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• 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Piyango İdaresinin 1945 yılı blânçosu-
na dair olan Sayıştay Komisyonu raporu okundu. 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün 
sermayesine dair olan kanunlar ve 4598 sayılı 
kanuna ek kanun ile 

Subay ve askerî memurlarla gedikli erbaşlar
dan ve askerî kadrolardaki çeşitli hizmetlilerden 
kurslara gönderilenlerin gündelikleri hakkında
ki kanun kabul olundu. 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 

eklerinin Adalet Bakanlığı kısımlarında ve 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair olan kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi yapıldı ve 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkanvekili 
Sinob 

C. K. încedayt 

Kâtip 
Kocaeli 
S. Pek 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddnn Sakir Sılan 

2. — HAVALE EDlLEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Basın Birliği Kanununun kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı (1/607) (Adalet ve 
İçişleri Komisyonlarına); 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması Jıakkında kanun 
tasarısı (1/608) (Bütçe Komisyonuna); 

3. — Devlet kitapları döner sermayesi hak
kındaki kanunun 3577 sayılı kanunla değiştiri
len 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/609) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/610) (Bütçe Komisyonuna); 

5. — Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftliği için
deki topraklara ilişkin ecrimisillerin aranma
ması hakkmda kanun tasarısı (1/611) (Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

6. — Kadastro ve tapu tahriri hakkındaki 
2613 sayılı kanunun 43 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı (1/612) (Adalet 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

7. — Matbuat Kanununun 50 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/613) (içişleri ve Adalet Komisyonlarına); 

8. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyet
te Ticaret Anlaşmaları ve Modüsvivendiler ak
dine ve bunlarm şümulüne giren maddelerin 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına 

ve Anlaşmaya yanaşmıyan Devletler muvare-
datına karşı tedbirler alınmasına yetki veril
mesi hakkındaki 4582 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı (1/614) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) ; 

Teklifler 
9. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 

Ülkmen'in, Kazanç Vergisi Kanununun 37 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/105) (Ekonomi, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

Tezkereler 
10. — Danıştayda açık bulunan Daire Baş

kanlığı için seçim yapılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/344) (Adalet ve İçişleri Komisyon
larından kurulmuş Karma Komisyona); 

Raporlar 
11. — Denizde can ve mal koruma hakkın

da kanun tasarısı ve Adalet ve Ulaştırma Ko
misyonları raporları (1/472) (Gündeme); 

12. — Belediyeler ve bunlara bağlı müesse
seler ve Belediyeler Bankası memurları Emek
li Sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkmda 
kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/551) (Gündeme); 

13. — Yeniden radyo istasyonları kurulması
na dair olan 4670 sayılı kanunda değişiklik ya
pılması hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/605) (Gündeme). 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'un 
Belediye Seçiminde yapıldığa ileri sürülen yol
suzluklar hakkında sözlü sorusuna İçişleri Ba
kanı Hilmi Tiran'ın sözlü cevabı 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Hikmet Ba
yur 'un Belediye seçimleri hakkında bir sorusu 
vardır; onu okutacağım. 

27 . V . 1946 
Kamutay Sayın Başkanlığına 

26 Mayıs 1946 da yapılmış olan Belediye Se
çimlerinin Ankarada gösterdikleri manzara şu 
iki yönü belirtmiştir: 

1. — Seçime iştirak serbest olmamıştır, çün
kü: 

a) Seçimden bir gün önce polisler kapı 
kapı dolaşmış ve herkesin seçim yerine gitmesi 
lüzumunu bildirmişlerdir. 

b) Seçim günü saat 17 den itibaren bir çok 
mahallelerde polis ve bekçiler; yine kapı, kapı 
henüz oy vermemiş olanlara uğramış ve sandık 
başına gitmeleri lüzumunu, ihtar etmişlerdir. 

Dolayisiyle seçime iştirak edenlerin sayı
sı ve nispeti bunu istiyerek yapanların sayısı ve 
nispetini değil şüphesiz böyleleriyle birlikte, 
herhangi işle meşgul olursa olsun Hükümet bas
kısına dayanamıyanların veya buna cesaret ede-
miyenlerin sayı ve nisbetini görmektedir. Bunun 
böylece ilâm her Türk aydmınm Türk Ulusuna 
karşı borçlu olduğu açıklığın ve dürüstlüğün 
icabıdır. 

2. — Oylar gizli verilmemiştir, ve dolayisiy
le, eğer gerçek Demokrasilerde oy vermek za
yıfların ve her ne sebeple olursa olsun çekin
genlerin iktidarı ellerinde tutanlar hakkında içle
rinde sakladıkları duygu ve düşünceleri, kimse 
tarafından sezilmeden, bildirmeleri keyfiyeti ise, 

bu 26 Mayıs seçimlerinde kat'iyen gerçekleşme-
memiştir. 

Sebebi şudur: Seçim yerlerinde seçmenin oy 
kağıtlarını zarfa koyduğu yer onun kimse tara
fından görülemiyeceği bir yer değildi, dolayisiyle 
herkesin zarfın içine, orada hazır tutulan iktildlar 
mevkiinde bulunan partimin listesini mi yoksa da
ha önceden hazırladığı veya orada yazdığı bir 
üsteyi mi koyduğu görülmekte idi. Bu yüzden ki
min iktidar partisinin listesini verip vermediği 
ve kimin bunda değişiklikler yaptığı anlaşılmak
ta idi. 

Esasen oy kâğıdını zarfa koyarken yalnız ka
lınacak oda veya bölmelerin bulunmaması ve bu 
zarflama işinin behemehal öyle bir yerde yapıl
masının mecburi olmaması şu sonuçlan doğurur: 

a) İktidar mevkiinde bulunan partinin liste
sinden başkasını atan derhal belli olur. 

b) Eğer zarflama işini kimsenin göremiye-
ceği bir yerde yapmak mecburi olmayıp ihtiyari 
olursa böyle bir yere girmek üşüyenler dlerhal 
şüpheli sayılabilirler. 

26 Mayıs seçiminde, hiç olmazsa birçok seçim 
yerinde, ne böyle yalnız kalınacak bir o la veya 
bölme vardlr, ne de tabiatiyle zarflama işinin 
behemehal kimsenin göremiyeceği bir yerde yapıl
ması mecburiyetine dikkat' ediliyordu. 

Dolayisiyle bu seçimde iktidar mevkiinde olan 
partinin muhaliflerinin aldıkları oylar, işbu mu
halifleri gerçekten beğenen ve tutanların sayısını 
değil, her ne işle meşgul olursa olsun ve her ne 
durumda bulunursa bulunsun kendisinde Hükü
mete rağmen oyunu açıklamak cesaretini göste
renlerin sayısını göstermektedir. 

özet olarak şunu diyorum;26 Mayıs seçimi ne 
serbest ne de gizli oyla yapılmıştır. 

Bu sözlerim genel olaylara ve gonel prensip-
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ilere dayanmaktadır. Aynea bazı yerlerde yapıl
mış olan baskı, tehdit ve yolsuzluklar üzerinde 
şimdilik dtartmıyacağım. 

Bu konuda Hükümetin düşüncelerini İçişleri 
Bakanından sorar ve sözlü karşılık dilerim. 

Bu vesile ile en derin saygılarımı sunarum. 
Maaıiaia Milletvekili 

Hikmet Bayur 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşlar, Mayısın 26 sında, her 
tarafta olduğu gibi, Ankara'da da yapılmış 
olan Belediye seçimleri hakkında Manisa Mil
letvekili arkadaşımız tarafından, hemen ertesi 
günü verilmiş ve şimdi huzurunuzda okunmuş 
olan takrire cevap verirken, seçimin umumi ce
reyan tarzı ve alınan neticeler hakkında da 
Yüksek Heyetinize mücmel de olsa malûmat ar-
zetmeyi faydalı buluyorum. 

Arkadaşlar; Son Belediye seçimleri, her 
yerde, bütün vatandaşların olduğu gibi, yeni 
kanunun güzel bir yeniliği olarak, bilhassa çağ
rılan siyasi parti müşahitlerinin de gözü önünde, 
Mayısın 26 sında başlamış ve yine her tarafta 
o gün bitirilmiştir Bu, Türkiye'mizde ilk defa 
tatbik edilmiş bir seçim tarzıdır ve şimdi ar-
zedeceğim tafsilât bundan evvelki belediye se
çimleri sonuncu ile birlikte mütalâa edilirse an
laşılacaktır ki çok güzel neticeler alınmıştır. 

Bizim şu ana kadar alabildiğimiz malûmata 
göre tekmil il merkez belediyelerinde vatandaş-
larm seçime iştirakleri nispeti yüzde hesabiyle 
ayrı, ayrı şöyledir: 

Afyon K. 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Elâzığ 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 

77 
84,4 
46 
41,5 
66,6 
52,2 
32,5 -
78 
68 
98 

57 
65 
55 
24 
48,5 
48,7 
97 

Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Manisa 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

89,9 
61 
81 
50 
34 
78 
95 
43 
70,8 
70 
94 
89 
26 
43 
81,8 
49,6 
24,5 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 

94 
47 
78 
58 
76 
58,6 
52 
70 
68 
46,2 
96 
31 
71 
79 

Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

M 
63,5 
47 
51 
48 
77 
83 
71 
73 
78 

75,8 
64 
80 

Görülüyor ki 61 ilden 44 ün de halkımızın 
seçime iştirak nispeti yüzde ellinin üstündedir 
ve tekmil il merkezleri için iştirak vasatisi yine 
ellinin üstünde ve (64) tür. 

Bu henüz tamamlayamadığımız malûmat ile 
dahi görülmektedir ki alınan neticeler iyidir ve 
bu yurdumuzda ilk defa tatbik edilen bir seçim 
sisteminin hasılası olmasa bile memnun olunacak 
bir neticedir. 

Çünkü arkadaşlar, zaten İngiltere gibi, Fran
sa ve Almanya gibi uzun senelerdenberi kadı
nın, erkeğin böyle bir usule alışık olduğu 
memleketlerde de bu gibi seçimlerde reye işti
rak nispeti yüzde (60 - 75) i geçmemekte oldu
ğu gibi Amerika Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
de iştirak nispeti ancak % 80 i bulmakta ve bu 
çok yüksek bir iştirak telâkki olunmaktadır. 

Halbuki, arkadaşlar, sonradan anlamış bulu
nuyoruz ki eğer halkımız bazı yerlerde bazı en
gellerle karşılaşmamış olsaydı, iştirak nispeti 
şimdi elde edilmiş olandan da yüksek olacaktı. 

Filhakika bazı vatandaşların o gün için çıkı-
vermiş zatî ve şahsi mazeretleri dışında sadece 
bize ait kusurlar yüzünden reye iştirake imkân 
bulamıyan ve sandık, sandık saatlerce dolaşan 
vatandaş sayısının yekûnu gün geçtikçe öğreniyo
ruz ki, hayli kabarık olmuştur. 

Bu; bizim seçim bürolarını isabetle ve vuzuh
la tesbit edememiş ve meselâ hangi sokakta otu
ran hangi vatandaşın, reyini hangi sandıkta kul
lanacağını sarahatle kendisine bildirmemiş olma
mız kusurudur. 

İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük 
ve mahallesi çok şehirlerimizde bu teşebbüs yü
zünden büyük bir vatandaş kitlesinin defterler-
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de ismini bulamadığını, reye iştirak edemediği
ni ve fazla olarak bir- sandıktaa obir sanığa ko
şup durduğunu teessürle öğrendik. 

Maamafih geçirdiğimiz bu ilk seçim bize, ge
rek tatbikat kolaylıkları, gerek tatbikat güçlük
leri bakımından hakikî bir ders oldu; kanunun 
yeniliğinden ve ilk def a tatbik edilmekte oluşun
dan ileri gelmiş olan bu ve bu gibi sakatlıklar 
elbet tashih edilecek ve elbet tekrarına meydan 
bırakılmıyacaktır. 

Bu gibi hatalar yüzünden kendilerine iste-
miyerek verdiğimiz ceza dolayısiyle vatandaş
larıma bu kürsüden özür dilerim. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; bu son belediye seçimine, C. H. 
P. si ile birlikte, teşkilâtı olan yerlerde, umdu
ğumuz ve beklediğimiz gibi Demokrat ve Millî 
Kalkınma Partileri de, tam ve kâmil bir serbes
ti içinde girmişler ve hattâ canla, başla çalışmış
lardır. 

Yalnız şu fark ile ki, C. H. P. nin seçimlere 
iştiraki her tarafta müspet bir iştirak olmasına 
mukabil, diğer iki partinin iştiraki,, teşkilâtı 
olsa da, olmasa da ancak bazı yerlerde müspet 
bir iştirak olabilmiştir. 

Hükümetiniz idare cihazı ile seçimdeki im
tihanını işte bu müspet ve bilhassa meafi gay
retlerin sinirli ve kusur arayan havası içinde 
vermiş ve benee, bapndan sonuna kadar seçimin 
her safhasında kanunu hâkim kılmağı bilmek
le bu imtihandan başarı ile çakmıştır. 

Bununla beraber, bu işte vazifeli olanların 
hiçbir yerde hiçbir hatası olmadığım söylemek 
istemiyorum, fakat temin ederim ki bu hata
lar, vatandaş hukukunu tazyik yolunda işlen
miş hatalar olmaktan ziyade vatandaş haüeakaı-
na müdahale olur, endişesiyle işlenmiş müsa
maha hatalarıdır. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar, bize şimdiye kadar seçim yol
suzluğu hakkında (54) şahsi mûraeaat oldu. Bu 
54 müracaattan yalnız üç tanesi, şahsi huku
kunun siyanetini istiyen şikâyettir; üst tarafı 
daha ziyade zati bir alâkası olmaksızın ihbar 
mahiyetinde yazılmış müracaatlardır. Biz hun-
larm hepsini de derhal ehemmiyetle- nazara al
dık ve gerekli tahkikata hemen baaladık. Par
tiler adına da seçim için ayrıca (19) şikâyet al
dık. Bunların ikisi C. H. P., üçü Demokrat Par
ti adma ve. 14 ü de MÜH Kalkınma Par4dsi aöU-
na yapılmıştır. Bunları da ehemmiyetle nazara 
almış ve tahkika başlamış bulunuyoruz. 
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Seçimin unrami cereyan tarzı hakkında, ştl 

âna kadar edinebildiğimiz bilgiye dayanarak 
verebileceğim izahat- bunda» ibarettir. 

gimdi de müsaadenizle takrire cevap arze-
deyim : 

Arkadaşlar; Manisa Milletvekili arkadaşımız, 
Ankara'yı ele; alarak'hurada seçime iştirakin ser
best: olmadığını, ve bu icbarla seçime iştirak eden
lerin sayısı ve nispeti; bunu istiyerek yapanla
rın sayı ve nispetini değil; Hükümet baskısına 
dayanamıyanlaran veya bana cesaret edemiyenle-
rin sayısını ve nispetini gösterdiğini... iddia 
ediyor. Buna sebep oarak ta seçimden bir gün 
evvel polislerin kapı kapı gezerek herkesin seçim 
yerine gitmesi Htamuura bödirdiğini ve bunu 

| seçim günü <ie tekrarladığını söylüyor. 
I Arkadaşlar; 

SeçİBpşto.;bir:gün evvel ve seçim günü An-
kara'da evleri kapı kapı dolaşmış olanlar; İ n 
diye taEafmdan vazifeli kılınan miktarlarla, 
bekçileri; bunu.hep biAJyonuz. 

Seçim bürolarınım ?karışüığf- ve isabetle tes-
bit edilmemiş olması yüzünden rey verme imkâ
nını bulamıyan bir çok Ankara'lı seçmen; ancak 
belediyenin gösterdiği bu titizlik ve yardım sa
yesinde reyini kuşanmak imkânını bulmuştur. 

Çünki bu kapı kapı doteşfcığmdan şikâyet 
edenler; uğraya büdüferifsüerareisierme kendi se
çim sandıkjaranınf numarasını ve bulunduğu yeri 
gösteren ve seçime; iştiraki de; rica eden puslalar 
dağıtmışlardır. Ne yazık ki belediye imkân bu
lup bütün mahalleiere, bu kolaylığı gösterememiş 
ve bu yüzden bir çok kimseleri rey vermek im
kânını? bulamamıştır; Beyle bir kolaylığa, naazhar 
olarak kalkıp gitmiş ve temiz bir vatandaş ru
hiyle reyiai istediğine serb^jace vermiş olan va
tandaşları (Hükümet baskısına.dayanamıyanlar) 

I diye tavsif etmek benee açık bir haksızlıktır. Ben 
vatandaşarımı böyle bir vasıftan tenzih etmek 
isterim. 

Arkadaşlar; 
Bilirsiniz ki bazı ecnebi: {memleketler; seçim

lere iştiraki bir hak değil bar vazife telâkki et
miş ve buna iştirak etmejpeaiejtd cezalandırmayı 
hattâ teşhir etmeyi kabul etmiştir. Belçika, Bul
garistan, Çekoşiova^a.bu cümledendir. Ve se
çim kanunumuz hazurlanısken, hatırlarsınız t bir 
kısım İstanbul gazeteleri de hm fikri bize telkin 
etmişlerdir. Mevzuun ieüade ve aleyhinde- bulu-

I nanlar vardır. Daha; doğrusu böyle bir tedbirle 

- a » -
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de seçmenlerin sandığa gitmeleri temin edilip I 
edilemiyeceği; münakaşa kousudur. Fakat nede 
olsa görülüyor ki kanun gayreti de vatandaşı 
sandığa götürmek yolundadır. Ve belki bizim de 
gireceğimiz yol bu olacaktır. 

Bugünkü mevzuatımız seçimi, vatandaş için 
bir hak olarak kabul etmiştir. Ve bu hakkmı kul
lanıp kullanmamakta kendisini serbest tanı
mıştır. 

Biz her tarafta bu serbestiye hürmet ettik ve 
hiç kimseyi zorla seçime götürmek istemediği
miz gibi kimseyi de bunun için muatap tutmadık. 

Esasen hiç bir memleket şimdiye kadar tekmil 
seçmenleri sandık başına götürebilmek tabirini 
bulamamıştır. Çünki bu, gitmemenin bir çok se-
bebleri olabilir. Ve bunlar önlenemez. 

Arkadaşımız Kurtoğlu'nun lütuf kâr bir yar
dımından faydalanarak size, bir tarihte Şikako 
Belediye Başkanı seçimine iştirak etmediği gö
rülen (5301) kişinin mazeretlerini tetkik eden 
meraklı bir profesörün tetkik sonunda vardığı 
enteresan neticeyi arz edeyim. 

Bu tetkike göre (5301) kişiden: 

647 Kişi hastalık 
589 » Orada bulunamamak 
115 » Çıkamamak 
274 » İkametgâh hatası 
289 » Kazancını kaybetmemek 
44 » Sandık başı kalabalığından çekin

mek 
45 » Seçim salonunun sıkıntısından çe

kinmek. 
14 Kadın yaşının meydana çıkmasından kork

mak. (Gülmeler) 
414 » Rey vermenin ehemmiyetine inan

mamak 
54 » Kocalarının mümanaatından 

230 Kişi politikayı sevmemek 
105 » Kendi partisini sevmemek 

79 ı» bir reyden bir şey çıkmayacağını 
düşünmek 

40 » rey sandığına hile karışır zatınım 
beslemek 

22 > politikaya inanmamak 
1347 » umumi kayıtsızlıktan 
120 » hususi seçimlere beslenen kayıt

sızlıktan 
448 » reyini vermek isterken verememek

ten I 

378 kişi cehaletten 
47 » parti çalışmalarından vazgeçme

den 

5301 

Bu tetkik de sarih olarak göstermektedir ki, 
en lileri memleketlerde bü/e bazı halk; şu veya 
bu sebeplerle seçim dışında kalmaktadır. 

Böyle olmakla beraber biz, Hükümet, olarak 
da, vatandaşların seçimlere büyük mikyasta iş
tirakini candan özlüyoruz. Fakat vatandaşın 
seçime iştirakinji özlemek; onu zorlamak demek 
olmadığı gibi zannederim, böyle bir arzu, onun 
reye iştirak etmesini istemekten ve bunu kötüye 
tefsir etmekten ve hattâ bazı yerlerde görüldü
ğü gibi daha ileriye gjidiîerek açık veya sinsi 
bir şekilde vatandaşın sandık başına gitmeme
sini temine çalışmaktan elbette çok daha kolay 
anlaşılır bir şeydir. Arkadaşımın ittılâma ge
lip geçmeliğini bilemem. Bizim bu seçimde al
dığımız derslerden biri de bu olmuştur arkadaş
lar. 

Arkadaşlar; MJanisa Milletvekillimin ikinci 
iddiası da, yine Ankara'da reyljerin gizli veril
memiş olduğu ve zaif ve çekingen vatandaşJıa-
n n kimse tarafından sezilmeden reylerini ver
meye imkân bulamamış olduğudur. 

Arkadaşlar; biz, bu konuda, âzamji iyi niyet
le, âzami bir serbestiye imkân vermeğe çalıştık. 
Vatandaşın muayyen vasıfta bir pusulaya iste
diği isimleri, istediği yerde yazmaya veya iste
diği kimseye yazdırmaya veya partjilerce bastı
rılmış herhangi bir listeyi kullanmağa yetkili ol
duğunu ve hattâ matbu listeleri olduğu gibi kabul 
etmek mecburiyetinde olmayıp o pusuladan iste
diği ismîi çizerek yerine istediği ismi yazabile
ceğini hem alâkalı makamlara tebliğ ettik; hem 
de defa, defa radyoda vatandaşların (Ittılaına 
arzettik. 

Bütün bunlar, bizim seçimlerde vatandaşın 
reyini istediği gibji kullanmasına imkân vere
bilmek gayretimizin sadık burhanlarıdır. Nite
kim her yerde seçim bu dairede cereyan etmiş ve 
vatandaş reyini istediği kimselere, istediği gib|i 
vermiştir. 

