itirazların reddi hakkında 
verdikleri karar örneğini itiraz edene bildirir. 
Bu karara razı olmıyanlarm kararın usulen 
kendi!esine tebliği tarihinden itibaren iki gün 
içinde mahalli sulh yargıçlığına kurul karariyle 
birlikte başvurarak itiraz etmeğe hakları var
dır. Bu süre bittikten sonra itiraz hakkı kal
maz. Yargıçlık itiraz iddialarını en çok üç gün 
içinde kesin olarak sonuçlandırır. 

O) Bu defterlerin askıdan inmesi seçimi 
idare kulu 11 arı tarafından telle İçişleri Bakan
lığına bildirilerek seçim gününün tesbiti istenir. 

Bakanlıkça tebliğ edilecek belirli günde se
çimin yapılacağı seçimi idare kurulları tara
fından mahalli vasıtalarla ilân edilir. Sandı
ğın açık kalacağı süre saat sekizden on dokuza 
kadardır. Ancak sandık başında oyunu kul
lanmamış seçmenler varsa bunlar da oylarını 
kullanmadan sandık kapatılamaz. Bu uzatma da 
nihayet saat yirmiyi geçemez. 

r:İ25)' 
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ya seçmenin hüviyetini belli edecek herhangi bir 
işaret konulamaz. Her seçmen ikametgâhının 
bulundagu seeân batosundâ oyunu kullanır. Se
çim komisyonunca her seçmene hüviyeti sorulur 
ve gerekirse ihüviyet cüzdanım göstermesi isteni-
İİT. Bu suretle hiiviyeti belli olan seçmenin se
çim defterlerinde yazılı adı hizasına imzası vej^a 
mührü alındıktan sonra oyunu kullanmasına izin 
verilir, İmza bilmiyen veya mührü olmıyanla
rın sol elleri başparmağı bastırılır. Başparmağj 
©İnsiyakların hangi parmağının bastırıldığı hiza
sına şerh verilir. Elleri ve kolları olmıyanlar 
için seçim komisyonu huzurunda emniyet ettiği 
birisi tarafından yukarıdaki esaslar dairesinde 
imza veya işaret ettirilir ve bu cihet te seçim ko
misyonunca bir tutanakla tesbit edilir. 

Oy puslalarında muhtarlık için bir kişinin 
vo ihtiyar heyeti üyeleri için de sekiz kişinin 
adı ve soyadı yazılır. Yazı bilmiyenler emniyet 
ettikleri kimselere yazdırırlar. 

MADDE 3..—- Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşajıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Secim, sonunda seçim komisyonları huzuru ile 
sandık açılır. Aynı mahalleye ait birden ziyade 
sandık ve seçim büroları bulunduğu takdirde 
seçimi idare komisyonlarınca evvelce tesbit edil
miş mahalde bu sandıklar toplanıp ilce seçim ko
misyonları huzurunda açılır. 

1. Zarflar sayılarak seçim defterlerindeki 
imza ve işaretler seçmenler sayısı ile karşılaş
tırılır. 

2. Yazısı okunmıyan puslalarla seçilenin 
kim- olduğu belli olm-ıyan pıaslalar hesaba ka- * 
tılmaz. 

3. Üyelik niteliğini haiz oimıyan oylar he
saba katılmaz. 

4. Muhtarlık için bir kişiden başka ad ya
zılmış ise birinciden, üyelik için sekiz kişiden 
fazla ad yazılmış ise sekizinciden sonrakiler 
hesaba katılmaz. Aynı isim iki defa yazılmış ise 
bir defa yazılmış sayılır. 

(••S. Saya 
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Ç) Her seçmen kendi oyunu getirip seçim 
bürolarında evvelden hazırlanmış boş ve-seçimi 
idare kurulunca mühürlü zarfa koyduktun son
ra sandığa atmakla ödevlidir. 

Hiçbir sebep- ve suretle başkasının adına 
seçim zarfı sandığa atılamaz. Puslaların düz 
beyaz kâğıttan kesilmiş olması gerekli olup- bun
lara seçmenler tarafından imza, mühür, adres 
veya seçmenin hüviyetini belli edecek herhan
gi bir işaret olunamaz. Her seçmen ikametgâhı
nın bulunduğu seçim bürosunda oyunu kullanır. 
Seçim Komisyonünce her seçmene Jıüviyeti so
rulur ve gerekirse hüviyet cüzdanını göstermesi 
istenilir. Bu suretle hüviyeti belli olan sçmenin 
seçim defterinde yazılı adı hizasına imzası ve 
mühürü alındıktan sonra oyunu kullanmasına 
izin verilir. îmza bilmiyen veya mühürü obnı-
yanlarm sol elleri başparmağı bastırılır. Baş
parmağı olmıy anların hangi parmağının bastırıl
dığı hizasına şerh verilir. Elleri ve kolları ol
mıyanlar için Seçim Komisyonu huzurunda 
emniyet ettiği birisi tarafından yukarıdaki esas
lar dairesinde imza veya işaret ettirilir. Bu cihet 
de seçim komisyonunca bir tutanakla tesbit edi
lir. Oy puslalarıda 'dokuz kişinin adı ve soyadı 
yazılı yazı bilmiyenler emniyet ettikleri kimsele
re yazdırılır. 