Bu böyle iken herhangi bir parti Ijistesini 
(ihtiyariyle alıp zarfa koyan ve zarfı da bizzat 
sandığa atan bir vatandaşı; sadece böyle yap
tı diye ve sadeoe, parti listesine rağbet gösterdi 
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diye (zaif iradeli ve çekingen) vasfında gös
termek, doğru olurmu bilmiyorum. Ben hiç bir 
vatandaşıma böyle bir hali yakıştıramam. 

Takrür sahibi, bu iddiasını yine takririmde 
izah ederken, seçim yerlerinde seçmenlerin; el
lerine verilen zarflarla birlikte giteli bir yere 
çekilmelerine imkân verilmediğini söylüyor. 
Biz gerçi bugün elimizde bulunan Milletvekille
ri seçim tasarısında buna da imkân sağlamış ve 
seçim bürolarında birer hususi kabine bulun
durmayı düşünmüş bulunuyoruz. Fakat.korka
rım ki, arkadaşımız o vakitte böyle bir kabine
ye girmek lüzumunu duymayarak reyini oracık
ta ve açıkta zarfa koymakta olanlar karşısında ba
zılarının mutlaka gizli bir iş yaptığı şüphesini üze
rine çekmekten. korkacağını ileriye sürecek ve bu 
itibarla tekmil seçmenlerin seçim bürolarında 
bu kabineye mutlaka bir defa girip çıkmasını 
mecburi kılınmasını istiyecektir. 

Arkadaşlar; kanuni hiçbir mecburiyet yok
ken de seçim yerlerinde böyle tesisler yapıl
mıştır diye biz de seçimli gizli yapmak istemek 
gibi bir suiniyet tevehhüm etmek; insafsızlık 
olur; benim takrire cevabım bundan ibarettir. 

Hulâsa olarak arzedeyim ki, arkadaşlar, se
çimler umumi manzarasiyle her tarafta tam b|ir 
serbestlik ve tam bir sükânet içinde ve mîlle
timize yakışan şıuur ve vekar dairesinde cereyan 
etmiştir. Bu, ne Hükümetin ne de hangi bir 
partilin eseridir, sâdece Büyük Türk Milleti
nin eseri ve onun geçirdiği tekâmül silsilesine 
kattığı yeni bir inkilâp hamlesidir, 

Şurada burada tek tük iştenmiyen haller 
tahaddüs etmiş olabjÜir. Bu, her yerde ve her 
memljekette olur; tahkik edilir, sabit olursa ka
nuni icaplara tevessül edifir, tekerrür önlenir. 

Doğru ol^nıyan şey bunları silâh diye ele 
alıp başarılan bu güzel ve yeni inkilâp hamle-
mfiaÜin zevkine - bilerek, bilmiyerek - bir avuç 
biber atmak gayretine düşmektir» (Bravo ses
leri alkışlar). 

H. BAYUR (Manisa) — Arkadaşımız îç iş
leri Bakanı Umumî bazı bihisler ele almıştır. 
Ben bunlar üzerinde bir kaç not aldım amma, bu 
işe girmek istemiyorum. Çünkü bir çeyrek saa
tim var, belki aşarım. Binaenaleyh kendime 
ait olan kısmı üzerinde duracağım. 

Her şeyden önce bizim bazı özelliklerimiz 
göz önünde tutulmalıdır. Bugün pek az memle
kete vardır ki Hükümetin nüfuzu bu kadar şâ-

I mil olarak her yere girmiş bulunsun. 
Bununla ne demek istiyorum? Memur sayısı; 

amma ister Devlet memuru olarak, ister İkti
sadî Devlet teşekkülleri memuru olarak, ister 
Devletle ilgili Bakanların olsun her ne olursa ol
sun o kadar kalabalık, umum millete nazaran 
nispetleri o kadar yüksektir ki bunlar ister iste
mez Hükümetin nüfuzu altındadır. Biz bu gibi 
işlerde dikkatli olmalıyız. (Gürültüler) Bu adam
lar âzami 200 - 300 bin kişidir, aileleriyle bera
ber 2 - 3 milyon kişiye varır. Şimdi bunlar için 
mimlenmek, bir yere nakledilmek bile bu sıra
da bir felakettir. Bunlar seçim işlerinde daima 
müessir ve korku içinde yaşamağa mecburdur
lar (öyle şey olmaz sesleri,Şiddetli gürültüler) 
Maatteessüf böyledir.. 

Şimdi bu gibi adamların örneği de vardır. 
Meselâ Zonguldak seçimine katılmış bir Yusuf 
İleri vardır, başına bin bir dert gelmiştir. 

MÎLLÎ E&tTÎM BAKANI H. A. YÜCEL 
— Doğru söylemiyorsunuz 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Bu ba-
I kımdan bir çok kişi korkar (Gürültüler) 

Bir çok kanunlar vardır ki, Millî Korunma 
kanunu vasaire gibi, gerçekten ihtikârı mene 
yaramaz ve maatteessüf yaramamışlardır, ancak 
istedikleri adama, tüccara, esnafa, dükkancıya 

I vesaaireye kanca takmağa yararlar. Bunlar, da
ima, neme lâzım, kafa tutar vaziyet alırsam 
mimlenirim, belediye vardır, milli korunma 

I vardır, mütemadiyen benim peşimdedir diye ifa
de de bulunmakta ve çekinmektedirler. 
(Gürültüler) 

Şimdi bu vaziyette bulunan bir kalabalık küt
le içinde bir gün evvel bir polis geliyor, yahut bir 
bekçi geliyor veyahut da herhangi bir sivil me
mur geliyor. Bumun ilk gelÜşi kemdi basma bir 

| şey ifade etmiyebilir, bilâkis bir nevi yol göster-
İ İmedir. Fakat seçim günü ikinci defa geldiği vakit 

bu adamlar korkmuşlardır. (Gürültüler) ve ba-
1 ma korktuklarını ifade edenler vardır. Bu adam-
j 1ar tabiatiyle İçişleri Bakanlığına şikâyet ede

mezler. (Gürültüler, bağınşmalar) Çünkü bunlara 
kimse seçilme gitmedin diye kanca takmaz. Bin 
bir kulptan birimi takarlar. (Şiddetli gürültüler) 
İşte bu adamlar bu korku içindedir. Bazı mahal
lerde İçişleri Bakanının Böylediği gibi yazılı ola
rak şu evden şu kadar inşam gelecektir diye den-

I mi. Bu bir güm evvelki müracaatla beraber oldu 
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mu bir baskı mahiyetim alır. (GüriiHKiler) Şimdi 
böyle bir baskıyı... 

C. K. ÎNOEDAYI (Sinop) — Milletvekili sa-
lâhiyetiyle d e olsa hiç bir kimsenin bu kürsüden 
Cumhuriyet memurlarının ve ailelerinin şeref ve 
izzeti nefislerini incitecek söz söylemeğe hak ve 
Salâhiyeti yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran, hatibin sözü
nü kesmeyin, serbestçe söylesin, oturunuz yerinize. 
Söz almadan kimseyi söyletmem. 

C. K. ÎNOEDAYI (Sinob) — Reis Beyefen
di... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun fikrini ser
best söylesin, oturunuz, söz veremem. 

H. BAYUR (Devamla) — Şimdi böyle bir 
baskı sonucunda ve kendini baskı altında du
yarak, seçim yerine giden bir' adam ne yapar. 
Herkesin < gözü önünde, iktidarda bulunan par
tinin kâğıdmı alır ve yine herkesin gözü önün
de sandığa atar Bu biçim davranış, Yurddasta 
şu duyguyu uyandırıyor. Seçim idareyi ve be
nim yalayışımı düzeltmek için bir vasıta değil
dir. Seçim, benim için bir mecburiyet ve bir 
angayadır, diyor. Bunu istenildiği şekilde ya
parsam rahat bırakılırım, olmazsa rahat olmam. 
(Şiddetli gürültüler). Şimdi böyle bir baskıya 
rağmen îçişelri Bakanından duyduk ki ; An
kara'da seçime iştirak nispeti % 41,5 dir. Eğer 
bunun yarısını arka arkaya, iki gün polis ve-
sairenin gelmesinden dolayı verilen reylerden sa
yarsak, iştirak % 20 ye düşer ve nihayet mev
kii iktidarda bulunan parti de (Gürültüler ve 
hayret hayret sesleri) ancak % 16, 17 kaadr bir 
rey almış demektir. Bu ise hakikatte bir hezi
mettir. Bunu itiraf etmek lâzımdır. 

Şimdi, seçimin gizli oy işine geliyorum. Bu 
gizli oy demokrasinin temel taşıdır. Gizli oy 
dendiği vakit, gerçekten gizli oy lâzımdır. Ben, 
seçim sandığının başına gittim. Dedim ki, ben, 
bu listeyi vermek istemiyorum. Başka bir şey 
vereceğim, nerede hazırlayabilirim? Bana dedi
ler k i ; (Evde, evde seselri) Müsaade edin. Ba
na dediler ki, işte, sandığın üzerinde bulun
duğu masa var. Onun dibinde yazrn dediler. 
Ben, zaten evvelden yazdım, dedim, bunu, 
öğrenmek içm sormuştum. Fakat ben, Hükümet 
partisinin listesini mi, başka bir listeyi mi zar
fa koyuyorum, bunu, kimse göremeden nasrî ya
parım? Nerede yaparım. (Nerede istersen sesleri). 

Burada dediler. Burada herkesin içinde olur 

U046 O : 1 
I mu? Ne yapalım dediler? Üç oda vardı, üç 

sandık koyduk dediler. Halbuki nasıl olsa 4 - 5 
yüz kadar insan geldiğine göre üç sandık yerine 
pek âlâ iki sandık konabilirdi ve bir oda da bu 
iş için ayrılabilirdi. Hattâ Amerikan bezi ile 
5 - 6 bölmeye de ayrılabilirdi Hakiki gizli se
çim budur ve hakiki gizli seçim oraya girmenin 
mecburi oluşu ile olur. Çünkü her seçmen ora
ya girmeğe mecbur olmazsa oraya girenler mim
lenir. Eğer biz hakiaten istiyorsak ki her va
tandaş kimsenin ruhu dahi duymadan içindekini 
ifade etsin, dediğim gibi yapmalıdır. Yok, is
teniliyorsa ki Hükümet veya Hükümet partisi 
verilen olylan şu veya bu ölçüde murakabe et
sin o vakit geçen pazar günkü gibi seçim yap
malıdır. Bence oyunu mahsus belli etmek ve 
böyle bir yere girmemek ayıp bir şeydir. Bu, 
bir yandan kendisinin yaranmak istediğinin bir 
ifadesidir, öbür yandan da birçoklarına demek
tir k i ; siz de gizli oy vermeyin, açık verin eğer 
gizli oy verirseniz ayıptır. Kabadayılığa yakış
maz gibi söz söylemek ve tesir yapmaktır. Bu
nun üzerinde durmak lâzımdır. Eğer Hükümet 
oyların gizli olmasını istiyorsa bu usulü vazet
mesi lâzımdır.. Bir Hükümet veya belediye he
yeti ey ahali; benden memnun musunuz değil 
misiniz. Bunu kimseden korkmadan belli etme
nizi istiyorum. Bunu ifade etmek kadar Hükü
metçe büyüklük yoktur. Bunun ifade edilme
sini ve sağlanmasını istiyorum. Oylar gerçek
ten gizli olmayınca eldeki rakamlar neyi ifade 
eder? Her iki parti için de şeyi ifade eder: Hü
kümet partisinin aldığı oyların bir kısmı ger
çekten taraftar olanların verdikleridir. Diğeri 
de çekinenlerin oylarıdır. (Hiç bitaraf yok mu 
sesleri). Diğeri de Hükümete rağmen fikirlerini 
ifade edenlerin oylarını ihtiva edr. Bu şu d-
mektir ki, yapılan seçim; hakikatte Hüküme
te içinden ve kimseye belli etmiyerek ifad edil
miş hakikî fikirleri, Hükümetin hakikî taraf
tarlarını ve aleyhtarlarını belli etmez, bu söy
lediğim zümreleri belli eder. Bu belki istatistik 
bakımından önemli bir şeydir amma, hakikaten 
yurttaşların fikirlerini belirten bir şey değildir. 
Ne denirse densin bu budur. 

içişleri Bakanı arkadaşımın sözlerinden bir 
şey anladım: Bundan sonra seçim günü dahi, 
hâlâ gelmediniz diye kapı kapı adam dolaştırıl-
mıyacaktır. Bu bakımdan memnunum amma, 

I ikinci bir şey gördük ki, Hükümet gerçek gizli 
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oyu ciddiyetle ele almak niyetinde değildir. 
Yani her seçim yerine gidenin gizli olan bir yere 
girmeye mecbur edilmesini ye onun orada isim 
kâğıdını doldurmasını pek istemiyor gibidir. 
(Hayır, hayır sesleri). Eğer aksi ise memnun 
olurum. Ben böyle anladım. Bu olmadıktan 
sonra hakikî seçim yapılabilecek değildir. 

Şimdi sözümü bitirmeden önce Moskova ve 
Sofya radyolarının ve bugünkü Ulus gazetesi
ne sıkıştırılmış yayınları dolayısiyle işbu rad
yolara ve (Gürültüler) bilhassa birincisine şu
nu hatırlatmak isterim : Biz de bütün dünya 
gibi biliriz ki oralarda seçimler bizim bu son 
belediye seçiminden daha çok az serbesttir. 
Amma fazla olarak bu hususta ağız açmak da 
hiç kimsenin hakkı değildir. (Nerede, nerede? 
sesleri), Yani hiç olmazsa biz burada şikâyet 
edebiliriz. Dolayısiyle işin düzeltilmesi ümidini 
besdiyebiliriz. 

Şunu da hatırlatmak isterim ki, ne yaban
cı radyoların yayınları, ne de bizdeki bazı kim
selerin bunları kullanış tarzları, bizdeki de
mokrasiye doğru gitmek gayretini asla balta-
lryamaz. 

1. — Hudut ve Sahüler Saghk Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/602) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar.,.. 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1946 yıh bütçesinde d e ğ i l d i k yapılması hak-

Igmıria fo^nTin 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesine bağlı (A) 
işaretli cetvelin 15 nci (Sağlık temizleme gider
leri) bölümünün 4 ncü (Sınır ve kıyılarda çıka
cak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri) mad
desinden (2 071) lira indirilerek yeniden açı- | 
lan 28 nci (karşılıksız borçlar) bölümüne ola
ğanüstü ödenek olarak konulmuştur. 

[1] 147 sayısı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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öbür yandan yine bu vesile ile Hükümete 

şunu da hatırlatmak isterim ki, o kendi Par
tisinin başgazetesine ve bazı memurlarına bu 
gibi silâhları yurdumuzda demokrasinin geliş
tirilmesi için uğraşanlara karşı kullanmayıp bu 
silâhlan gerçekten gerekecekleri yer, an ve kim
seler için saklamaları emir ve öğütlerine ve
rirse çok daha iyi etmiş ve bir yurtseverlik gös
termiş olurlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) — Manisa Milletvekili arkadaşımız me
murların seçim dolayısiyle Hükümet tarafın
dan, âmirleri tarafından tazyik edildiğine mi
sal olmak üzere ismini tasrih ederek bir me
murdan bahsetti ki bu memur bizim Vekâleti-
mizdendir. Bu sual içerisinde bendenize söz 
vereceğinizi tahmin etmiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî. 
H. Â. YÜCEL (Devamla) — Yalnız arkada

şımdan rica ediyorum : Lütfen bir soru takri
ri vererek bana bu ittihamı . Yüksek Meclisin 
önünde ve memleket önünde açıklamada bulun
mama fırsat versinler. (Bravo sesleri, alkışlar). 
• BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
sürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

2. — Milletvekillikleri seçimi hakkında kanun 
tasarısı ile Niğde Milletvekili Hüseyin Vlusoy'un, 
Mebus Seçimi Kanununun 11 nci maddesinin son' 
fıkrasının yorumlanmasına dair önergesi ve 
Adalet. İçişleri ve Anayasa Komisyonları rapor
ları (1/594, 4/72) [1] 

[1] 146 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı? 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 

Efendim, tasarı milletvekilleri seçimini bundan 
sonra tek derece ile ve bir gün içerisinde yapmak 
hedefi ile hazırlanmış ve bu şekilde huzurunuza 
getirilmiştir. 

Bu ana hedefler harieinde tasarının eski kanu
na nazaran ele aldığı ve sağlalığı yenilikler vatan
daş hukukunun genişletilmesine ve seçim emniye
tinin daha esaslı bir şekilde tarsinine ait hüküm
lerdir. • 

Meselâ eski kanunda defterlerin askıda beş 
gün kalması lâzım gelirken bunun altı güne çıka
rılması bu cümledendir. Hakkmda verilen ka
rarlara itiraz edebilmek müddeti eski kanunda 
iki gün olarak tesbit edilmiş iken bunun üç güne 
çıkarılmış bulunması, yine vatandaş hukukunu 
korumak bakımından konulmuş bir hükümdür ve 
bu cümledendir. Yapılan tadiller hemen hemen 
bundan ibarettir. Ceza hükümlerine bilhassa hiç 
ilişilmemiştir. Bu meyanda, seçim emniyetinde 
kabul buyurduğunuz belediye seçimi tasarısında 
olduğu gibi zarf kabul etmek ve ona ilâveten ay
r ı hücreler kabul etmek gibi bazı esaslar kon
muştur. 

Maddeler üzerinde vuku bulacak müzakere 
esnasında lüzum görülürse izahat arzederim. 

H. BAYUR (Manisa) — Bu kanun herkesin 
bekledği bir kanundur ve sabırsızlıkla bekle
diği bir kanundur. Tek dereceli seçimi ve dola-
yisiyle gerçek demokrasiyi getirmesi bakımın
dan hepimizi sevindiren ve ümide düşüren bir 
kanundur. Ancak bu yalnız böyle değildft. 
bunun bir çok hükümeri vardır ki iktidar mev
kiinde bulunanları orada tutmaya yarar. Bu ka
nuna göre yapılacak seçimlerde Hükümet ve 
onun Partisinin oyla, seçimle düşürmeğe imkân 
yoktur. Yani halkın '% 60 - 70 i Hükümetin ve 
partinin eleyhinde de olsa, bu kanuna göre dü
şürmek imkânsızdır. Ancak % 90 ve fazlası gi
bi süpürücü * bir muhlefet olmalıdır ki Hükü
met ve partisini sarsabilsin. Bu ise halkta se-

. çimlere karşı aldırışsızlığa sebep olur ve her 
keşi bağırtacak surette kötü idare edildi mi, 
halkı, bunu seçim yolu ile değil, başka yallar 
ile değiştirmeğe çalışmağa sevkeder. Bir kerre 
kitlede bu yolda inanlar başladı ve yerleştimi 
artık hiç kimsede bu gibi 'düşünceleri sökmek 
iktidarı kalmayabilir, O vakit böyle, bir durum 

yaratmış olan ve bunun yaratılmaması için uğ
raşmış olanlar yani benim gibiler ateş ve kasır
gayı önlemek için elele verseler dahi hiç bir şey 
durduramıyabilirler. ve süprülebilirler ve on
larla birlikte pek çok şey süprülebilir. Dolayi-
siyle' Hükümete ve onun Partisine Halka kendi
lerini seçim yolu ile devirmek imkanını verme
lerini ve Kamutaya önerilen Kanunda ona göre 
değişiklik yapılmasını kabuletmelerini dilerim. 
Seçim kanununda başka bir eksiklikte oyun gizli 
olmasına dayanmamasıdır. 

Bir üçüncü büyük eksiklik te seçim muraka
besinin idari rakamlara verilmesidir. Halbuki bu 
işte tarafsızlığı sağlamak için lâzımdır ki ad
lî makamlara verilsin. Bütün bu yönlerle ilgili 
maddeler geldikçe tekliflerde bulunacağım. Ta
bii kabul etmek etmemek sizlerin elinizdedir. 

A. MENDERES (Aydın) — Sayın arkadaş
lar; bugüne kadar yürürlükte olan Milletve
killeri Seçimi Kanunu ikinci Meşrutiyet inti
habı Mebusan Kanununun ehemmiyetsiz fark
larla bir devamından ibaret sayılabileceği gi
bi bu kanunda yapılan tadiller de dört sene 
evvel ve tek parti usulünün cari olduğu za
manlarda yapıldığı için mevcut Seçim Kanunu 
günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktı de
nilebilir. Halbuki yürürlükteki bu kanun ile 
onun yerine geçecek olan tasan arasındaki tek 
esaslı fark ta ikinci seçmenlere ait hükümlerin 
kaldırılarak yerine tek seçim esasına göre hü
kümler konulmuş olmasından ibarettir. Bina
enaleyh bu tasanda bugün çok partili sistemi
nin ihtiyaçlarını kavrıyan ve karşılıyan hüküm
leri ve teminatı ihtiva etmemektedir. Buna 
rağmen tasarıda yalnız tek dereceli seçim esa
sının kabul edilmiş olmasını dahi demokrasiye 
doğru esaslı bir adım sayarak memnunluk duy
maktayız. Beşer hayatında ilerlemenin en hız
lı, en geniş ve en kesif zamanına rastlıyan son 
yüz yılı büyük harbler ve ölüm, kalım müca
deleleri içinde geçirmiş olmamız bizi her saha
da ileri dünyanın kavuştuğu nimetlerin çoğun
dan mahrum bırakmıştır. Eğitim ve öğretim 
alanındaki geriliğimiz ise bu mahrumiyetlerin 
şüphesiz ki en acısıdır. Cumhuriyet bu mahru
miyetleri telâfi için büyük gayretler sarfet-
miştir; ancak zamanın ve imkânlarımızın clarlı-
ğı nispetinde, geniş bir yurtta nüfusumuzun 
kırk binden fazla köye dağılmış pl^ası bizi 
bu pahada da yenilmesi kolay olmıyan zorluk-
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larla karşıkarşıya bulundurmuştur, îşte Ma
arif ve ilk tahsil yönünden memleketimizin ar-
zetmekte olduğu oldukça bu geri manzara 
bazıları tarafından demokrasinin bize uygun 
bir idare sistemi olmadığına delil olarak kulla
nılmak isteniyordu. Nüfusunun yarısı ilk tah
silden dahi mahrum bir memlekette demokrasi 
olamaz iddiası son günlere kadar tevilli ve do
laşık yollarla ileri sürülmekte devam olundu. 

Memleketimizde okuyup yazanlar nispetinin 
henüz yüzde seksen veya yüzde doksana yüksel
miş olmasını bizi daha uzun zaman demokrasinin 
eşiğinde bekletmek için behane olarak kullan
mak isteyenlerin samimiyetine asla inanamayız. 
Demokrasi okur yazarların sayısı nispeti ile Öl
çülür olsaydı son onbeş senenin Almanyası Mut-
lakiyetin en karanlık yıllarını yaşamış olmaz, 
okur yazarların parmakla gösterilecek azlıkta ol
duğu onaltmcı asır İngiltere'sinde de Demok
rasi köklerini atmış bulunmazdı. îşte bu sebepler
dendir ki tek dereceli seçim esasının kabulünü 
biz halkımızın olgunluğuna karşı beslenen inanın 
bir zaferi olarak karşılıyoruz. 

Tasarıda dikkati çeken bir yenilik te muhalif 
partiler temsilcilerinin reylerin atılmasında ve 
tasnifinde hazır bulunabileceklerinin kabul edil
miş olmasıdır. Bu hüküm muhalif partilerin 
mevzuatımızda da tanınmasını ve yer almaya 
başlamasını ve gözle görülür, elle tutulur bir 
hakikat olarak çok partili bir idareye girmiş ol
mamızı göstermesi itibariyle sevindiricidir. An
cak Belediye Seçim Kanununda da kabul edil
miş olan bu hükümden beklenen, faydanın tahak
kuk etmiyeceğini son belediye seçimlerindeki 
tatbikata bakarak şimdiden söyliyebiliriz. Ancak 
ve ancak muhalif partiler temsilcilerinin seçim 
kurullariyle seçim büro ve komisyonlarında âza 
sıfatiyle bulunmalarının itiraz ve zabıt tutturma 
hakkına sahip olmalarının kabuliyledir ki kanun
da muhalif partiler temsilcileri hakkındaki hü
küm müeyyed dendirilmiş ve mânalandırılmış 
olur. Aksi takdirde bu tasarıda muhalif partiler
den birer temsilcinin sadece müşahit olarak 
bulunmasına müsaade etmiş olmak belediye se
çimlerinde görüldüğü gibi tatbikatta hiçbir şeyi 
değiştirmiyecektir. Çünki bütün seçimlere hâkim 
olan eller temamen iktidar partisine mensup
turlar. Seçimlerde vazifeli olan veya olmayan 
idari ve mahallî otoritelerde yer, yer görüldüğü 
gibi iktidar partisini nasıl olursa olsun destek-
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I İçmek gayretindcdirlcr. Onun için baştan so

nuna iktidar partisinin elemanlarından teşek
kül edecek bütün seçim kurul ve komisyonları
nın ve yine Halk Partisi mensubu olan ihtiyar 
heyetleri ve muhtarlarının ve ekseriya taraf
sızlığı muhafaza imkânına sahip olamıyan ida
renin karşısında muhalif partilerin bir tek tem
silcisine ve o da sadece müşahit olarak buluna
bilmeye müsaade etmek ve bunlara başka hiç
bir salâhiyet tanımamak, tasarının tek dereceli 
seçim esasını kabul etmekle benimsemekte oldu
ğu demokratik ruhla asla telif olunamaz. 

Reylerin gizliliğine ehemmiyet verilmiş ol
ması tasarının dikkati çeken diğer bir hususi
yetidir. Reyini kullanırken yurttaşın her tür
lü tesirden azade.olarak vicdaniyle başbaşa kala
bilmesi, reylerin serbestliği bakımından en mü
him bir esastır. Bilhassa bizim gibi tek parti 
sisteminden yeni ayrılmakta olan memleketler 
için bunun ehemmiyeti çok büyüktür. Bu giz
lilik prensipinin de kâfi teminat altına alındığı
nı göremiyoruz. Sandık başında hazırlanmış du
ran ve içinde kimlerin isimleri yazılı olduğu 
belli olan bir listeyi alıp sandığa atması veya 
bunu almak istememesi yurttaşın reyini kimlerin 
lehine' kullandığını açıkça meydana koyan bir 
usuldür. Gizlilik bunun neresinde kalır. 

Dikkati çeken diğer bir cihet de yürürlükte 
olan kanunun birinci maddesinde yazılı olan bu
cakların seçim şubesi olduğu hakkındaki hük
mün tasanda kaldırılmış olmasıdır. Bunun ye
rine tasarının 15 nci maddesinde seçmenlerin 
oylarını bir günde kullanabilmelerini sağlamak 
maksadiyle mümkün olduğu kadar sayısı beş 
yüz seçmeni geçmemek üzere seçim bürolarının 
teşkil edileceği yazılmaktadır. Bunun mânası 
hemen her köyde bir seçim bürosu teşkil etmek 
ve bir sandık bulundurmak demektir. Seçim 
sandığını seçmenin ayağına götürmek bakımm-
dan faydalı gibi görünen bu usulün, namütenahi 
seçim büroları teşkil etmek ve seçim sandıkla
rını her türlü zabıt ve rabıt ve nezareti imkânsız 
kılacak surette dağıtmak gibi rey serbestliğine 
ve sandık emniyetine dokunan esaslı mahzurlar 
doğuracağını asla hatırdan çıkarmamalıdır. 

Milletvekilleri seçimi kanunu konuşulurken 
bu seçimlerde en mühim rolü oynamak durumun
da olan ihtiyar heyetleri ve muhtarlar mesele

sine de temas etmek pek yerinde olur sanırım. Ha-
[ tırlanacagı üzere Belediye seçimlerinin tacili için 
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milletvekilleri seçiminin yeni seçilecek belediye 
heyetlerinin eliyle yapılmasını sağlamak maksa
dı sebep olaark gösteriliyordu. Sayın îsmet İnö
nü Kurultay nutkunda bu mevzua temas eden 
şu sözleri söylemişlerdi: Bugünkü Belediye 
Meclisleri büyük çoklukla Cumhuriyet Halk Par- . 
tisi Üyeleridir. Belediye meclisleri milletvekil
liği seçiminde vazifeli olduklarından yarın yapı
lacak genel seçimin kendi Partimizin eskiden se
çilmiş üyelerinin elinde yapılmış olması ithamı
na düşmek istemedik. İlk Genel Seçimde her 
tetbiri almış olmak için Belediye Meclislerinin 
daha önce seçime arzedilmesi iyi niyetimizin bir 
delili olarak kabul edileceğini ümit etmek hak
kımızdır. 

Halbuki köylerde muhtarın halkımızın üze
rindeki tesiri belediye heyetlerinin çok üstünde
dir. İhtiyar heyetleriyle muhtarlar ise tek par
tili usul zamanında seçilmiş ve tamamen ikti
dar partisinin mensubudurlar. Binaenaleyh be-
eldiye seçimlerinin milletvekilleri seçiminden 
evvel yenilenmesini icabettiren görüş ve pren-
sipin ihtiyar heyetleri ve muhtar seçimlerinin 
de milletvekilleri seçimlerinden evvel yenilen
mesini gerektireceğinde şüphe yoktur. Muhtar 
seçimlerinin milletvekilleri seçimlerinden "önce 
yenilenmiyeceği anlaşılmakta olduğuna göre 
prensip bir yerde tatbik ediliyor; arzu olunmı-
yan yerde ihmal olunuyor demektir. 

Sayın İçişleri Bakanı bu meseleye temas eden 
bir ifadesinde ihtiyar heyetleri ve muhtarlar 
hakkındaki kanunun geçici maddesinde seçimin 
bir defaya mahsus olmak üzere kanunun neşrin
den bir ay sonra yapılacağının yazılmış olmasını 
esas olarak ve seçimlerin dört yılda bir yapı
lacağı hükmüne de dayanarak muhtar seçimle
rinin 94-S de yapılacağı neticesine varmaktaydı. 
Halbuki Türkiye'de Belediye, Muhtar, Vilâyet 
umumi meclisleri ve milletvekilleri seçimlerinin 
birbirini takiben yapılacağında şüphe yoktur. 
Muhtarlar hakkındaki kanunun tesadüfen 1944 
yılmda yapılmış olması muhtarlık seçimlerinin 
diğer seçimlerden ayrı ve bir defaya mahsnıs ola
rak 1944 yılınla yapılmasını zaruri kılmışıtı. 
Halbuki kanunun, (muhtar seçimlerinin hakika
ten 1948 yılında yapılmasını âmir bulunduğu-
kabul olunsa dahi, gerek belediye , seçimlerinin 
tacili için ileri sürülen prensipe gerekse bütün 
seçimlerin muayyen bir silsile dâhilinde ve bir 
birini takiben yapılmasındaki zarurete uyula

rak muhtar seçimlerinin de tacili için bir kanun 
çıkarılamaz mıydı? 

Bunlardan baksa seçimlerin kıismen olsun ka-
zai murakabe altında cereyan etmesi hususunun 
derpiş edilmemiş olması ve iktidar partisinden 
başka diğer partilerin vaziyetleri üzerinde hiç 
durulmamış olması tasarısının aleyhine kaydolu
nacak esaslı noktalardır. Azlıkta kalacak parti
lere teminat olmak üzere bir nispî temsil prensi-
pinin hiç lüşünülmemiş olması da ayrıca üze
rinde ehemmiyetle durulacak bir meseledir. Hü
kümet gerekçesinde bu hususların tetkik edilip 
edilmediği, edilmiş ise ne için kabul olunmadığı 
hakkında hiç bir kayda rastlanamamaktadlr. 
Hükümet gerekçesinin bu tasarının taallûk ettiği 
geniş ve ehemmiyetli mevzu etrafmda hiç bir 
malûmat ve mütalâayı ihtiva etmemesi hazırlık 
ve çalışmanın sathi geçmiş olması ihtimalini 
hatırlatmaktadır. Böyle mühim bir kanunun ml-
cib sebepleri üzerinde umumi efkârın lâyikiyle 
tenvir edilmiş olması gerekirdi. 

Arkadaşlar, bütün noksan ve hatalariyle bera- -
ber tasanda tek dereceli seçim esasımın kabul edil
miş olması ve seçimlerin muhalif partilerin de 
müşahedesi altınla cereyan etmesinin düşünül
müş olması ve reylerin az çok gizli olması yönün
de hükümler konulmuş bulunması memnunluk ve
ren yeniliklerdir. Ancak bütün beklenen iyilik
lere kavuşabilmek için taslarının işaret ettiğimiz 
gibi daha geniş ve daha demokratik bir zihni
yetle hazırlanmış olması lâzımgelirdi. Fakat bu 
dahi kâfi değil. Hepimiz, mükemmel kanunların 
bile tatbikatında zararlı neticeler vermiş oldu
ğunu defalarla görmüş insanlar olarak tecrü
beliyiz. En mühimi kanunun tatbikmda hakim 
olacak zihniyetle tatbik edecek ellerin liyaka
ti derecesidir. Şayet Belediye seçiminde ha
kim olan zihniyet ve ruh bu kanunun tatbikmda 
ve milletvekilleri seçiminde de hâkim olacajfcsa 
memleket namına buna eseflenmemek mümkün 
değildir. 

Bu kanunun çerçevesine giren bütün işler 
aşağı yukarı sandıkbaşı emniyetine tealluk et
mektedir. Halbuki reylerin sjerbest veritoaıesi ve-
her türlü emniyet altında bulunması yoluyl mil
lî iradenin yürümesi sadece sandık başındaki 
bir nevi maddî emniyet meselesinden ibaret de-
ğildir. 

Yurttaş sandık başına gelinceye kadar bek
çinin,, (muhtarın, jandarma ve polisin, her sınıf-
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tan, idare • âmir ve memurunun ve< iktidar parti
sinin belediyede seçim kumlu, seçim komisyonu 
azfMv^reiâokrak. otorite kaüanaikaıiiensuplaönm 
degpeee derece elinden gedmektedir. Yur t t a ş ın? 
lük, hayatında; d* -.daimi Büstte bu * tesirler altın
da yaşamaktadır. Binaenaleyh mesele sandık 
başa»»* kadar şecaate» yurddaşı takip^ edenvasafe-* 
li veya vazifeli olmtyan' bu süsılenin ruh .zihni
yetine. < salû». bir istikamet veBefcilmektedir. 
Son bekdiye seçimlerinde bir çok yertercfefr rast* 
lanaa esef verici hadiseler bu sözlerim*»© hak;; 
verdireeek mâna ve kuvvettedir. 

R A. TOKAB-(DeniaK) — Sayın arka^sşte-
rım* Milletve-kiK seçimi hakkındaki tanrının 
müzakeresi münasebetiyle ben <Je objektif'ota<rak 
bazı temenniler 'izhar- edee*egm%. 

TeBtte»niterime girmeden evvel sunu söylemek' 
isterim ki, Cumhuriyet Halk Partiskan so*r bi -
yük kuTttteayındaa ilham alarak hasırlanan ye ta»* 
vibmâae gelen bu -tasan, hakikate» partûftiâ için* 
rejisttimfe için iftihar edilecektir derrira a#^ 
mıdrr. 

Battiraiz her-suretfe devrim adımın* atarken 
memleketin* içeriden ve dışarııJân mâruz te&ÜSğr 
baat nahoş ve menfi; şartları dîişütoerek, eftette* 
but adımların atılışında ve taibikatHssday pek5 ye* 
rinde olarak teenni göstermekte ve herhangi* Mt 
muhtemel tehükelere karşı müfteyakkiz bttltm-
mâktatfer ve bunda haklıdır. Bazr yuddaslarınna 
b» -devrifr artanlarım agrr attığınız ve ta*bftk,t-
takj hatalarımız üzerinde fazla dur duşların* ve 
möbailğa ettürfesini görüyorum! Samimi olârafc 
şunu-aınateıak istiyorum ki, tarihi basarılariyle 
iftito-recİen Oumhuriyet Halk Partisi millet an-
kadderatnıı üzerine* aldığı gtmdenb&ri yalnız 
ona t ilerieınest için attığr bütfc ileri aabmlarmî 
aâarken daima müteenni ve .müteyakkıa batan* 
inak zaruretini duymaktadır ve b^da - baMıâtar. 
Bma*naleyh millet ht zararma t»rhwıifi bir ta
kım sergUjeste hareketlere sevkediteöesi elbette^ 
nma*ıki değildir ve aklıselim • sahfib* hiçMr va* 
tasMİaşm söyliyeeeğ* ve dileyeeeğF olamaz; B» 
itibarla benim de gönlüm samimi ©fearak zaman» 
mibumunu ne kaâa:r kıstıitra^: icabettiğîoj ka-
bat etmekledir. Fakat maatteessüf biraz date*M 
rie* tekâmül nazariyesi»*, uynuık; iBecÖarryetiaâe 
kalıyon»; Çünkü şartlar bunu zaruri kontak
ta**. 

Bu ırfak^mukaftidemeyi yapiıtetatfSöRra »ofejelf-
tif olarakdüşüldüğüm-ve katmkün**- iftertflefctefc 

için* fay*b& gördüğüm aoktalar <kflmifl£>oıw» na.- ' 
] zajjr dikkatte aratfeiKek isierim. 

•Bakı dereceli sapar inkılafriB miüietimiaa-
sttBJffken;.bıaHm:£İ»h* demokratik^ dahi: halka 

! do#f» göfif bakammd» daha- basa*tkı neiie». 
lea4e teievvücü için- bilhassa' saoimt daaaaten 
iii»Tİade dunaaak istiyoruHt. 

Gumlrariyet devrinde» evvelki zasaftalafeta^ 
! apkadaşirar bilirier^'ki; TürMpafn» idaaa teşM-
lâtrodaısaaeak: ve. rHutesamölk; kademesi: de 

i vardr ve o^zamanı sanaaielarMve mntacafnilık^ 
\ lar da barer'seçim- daireleri, idi; Bfer birisi mi* 
j fwWH»'a#Bdkıe 'püre- ni»|H«i mnayyemc&bilm. 
de müstakillen nıif^veküi çıkaasrîardît Bo» 
gütıkıt idari teşkilâta göre soçiûa dâireteri il-

{ler olmag; mntflsaîrrı£iıkla« Ya-sassakiar kaidfe 
!rıkasşooiii3ra^ve«y^e»iŞ<itefc«>f*Ja^3^r:; Bimla-ı 
; rrar ytwiıei geçmesi } taha olan' üeeâtrin' hakkf 
da* bnt sureıtle zsây» otauş. ohıyor. Bdaaanaleyfe; 

;idcıri ttşkilÂtımızda; ancak.ve( ittntasftrrEfiık^riB 
yerine kaim oimflaıtabü-ve mantıki cnârt itee* 

: lenmi» de bfltgiui' b«er-aeç». daireleri ©taftası 
icabete. 

öeıüe*tmiade, tatteisıtta; di. duydu^aamm: g» 
bi bürç«i: sssteklsatve şikâyetfere sabepcr olan 

; hvk koHnatuA artıke MaHgiJaahıııtfiilılııılîı J Buna-
vâkıf olan bisle*. bu bafamdftBİloefeıkı seçim 

\ dahisi o i s ı ^ e^<ain^asıntı«uv«ök:buimakta^ 

BiııaeiMLkyh, hattfo arraalarma daha-çofc 
i deaafikratik; bir şaid^aı mjolâaeâ»ı ve • on» tate 
] mm icat taaaarodfty kabaıl eıüleıa, seçira daire» 
j oktak kabul edilen iMa:ilea^r>ç«¥r8»^mi;riv 
ca ıvei-teklif edeceğim. KnauBjmı btana^tamayül . 

j edarat bir önerf$r voreueiiaij 
îkiaci bir tekemi ve. temeabaiın. ^ harhan-

gi bir müktvekiüigi üdıilÂli ederae^ yır in» gen 
; çeeikmfilletv«kilimD! s ^ i » usulii derindedir. 
; Taampı gÖB^ İHhi^r^kaııınd^ s«^iiecektmil-
İ le*vekffi ifi» aynı fwnmlit»i. aym»masraf ve^ 
| ay^tkiüfetler'ikü^»sedaaıektB-T»%kgoir'iai^ 
i külâtla\ htikı K»ar edJJforuiL Bmaanaleyfc \mi 
| tasarann ilgili maddekaindt ysâeki nwalümm > 
| kabulünü bühaaMi teklif etmate isterüa. BB< 
I saretlft iıpkı bteledayreısftçimleTOide oMnğuıpibi: 
j yedikt uanköjMâ!» bnından d » kabafü. surrtiyk--
I halkı, Hüfeüaıeti' ve, hattâ) Barti»izi bu ikânet 
| fürnü külfetten^ kr»*Brmak: ifinî Kösrisyonao 
ilgi g«teTnLe6İni isüriıaflL ederha. 

Üçröecb bir mâıaKEtm da bu tasarıda tak. 

~sWr^ 
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sil derecesine hiçbir ehemmiyet verilmemiştir. 
Müsavi oy alanlar arasında kura çekilmek su
retiyle milletvekilinin taayyün etmesi icabet-
mektedir. Ben de memlekette gerek tahsil şev
kini artırmak, teşvik etmek, gerek nüfus siya
setimizi desteklemek için müsavi oy alanlar 
arasında tahsil derecesi yüksek olanları, tahsil 
derecesi dahi müsavi olursa bunlar arasından 
çok çocuklu babaların tercihan seçilmesi pren-
sipinin kabul edilmesi yerinde ve faydalı olur 
zannediyorum. Binaenaleyh bu bakımdan da 
Komisyonun lâzımgelen izahatı lütfetmelerini 
rica ediyorum. Icabettiği zaman ve maddeleri 
geldiğinde takririmi sunacağım. 

R. Ş. SlEEE (Sivas) — Bu tasarı hakkında 
biraz evvel konuşan Adnan Menderes arkadaşı
mız tasarıda nisbi temsilin efade edilmiş olma
masını bu tasarının bir eksiği olarak belirtti. 
Yanlış bulduğum, iştirak etmediğim bu noktayı 
ve bu görüşü cevaplamak için bir iki dakika 
yüksek huzurunuzu işgal edeceğim. 