* -
MADJ>E €. — Aynı Kanuöütn 12 nci -maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Seçim sonunda seçim komisyonları huzuriyle 

sandık açılır tasnife başlanır ve inkıtastz devam 
eder. Birden fazla seçim bürosu öten mahalle-
lerdeki seçim komisyonları tutanakları seçimi 
idare kurulunca birleştirilerek o mahallin se
çim neticesini gösteren yeni bir tutanak tanzim 
olunur. 

1. Zarflar sayılarak seçim defterlerindeki 
imza ve işaretler seçmenler sayısı ile karşılaş
tırılır. 

' 2. Yazısı okunmıyan puslalarla seçilenin kim -
olduğu belli oimıyan puslalar hesaba katılmaz. 

3. Üyelik niteliğini haiz oimıyan oylar 
hesaba «katılmaz. 

4. Puslalarda dokuz kişiden fazla ad ya
zılmış ise dokuzuncudan sonrakiler hesaba ka-
ıtilmftz. -Ayniisim.iki defa yazılmış ise bir defa 
yazılmış sayılır. 

5. Benkli veya çizgili kâğıda yazılmış pus-
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5. Renkli veya çizgili kâğıda yazılmış pus-
lalarla imzalı, mühürlü veya oy sahibinin hü
viyetini belirten herhangi bir işaret taşıyan pus-
lalaı* hesaba katılmaz. 

6. Seçim puslalarının sayılması ve tasnifi 
tamamlandıktan sonra en çok oy kazanandan 
başlıyarak sıra ile her adayın kaç oy almış ol
duğu belirtilir. 

7. Eşit oy kazananlardan evli olan, evli
lerden yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu 
çok olan tercih olunur. Çocuk sayısının da eşit
liği halinde ad çekilerek adı önce çıkan sırada 
evvel addolunur. 

8. Seçim puslalarının sayılması ve tasnifi 
bu suretle tamamlandıktan sonra en ziyade oy 
kazanandan itibaren sırası ile muhtar için ayrı 
olarak bir, ihtiyar heyeti üyeleri için yine ayrı 
olmak üzere en çok oy kazanandan başlıyarak 
dört asıl ve dört yedek üye ayrılır . 

9. Seçim Komisyonlarınca 13 ncü maddeye 
göre tutulmuş tutanaklardan bir tanesinin en 
büyük mülkiye memuruna ve bir tanesinin de 
belediye başkanına verilmek üzere iki nüshası 
seçim defterleri, hesaba katılmıyan oy puslala-
riyle birlikte bu komisyonlar tarafından mühür
lenmiş bir zarf içinde seçimi idare komisyonla
rına teslim edilir. Üçüncü nüsha tutanak seçim 
mahallinin münasip ve herkes tarafından görü
lebilecek bir yerine derhal asılır. Hesaba katılan 
oy puslaları Seçim Komisyonu ve orada hazır bu
lunanların önünde yakılır. Bu keyfiyet bir tuta
nakla belirtilir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 13 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Secimin neticesini gösteren tutanaklar aşağı
daki hususları ihtiva edecektir. 

A) Seçimin başlama ve hitam bulma tarihi; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuriy-

le açıldığı; 
O) Oy puslalarının kaç tane zuhur eylediği 

ve tasdikli seçim defterlerindeki isimlerinin kaç 
tanesinin hizasına imza veya işaret konulmuş ve 
kaç ismin hizası boş olduğu; 

D) Oy puslalarından kaç adedi ne sebeple 
muteber sayılmadığı; 

E) Muteber sayılan oy puslalarının tasnif 

8 -
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lalarla imzalı mühürlü veya oy sahibinin hüvi
yetini belirten herhangi bir işaret taşıyan pus
la! ar hesaba katılmaz. 

6. Seçim puslalarının sayılması ve tasnifi 
tamamlandıktan sonra ençok oy kazanandan 
başlıyarak sıra ile her adayın kaç oy almış oldu
ğu belirtilir. 

7. Eşit oy kazananlardan evli olan, evli
lerden yaşı büyük olan bu da eşit ise çocuğu 
olan tercih olunur. Çocuk sayısının da eşitliği 
halinde ad çekilerek adı önce çıkan sırada ev
vel addolunur. 

8. Seçim puslalarının sayılması ve tasnifi 
bu suretle tamamlandıktan sonra en ziyade oy 
kazanandan itibaren sırasiyle beş kişi asıl ve 
dört yedek üye ayrılır. Asil üyeler üyelikleri
nin kendilerine tebliği tarihinden itibaren üç 
gün içinde toplanarak içlerinden birini gizli oy
la muhtarlığa seçerler ve keyfiyeti bir tuta
nakla seçimi tebliğe yetkili makama bildirilir. 