Seçim işinde bulunmuş olan iki sistem vardır: 
Bunlardan birisi, bütün memleketi tek bir se
çim bütünü saymaktır; ikincisi de, memleketi 
kendisini teşkil eden idari cüzütamlara nazaran 
seçim dairelerinden mürekkep bir bütün say
maktır Bütün memleketi tek bir seçim bütünü 
saymak; aşağıda arzedeceğim mahzurlarına rağ
men bir takım ciddî zaruretlerin, bir takım çe
tin zaruretlerin icbariyle kabul edilmiş ve bazı 
cemiyetler tarafından gidilmiş olan bir yoldur. 
Tezatlarla, büyük menfaat ihtilâfları ile ve 
kinle birbirinden ayrılmış sınıfları ihtiva eden, 

•büyük menfaat zümrelerini ihtiva eden doktrin 
saflarını ihtiva eden cemiyetlerde bir uzlaşma 
ihtiyacı birbiri ile mücadele halinde bulunan sı
nıfların uzlaşma ve anlaşma ihtiyacıdır ki bü
tün memleketi bir tek seçim bütünü olarak ka
bul etmeğe zorlar. O zaman fırkalar, doktrin 
safları, kendi programlarını ortaya koyarlar ve 
listelerini memlekete arzederler. Bütün memle
ket halkının bu doktrinlere vermiş olduğu rey
lerin hesabı yapılır. Buna göre o memleketin 
parlametntosunda doktrinlerinin kazandıkları 
reylere göre temsil olunurlar. Buna karşılık 
sistemin büyük mahzuru da parlamentoda mil
leti temsil etmek üzere gelen insanlarla milletin 
yekdiğerini yakından tanımasının • mümkün ol
mayışıdır. Halbuki buna mukabil ikinci sistem
de yani . memleketin idari teşkilâtına muvazi se-
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çim dairelerinden mürekkep olması halinde ve
killeri ile millet arasındaki birbirlerini yakından 
tanımak imkânları sağlanmış olur. Eğer Türki
ye derin sınıf tezadlariyle, doktrinlerle ayrıl
mış, bünyesi çatlamış bir memleket olsaydı o 
takdirde, bir uzlaşma olarak, bir zaruret olarak 
biz de bütün memleketi bir seçim bütünü addet
mek yoluna giderdik. O vakit her partinin, 
her listenin bütün memlekette kaaznmış olduğu 
reye göre memleket parlamentosunda temsil edil
mesi esasını kabul ederdik. Fakat çok şükür 
Türkiye bu suretle birbirine karşı siperlere gir
miş sınıfların yer aldığı bir memleket değildir. 
Derin doktrin ihtilâfları ile bölünmüş, parça
lanmış bir memleket değildir. Vakıa bir takım 
partileri doğmuş görüyoruz. Fakat nihayet bu 
partiler 27 - 28 senedenberi bu memleketi yü
rütmekte olan ve bu memlekette olup biten 
şeylerin mesuliyetini tarihe karşı yüklenmiş olan 
kadronun, başka bir tâbir bu kadro tâbirinden 
kasdettiğim genişliği ifade etmediği için bunu 
kullanıyorum: Bunun içinde Kuvayi Milliyenin 
ihtilâlcisinden, bugün yedinci devrenin şu sıra-

' larında yer alan mebusana kadar, ve Sakarya 
şehidinden köydeki ilk mektep hocasına kadar, 
bütün insanlar ve gayretler mündemiçtir. Bu 
kadronun bugün gördüğümüz partiler bir nevi 
muhalefet partileri olarak ortaya çıkan partiler 
memleketin demokratik terbiyesi için yıllardır; 
girişmiş olduğu teşebbüsler ve müsamaha saye
sinde vücut bulmuş teşekküllerdir. Onun için 
bunların mevcudiyeti ve bunların konuşması, 
yazması, söylemesi bu memlektin kastlara, sı
nıflara, doktrinlere bölünmemiş olduğu hakika
tini değiştiren bir keyfiyet değildir. Böyle ol
duktan sonra ve memleket bu suretle parçalan
mamış olduktan sonra bu suretle parçalanmış 
olan memleketlerin bir uzlaşma zarureti olarak 
kabul ettikleri şeye bizim gitmemiz için hiçbir 
sebep ve zaruret yoktur. Buna karşılık memle
ketin böylece her idari cüzütammın bir seçim 
bütünü teşkil etmesinde, bu Meclise gelecek mil
letvekillerinin bütün milletle, vatanm en hüc-
ra köşeleriyle yakından tanışması 've bunun sağ-
lıyacağı menfaatler mündemiçtir. Onun için 
temsili, nisbi, asla düşünmediğimiz ve asla düşü-
nemiveceğimiz bir sistemdir. (Bravo sesleri). 

T. B. BALTA (Rize) — Sayın arkadaşlar; 
sayın arkadaşımız Adnan Menderes bu gün mü
zakere etmekte olduğumuz ve hakikaten bu mil-
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letin siyasî hayatında Halk Partisinin başar
mış olduğu büyük bir inkilâp hamlesini ifade et
mekte olan kanun tasarısı hakkında esas itba-
rüe terviçkaâr davranmakla beraber bazı kısım
ları hakkında kendi partisi zaviyesinden aykırı 
mütalâalarda bulundu. Fakat mütalâalarla kal-
mıyarak, biraz evvel hepimizin alâka ve mem
nuniyetle dinlemiş olduğumuz .Sayın İçişleri Ba
kanının izahatı ile, ne kadar güzel ceryan etti
ği, yani ilk tatbik safhası olmasına rağmen ne 
kadar başarı ile yapılmış olduğu gözlerimiz önün
de tebellür etmiş olduğu halde, Belediye seçim
lerine telmih ederek bu yapılacak milletvekilli
ği intihabını da aynı şekilde yolsuz olmaması 
gibi br mütalâa yürüttüler. 

Sayın arkadaşlar; başlamakta olan çokpar-
tili siyasî hayatımızda bu tarzı mütalaları ben 
bu memleketin gelişmekte olan demokrasi cephe
sinden tehlikeli görmekteyim (Bravo sesleri, al
kışlar) Yapılmakta olan veya yapılan bir in
tihap sistemini baltalayacak ve onu olduğundan 
başka türlü gösterecek bu memlekette teessüs 
eden siyasi rejimi ve idari rejimi yanlış anlata
cak şekilde sizler ve hareketler hiçbir zaman ya
pıcı bir muhalefete yakışmıyan solot bir hareket 
tarzıdır. (Bravo sesleri). 

Hikmet Bayur arkadaşımızın mütalâasına iş-
trak ederek beyanatta bulunan Adnan Menderes 
dikkat etmeli idi. Hikmet Bayur, maatteessüf 
kabul etmek lâzımdır ki, bu türlü ölçüye sığma
yan mütalâaları ile, işleri çok kerre yanlış gös
terdiği vâkıdır. Fakat teessüs etmekte olan bir 
parti adına konuşan Adnan Menderes arkada
şımız, bilhassa Sayın İçişleri Bakanının bu se
çimlere vatandaşların % 60 şından fazlasının 
iştirak ettiğini bildiren memnunluk verici sözle
rinden sonra bu seçimlerde umumi olmak bu 
yolsuzluk olduğunu işaret edecek şekilde konuş
mamalı idiler. Hikmet Baur arkadaşımızın, aşağı 
yukarı rey verenlerin Hükümetin tazyikine 
dayanamıyan kimselerdir, şeklinde tavsifine dik
kat etmek lâzım gelir. Yolsuzluklar her seçimde 
olduğu gibi bu son seçimde de münferid olabilir. 
Fakat bu şekilde umumi ve samimi ifadeler 
memlekette reyini kullanan % 60 dan fazla va
tandaşa yanlış bir isnattır. Bu yanlış isnada, 
karşı, Milletvekili olarak, feveran etmesi vazife 
telâkki ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) Hikmet 
Bayur arkadaşımız, görüşmekte olduğumuz ka
nunda vaka, tek dereceli seçime gidilmiştir, bu 
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iyi bir şeydir, amma kanun hükümleri itibariyle 
aşağı yukan iktidar mevkiini tutmaya matuf 
olan bir kanundur, bu itibarla kanun bu şekliyle 
çıkarsa iktidar mevkiini ancak ihtilâl ile devir
mek lâzım gelir, şekline, aşağı yukarı bu yolda 
bir mütalâada bulundular. Fakat bu kadar ileri 
bu kadar aşırı bir mütalâa serdederken bu mü
talâanın mesnedini göstermediler. 

H. BAYUR (Manisa) — Göstereceğim... 
T. B. BALTA (Devamla) — Göstermediler, 

göstermeleri lâzım ve zaruridir. 
Saym arkadaşlar; C. H. Partisi olarak ve 

partiyi burada temsil eden üyeleri olarak kendi
mizi iktidar mevkiinde tutmak için bir kanun 
getirmedik. 

Biz buraya millet iradesinin en iyi şekilde te
cellisini temin edecek bir kanun teklifi getirmiş 
bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu itibar
la kanun içinde eğer bu iradeyi tecelli ettiremi-
yeceğine kani oldukları noktalar varsa bu ka-
naatlannı bu kürsüden delilleri ile ifade etme
leri, hattâ bu kürsüye gelmeden evvel de, bir 
milletvekili olmak sıfatiyle bu kanunları müza
kere eden komisyonlara iştirak ederek mütalâa
larını bildirmeleri yerinde olurdu. (Tabii ses
leri) Hikmet Bayur ve seçimde muhalif partili 
arkadaşlarımız, pekâlâ, kendilerinin âza bulunma
dıkları komisyonlara gelip mütalâa yürütmüş
lerdir. Ben biliyorum, Hikmet Bayur arkadaşımız 
da Bütçe Komisyonuna gelerek kendi dairei in-
tihabiyesiaıi alâkadar eden hususlarda söz söyle
miştir. Bütün memleketin mukadderatını alâ
kadar eden bunun gibi bir mesele müzakere edi
lirken Adalet, İçişleri ve Anayasa Komisyonla
rına girerek orada pekâlâ fikirlerini öne sürebi
lirdi. Fakat böyle yapmamış, hudut ve şümulü 
belli olmryan bir şekilde, sebepsiz, delilsiz, tama-
miyle haksız olarak partimizin milli iradesine 
aykın olarak iktidar maevkiimde tutunmasını he
def tuttuğunu iddia etmiştir. Müsaade buyurur
larsa bu tarzı ifadeyi, tekrar edeyim, bu memle
kette serbest muhalefet sisteminin iyi bir alâmeti 
olarak telâkki etmekte mazurum. (Bravo sesleri.) 

Adnan Menderes arkadaşımız, siyasi parti 
temsilcilerinin seçim komisyonlarında bulunma
sını iyi bir hüküm olarak telakki etmektedir. 
Yalmız bu komisyonlara iştirak eden parti temsil
cilerinin salâhiyetlerini kâfi bulmamaktadır. Ya
ni bu temsilcilerin talebi üzerine zabıt tutulmalı 
imiş, birr,takım idari ımuameleleır cereyan etmeli 
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ÎBDS. Müsaade sfeuyansttiilaT, böylebir yetki, | 
hu^si balsamlarla, yapılmakta «uan şeşimi uıü-
teıasHüyîsn ia-'öç vetonun hakkiüda iKütemadiyen I 
mt^üföt işftattnak ^gibi k#fcü setieeler verebilir 

Bu itibarla, bi&a?af ohnası îâzEitgelen ve o j 
s t i lde -kurulmuş edan bir heyetle kullanılması 
sadeee müşahid sıfotiyle gönderilen 'bir aat 'a si
yasî ihtiraslarla 4a*hân ve ihtimali :bulunân böy
le bir y^rreri lemez. 

Adnan Menderes arkadaşımız daha mühim 
bir hükme temas ettiler^ dediler ki'eskiden in
tihap şubesi , esas olarak, bucaktı. Bucak 
»Merinden öyle anlıyorum ki, kendi kanaatla-
fma 'göre iyi %ir sistemdir, ©u gün ise 900 kişi 
için bir seçim sandığı kabul etmek suretiyle kabul 
edilen*esas aşağı yukarı>her !köyde*bir intihap san
dığı bulundurmak neticesini «ağlıyacaktır. Bu 
vatandaşın reyini 'kullanması için hayırlıdır, am
ma, buyuruyorlar, bu 'kader seçim kurulları 
için heyetler %ulma'k güç olaeağı için tatbikatta 
-büyük-müşkülâtı mucip ölür. Bendeniz bunu 
anlıyamadım: Bu, hakikaten siyasî 'partiler için, 
Devlet mekanizması için ^elbette bir müşkilât-
•tn\ *Herköye, 500 kişiye kadar, sandık götür
mek 'güçtür. 'Fakat bunu g^imek mecburiye
tindeyiz, kendileri de kabul ediyorlar. Çünki 
vatandasın en kolay şeklide reyini kullanması
nı «ağlamak vazifemizdir ve kanun bunu temin 

•etmektedir. Bunu temin» edenkanunun,millet ir a-
desinin en güzel tecellisi 'olduğunu muhterem 
Hikmet B»yur arkadaşımızın da kabul etmesi ye
rinde • olur. Evet 'güçtür, hakikaten güçtür. Fa
kat bu güçlüğü iktiham ötmeye mecburuz. Bu 
aynı mamanda, propaganda yapmak mecburiye
tinde olan partiler için güçlük doğuracak, her 
yerde partilerin temsilci bulundurması -güç ola-
eak. Amma biz konan partilerin egoist men
faatleri için'değil millet iradesini en iyi tecel
li ettirmek içm kabul ediyoruz. (Doğru sesleri) 

Yalnız' handenizin ̂ hatmma gelen ve komisyon
dan öğrenmek istediğim »bir nokta var. 'Kanundaki 
'hüküm hef mıntakada, intihaba iştirak etmeyen 
partilerin de temsilci bulundurmasına imkân 
verecek şekildedir. Kanaatimce intahaSba iştirak 
etmeyen partinin 'temeitei bulundurmasında -bir 
iayda yoktur (©oğru «esleri), -Çünki intihaba 
•iştirak etmemek suretile vatandaşlık vazifesini 
yapmay»» rpartiye böyle, Oüaumsuz bir hak tanı
mak doğru değildir?. 

Bu, .sadece löfumsnz teaviriere yöl açmak 

olur. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin eskileri ol

duğu ve binaenaleyh onların da tekrar yeni
den intihabının lâzımgeldiğini Demokrat Parti 
müdafaa etti ve delil olarak da, madem ki yeni 
girmekte olduğumuz seçim devresinde bitaraf
lığı temin gayesiyle belediye meclisleri yeniden 
seçilmiştir, o halde aynı şekilde seçimi mahalle 
ve köylerde de yeniliydim, buyurdular. Müsa-

| ade ederseniz, bu görüşün de yerinde olmadığı
nı arzedeceğim: 

Milletvekili seçiminde belediye meclislerinin 
hususi bir dururmu vardır : Asıl intihabı sevfc 
ve idare eden, doğrudan doğruya belediye mec
lislerinin içinden çrkan seçim kurullarıdır. Bu 
bakımdan belediye meclislerinin intihabının ye
nilenmesi lüzumu ile köylerdeki heyetlerin in
tihabının yenilenmesi lüzum yekdiğeri ile mu
kayese edilmemelidir. 

t. ARVAS ((Van) — Onu da yapsak mem
nun edemeyiz. 

T. B. BALTA (Devamla) — Fakat ne olur
sa olsun mesele intihabı bitaraf olarak yap
maktır. Bunu ne kadar temenni etsek azdır ve 
zaten bu intihabı bitarafane yapmak için ilgili 
mercilerce itina gösterilmiş olduğu, yine sayın 
İçişleri Bakanının burada verdiği izahat ve ba
zı muhaliflerimizin, muterizlerimizin aksine ola
rak muhtelif yerlerde muhtelif arkadaşlarımı
zın yaptığı müşahede göstermektedir. 

Adnan Menderes arkadaşımız, seçim mura
kabesinin kısmen kazai mercilere tevdii hakkın
da bir mütalâa yürüttüler. Fakat bunun nasıl 

I olacağına dair bir fikir ileri sürmediler. Ben
deniz bu mütalâayı bu vesile ile yersiz bulmak-

( tayım. Kendilerinin de haklı olarak işaret et-
] tikleri gibi bu kanun esasen mevcut olan ve 

memlekette aşağı yukarı uzun bir tatbik dev
resi geçiren ve herkesin de alışmış olduğu bir 
sistemi bozmamaktadır. O intihap sistemi için
de seçim derecesi bakımından esaslı bir hamle 
yapmaktadır. Hepimizin alıştığımız ve -kendile-
rinin de intihap edildikleri usulü değiştirmek 
için esaslı bir delil ileri sürmediler. Kaldı ki; 
seçmenlerin seçim hakkını tanımamak gibi yol
suzluklar vukuu halinde alâkadar mahkemeye 
müracaat imkânı esasen mevcuttur, mevcut 
sistem de müemmendir. Binaenaleyh vatanda
şın haiz olduğu seçim hakkını ketmedecek mü-

I dahaleleri önliyeeek tedbir esasen mevcuttur. 

— « J — 
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Bu vaziyette rey muamelelerinin, esası halk ta
rafından intihap edilen heyetlere dayanan bu
günkü sistemi bendeniz şahsen yerinde mülâha
za etmemekteyim. Kendi noktai nazarlarını esas
lı surette ifade etmediklerine göre bu noktada 
daha fazla mütalâa yürütmeğe imkân yoktur. 

Sayın muhalefet partisinin ehemmiyetle üze
rinde durduğu ve fakat tafsilini yapmadığı bir 
konu, nispî temsil usulüdür. Muhalefet partisi, 
anlaşılıyor ki, memlekette nispî temsile gidelim 
diye katı birşey söylemiyorum. Yalnız bu işi 
etüd edelim, demek istiyorum. Zira Hüküme
tin bu husustaki düşüncelerini gerekçede söyle
mediğini ifade ediyor. 

Sayın arkadaşlar, ne zamanınız ne de mü
zakere edilmekte olan kanunun çerçevesi intihap 
sistemleri hakkında bu kürsüden uzun uzadıya 
izahat vermeğe müsait değildir. Fakat şunu ka
bul etmek lâzımdır ki nisbî temsil usulü ne zan-
nolunduğu kadar basittir, ne de zannedildiği kadar 
arzuya şayan bir şeydir. Memleketi temsil eden 
Mecilste her partiye yer vermek değil, hiç ol
mazsa vatandaşların asgari bir reyini kendisin
de cemeden partilere yer vermek zarureti var
dır. Bugünkü sistemimiz de, vilâyetler itibariy
le seçim yapılmakta, muayyen mebus sayısı tes-
bit olunmaktadır. Sistemimiz her vilâyette nisbî 
ekseriyeti temin eden zevatın Meclise milletvekili 
olarak gelmesi esasına dayanmaktadır. Bu şu 
oluyor! Milletvekili seçebilmek için bir vilâ
yetin hiç olmazsa nisbî ekseriyetini kazanmak 
zarureti vardır. Bunun neticesi şudur ki ; mil
letvekilliği gibi milletin heyeti umumiyesine şâ
mil bir temsil salâhiyeti için hiç olmazsa bir vi
lâyet dâhilinde nisbî ekseriyeti kazanmak lâzım
dır. Seçim dairelerinin büyüklüğü, küçüklüğü 
noktası hariç, bu birçok ileri memleketlerde tat
bik edilen kendisine göre bir usuldür. Bunun 
muhakkak faydası vardır. Temsili nisbî de ne 
olacaktır. Nasıl bir temsilî nisbî düşündüklerini 
beyan buyurmadılar. Zaten kendileri bir teklif
le ortaya çıkmadılar. Nisbî seçim bakımından 
muhtelif sistemler düşünülebilir. Meselâ bunun 
bazı memleektlerde tatbik edilen, namzetlere 
değil, partilere rey vermeğe müncer olan ve bu 
itibarla milletvekilliğini gayrişahsi bir hale ge
tiren ve ilim sahasında da birçok tenkitlere mâ
ruz olan sistemler de vardır. 

Memlekette tek dereceli sisteme giderken ve 
memleketin şimdiye kadar tatbik ettiği ve alsş-
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mış bulunduğu memleketimizde bulunan usul 
yerine böyle bir usul düşünmesinin sebebini so
ruyorum. Bu memlekette bugün mevcut olan 
intihap usulü yerine başka bir usulü ikame için 
ne gibi mülâhazaları vardır, bu kürsüden bunu 
ifade etmeleri lâzımgelirdi. Yoksa sadece tem
sili nisbî gibi bir kelimeyi kürsüden ifade etme
leri ne düşünüldüğünü ve bunun için sual sor
ma tan kâfi değildir. 

Görüyorsunuz ki ileri sürülen mütalâalar, 
yapmakta olduğumuz inkilâp hamlesinde her
hangi bir değişiklik yapacak mahiyette değildir. 
Onun için bendeniz maddelere geçilmesini rica 
ediyorum. (Alkışlar.) 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, işin 
esası itibariyle böyle tek dereceli, dosdoğru mil
letin iradesine müracaat imkânını veren bir 
kanundan müteşekkir olmamak ve tebrik et
memek imkânı yoktur. (İşitemiyoruz sesleri). 
Arkadaşlar, yalnız bazı usuller vardır ki o usul
leri cebren kötü yapalım deseniz de yapamaz
sınız. Çünkü esaslar güzel vazedilmiştir. Yîrie 
bazı esaslar vardır ki ancak hüsnüniyetle ele 
alındığı takdirde iyi netice verebilir. Samimî 
olarak burada açık konuşursak jandarmadan, 
Devletin en yüksek makamına kadar iktidar 
partisinde bulunurken bundan bitaraflık bekle
mek biraz safdillik olur. (Ne yapalım sesleri). 
(Gürültüler). 

A. SUNGUR (Yozgad) — Jandarmayı kaldı
ralım mı? 

E. SAZAK (Devamla) — Az konuşacağım, 
bütün arkadaşlarımın vicdanlarına müracaat 
ederçk söylüyorum : Kendileri tamamen bitaraf 
olacaklarına inanıyorlar mı? (İnanıyoruz ses
leri). Şimdi dinlediğim Dahiliye Vekilimiz hep 
bize inanmryan, bize şöyle, bize böyle diye ko
nuştu. Kendisi demek hem hâkim vaziyetinde, 
hem de hakem vaziyetindedir. Yani hâlrim da
vacı, muhzir dahi şahit. 

1. ARVAS (Van) — Ahmet Emimin maka
lesinden aynen. 

E. SAZAK (Devamla) — Arkadaşlar müsa
adenizle; bu işte acemiyiz, kabul ediyorum. 
Hazımsızlık olabilir. Fakat bu dâvayı başa çr-
karmak zarureti de vardır. Bilmiyorum, bende-
nizce buna bir fren bnlmak lâzımdır. Bir fren» 
ister bu. Fren olmazsa siz ne kadar hüsnüni
yetli olursanız olunuz, işin başında buhradn* 
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ğumuzdan bunu iyi de yapabilir, kötü de ya- I 
pabilirsiniz. Nede olsa herkes kendi menfaati
ni sever. Bunun makul derecesine razıyım. 
Amma; hakikaten fena tatbikat da görülmüştür. 
Bunu iyi yapmazsak arkadaşlar, benim gördü
ğüm bu millet iradesinin, adı, şekli ne olursa 
olsun herhangi bir tazyik altında olması ileri
de derin bir uçurum açar. Bu işin aslına bir 
fren lâzımdır, hatırıma gelen frenler de varr 
dır. (Söyle, söyle sesleri). Şimdi söylemişim, 
söylememişim, ne olacak? Kellim kellim lâyen-
fa. (Söyle, belki kabul ederiz sesleri). Yani 
arkadaşlar, vaziyeti olduğu gibi bilelim. En 
inandığım Tahsin Balta arkadaşım bile parti
cilik gayretiyle kendikendini aldattı. 

t. ARVAS (Van) — Sizinki nedir? 
E. SAZAK (Devamla) — Belki de dünyaya 

nazaran acemiyiz, bunu kabul edelim. Amma 
bu yapılan işleri gayet iyi yaptık falan dersek 
siz de inanmazsınız, biz de inanmayız, millet de 
inanmaz. (Biz inanıyoruz sesleri). (Söyle, söy
le ne yapalım, bir tavsiyede bulun sesleri, gü
lüşmeler). 

H. BAYUR (Manisa) — Bir iki söz söyleye
ceğim arkadaşlar, Tahsin Bekir Balta arkadaşı
mız benim sual takririm dolayısiyle söyledikle
rimi burada mevzuubahis etti ve yine söyleme
diğim şekilde bazı şeyler söyledi. Onu bir defa 
düzeltmek isterim. 

Ben demedim ki, her rey veren baskı altında 
vermiştir. (Dedin dedin sesleri). Ben dedim ki; 
rey verenlerin bir kısmı kanaatleri icabı vermiş- j 
tir. Bir kısmı da baskı altında vermiştir. (Gü
rültüler) Şimdi görüştüğümüz kanun hakkında 
maddelere geçince yine göstereceğim ki bu ka
nun iş başında bulunan, Hükümetin lehine işler 
bir kanundur. Bunu herkes anlar. Zor bir şey 
değldir. Niçin komisyona gelmedin diyorlar. 
Şaşarım, rey sahibi olmadığımı bir komisyona 
gelsem de gelmesem de netice aynıdır. Teklif ya
pacaksam bunu buradan yaparım. Hiç olmazsa 
burada rey Rahibiyim. Bir arkadaşa sen niçin 
encümene gelmedin diye söz söylemeyi acaip bu
lurum. 

A. İNAN (Çankırı) — Muhterem arkadaşlar; 
benden evvel söz alan arkadaşlardan Reşat Sirer 
ve Tahsin Balta; bu kürsüden, yeni tasarının 
demokratik esaslara tamamı ile uymadığına ait 
tarizler hakkında lâzım gelen cevapları tafsilâtı 
ile vermiş bulunuyorlar. Yani bununla şunu de- | 
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mek istiyorum ki, bendenizin söylemek istedik
lerimden intihap makanizmasma ve intihap 
prensipine ait kısımları bu iki arkadaşım hem 
salâhiyetle hem de belagat ile ifade etmiş bulu
nuyorlar. Binaenaleyh, bendeniz, sözlerimin bu 
kısmını hazfedeceğim. 

Arkadaşlar, burada henüz resmi muhalefeti 
temsil edenler içinde bulunmayan, müstakil va
ziyette müstakil mevkide mütalâa beyan etmekte 
olduğunu gerek yazı ile gerek sözle, çok kerre-
ler tekrar etmiş bulunan, amma şu saati içinde 
söylenmiş olan sözlerde ve serdedilmiş olan 
mütalâalarda muhalefetle hemfikjir olarak ko
nuşmakta, yazmakta ve bildirimler yapmakta 
olduğu da herkesin gözünde bulunan arkadaş
lardan Hikmet Bayur arkadaşımızın vaziyeti 
itiraf edeyim ki, ben de çok acı hisler uyandır
mıştır. Şahsi konuşmak jiçin en küyük bir kas-
dim yoktur. Arkadaşlar, bu teşrii hayata k a t 
lan arkadaşlarmzn içinde Büyük Millet Meli-
sinde söz söy7|ımek şerefini iktisap etmezden 
evvel, söz söylemek şerefine nail olmak hazziyla 
huzurunuza çkmak müsaadesini almadan evvel 
aylarca hattâ yllara varan müddet zarfında Hik
met Bayur bu gürsüye her geldikçe bütün Meclis
te bulunan arkadaşların, bitaraftır, samitmidirı İter 
söyler amma doğru söyledikleri de vardır, di
ye dinlendiğine vâkıf olan arkadaşlarınızdan 
biri olarak, Hikmet Bayur'u son kürsüye geliş
lerinde, onun sözlerinin delâlet ettiği mânayı 
ve kasdı anlamıya ça kşarak danliyen arkadaşı
nız sıfatiyle ifade edebilirim ki, onun sözleri
ni dinlemekten ancak acı duydum. Acı iki iti
barladır: Birkere insan hayatında memlekete, 
millete hzmet yolunda sevdalı olanların da
hi kendilerine göre beslediklterji emelleri var
dır. Bu emeller ulvi olduğu müddetçe şayanı 
ihtiramdır. Acaba ulvi olduğundan başka tür
lü bir maksat ta mevcut mudur diye bir saklı ta
raf aramak temayülünü duyacak kadar onun 
ulviyeti hakkında herhangi b|ir sebep elde et
meksizin şüpheye düşmek benim için ahlâki za
aftır ve hatadır, amma arkadaşlar bazı fikirler 
vardır ki, ulviyet perdesü arkasında saklı mak
satlar artık gizlenemez hale gelir. Hikmet Ba
yur arkadaşımızın konuşmalarında bu itibarla
dır, ki, acı duymamak elde değildir. Hikmet 
Bayur arkadaş bu memlekette nedir? Büyük 
Millet Meclisi kürsüsüne kadar gelebilen, on
dan evvel bilim hayatında adı olan ve mem-



B : m a. 
leket gençliğine inkilâp dersi veren bir arka
daştır. 

H. BAYUR (Manisa) — Bu nutkun mak
sadı necHiır? Sadetle alâkası nedir? 

A. İNAN (Devamla) — Sadedin dışında de-
değildir. Sizi sükûnetle dinliyen arkadaşardan 
biriyim. Beni de dinlemek lûtfunda bulunursa
nız minnettarınız oturum. 

Bu arkadaş son konuşmaarmda devamlı olja-
rak Büyük Meclisin meşruiyetini şüpheli gös
termekten başlıyarak Millet Meclisinin her va
kit, kendilerinin müdafii olduklarını ilân et
tikleri demokrasi esaslarını daha ileri hamleler
le tahakkuk ettirmek yolundaki gayretlerini de 
baltalamakta en ileri giden arkadaş olarak mü
temadiyen her iyi işin arkasında dahi bir kö
tülük mevcut olduğunu ispat etmek yoluna git
mektedir. Kötülük olabilir diye işaret etmek
te amma, kötülük olmaması için bir işarette 
bulunmadan konuşmakla mütemadiyen bu ar
kadaş bu şekildeki beyanatiyle bu Mecliste bu
lunanları millet nazarında vekâletlerinin meş
ruiyetinden şüphe uyandırmağa hizmet edebi
lecek ve bazıları tarafından, hattâ birçokları 
tarafından öyle telâkki olunabilecek konuşma
larda bulunmaktadır. Bendeniz şimdiye kadar-. 
ki maruzatımla buna işaret etmek istediğim 
için mâruzâtım yersiz ve sadet haricinde telâk
ki edilemez. Vaktiyle bu Meclis içinde bulu
nan Hikmet Bayur'u daima sabırla ve sükû
netle dinliyen ve son zamanlarda Hikmet Ba
yur'u dinlemek için fevkalâde sabır ve itidal 
göstermeğe çalışan ve haysiyeti yaralanan ar
kadaşlarınızdan biri olarak, Hikmet Bayur ar
kadaşımız müsaade etsinler de, kendileri için 
de bukadarını söylemiş olalım. 

Hikmet Bayur seçim hakkındaki soru mü
nasebetiyle ne söyledi? Seçim yolu ile iktidar 
partisi devrilemez. Evet, seçim yolu ile parti
nin biri gidip, o birinin gelmesi tabiî mukad
derdir ve seçim demek mutlaka bir partinin 
iktidar mevkiinde kalkması veya kalması de
mek değildir. Seçim demek bir partinin zaman 
zaman iktidarda kalması veya milletin iradesi
ne lâyıkiyle uygun bir şekilde çalışmamış ise 
onun yerine başka bir partinin, milletin ira
desiyle, geçmesi demektir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, bu kanun tasarısını iktidarı elinde 
tutmak için getirmiş değildir. Amma Hikmet 
Bayur arkadaşımız dedi ki; bu iktidar partisi 
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I bu kanunla devrilemez. İlk olarak öyİe bir kâ^ 

nun tasarısı getireceğiz ki, hizmeti ne olursa 
olsun, yaptığı eserler ne olursa olsun, .derhal 
devrilecek. Böyle şey mi olur arkadaşlar? Hat
tâ diyorlar ki, daha acısını söylüyorlar, diyor
lar ki, milletin muhalefeti de olsa % 60, % 70 
bu iktidar partisini değiştirmiye imkân yoktur. 
Niçin böyledir? Onun esası ve sebebi de yok
tur. En kötü tarafı da budur. 

H. BAYUR (Manisa) — Maddelerde söyli-
yeceğim. 

A. İNAN (Devamla) — Evet. O halde nasıl 
olacak? Rey ve iradesini bildirmek millet bir 
iktidar partisini kaldırıp, öbür partiyi iktida
ra getirmek yolunu bulamazsa ne olacakmış? 
Millet başka yollara gidecekmiş ve millet bu 
başka yollara gitmeye bir kere karar verirse 
Hikmet Bayur gibi kemali cesaretle daima mil
letin huzuruna çıkıp hakikati konuşmak vasfı
nı taşıyanlar bile elele verseler artık bu cere
yanın önüne geçemiyeceklermiş. Yani halk bu 
partiyi ihtilâl ile mi devirecek? Bunu demek is
tiyorlar. Onu beklemesinler, bu, olmryacak ar
kadaşlar. Olmıyacak arkadaşlar; çünkü bu mil
letin selâmeti onların düşündükleri gibi yalnız 
kendi fikirlerinde olanların elele vermesine ve 
çare aramasına müftekir değildir. Türk mille
tinin yurtseverliği kadar iyiyi ve kötüyü seç
mesini bilir olması bu mesut yurdun üstünde 
yaşryan vicdan ve aklıselim sahipleri için en 
büyük teminatıdır. Türk milletinin şuuru onun 
iradesinin tecellisi için, Türk milletini partiyi 

I devirmek için ihtilâle sevketmiyecek kadar sağ
lam ve inanılacak kuvvettedir. Böyle bir günü 
beklemesinler, gelmiyecektir. 

Arkadaşlar; söz alan arkadaşlardan Adnan 
Menderes dediler ki, tek dereceli seçim demok
rasinin ileri bir hareketidir. Bu hal halkın ol
gunluğuna inanışın bir zaferidir, dediler. Haki
katen halkın olgunluğuna inanışın bir zaferi 
olarak kanun tasarısı, Büyük Meclisin huzuru
na gelmiştir. Bunu böyle kabul etmek lâzımdır. 
Amma bu arkadaşım, bunun yanında bunun ar
kasından, doğru anladımsa, Adnan Menderes'
in bir kısım sözlerini, Belediye seçimlerinde 
görülen yolsuzluklar, kendilerince mevcut far-
zedilen yolsuzluklar, Büyük Millet Meclisi aza
sının seçiminde de tekerrür edecek ve devam 
edecek olursa tek dereceli intihabın kıymeti kal-

I mıyacaktır. Adnan Menderes'in sözlerinin hü-
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tasasını, ben böyle yapabilirim. 

Arkadaşlar, Milletin olgunluğuna inanışm 
zaferi olan, Büyük Meclisin huzuruna getiril
miş alan, kanun tasarısı hakikaten bu inanışın bir 
ifadesi olarak kabul edildikten sonra milletin 
olgunluğunun bu mertebeye varışında hizmeti 
olan parti, 6 aydanberi hali teşekkülde bulunan 
muhalefet partisi midir? 

Arkadaşlar, Türk milletinin tek dereceli se
çime gidecek kadar husulüne inanılan olgunlu
ğu aşağı yukarı bir asra yakın zamandanberi 
birbirine eklenen felâketlerden alınan derslerin 
muhassalası diye ifade edilebilir. Amma, bunun 
içinde en büyük pay son çeyrek asrındır. Yani 
Cumhuriyet Halk Partisinin memleketin idare
sinde ve hizmetinde millet iradesinden emir ala
rak çalıştığı gündenberi bu milletin olgunluğuna, 
anlayışına beraber olma muhabbetinin takdiri 
etrafında toplamşıyla sağlamada Cumhuriyet 
Halk Partisinin hizmeti mutlaka ön safta ve baş
ta telâkki edilecek bir hizmet değil midir ? öyle 
ise bugün Cumhuriyet Halk Partisi İdaresinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinde valisine 
inanmıyacaksın, Bakanına inanmıyacaksın, me
muruna itimat etmiyeceksin, polisi tesir altın
dadır, memmuru menfaat peşindedir, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ekmek dâvası peşindedir di
ye bütün bu insanların yüksek vatanperverlik 
duygularından memlekete hizmet etme aşkla
rından şüpheye düşmek için insanın nasıl bir 
muayyen noktai nazara saplanıp kalmağa zebun 
olarak konuşması lâzımdır. Başka türlü bir ne
ticeye varmak imkânı yoktur. Evleri gezen po
lis memuru, vatandaşlara reylerinizi kullanaca
ğınız sandık falan yerdedir, der. Bunlardan 
reyini kullanmamış olanlar varsa kullanması için 
hatırlatanlar da olur. Bunlar bazı arkadaşların 
kafasrnda yaşayan ve oradan başka hiçbir yer
de yaşamıyan ve vehmin mahsulü olmaktan baş
ka bir şekilde ele alınamaz. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, başka bir sebeple Türk adliyesi 
hakknıda, şu ve bu makamda olanların tesiri 
altmda kalabilir faraziyesini, bir usul meselesi 
olarak, ağzımızı açmadan oturduğumuz sıra
lardan dinledik. Adliyeye manmıyaeağız. İda
reye inanmıyacağız, memuruna inanmıyaeağız; 
okumuş, ömrünü bilgiye tahsis etmiş, hayatını 
kemali namusla geçirmiş amma şimdi Devlet hiz
metinde hayatını kazanmakta olanlara menfaat 
payına bağlıdır diye itimat etraiyeeeğiz. O halde 
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I neye inanacağız1? Ne yapacağız, memleketi hangi 

anlayışla, hangi şuurla, hangi idrakle idare ede
ceğiz? (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; böyle bir şeye inanmak için 
böyle bir şeye hüküm verebilmek için, mutlaka 
muayyen bir maksadın mahsulü için her hare
keti mubah telâkki edecek sakin bir zihniyete 
zebun olmak lâzımdır. Amma bilinmesi lâzım
dır ki bu milletin olgun şuuru bilmektedir, an
lamaktadır ve takdir etmektedir ki Cumhuriyet 
Halk Partisinde ve onun idare edenlerde sakim 
zihniyet değil, selim bir his, mübarek anlyayış 
hâkimdir ve daima böyle kalacaktır. (Bravo 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oy vermiyen arkadaşlar 
var mı? Oy vermiyenler lütfen oylarını versin
ler. Oy toplama işi bitmiştir. 

S. TUNCAY (Siird) — Efendim, bendeniz u-
I zun mâruzâtta bulunmıyacağım. Bana takad

düm eden sayın arkadaşlar, bu kanunun kusur
lu olduğu iddialarına cavap verdiler. 

Bendeniz yalnız bir noktayı tebarüz ettirmek 
isterim. Mütemadiyen muhalefet gazetele
rinde, muhalefet erkânının beyanatında şurada 
burada görüyoruz, güya demokrasinin tam teza
hürü için nispî intibahın bir esas teşkil edece
ği yolunda sözleri vardır. Bendeniz mâruzâtımı 
bu noktada teksif etmek istiyorum. 

Demokrasi halk iradesinin tezahürüdür. Bu 
tezahürün cereyan şekli ik türlüdür. Birisi ma-
joriter sistem denilen ve ekseriyetin ortaya koy
duğu reylerin neticesi olan Meclislerle idare sis
temidir. Birisi de proporsiyonal sistemdir. On
da nispî temsil esası bir noktai harekettir. Bu 
ikinci şık bir takını ufak devletlerde itibar gör
müştür, Bulgaristan'da, Belçika'da, Yunanis
tan'da, şurada burada vardır. 

Bunlarda, bu sistemin kabulüne saik, o mem
leketlerde muhtelif sunufu efkârın taayyün et-
mesidr. Oralarda bir çok partiler, hattâ otuz 
kırkı bulan partiler görülür. Ve oralarda hükü
met ancak koalisyonlar idare etmek mecburiye
tinde kalır. 

Bunun mahzuru aşikârdır, bu kabîl memle
ketler hiçbirzaman bir manzumei efkâr teessüs 
edemez. Hükümetler daima değişir. İşte Fran
sa 'nın hali ortadadır, Belçika 'nın hali meydanda
dır, Yunanistan keşmekeş içindedir. Biz devamlı 
hükümetlerle idare olunmak isteriz. İnkılâp 
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hamlelerimizi başka suretle yapamayız ve tesa
düflere kendimizi arz edemeyiz. Zaten demokra
si tesisatını en mütekâmil surette ibraz eden 
memleketlerde bu usul merduttur. 

Tarihlerinin hiçbir safhasında bunu tecrübeye 
koyulmamışlardır. İşte Amerika, işte ingiltere or
tadadır. Oralarda majorker sistemi hâkimdir. 
Yani bizim tuttuğumuz intihap yolu oralarda 
da kabulolunan, ihtiyar olunan sistemdir. Bunu 
tebarüz ettiryorum. 

Bendeniz muhalif partiye şunu tavsiye ede
bîm: İnşallah kendileri mevkii iktidara geldikleri 
zamanda bunu tatbik etsinler. Bizim de kusuru
muz bu olsun (Maazallah, Allah geçinden ver
sin sesleri) 

K. GÜLEK (Bileci) — Sayın arkadaşlarım, 
yüksek huzurunuzda konuşulmasına başladığı
mız kanunla yeni bir inkılâp hamlesi atmakta 
olduğumuz kanatindeyim. 

Gerçekten tek dereceli seçimle, seçim emni
yetini sağlamakla, muhalif partilere müşahede 
hakkı vermekle demokrasi alanında yeni bir 
adım atıyoruz. 

Bu adınım ilk tecrübesini geçenlerde yaptık. 
Bir kaç gün evvel yapılan belediye seçimlerinde 
millet olgunluğu ile gösterdi. Belediye seçimleri, 
hakikaten iftiharla gördük, muvaffak oldu. Tek 
dereceli seçim memleketimizde ilk defa tatbik 
ediliyordu. Buna rağmen, biraz evvel İçişleri Ba
kanının ağzından dinlediğimiz gibi, seçime ka-
tılanarm memeket vasatisi % 64 gibi büyük bir 
nispete erişmiştir. Bu, hakikaten iftiharla söyle
meğe değer bir olaydır. Bunu burada belirtmeği 
bir vazife bilirim. Arkadaşlar, bu iftihara de
ğer iştirak nispetini ve hakikatte muvaffak olmuş 
bir eseri küçümsemek, kötü göstermek ve dünya 
efkârına fena bir iş yapılmış olarak göstermek 
memlekete iyilik etmek değil, haksızlık etmektir. 
Bunu en hafif bir tâbir olarak kullanıyorum. 

Sayın arkadaşlar, biz yapıcı muhalefeti iste
riz. Memlekette demokrasi alanında ilerileraek 
için karşımızda yapıcı bir muhalefetin gelişmesini 
arzu ederiz. Fakat hakikatleri ters gösteren, mil
letin olgunluğunu gördüğü halde kabul etme
yen bir muhalefeti esefle karşılarız. 

Muhalefet adına söz; alanlar Belediye seçim
lerinde bir takım.yolsuzluklardan bahsettiler. 

Belediye seçimleri arzu ettikleri <gibi olmamış. 
MiUetvekili seçimlerinde de bu yolsuzlukla/ te-
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I kerrür ederse o da noksan olur diye bir venim-

den bahsettiler. . Bunun başlıca gösterilerinden 
biri olarak ta belediye seçimlerinde bekçi ve 
muhtarların evlere gelip halkı seçime iştirake 
davet etmesinde buldular. Arkadaşlar, halkın 
seçime daveti yolunda Hükümetin gösterdiği has
saslığı tebrik etmek lâzımdır. Bu tebriki muha
lefet ağzından dahi dinlemek hakkımızdı. Seçim
lere iştirak etmek her. vatandaşın medeni vazi
fesidir, her parti için de medeni bir vazife oldu
ğu gibi. Bu medeni vazifeyi vatandaşa hatır
latmak, kendisine seçim sandığının nerede oldu
ğunu göstermek ve işini kolaylaştırmak, bir hiz
mettir.. Muhalefetin iddiası gibi bu takljih edil
mek değil bilâkis takdir edilmek lâzımgelen 
bir harekettir. Bunu, bu .şekilde medeni vazifesini 
ifa etmeyen bir parti âğzmdan dinlemek çok 
gariptir. 

Arkadaşlar; muhalefet partisi nisbî temsil 
bahsine temas ettiler. Bu konuda benden evvel 
söz söyliyen arkadaşlarım, uzun tafsilât verdiler 
bu esasen akademik âlemde uzun uzadıya mü
nakaşa edilen, üzerinde ciltlerce kitap yazılan 
bir konudur. Fâzla durmıyacağım. Yalnız bir 
noktaya işaret edeceğim. Soruyorum, buna ne
den lüzum vardır? Bu suali burada benden ev-

l vel Balta arkadaşım muhalefete irat etti. Ne
den cevap vermiyorlar? Buna neden lüzum var
dır? Biz-neden gayrişahsi partilere rey vere
ceğiz de bildiğimiz milletvekillerine rey vermi-
yeceğiz? Neden bu millet bu kadar sene tecrü
be ettiği bir sistemi bırakacak? Neden dünya
nın medeni memleketlerinde bu kadar zaman 
tatbik edilmiş ve muvaffak olmuş bir sistemi 
biz burada tatbik etmiyeceğiz? Lâzımgeldiği 
vakit demokrat memleketler şunu yapıyorlar, 
bunu yapıyorlar, biz de yapalım diye söylerler. 
Burada da aynı §ey mevzuubahistir. Balta ar
kadaşımızın sualine cevap versinler. 