9. Seçim komisyonlarınca 13 ncü madde
ye göre tutulmuş tutanaklardan bir tanesinin 
en büyük mülkiye memuruna ve bir tanesinin 
de Belediye başkanına verilmek üzere iki nüs
hası seçim defterleri, hesaba katılmıyan oy 
puslalariyle birlikte bu komisyonlar tarafından 
mühürlenmiş bir zarf içinde seçimi idare kurul
larına teslim edilir. Üçüncü nüsha tutanak se
çim mahallinin münasip ve herkes tarafından 
görülebilecek bir yerine derhal asılır. Hesaba 
katılan oy puslaları seçim komisyonu ve orada 
hazır bulunanların önünde yapılır. Bu keyfiyet 
bir tutanakla belirtilir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçimin neticesini gösteren tutanaklar aşa
ğıdaki hususları ihtiva edecektir. 

A) Seçimin başlama ve hitam bulma tarihi, 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzu-

riyle açıldığı, 
^) Oy puslalarının kaç tane zuhur eylediği 

ve tasdikli seçim defterlerindeki isimlerinin kaç 
tanesinin hizasına imza veya işaret konulmuş 
ve kaç ismin hizası boş olduğu, 

D) Oy puslalarından kaç adedi ne sebeple 
muteber sayılmadığı, 

E) Muteber sayılan oy puslalarının tasnif 

( S. Sayısı : 125 ) 
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neticesinde hangi isimlerin en çoktan en aza doğ
ru oy kazandığı (Muhtarlık için ayrı, ihtiyar hey
eti üyeliği için ayrı,) 

F) Muhtarlığa asıl ve yedek âzalıklara kim
lerin ayrıldığı; 

G) Seçimin kanuna muhalif şekilde yapıldı
ğı mahalle halkından biri tarafından ihbar veya 
iddia edildiği takdirde buuun neden ibaret oldu
ğu gösterilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 14 ncü madde
lerindeki (Seçimi tasdika salahiyetli makamlar) 
ibaresi yerine (Seçimi tebliğe yetkili makamlar) 
ibaresi ikame edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayni kanunun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

13 ncü maddeye göre hazırlıyacak tutanak
ları alan en büyük mülkiye memuru bir tezkere 
ile keyfiyeti seçilen muhtar ve asıl ve yedek üye
lere tebliğ eder, 

MADDE 7. — Seçim giderleri belediyeler ta
rafından sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu seçim dönemine 
manhasır olmak üzere mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimleri 1947 Mayıs ayında İçişleri 
Bakanlığınca tesbit edilecek Pazar günü yapılır. 

Seçilen bu heyetlerin kanuni süresi 1950 yılı 
Aralık ayına kadar devam eder ve secim günü 
yine İçişleri Bakanlığınca tesbit edilerek vilâyet
lere tebliğ olunur. 

Geçici K. 

neticesinde hangi isimlerin en çoktan en aza 
doğru oy kazandığı, 

F) Asıl ve yedek âzalıklara kimlerin ay
rıldığı, 

G) Sesimin kanuna muhalif şekilde yapıl
dığı mahalle halkından biri tarafından ihbar 
veya iddia edildiği takdirde bunun neden iba
ret olduğu gösterilir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 14 ncü madde
sindeki (Seçimi tasdike salahiyetli makamlar) 
ibaresi yerine (Seçimi tebliğe yetkili makamlar) 
ibaresi ikame edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Maddeye göre hazırlanacak tutanakları ka
lan en büyük mülkiye memuru bir tezkere ile 
keyfiyeti seçilen asıl ve yedek üyelere ve muh
tar seçimini mütaakıp da muhtar seçilen kimse
ye tebliğ eder. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 19 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değitirilmiştir: 

Muhtarlık herhangi bir şekilde inhilâl etti
ği takdirde mahallin en büyük mülkiye üstü ye
ni muhtarın seçilmesini bir hafta içinde ihtiyar 
heyetine bildirir. Gerek bu suretle ve gerek 
sair suretlerle asıl üyelikte vuku bulacak açık
lara sırasiyle yedek üyeler getirilir. Yedek 
kalmaz ve asıl üye adedi de üçten aşağıya dü
şerse o mahalle için yeniden seçim yapılır. 

MADDE 11. — Seçim giderleri Belediye ta
rafından sağlanıl-. 

GEÇİCİ MADDE — Bu seçim dönemine 
manhasır olmak üzere mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri seçimleri 1947 Mayıs ayında İç
işleri Bakanlığınca tesbit edilecek bir günde 
yapılır. Seçilen bu heyetlerin kanuni süresi 
1950 yılı Aralık ayma kadar devam eder. Ve 
seçim günü yine İçişleri Bakanlığınca tesbit edi
lerek vilâyetlere tebliğ olunur. 

MADDE 12. — 4541 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 
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MAPD77! 8. -
yürürlüğe niı-er. 

MADDÎ î 9. -
yürütür. 

Başbakan • 
f U . Phker 

Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
O. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

ff. Salsa 
Millî Kğiti:n Bakanı 
' Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B; Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
••"• : i : ' T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Hü. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M.ökmen 
Adalet Bakam 

§. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. înccdayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr.B.Uz 
Tarım Bakam 
F. Kurdoğlv. 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

MADDE 13. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 14. 
yürütür. 

Geçici K. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

>^»-<ı 

( S. Sayısı : 125 ) 