H. YALMAN (Ordu) — Kaçtılar, kaçtılar... 
K. GÜLEK (Devamla) — Bir arkadaşımız 

bu kanunun konuşulduğu Komisyona gelip 
mütalâa beyan etmediğini söyledi, Çünkü o Ko
misyonda rey sahibi olmadığını beyan buyur
dular. Evvelâ, Encümenlere gidip oramda mü
talâa dermeyan etmek her milletvekilinin hak
kıdır. Oy sahibi olsun olmasın Komisyonu ay
dınlatmak milletvekilinin sadece, hakkı değil, 
vazifesidir de arkadaşlar. Eğer milletvekille-

I rinden biri muayyen bir konuyu gayet iyi bi-
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lîyorsa ve bu konu bir Komisyonda konuşma I 
mevzuu ise oraya gidip bildiklerini anlatması, 
Komisyonu doğru yola sevketmesi ve iyi karar
lar alınmasına yardım etmesi milletvekili için 
bir ödevdir. Bunu yapmamak, vazifesini ihmal 
etmektir. 

Sayın arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi Ko
misyonlarının hazırladığı bu kanun tasarısı, 
particilik gayesi gütmüyor. Burada müzakere 
edilen kanunlar üzerinde mütalâa yürütürken 
aman falan parti kazansın, aman falan parti 
kazanmasın diye uğraşmıyoruz. Burada güt
mekte olduğumuz gaye, millet iradesinin ser
bestçe" tecellisini temin etmeketir. Bu kanun 
bunu temin edecektir. (Alkışlar). 

S. YUKDKORU (Afyon Karahisar) — Arka
daşlarım ; benden evel söz alan arkadaşlar, Ad
nan Menderes ve Hikmet Bayur arkadaşımıza 
fazlasiyle cevap verdiler. Fakat görüyorum ki 
Emin Sazak arkadaşımızın hissesine, söz sırası 
bakımından, ben düşüyorum. (Gülüşmeler) 

Bu üç arkadaşın ve bilhassa Emin Sazak ar
kadaşımızın temas ettiği iki konuyu ele alırsak, 
ki şimdi kısaca teşrih edeceğim, bu arkadaşlar 
maddi bir şey değil, fakat her şeyden evvel biz
den hüsnü niyet beklediklerini söylüyorlar. 

Arkadaşlar; hüsnü niyet öyle bir şeydir ki 
cebimden mendilimi çıkarır gibi çıkarıp Emin 
Sazak'a takdim edemem. Benim hüsnüniyetime 
emin olması için kendisinin de hüsnüniyeti ol
ması lâzımdır. 

Emin Sazak dedi ki ; bu işler olabilir, iyi 
amma, sizin jandarmanız ve Hükümet, memur
larınız oldukça şüpheliyiz. 

Arkadaşlar; dünyanın herhangi bir yerinde 
jandarmasız, Hükümet memursuz bir idare ta
savvur etmeğe imkân var mıdır?. En demokrat 
bir idarede de jandarma ve Hükümet memurları 
vardır. Hükümet memurunun olmadığı bir ida
re tasavvur etmeğe imkân var mıdır? Demok
rasinin en ileri gittiği memleketlerde bile elbet
te jandarma, memurlar vesaire vardır ve bü
tün intihap makanizması da bizimkine müşabih 
olan kanunlarla, bu manzumenin elinde, onun 
tetkik ve denetlemesi altında cereyan eder. 

Yine Emin Sazak arkadaşımız dediler ki bir 
fren lâzımdır. Bunu anlıyamadım.. Yerimden 
sordum, benimle beraber birçok arkadaşlar da 
•«nasıl fren» diye sordular; cevap veremediler. 

Arkadaşlar, bütün bunlardan sarahaten an- | 
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laşılıyor ki, muhalefet adı altmda bizi tenkid 
eden bu arkadaşlarda hüsnüniyet yoktur. On
larda lâakal bizim kadar hüsnüniyet olmalıdır. 
Ancak bundan sonra sözleri efkârı umumiyede 
tesir yapabilir. 

Dr. A URAS (Mardin) — Arkadaşlar, ben
deniz Menderes arkadaşımızın cevaplanmamış bir 
endişesini gidermek için söz aldım. Dediler ki, 
Belediye intihabını tazelediniz, amma esas olan 
20 milyon nüfusun hemen % 80 ni teşkil eden 
köyler muhtarlarının seçimini tazelemediniz, 
milletin en büyük iradesi orada tecelli edecektir. 

Arkadaşlar, bizde muhtar intihabı tamamen 
serbest bir .şekilde yapılmaktadır. Yoklama ta
limatnamesine nazaran parti namzet göstermez. 
Bendeniz bir misalini söyliyeyim. Bu misal siz
de, intihabın ne kadar serbest bir şekilde yapıl
mış olduğunu, hattâ referandum şeklinde oldu
ğunu tebarüz ettirir. 

Çok defa rastlamışımdır, bir köyde muhtar 
intihabı yapılacağı gün kaç tane talip varsa, 
bunlar ortaya çıkıyorlar. Köylüye kimi istiyor
sanız onun etrafında toplanın deniyor, ilk inti
hap şekli işte böyledir ve çokluğu kazanan muh
tar oluyor. Sonra formalite ikmâl ediliyor. E, 
arkadaşlar, bu intihap ultra demokratik değil
dir de nedir? Yani bundan endişe etmelerine 
asla mahal yoktur. Milletin hakikî iradesi asıl 
o muhtar intihabında tecelli etmiştir. Eğer muh
tar bu köylülerin tesiri altında ise, veyahut köy 
bu muhtarın emri altında ise emin olunuz ki, 
köylünün hakikî iradesi tecelli etmiştir. Bina
enaleyh endişe etmelerine asla mahal yoktur. 
Müsterih olsunlar. 

C. K. ÎNCEDAYI (Sinob) — Arkadaşlar; 
mâruzâtıma başlamadan evvel, daima fena gör
düğüm bir noktaya işaret edeceğim. Bu
gün burada Türk milletinin hâkimiyet 
prensipini daha ileri götüren daha tekâ
müle erdiren bir mesele konuşulurken De
mokrat Partiye mensup arkadaşlar her vakit ol
duğu üzere Milletin bu gibi ana işinde de âdeta 
kundak sokar gibi 3, 5 menfi cümle söyleyip, 
çekilip gitmektedirler. Gözlerim şimdi onları ara-
yor; karşımda göremiyorum. (Kaçtılar sesleri) 
Ve karşılıklı konuşmaktan kaçmaktadırlar. O 
halde hüsnüniyetlerinden şüphe ederek sözüme 
başlıyorum. (Çok doğru diyorsunuz sesleri). 

Arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisine da
yanan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
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bu vatan partisinin, Türk milletinin idealinin ta- I 
hakkuk müessesesi olan bu partinin, inkılapçılığı 
ve millî hâkimiyetin tekâmülü yolundaki şaş
maz hamlesinden birini daha millete arzetmiş 
bulunuyor. Tek dereceli seçim kanunu. 

Biz memleketin istilâya mâruz kaldığı gün-
denberi, millî hâkimiyet esasını vicdanlarına, 
idealine teşebbüslerine esas eden bir milletin, 
büyük milletin, tercümanı olan bir teşekkül ola
rak çalıştık ve çalışıyoruz. Bizim bu esasa daya
narak yaptığımız kanunlar nizamlar usuller me
deni âlemin ve ileri dünyanın bulup vâsıl oldu
ğu ilmî esaslara dayanır. Ve bu böylece devam 
edecektir. Bunları alırken, daima milletin vicda
nından sıza sıza biriken ve onun adına çalışan 
bir teşekkül olarak millî lâboratuvardan geçirip 
onü bu milletin kendi istikbali, saadeti için ne 
yolda tedvin ve tatbik etmek lazımsa o şekilde1 

ve o yolda hayata intikal ettiriyoruz. 
Biz, milletin kendi vicdanından sıza sıza bi

riken bir teşekkül olarak Türk milletine, millî | 
hâkimiyet denilen kayıtsız, pürürsüz, kusursuz ve 
en ileri bir Demokrasiyi kökleştirme vazifesini 
almış bir teşekkülüz. (Bravo ses^ri). Bu mil
leti buraya vâsıl etmek için, ona tercüman ola
rak bir taraftan resmî yollarla maarifi memle
ketin ta tarlasına ve deresinin ucuna kadar yaya
rak, cfliğer taraftan halkodalariyle, halkevleriy-
le memleketin» vicdaninin ayağ na kadar gide
rek bir taraftan 20 bu kadar yıldır konferans
larda, radyolarla her türlü neşriyatla millî hâ
kimiyet ve hürriyet için milleti yetiştirmek yo
lunda çalışan ve onu oraya vâsıl etmeği vazife 
almış bir teşekkülüz. Ancak bunu şu ve bu 
hasis, bayağı menfaatlarla bozacaklara ve mili 
letin bazı masumlarım bu yolda teşvişe uğratıp 
ayırmaya sâyedeceklere dikkatle bakıyoruz ve 
onlarla mücadele edeceğiz. 

Arkadaşlar; îşte bizim bu seçim kanunumuz 
demokrasimizi daha ileriye götürmek, millî hâ-
ktimiyüetimizi daha da ikmal etmek için durma
dan yürüyen inkilâpçalığımızın bugün vâsıl olduğu 
yeni bir merhalesıdr. Bununla mill-etçe övün
mek hakkımızdır. Biz bu kanunda kanaati 
umumiyeyi esas tutan ve dünyanın bir çok tec
rübeler geçirdikten sonra büyük milletlerinin 
benimsediği bu kanundaki mâna ve sistemle tek 
dereceliye gidiyoruz. Binaenaleyh, millet bütün 
kudrt ve takatim hangi listede, hangi şahısta | 
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toplarsa o, Büyük Millet Meclisinde Türk mlille-
tini temsil edecektir. Bunun dışındaki prensiple
rin fayda ve mahzurlarım arkadaşlarımız mev
zuun lüzumu nispetjijıde izah ettiler ve o iza
hatı memleket ve heyetiniz için kâfi gördüğüm
den tekrar üzerinde durmıyacağım. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi biz sâdece, bir
takım hasis emellerlte fikir ve maksatlarım gjîz-
liyerek perde arkasından hareketleriyle yürü
yenlere karşı dikkatliyiz, Biz Türkiyenin ha
kikî hâkimiyet ve hakikî demokrasisliınin ema-
netçisiyiz ve zâminiyiz. (Bravo sesleri). 

Muhalefet iki iftra yapmaktadır. Biri Türk 
milletine, biri gene onun zadesi olan ve onun 
vicdanında birikmiş bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi ve onun Jiktidarındadır. 

Türk mJtetine [iftira etmektedirler Çünkü 
Türk miüieti sadece 20 yllık Cumhuriyet devri 
inkılâbının muhassalası değil, ciham dolduran, 
ne kadar as rlar kahramanlık ve medeniyet 
geçirmiş ve bilhassa son yüz yılda mütemadi
yen inkilâp içinde tekâmül etmiş bir cemiyettir. 
Bunun bütün bu yetişkinliklerini ve olgunluk
larını 20 yıHa Cumhuriyet Halk Partisi tam 
alarak rea^ze etti. ve onun hakikî, medeni 
ve demokrat çehresiyle ve millî hâkimiyet ve 
iradeye mutlak âşık bir cemiyet olarak dünya
ya takdim etti. Binaenaleyh; bir belediye ve 
bir Meclis seçiminin kanun tatbikatını kötü ve 
yanlış şekilde vesile ederek onu mütemadiyen 
ve her halde kötülemek ve ondan şüphe uyan
dırmak bu memlekete karşı bir hiyanet demi-
yeyim, amma bu millete karşı nedir, onu bula
mıyorum. Arkadaşlar; 20 - 25 yıla yaklaşan 
bir zaman içinde bu Parti ve Hükümet bilâfası-
la bu millete hürriyet, hâkimiyet, istiklâl aş
kım daima, her zaman aşılamış ve elde edilen 
neticeleri kâfi görmiyerek daha iyiyi istemek 
vasfını uyandırmağa ve artırmağa çalışmış bir 
Partiye bunu nasıl yapabilirler? Bu insanlara 
ne diyeyim ben? 

Sadece Türk vatanının bir çocuğu, Türk hal
kının arasından birisi sıf atiyle hepinizin vicda
nına tercüman olarak konuşuyorum; bir par
tinin değil, bir Hükümetin değil, bir kimse
nin bile vicdanım yaralamağa hiç kimsenin hak
kı yoktur. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Arkadaşlar, biz bütün bu hâkimiyeti, bütün 
bu hürriyeti milletçe daima kullanır ve korur
ken ve içten dıştan hiçbir veçhile arızalanma-
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sına müsaade ve müsamaha etmezken diğer ta- I 
raftan da yine milletçe bir zümrenin, sınıfın, 
ailenin, ferdin, birinin diğerine, veya bir kıs
mının diğer bir kısmına tahakküm ve üstün ol
masına da yer vermiyeceğiz. Bütün demokra
sileri, dünya ilimlerini haddelerimizden geçir
dikten sonra bu asıllara irca edip tatbikatını 
bu memlekette böyle yaptıracağız. Millet olarak 
söylüyorum, böyle yapacağız. Bunun hilâfına 
cüret edenlere bu Misakı Milî hududu içinde 
meydan vermiyeceğiz. Başka türlü düşünenler, 
hüsranlarını şimdiden bilsinler ve beyhude mil
letin vahdetini, bugüne kadar muhafaza edilen, 
bugüne kadar gül gibi getirilmiş olan dokunul
mazlığını günül birliğini, vicdan birliğini boz
ma ahlâksızlığına gitmesinler. Günah olur. Bu 
millete yazık olur. Bir cemiyet her vakit bir 
istiklâl mücadelesi yapamaz, esir olur. 

Arkadaşlar, Türkiye, medeniyetin her saha
sında açılan talihinin bahtiyarlığı yolunda mü
temadiyen ilerlemektedir. Fakat maalesef uyan-
mıyan bir tek talihi var. Muhalefet tarihi. 

Bütün gönüllerimizle ve milletçe, bu nesil 
sağ iken, bu milletin tek dereceli ve birkaç par
tili bir demokratik hayata vasıl olmasını istiyo
ruz. Bu ancak bizim gibi istiklâl mücadelesi 
geçirmiş, bu milletin felâketleri içinde yetişmiş, . 
büyümüş ve onların istirabını bir daha gelecek \ 
nesillere göstermemek istiyen ilâhî bir aşkla ça
lışan bu nesil zamanında olabilir. Ve bu, ce
miyet için lâzımdır. Cemiyet bu alışkanlığa ve 
bu kemale, demin de arzettiğim gibi bizlerin 
günlerinde erebilir. O halde biz bir mektebiz 
demektir. Yoksa çıkar çıkmaz iktidarı yıkalım 
ve iktidara biz geçelim ve bunun için her mu
kaddesatı incitmeyi ho,ş görerek milletin vâsıl 
olduğu iyi yolları bozayım; böyle bir muhalefe
te bu cemiyet beddua eder. Bu milletin beddu
asını alan, teşekkül olarak, fert olarak felah 
bulamaz. Bu cihanın içinde bir avuç milletiz. 
Vakaa takatimiz çok üstündür, bu başka, fakat 
dünyaya karşı nizamımızı, istikbalimizi, torun
larımızın istikbalini korumak zorluğu içinde ya
şarken memleketin; muhalefet yapacağım, ik
tidar alacağım diye sisli perdeler arkasından, 
güzel ruhunu, insicamını, binbir emek mah
sulü olan vahdetini bozmak vatana hiyanettir. 
Kanunda yeri olmasa bile!.. Bu, günahtır, bu 
gül gibi millete karşı. 

Rica ediyorum, bu kanun dolayısı ile ve ge- | 
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çen seçim dolayısı ile muhalefetin yapacağı şey 
bu mıdır? Biz bu kanunla bir merhale daha al
dık, bundan dolayı kendimizi tebrikten başka 
diyecek bir şey yoktur. Kanunun maddelerinde 
kusurlar.varsa yürüyen ve hayatın icabına uyan 
bir cemiyetiz, bunları düzeltirizden başka söy
lenecek ne vardır. Bunun haricinde bu kanunlar 
için kötü konuşmak insafın dışında değil midir? 
Bu; bir insanın inkılâp aşkıyla büyümüş olma
sından ve bu millete olan sevgisinden şüphe et
tirmez mi? Rica ederim yeni bir kanun tatbik 
ediyoruz. Polisleri, jandarmaları, bekçileri eve 
göndermişler, içişleri Bakanımızın daha ziyade 
vicdanından kopan bir şekilde izah ettiği veçhile 
yetiştirememişiz, vatandaşlar yanlışlığa sapma
sın diye bir rey fazl asiyle dünyaya ilân etmenin 
bu yurdun şeref ve itibariyle alâkalı sayarak; 
sandığınız filân yerdedir, saat 12 oldu daha 
gelmediniz gidin reyinizi verin bekliyorlar diye 
bir hatırlatmada bulunması cemiyetin en ileri 
medeni bir hareketi değil midir? Bunun üzerine 
takrir verilir de burada böyle olmuş denilir mi? 
(Gülüşmeler.) Yarın bir dereceli milletvekili 
seçimine gideceğiz. Krık bini mütecaviz köyü
müz var. Bazı köyler birkaç mahalledir, her 
bir mahallenin arası birbirine bir iki saat mesa
fededir. Jandarmaya onları haberdar kılmak 
için emir vermek lâzımdır. Hükümet bunu yap
mazsa kusur eder. Yarm falan yerdeki derede 
seçim sandığının bulunduğu yerde toplanacağız, 
diyecek ve davul zurna ile hepsini oraya çağı
racaktır. Jandarma, nahiye müdürü bunu yap
mazsa kusur eder. Bunu yaptığı takdirde de
mek. ki öbür günde yine bir takrir alacağız ve 
böylece, içtimai, medeni vazifelerini görenleri 
ve memleketi dünyaya jurnal edeceğiz öyle mi? 

Arkadaşlar; yine bu mevzuun içindeyim. 
Demokrasimiz tekâmüle giderken bir takım yeni 
demokratik fikir piştarları veya dümdarları 
olanlar bize engel olmaktadırlar. Onun için 
mevzuları geniş tutuyorum, aylajrdanberi iç ve 
dış meseleler dolayısiyle yapılmakta olan propa
gandalardan yüreğim yaralrdlr. Şu dağm tepe
sindeki çoban dahi bu memleketin ve bu milletin 
bazı mukaddes haklarına göz dikildiğinin farkın
dadır. Bunu bir vahime olarak ilân edecek kacflar 
Hükümet otoritesini bütünlemeğe kalkışan muha
lefete samimî diyemem. 

Arkadaşlar bu milletin vicdanında orduya. 
ve askere muhabbet bizimki kadar hiç bir millette 
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yoktur. Daha henüz konuşmağa ve yürümeğe baş-
lıyan bir çocuğu bir meydana çıkarıp bir askerî 
kıtanın yürüyüşünü seyrettirirseniz o, eve geldiği 
zaman tıpkı asker gibi yürüme taklidi yapar. Bu 
gayri şuuri olduğu kadar, anadan babadan, kök
ten, topraktan gelen bu milletin güzel bir huyu-
'dur, duygusudur. 

Bir kurultay toplanıyor. En ileri bir cemiyet 
toplanışı olan bu heyet işimi bitirdim, altı yıl
dır bu milletin burnunu kanatmadan korkuttu
ğun dünyaya karşı hudutları şerefle, namusla 
bekliyen bir orduya tazim telgrafı çekerse bu da 
mı tearuz vesilesi olacaktır? Bu mudur de
mokrasi? (Sürekli alkışlar, Bravo sesleri.) 

Arkadaşlar bir yere daha ilişeceğim. Allah 
rahmet eylesin diyeyim, sonradan dost olduk; Ve-
nizelos yarım asra yakın bu melmleketi parçala
mağa teşebbüs etmiş ve bin bir zarar ve zorluğa 
sokmuş, en sonunda Yunan ordularını Asyayı 
Sugra'yı feth ve teshir için bu memleketin ba
sma üşüştürmeğe muvaffak olmuş bir adamdır. 
Ve nihayet ilkokul çocuklarının yurt bilgisiyle 
öğrendiği üzere Lozan'da bu memleketin hakları
nı ihkaka mâni olmamak için, verdirmemek için 
karşımıza çıkmış bir adamdır. Cephede o orduları 
mağlup etmek için savaşan îsmet Paşa, Lozan'
daki haklan bunlardan kurtarmak için sava
şan İsmet Paşa, bu milletin şerefi yerinde du
rurken bir gün geliyor ve daha bu devirde Ve-
nizelos'la mukayese ediliyor, o bundan fazi
letli oluyor, o bundan mergup gösteriliyor, o 
imtisale şayan görülüyor, onun memleketi ben
den üstün sayılıyor ve bugün beliren muhale
fetler iktidarı zedeliyeceğim diye bu en kötü 
hareketlerde birbirini desteklemekte ve bu yol 
ve sistemdeki neşriyatı hoş görmekte ve hattâ 
teşvik etmektedir. Biz bu hareket ve cereyan
ları demokratlık adı altında memleketin ahen
gini, istikbal emniyetini bozmıya doğru git
mek hevesinde cereyanında görmekte haklıyız. 
Hakikî demokrasinin zamini, kefili, koruyucu
su olarak milletle beraber yurdun içinde ve dı
şında bu şeylere tahammül edeceğiz. Fakat hiç
bir zaman tehlike hududuna vardırmıyacağız. 
Uğraşalım, kusurlarımızı söyliyelim, tenkit ede
lim, doğru yolu gösterelim ve bulalım. Bu ce
miyet için yapılacak budur. Böyle yapalım, böy
le yazalım. Medeni ve ahlâki muhalefet budur. 
Cumhuriyet devrinin çıkaracağı muhalefet bu 
muhalefettir. 

Arkadaşlar, çok rica ediyorum. Bir memle
ket ne ile idare edilir? Bir memleket, odacısın
dan, sokak temizliyen temizleyicisinden tutun
da Reisicumhuruna kadar muhtelif memurlar
la idare edilir. Bu memurlar bu memleketin ço
cuklarıdır. Bunlar Cumhuriyet feyzi ve terbi
yesi içinde, Cumhuriyet vatandaşı olarak ye
tişmişlerdir. Bunlar feragatle o işde, bu işde 
bu Devletin umurunu yürütmektedir. Senelik 
bütçemiz bir milyar liradır. 6 senedir, altı mil
yar lira sarfettik. Nihayet yekûn olarak bir 
kaç yüz bin liralık bir hırsızlıkla üç beş va
tandaştan başka zan altma alınan ve mahkûm 
olan var mıdır? ve şurada burada bazı ufak me
murların her yerde, her vakit yapabileceği yol
suzluktan cemiyeti küçülten iftiralar caiz mi
dir? 

Arkadaşlar, belediye seçiminde bir memur 
ailesiyle seçim sandığının basma koşarak ka
nun ödevinin medeni işini vicdan hazzı için
de yaparken onu herhangi bir korku tesiriyle 
hareket etti demek hangi vicdana yakışır? 

Arkadaşlar, bunu söylemek caiz değildir. 
Söyleyen arkadaşımız vicdanının azabını his
siyatı ne derecede ise kendi çeksin. Fakat ben 
burada bunu söylememiş sayarak reddediyorum 
ve hepimiz böyle ret ile karşılıyoruz. (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar, çok rica ediyorum, yine Cum
huriyet devrinde yetişmiş 20 yaşmdan 70 ya
şma kadar bu âlemi idrak etmiş bir adam 
dünkü belediye seçiminde memlekette bu seçime 
fesat karıştıracaklardır, emniyet etmeyin, rey 
sandıklarına gitmeyin. Bunun medeni kıymeti 
yoktur diye propaganda ederse ve bu yolda ya
pılacak propagandaları hoşgörürse, bu hareketi 
hasım saydığı partiyi az kazandırmak için ve
yahut memleketi anarşi halinde göstermek için 
olsun bu insana medeni adam denir mi, bu, Türk 
Cemiyetine lâyık bir teşekküle mensup bir 
adam mıdır? İnsaf etmeli, bu hareketler tama-
miyle bir bozgunluk, içtimai ahlaksızlık değil 
midir? Biz ö partinin bu partinin kazandığını 
aramıyarak gazeteleri, radyo ve telgraf haberle
rini sırf seçime iştirak sayısının çokluğunu öğ
renmek için heyecanla takip ederken bunun ya
nında muhalefet partileri seçime iiştiraki azalt
mak için uğraşmamışlardır, efkârı umumiyeyi 
ifsada çalışmamışlardır. Bunlar maalesef daha 
dün bu memlekette olmadı mı? (Her jerde oldu 
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sesleri) Bu yolda neşriyatı mütemadiyen lider
ler, silsilesi halinde makalelerle, yazılarla takvi
ye etmemişler midir? Ayıp değil midir? Millete 
günah değil midir? Bunları yapanlar nihayet 
Türk çocuklarıdır bu hareketleri vicdanlarında 
reaksiyon yapmıyacak mıdır? Biz mâkul ve me
deni düşünce ve zihniyetle hareket ediyoruz. 

Dr. F . ECEVlT (Kastamonu) — Gangister 
demekten bile çekinmediler, bize. 

C. K. ÎNCEDAYI (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu memleketin bütün kanunları medeni, insa
nidir. Bu cemiyeti kaldırmak, işletmek ileri gö
türmek içindir. Amma geçirdiğimiz 20 yıllık ha
yatı düşünelim. Musul plebisiti, şu inkılâp, bu 
inkılâp İtalya'nın Türkiye'ye taarruzu tehlikesi, 
milyonlara mal olan kısmî seferberlik, arkasından 
memleketi parçalamak için Şeyh Sait isyanları. 
Kanunu Medeni inkılâbı, kadının erkeğin yanın
da aynı hakka sahip olması inkılâbı. Bunları 
erkek kardeşleriyle beraber her içtimai işte yan 
yana çalışırdık. Bütün bunları yaparken türJHi 
belâlara mâruz kaldık. Bununla beraber me
deni hamlede dünyanın gidicinden daha başka 
bir yol tutmad k. Garbin medeni müessesese-
lerini kabule çalıştık. Bütün bu inkılâp ve te
kevvünde bozguncu ve karşı unsurlar hortladı. 
Tabiatiyle takriri sükûn kanununu çıkardık. 
memleketin bir parçasını lisyana teşvik edip 
oraya buraya ilhak teşebbüslerini bastırdıktan 
sonra oranın vatandaşlarından bazılar nı mem
leketin bir yerinden bir yerine terbiye olsun 
diye naklettik ve yeni getirdiğimiz köye veya 
kasabaya işte yeni bir Türk ailesi, size misafir 
veriyoruz dedik. Başka bir şey iddia edebilirler 
mi? Bu kanuna mı yersiz diyorlar. Ne olmuş 
Bütün memleketler harp içinde iken, binbir 
kol faaliyette bulunurken ve o memleketler iç
ten diıştan istilâya uğrarken matbuat kanu
nuna bir madde koymuşum. Arkadaş, benim yü
rüdüğüm yol ileri yoldur. Senin de yürüdüğün 
yol bu ise, işte sırası geldikçe, başımı kaşımağa 
vakit buldukça kaldırıyorum, kaldıracağım. 
Bu memleketin istikbali, hürriyeti ve şerefi için 
icabederse her kaydı cemiyet her vakit alabil
melidir. Almamak gafletine düştüğü gün o ce
miyetin istikbaline emniyetle bakılamaz. 

Arkadaşlar; dünya kurulduğundan beri in
sanlık bugünkü buhranın içine düşmüş müdür?. 
Bu buhranın gelecek yüz yıllarda neler yarata
cağının kim biliyor? Ancak bu hâl karşısında mil-
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I let saadetini müemmen kılmak için bunları şu

urla kavrayıp basiretle, titizlikle takip edip 
uyanık durmak sayesinde Türk milleti bu ba
direden silkinebildi ve silkinebilir. Hakikaten 
Türkiye bu dünyanın bahtiyar bir ülkesi ha
lindedir. 

Bugün iktidar mevkiinde bulunan Hükümet 
kim olursa olsun daha iyi hareket edebilmesi 
faydalı olması vicdanî tenkidlerle olur. Nihayet 
bir defa, iki defa söylenir. Yapmadı mı millet 
de onu tutmaz. O halde insanlığın yolu tutul
mak lâzımdır. 

Arkadaşlar; biz vicdanı rahat insanlarız. 
Milletimizin bütün istikbaline hadim olma 
zevkinden başka bir şey gütmiyen insanlarız, 
Türk vatanına, Türk Milletine bir mabed gibi 
bakma terbiyesini almış insanlarız. Biz bu Mille
tin istikbalini onun bunun elinde perişan, zelil 
ve rezil ettirmeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Kanunumuz bu kanundur. Bunu tatbik ede
ceğiz. Milli hakimiyeti her gün ileri götüre
ceğiz, bu Milleti her gün daha ileri götüreceğiz, 
Bu iddiadayız. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Öymenindir. 
H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar, halk 

idaresine daha çok uyan yeni milletvekili seçi
mi tasarısını zamanında getirdiği için İçişleri 
Bakanlığımızı ve Hükümeti tebrik ederim. 

Tasarının teknik bünyesi üzerinde konuşa-
[ ıcak değilim. Yalnız muhalefet adına, itina ile 

hazırlanmış, belki itina ile okunduğu için bi
ze öyle görünlen metindeki ifadelerde dikkati 
çeken bazı tezatları belirteceğim ve burada ol
sunlar veya olmasınlar, bu tezatlar hakkında ce
vaplarını rica edeceğim. 

Muhalefet adına konuşan Sayın Menderes ar
kadaşımız evvelâ ilk tahsil vezifesini tek derece
li seçimin gecikmesi çin bir mazeret olmıyaca-
ğmı demokrasi ile ilk tahsilin adeta alakası ol
madığını söylediler. Ve bunu isbat için İngil
tere'den misal aldılar. İngiltere gibi bir memle
kette ilk tahsil, yayılmamışken demokrasi vardı 
dediler. Buna karşı aldığı Almanyada demok
rasi ne kadar gecikmiştir. Veyahut tam mâna-
siyle ruhu teessüs etmemiştir diye buyurdular. 

Halbuki demokrasi ile ilk tahsilin, birbirin
den aynlmıyan bir neyi ağaçla toprak gibi sı
kı sıkıya bağlı olduğu güneş gibi meydan-

J da bir hakikattir. Ve bunu bizzat Îngilterenin 
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bu harp içinde ilk tahsili beş yaşında mecburî 
kılarak 15 yaşma kadar uzatması yolunda çı-
kardrğı kanun da teyit etmektedir. Amerika'nın 
vaziyeti dahi keza öyledir. Yani geç başlamış 
olmak, ingiltere'de ve Amerika'da bunun ihmal 
edilmiş olduğu mânasına gelmez. Nitekim bu
gün ilk tahsili en ileri gelen memleketler ara
sında İngiltere ve Amerika da vardır. 

10 seneye kadar ilk tahsili mecburi kılmışlar
dır. Binaenaleyh bayatlamış, 30 sene evvel şu 
ve bu maksatla söylenmiş lafları burada bir ke
ramet gibi tekrar etmekte bilmiyorum ne dere
ceye kadar isabet vardır. Yok eğer kendileri bu 
tabiye ile programlarında ilk tahsilin kıymetini 
kabul ettikleri halde halka demagojik bir ta
kım yollardan ve Cezvidvari taktiklerle biz ilk 
tahsile ehemmiyet vermiyoruz. Size ilk tahsil 
ve okullar yaptırmıyacağız, külfetine sizi sok-
mıyacağız gibi bir taktik kullanmak istiyorlarsa 
bundaki samimiyetsizlikleri karşısında bu metod-
larına eseften başka verilecek cevap yoktur. 
Yoksa işaret ettiğim gibi demokrasi ile ik tahsil 
birbirine balğlıdır. Sanayi hareketi ilk tahsili 
keza millî gelişme nasıl harekete getiriyorsa kar
şılıklı olarak ilk tahsilde sanayi, demokrasiyi 
ve millî hayatı takviye etmiştir. Bunun dünya
nın her yerinde misali vardır. Herhangi bir ki
tabı açsalar, gözlerini herhangi bir memlekete 
çevirseler bunu görürler. Realiteyi tersine çe
virmenin mânası yoktur. 

Diğer bir nokta da dikkatimi çekti. Dediler 
ki, iktidarı elinde tutan Hükümetin seçimlerde 
neticeye hâkim olacağı ve bunu istismar edeceği 
tabiîdir. İlk tahsilde İngiltere'den misal getir
dikleri için ben de seçimlerde İngiltere'den mi
sal vereceğim. Çörçil Hükümeti çoğunlukla par
tisi iktidarda iken seçim yapılacak diye iktidar 
mevkiini terk mi etmiştir? Kendilerinden sora
nın. Veyahut çoğunluk ta Hükümet başında ol
duğu halde seçimi kazanmamıştır, eğer iktidar 
partisinin seçimi kazanması tabiî bir netice idiyse 
aksi olması lâzımdı. Diğer taraftan buyurdular 
ki, muhtarlar Halk Partisi namzedi olarak se
çilmiş bulundukları için (ki bir arkadaşım bu
nun Halk Partisi namzetliği ile alâkası olmadığı
nı belirtmiştir.) Fakat olduğunu kabul edecek 
olsak dahi bunun muhakkak seçimin Halk Par
tisi yönüne doğru döneceğine esas alınması zan
nederim doğru değildir. 

Halka saygı göstermek ve şahsiyetine hür

met etmek onun olgunluğuna inanmak gibi bir 
mesnetten hareket ettiklerini söyledikleri halde 
hareketleri ve bu ifadeleri aslında kendilerinin 
bu saygıyı göstermediklerini ifade eder. Ken
dileri Cumhuriyet Halk Partisinin adayı olarak 
Büyük Millet Meclisine girmiş değiller miydiler? 
Kanaatlerinde değişiklik varsa Halk Partisinin 
namzedi olarak girmiş olmaları kendilerinin şu 
veya bu yana, şu veya bu partiye girmelerini 
çenberlemiş midir? Binaenaleyh bu hareketleri 
ve sözleri; aslında, halkın şahsiyetine ve olgun
luğuna inanmaktan değil bir takım politik oyun
lar ve ortaya bazı istismar mevzuları atmak ih
tiyacından, doğmaktadır ki, yakışıksız olan 
taraf burasıdır. 

Üzerimize hem hak hem de vazife olan ve 
Devlet işlerini beraberce halk bütünlüğüyle tâ
yin etmenin miyarı olan seçimlere bu taktikleri 
ve bu trükleri katmanın hiç te doğru olmadığını 
ifade etmek isterim. Görünüşte halka inan ve 
saygı gösterirken onun reylerini serbestçe kul-
lanamryacağmı söylemek ve bu arada kendi şa
hıslarını bir kahraman gibi göstermek, Hükü
metin şu veya bu suretle baskı yaptığını ikide 
birde ileri sürmek bilmiyorum hakikate ve mak
sada ne dereceye kadar uygundur? Bunu yük
sek heyetin ve milletin takdiri göstereceketir. 
(Alkışlar.) 

H. BAYUR (Manisa) — önce baına yapılan 
şahsi taarruzlar hakkında bir şey söylemek isti
yorum. Bay Atıf İnan'in söylediklerini dinledim, 
fakat içinde bir öz bulamadım. Umumiyetle bu
rada bir çok. şeyler söylendi. Bu kanunu tenkide-
denler hakkında hiyanete kadar giden sözler oldu, 
vicdansız demeğe kadar varan sözler oldu. Müf
teri denildi. V. S. Ben bunlardan, kendim kastedil
diğim ölçüde, şunu demek isterim ki 1920 den beri 
Kuvvayı Milliyenin bir adamıyım. Burada vic
danınım emri dairesinde vatanıma hizmet etmiş 
bir adammı. Hiyanet, müfteri vesaire sözler bu
na hitap etmez. Bunları söyliyenlerle beni bütün 
imillet- muhakeme edebilir. 

Şimdi daha başka bir mesele var. öyle bir 
hava ve hücum vardır k i ; biz sindirilecek miyiz 
yıldınlaeak mıyız sanılıyor? 

S. ÖRGEEVREN (Babkesir) — Hayır. 
H. BAYUR (Devamla) — İş oraya varıyor. 

Onun için ben diyorum ki; bu bütün dünyada 
kabul er imiş bir fikir ve bir nazariyedir. Bir 
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milletin seçim yolu ile parti Hükümetini değiştir
mek yolu kapanırsa fena olur. Ben bunu ikaz için 
söyledim, ihtilâl fikrini nereden çıkardılar? Ben 
ikaz ediyorum Bu vazifemdir. Ağzım konuşmak 
imkânını haiz oldukça bunu tabii söyliyeceğim, 
bu vatani bir borçtur. 

Bu yolları kapamıyalım. Amma nasıl kapa
nıyor diyorsunuz. Bunları maddelerde söyliyece
ğim. Böyle sözler dolayısiyle hain, müfteri ve 
saire gibi sözler sarfediyorlar. Buna hayret edi
yorum. Nereden çıkarıyorlar bunları. Eğer beni 
yıldırmak için söylüyorlarsa ben bunlardan yıl
mam. Yine söyliyeceğim. Amma söyletirseniz söy
lerim. Söyletmezseniz... 

Demokraside esaslı bir nokta vardır ki bu ha
fif geçmek isteniyor. Gizli oy. Gerçekten gizli oy 
Gerçekten gizli oy kabul edilmedikçe şu veya bu 
kaçamak yolları bırakıldıkça ciddi bir şey ya
pılmış olmaz, ben bunu söylemek istiyorum. 
Memur korkarmış, tüccar, dükkâncı kaçımnmış, 
(Sen söyledin sesleri) bilmem şu bu hatır gönül 
kırarım diye çekinirmiş, bunlar olağan şeylerdir. 
Bunlardan dolayı bilemezsiniz bir adam çekinir, 
bütün demokrasilerde niçin mutlak gizli oya 
ehemmiyet verilmiştir? Bunlardan dolayı, bir 
adam §u ve bu sebeplerden çekinir, hatır kır
mak istemez, amma korkudan da olabilir. Bü
tün bunları önlemek için gizli oy demokrasinin 
temelidir. Bütün bu gürültüler içinde acaba 
bunda ısrar etmekten beni yıldırmak mı isti
yorlar? Ben yılmam. Bilhassa gizli oy nokta
sında ısrar edeceğim, takrir vereceğim. Am
ma takririm reddedilir. Bu vazifemdir, ben bu 
vazifemi yapacağım. 

A. İNAN (Çankırı) — Ben Hikmet Bayur 
arkadaşımızı yıldırmak kastını taşımadım, bu
na lüzum da yok. 

H. BAYUR (Manisa) — Sız ve başkaları, 
umumi söyledim. 

A. İNAN (Devamla) — Böyledir. Yıldırma 
temayülü uyandıracak şekilde konuşmadığıma 
kailim. Burada düşündüklerimi söyledim, bun
ları tesbit ederek konuşmuş da değilim. Fa
kat söylediğim her sözün mânasmı ve isabet 
derecesini ölçerek, biçerek konuştum. Şimdi 
yine tekrar ediyorum. Yıldırmak mevzuubahis 
değildir. Amma Hikmet Bayur arkadaşımız 
konuşma usulü baslqsı altında konuşmaya im
kân bulamadığımız takririnde ne demişti? Ye
ni tasarının konuşulmasından istifade ederek 

dedim ki ; herkesin gözü önünde kemali ser
bestiyi ve gizliliği temin etmek istiyenlere bu 
maksadın sağlanmasına mâni olacak en küçük 
bir şart altında olmaksızın cereyan etmiş olan 
belediye intihaplarını, belediye âzası seçimle
rinin serbestlik ve gizlilikle olmadığı hakkın
da yazılı beyanları vardır. 

H. BAYUR (Manisa) — Olmadı, olmadı. 
A. İNAN (Devamla) — Bununla kalmıyor

lar. Gelecek milletvekili seçiminde de şimdi
den ancak kendi kafalarında yaşıyan tahmin
lerinin, iyi olmıyan sezişlerinin tesiri altında 
bulunmaktan kurtulamıyarak diyorlar k i ; bu 
da belediye intihapları gibi, gizli olmıyacak-
sa, serbestlikle yapılmıyacaksa demokratik 
esaslara uygun olmıyacaktır. Hikmet Bayur 
arkadaşımız bir seneye yakın bir zamandanbe-
ri Büyük Millet Meclisi Türk milleti nazarın
da olduğu kadar bu Meclisin idare etmekte ol
duğu, bu Meclisin hizmetiyle bütün dünyanm 
insanlık muhabbetiyle bir arada toplanmış, 
insanlık zaferini temin için elele vermiş, baş-
başa vermiş ve bütün milletlerin muhabbetini 
kazanan Türk milletinin ta kendisi ile beraber 
onun bütün salâhiyetlerini, meziyetlerini fazi
letlerini temsil eden bu Meclisi, bu Meclisin 
meşruiyetini şüpheye düşürmeğe matuf beya
natta bulunduğu zamandanberi içimde duydu
ğum acının ifadesini bugün yapıyorum. 

Arkadaşlar, bu beyanat bugünkü meclis meş
ru değildir, çünkü seçim usulleri yolunda de
ğildi, kendisinin de hâhil bulunduğu bir he
yete bu kadar ağır bir ithamda bulunduktan 
sonra bu heyeti bu kadar ağır bir töhmetli ve
ya salâhiyetsiz bir vaziyete düşürmek ve bun
dan içeride ve dışarıdakilerin istifadesine hiz
met edecek bir beyanattan sonra gelecek Mec
lisin de şimdiden meşru göstermemek için şim
diden Türk Milletinin % 80 veya 10 nun oyuy-
lameydana gelmiş göstermek gayretiyle şim
diden beyanata geçmiş bulunuyorlar. 

Bu arkadaşım diyorlar ki, sandık başına ge
lenler mutlaka reylerini bilerek istiyerek ve
renler değildir. Bunlarm yüzde şukadarı kork
tuğundan dolayı, yüzde şu kadar, ekmek, gay
retinden dolayı ve yüzde şu kadar da tazyik 
ve tehdidten dolayı gelmiştir. Kendiliğinden oy 
verenler sadece Hikmet Bayur gibi medeni ce
saret sahibi olanlardır, Binaenaleyh böyle bir mec
lis ancak Milletin % 8 veya 10 nu temsil ediyor. 
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'Arkadaşlar bilmek lâzımdır ki, içeride ve di- I 
şanda Türk milletinin en büyük kuvvet ve kud
reti midesine bağlı olarak çalışmıyan çalış
mayı düşünmiyen bir millet olmasıdır. Türk Mil
leti ister şu ister bu hizmette olsun ister serbest 
meslek erbabı olsun hepsi de bir kül halinde şuuru
num vicdanın emri altında kendisini hizmete veren 
olduğu bir varlıktır. Bu varlığı memleket içinde 
ve dışında olduğundan başka türlü göstermek 
gayretini güden ve konuşanlar olursa onlar bil
sinler ki lâyık oldukları biçimde karşılanacak
lardır benim, muayyen maksatların tahakkuku 
için her türlü hareketi mubah gören sakim zih
niyet altında böyle düşünülebilir şeklinde ko
nuşmuş olmam bir arkadaşa teessür verecek 
kadar tariz etmek değildir. Diyorlar ki: san
dık başına gelmeyenler iradelerinin iyi kullanıla
cağı imkânını bulamıyacakları için gelmediler, 
gelenler ise korkaklardır. 

H. BAYUR (Manisa) — Onu Siz söylüyor
sunuz. 

A. İNAN (Çankırı) — Türk Milletinin hiz
metinde bulunmak şerefini taşıyan insanları 
tazyik altında rey vermeye gelmiş veya verdir-
miye yollanmış şeklinde göstermeğe hakları 
yoktur. Doğrudan doğruya kendi haklarını kul
lanarak milllî iradenin tecellisi için sandık başı
na gelenler bir tasnife tâbi tutup namusluları
nı yüzde sekize indirmeğe kimsenin hakkı yok
tur. 

Yurtdaşların temiz, namuslu ve cesur olan
larının sayısını % 8 e indirmeye kimsenin hakkı 
yoktur. (Bravo sesleri) Arkadaşlar, böyle ol
masaydı... Dünya bir ateş içinde idi. öyle bir 
ateş ki, kıtaları kül yığını haline getirdi. Öyle 
bir ateş ki, yakmadık, yıkmadık kale bırakma
dı. öyle bir ateş ki, Avrupa milletleri içinde 
fesat ve nifak tohumu ekmedik yer bırakmadı. 
Böyle bir ateş ve kuvvet bizim içimize giremedi. 
Niçin giremedi? Çünkü biz vicdanımızın ve şu
urumuzun emri altında yaşadık. Bunun en bü
yük kuvvet olduğunu bildik ve bundan sonra 
da aynı tesir altında yaşayacağız. Bunun böyle 
olduğunu benim gibi, Hikmet Bayur da bilmek 
lâzımdır ve bilir. 

H. BAYUR (Manisa) — Siz kendinize göre 
söylüyorsunuz. 

A. ÎNAN (Devamla) — Hikmet Bayur arka
daşımız bu Meclisin üyelerini milletin salâhiyet-
siz mümessilleri halinde göstermenin vebalini ve J 
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bunun ağırlığını sezecek, vicdanında hissedecek
tir. Bu ağırlık kendisine kâfidir. Bundan do
layı Hikmet Bayur'a ayrıca tariz yapmak bence 
yersizdir. O cezanın en ağırını zaten içinde bü
tün ömrünce duyacaktır. 

H. BAYUR (Manisa) — Ben vicdanen müs
terihim, siz kendi viedanmıza bakınız. 

A. ÎNAN (Devamla) — Kendinizin vicdanı 
böyle konuşmayı emrettiği için konuştunuz. Be
nim vicdanım da milletin olgunluğuna inanmayı 
samimiyetle emrettiği içindir ki şimdiye kadar 
usul baskısı altında iztirabla dinlenmiş ve cevap 
verememiş olduğum sözlere karşı devam eden acı 
sükütü bu münasebetle bozarak konuştuğumdan 
ve size bu cevaplarımı vermiş olmak fırsatını 
bulmuş olduğumdan dolayı vicdanen kendimi 
bahtiyar sayarım. (Alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Z. 
KARAMURSAL (İstanbul) — Arkadaşlar, mu
halefeti temsil eden arkadaşların sözlerini bü
yük bir ilgi ve dikkat ile takip ettim. Fakat 
beni mazur görsünler. Hakikat olarak arzedi-
yorum ki, sözlerinin isabete, ciddiyete, insa
fa istinat eden bir mahiyet arzetmediğini ve 
yine beni affetsinler, doğru bir tâbirle bir kıy
met ifade etmediğini teessürle gördüm. Onla
rın, Belediye Kanununda olduğu gibi sırf söz 
söylemiş olmak için kürsüye çıktıklarına ve bu 
külfeti ihtiyar ettiklerine kanaat hâsıl ettim. 

Tek dereceli seçim, demokrasinin umdelerin-
dendir. Zamanının hulul ettiğine kani olunca 
bu Seçim Kanunu tasarısını Hükümet şimdi 
yaptı ve Meclise şevketti. Buna karşı kendile
rinden samimî bir teşekkür beklemezdim. Zaten 
buna ihtiyaç ta yoktur. Fakat her yerde bağı
ra, çağıra biranevvel tesisini istedikleri demok
rasinin esasmı teşkil eden bu kanunu hiç olmaz
sa sükût ile karşıhyacaklannı ümit ederken 
birtakım manasız telâkkilerle, sözlerle karşı
lamalarına hayret ettim ve anladım ki, kendile
rinin herhangi bir arzularını yerine getirsek, 
onun karşısı birtakım manasız itirazlar ser-
dedecekler, herhangi bir arzularını, daha mü
tekâmil ve memleket bünyesine uygun bir şe
kilde tatbik etsek onu da türlü türlü yersiz id
dialarla çürütmek yoluna gidecekler. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, de
mokrasi, günün tecrübelerinden faydaîana, fay-
dalana bir milletin siyasi ihtiyacma cevap ve
recek surette teessüs eden bir rejimdir. 
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Geçenlerde çok kıymetli Millî Şefimizin ve I 

Sayın Cumhurbaşkanımızın temas buyurdukla
rı gibi, demokrasinin müşterek prensipleri ol
duğu kadar tatbik olunacak milletin kültürü
ne, karakterine, içtimai bünyesine göre birta
kım hususiyetler ihtiva etmesi de şarttır. Biz 
demokrasinin icabı olarak birkanun tasarısı 
vücude getirdik. Onlar demokrasinin de kendi 
düşüncelerine göre, kendi arzularına göre se
çim Kanununu da yine aynı suretle arzularına 
göre teessüsünü istiyorlar. Bu olamaz. Kendi
lerinin hakikatle, samimiyetle telifi kabil olmı-
yan ifadelerine hayret etmemek imkânı yok
tur. Ben bu kanun hakkında kendilerinden ba
zı itirazlar beklerdir. Fakat bu itirazlara şu
urlu, musip olmasını, samimiyet çerçevesi için
de olmasını beklerdim. Çünkü onların samimî 
ve isabete makrun itirazlarını dinlemekle bir 
haz duymak isterdim. Çünkü isabete makrun 
olan tenkitlerin kıymeti olduğuna kaniim. Bu
nunla beraber senelerce kendileriyle yaptığım 
arkadaşlığın bende uyandırdığı ümit ve emel 
de bu idi. Esasen yoruldunuz. Ben de daha 
fazla sözlerle sizleri bir kat daha yormıyayım. 
Bu kanun hakikaten ihtiyacı tatmin edecek ma
hiyette hazırlanmıştır. Fakat herşey tekâmüle 
tâbidir. Binaenaleyh maddelerin müzakeresin-
deki kıymetli konuşmalar bunu bir kat daha 
tekâmül ettirecektir. Komisyon bu değerli mü
talâalarınıza hürmetle intizar ediyor. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Ben Aydın Milletvekili Adnan Menderes 'in ka
nun tasarısı dışındaki bir mülâhazasına, muh
tar seçimi milletvekilleri seçimine takdimen 
niye yapılmadığı hakkındaki görüşlerine Hü
kümet adına cevap areztmek için huzurunuza 
geldim. 

Arkadaşlar, son kabul buyurmuş olduğunuz 
Muhtarlık Kanunu mucibince yeni muhtar seçimi 
1948 de yapılacaktır. Eğer biz nruntar tesisini 
iddia edildiği gibi milletvekilleri seçiminde rol 
oynıyaeağına kani bulunmaydık (belediye seçi^ 
minde olduğu gibi huzurunuza yeni bir kanunla 
gelir bu seçimin de arzettiğim seçime takdimini 
rica ederdik. Fakat burada bazı arkadaşların 
sarahatla ve isabetle belirttikleri gibi iddia doğru 
değildir. Şimdi madde madde imüzakere buyura
cağınız kanunda görülecektir ki muhtar ve ihti
yar heyetleri yalnız mahallerinde ve köylerinde
ki nüfusun defterlerini yaparlar. Bunlar kurul- j 
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larca tetkik edilir; vatandaş ismi askıya çıktığı 
zaman bu defterlere itiraz etmek imkân ve fır
satına mazhardır. iddiası yerine getirilmemiş 
olursa tekrar muayyen olan müddet zarfında mah
kemeye müracaat etmek imkân ve fırsatına maz
hardır. Binaenaleyh muhtarların iddia edildiği 
gibi milletvekili seçiminde yenilenmelerinde bir 
zaruret yoktur. 

Sonra arkadaşlar, insafınıza sığınıyorum ve 
size hatırlatıyorum. Biz samimî bir arzu ile be
lediye seçimlerini milletvekili seçimi makanizma-
sında büyük rolleri vardır diye yeniletmek için 
huzurunuza geldiğimiz zaman ayni ağızdan ayni 
kürsüde büyük mikyasta muahezeler görmüştük. 
Eğer bu bir bahane değilse, şaşıyorum, o günkü 
perhiz ne idi, bugünkü turşu nedir? (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında başka 
söz alan arkadaş kalmamıştır. Maddelere geçil
mesini yüksek oyunuza sunuyorum . Kabul eden
ler... Etmilenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti içinde 
milletvekili seçimi il itibariyle yapılır. Her il 
bir seçim çevresidir. 

H. BAYUR (Manisa) — Bu esaslı bir hü
kümdür. Hep biliyoruz, bugüne kadar seçim 
şubesi nahiye idi. Halk oraya gelir ve oyunu 
orada verirdi. Bugün bu değişiyor. Bunun iki 
türlü neticesi vardır : Yeni usulün bir neticesi 
sandığı köylünün ayağına kadar götürmek, onu 
külfetsiz, zahmetsiz oy vermeğe muktedir kıl
mak, dolayısiyle ona kolaylık göstermektir. 
Şimdi ikinci neticeye geçiyorum. Köylü hiçbir 
ciddî mürakaba ve müşahade olmadan oy ver
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Ben bu ikinci neticeye itiraz ediyorum. Şu
nu bir defa bilmeliyiz ki, herhangi bir parti bu 
kadar kuvvetli ve yayık olan Halk Partisi dâhil, 
hiçbir parti bu kanuna göre her sandık başında 
adam bulunduramaz. Bu, 25 - 30 bin yerde, 
dağınık yerde müşahit bulundurmak demektir 
ki, bunu yapamaz. O vakit ne olacaktır? Her
şey Hükümetin insafına kalmış olacaktır. 

Şimdi esas meseleye gelioyrum. 
Murakabe, denetleme denilen şeyin bir de-

eğri vardır veya yoktur. Eğer denetleme veya 
murakabe denilen şeyin bir deği varsa seçimde 
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hattâ en ufak köye kadar bunu götürmeliyiz. I 
Eğer bir değeri yoksa o vakit şehirde de lüzum 
yoktur, merkezde de lüzum yoktur.. Aynı man
tıki silsileyi takip ederek diyebiliriz ki, Büyük 
Millet Meclisinin Hükümeti denetlemesine de 
lüzum yoktur. Binaenaleyh denetlemeğe lüzum 
varsa buradan ta köye kadar gitmek lâzımdır. 
Bu seçim şekli ise amelî olarak denetlemeyi im
kânsız kılar. Halbuki bütün dünya demokra
silerinde ve bizde birçok kademeler de, mura
kabe, denetleme, müşahade lüzumlu görülmüş
tür. Şehirlerde türlü partilerin denetlemesini 
lüzumlu görüyoruz. Köyleri bundan mahrum et-
miyelim. Bu olmazsa ne demek olur? Halkm 
çokluğu bir denetleme olmadan yalnız Hüküme
tin adamları ve tabiatiyle onun partisinin adam
larıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu doğru de
ğildir. Kanaatim budur ki bu şekilde köylünün 
oyu murakabe edilmeden verilmiş olacaktır. Bu
na gitmiyelim. Pek âlâ bucak merkezleri seçim 
merkezi olabilir, eskiden olduğu gibi. Fakat 
köyleri dağınık, büyük bucaklar varsa oralarda 
birkaç şube teşkil edilebilir. Amma prensip ola
rak her köye gideceğiz dendi mi pek çok köyde 
murakabesiz seçim yapılacak demektir. Benim, 
bu kanunun Hükümette bulunanlara büyük bir 
üstünlük sağladığını iddia ettiğim vakit başlıca-
bunu düşünmekteyim. 

Bundan başka bir yön daha vardır, eğer bu
cak seçim merkezi olursa, eskiden olduğu gibi, 
seçim işlerinin idaresi, yani murakabesi, denet
lenmesi idari makamlarda kalmayıp adli ma
kamlara verilebilir, ki bu büyük bir adım ola
caktır. Çünkü adlî makamlar herhalde daha 
bitaraftır. 

Bu düşüncelerle bir önerge veriyorum, öner
genin kabul veya reddi size aittir. 

BAŞKAN — Bu madde ile alâkası nedir tak
ririnizin? 

H. BAYUR (Manisa) — Bu maddeye ilâve
sini istiyorum, önergedir. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif eylerim : 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti içinde mil

letvekili seçimi ilce itibariyle yapılır. Her ilce 
bir seçim dairesidir. 

29 . V . 1946 
Denizli Milletvekili 

E. A. Tokad 
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Saym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1 nci maddeye §u fıkra
ların eklenmesini öneririm : 

(Her bucak bir seçim şubesîdir. Köyleri çok 
ve dağınık olan bucaklar aynca bir iki seçim 
bölgesine ayrılabilir.) 

Manisa Milletvekili 
H. Bayur 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim; yapılan tekliflerden biri seçimin il
ce itibariyle yapılması hakkındadır. Biz bu
na iştirak etmiyoruz. Huzurunuza getirdiğimiz 
tasan bugün meriyette bulunan kanunlarla il 
itibariyle yapılan seçim bölgeleridir. 

ikincisi; madde ile hiç alâkası olmryan bir 
tekliftir. Onun için aşağıda seçim büroları mad
desi gelecektir. Bunun şimdiki madde ile hiç
bir alâkası yoktur. 

(Emin Aslan Tokad'm önergesi tekrar okun
du.) 

(Ret, ret sesleri). 
BAŞKAN — Şimdi okunan önergeyi oyunu

za sunuyorum. Nazarı itibare alanlar... Almı-
yanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Hikmet Bayur, sizin önergeniz bu madde . 
ile ilgili değildir. Şimdi okunmasını istiyor 
musunuz ? 

H. BAYUR (Manisa) — Evet, şimdi okunup 
reye konmasını istiyorum. 

(Hikmet Bayur run önergesi tekrar okundu.) 
(Ret, ret sesleri). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibare alan

lar... Almıyanlar... Nazarı itibare . alınmamıştır. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Bu mad

deye ait bir kelime ilâve edeceğim. 
BAŞKAN — Bu madde içinse, müzakeresi

nin sonunda söylersiniz. 

MADDE 2. — Türkiye Gumhuriyeti halkın
dan her (40 000) vatandaş için bir milletvekili 
seçilir, Bir seçim çevresinin nüfuzu (40 000) 
den aşağı olasa dahi, bir milletvekili seçmek 
hakkıdır: Nüfusu (40 000) den yukarı olan se
çim çevreleri için aşağıda gösterilen işlem yapı
lır: 

(55 000) e kadar bir; (55 001) den (95 000) e 
kadar iki, (95 0 0 ^ den (135 0Ö0) e kadar üç, 
(135 001) den, (175 000) e kadar dört milletve-
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kili seçilr. Nüfus miktarı yükseldikçe milletve- I 
kili sayısı bu yolda arttırılır. 

H. ULUSOY (Niğde) — Küçük bir tadil rica 
edeceğim. Son cümlede; Nüfus miktarı yüksel
dikçe milletvekili sayısı bu yolda artırılır, 
deniyor. Bu cümlenin nüfus miktarı yükseldikçe 
milletvekili sayısı 40 bin den bir olarak artırılır, 
şeklinde açıklanmasını rica ediyorum. 

Z. ARKANT (Yozgat) — Bir tane de artsa 
bir mebusluk kazanır. 

BAŞKAN — Bu hususta verilen önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin sonfıkrasındaki [Bu yolda 

artırılır] sözünün [Sayısı 40 000 de bir olarak 
artırılır.] şeklinde düzeltilmesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim madde sarihtir, açıklamağa lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Madde sarih görülüyor, mama-
fi önergeyi Yüksek Takdirinize sunuyorum Na
zarı itibare alanlar ... Almıyanlar... Nazarı itiba-
re alınmamıştır. Maddeyi aynen oyunuza sunu
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Aanayasa ile belirtilen seçim dönemini ta-
anaınlıyacağı hallerde o yılın Eylül ayının 
onunda veya aynı kanunun yirmi beşinci mad
desine göre seçimin yenilenmesine karar verilmiş 
bulunuyorsa kararın verildiği tarihten başlrya-
rak bir hafta içinde keyfiyet İçişleri Bakanlığın
ca illere tebliğ olunur. 

S. YURDKORU (Afyon Karahisar) — Arka
daşlar, şimdi okunmuş olan üçüncü madde iki esa
sı ihtiva ediyor. Birisi Büyük Millet Meclisinin 
Anayasa ile belirtilen seçim dönemini tamamlıya-
cağı halerde o yılın Eylül ayının ... • 

İkinci fıkrası da seçimin yenilenmesi hak
kındadır. Burada İçişleri Bakanlığına terettüp 
eden vazife vaziyeti illere tebliğ etmekten iba
rettir. Halbuki, 11 nci maddenin buna ait kı
sanlarında ... seçim başlamadan iki ay evvel se
çimin ymilenmesinin ilânından itibaren ... 

Yine aynı maddenin son fıkrasında .... Umu
mi seçim ilânından itibaren ... diye bir sarahat 
vardır. 
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Şu halde kanunun üçüncü maddesinde vilâ

yetlere tebliğle beraber bir ilânın da bulunması 
asıldır ve esas olmak lâzımdır. Çünki bu ilândan 
sonra bir takım vatandaşlar haklarını kullan
mak üzere müracaatta bulunacaklardır. Onun için 
bir takrir takdim ediyorum. İçişleri Bakanlığın
ca kelimesinden sonra «ilân ve illere tebliğ edi
lir» şeklinde kabulünü teklif ediyorum. 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ Z. KARAMUR-
SAL (İstanbul) — Komisyon «ilân» kelimesinin 
ilâvesini kabul ediyor. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeblerden ötürü üçüncü mad

denin «keyfiyet İçişleri Bakanlığınca kelimesin
den sonra (ilân ve) kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Suad Yurdkoru 

BAŞKAN — Efendim, komisyon da bu tek
life iştirak ediyor. Şu halde önergeyi yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Eamiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi maddeyi bu şekilde oku
yoruz. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Anayasa ile belirtilen seçim dönemini tamam-
lryacağı hallerde o yılın Eylül aymın onunda 
veya aynı kanunun yirmi beşinci maddesine 
göre seçimin yenilenmesine karar verilmiş bulu
nuyorsa kararın verildiği tarihten başlayarak bir 
hafta içinde keyfiyet İçişleri Bakanlığınca ilân 
ve illere tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Valiler seçime başlandığını, 
Merkez İlçesi de dâhil olduğu halde her ilçede 
bulunan erkek ve kadın Türk nüfusunu havi 
birer esas defterinin yapılmasını idareleri altın
daki kaymakamlarla İl Merkezindeki Belediye 
Başkanlığına ve İl Merkezine bağlı Bucak ve 
köylere tebliğ ederler. 

Kaymakamlar da ilin bu tebliğini İlçeleri için
deki Belediye, Bucak ve köylere bildirirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu tebliğleri alan Belediye 
idareleriyle köylerin muhtar ve ihtiyar meclisleri 

— 268 — 



B : 57 31.5 
üyeleri belde ve köylerinde yerleşmiş olan veya 
bu maksatla oturmakta bulunan bütün erkek ve 
kadın • nüfusun defterlerini en çok on gün içinde 
hazırlatmakla ödevlidirler. Defterlerin hazır
lanması sırasında tedavi ve yolculuk gibi sebep
lerle geçici olarak başka yerde bulunanlar bu
lundukları yerlerin değil, asıl ikametgâhlarının 
bulunduğu yerlerin esas defterlerine yazılırlar. 
Bütün Devlet memur ve hizmetlileri özel kurul 
memur ve hizmetlileri görevli bulundukları ye
rin seçmen esas defterlerine yazılırlar. 

Bu defterlerde: 
A) Ad:, 
B) Soyadı, 
C) Baba adı, 
D) Ana adı, 
E) Doğum yeri, 
F) Doğum tarihi, 
O). İkametgâhının bulunduğu mahalle ve 

sokağın adı ile numarası, 
H) Seçim hakkını haiz olup olmadığı, 
1) Sanat ve meşguliyet ve düşünceler, 
sütunları bulunur. 
Z. YÖRÜK (Ankara) — Beşinci satırda «bü

tün erkek ve kadın» deniyor. Bu «bütün Türk 
erkek ve kadın» olacaktır. Yani bir «Türk» ke
limesinin ilâvesi lâzımdır. 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Komisyon
da bu tashihi kabul ediyor. 

BAŞKAN —- Maddeyi bu şekilde yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
ve sokak itibariyle ve köylerde köy itibariyle 
hazırlanacak olan bu defterler biri yeni doğan
lardan yirmi iki yaşma kadar olanları (yirmi 
iki yaşını henüz bitirmemiş olanlar dâhil) diğe
ri de yirmi iki yaşını bitirmiş olanlardan başlı-
yarak daha yukarı yaşta bulunan nüfusu gös
termek üzere iki bölüm olarak hazırlanır. 

Askerî garnizon ve müesseselerde bulunan 
muvazzaf subaylarla askerî yargıçlar, askerî 
memurlar ve askerî okul öğrencilerinin iller iti
bariyle miktarlarını gösterir cetvel Millî Sa
vunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına bildi
rilir. 

İçişleri Bakanlığı bunları il merkezleri esas 
defterlerine eklenmek üzere bulundukları illere 
bildirir. 
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Yeâeksubaylarla eratın sayı itibariyle bir 

kalem halinde toplamı bunların sevkolundukte,-
rı askerlik şubelerinin başkanları tarafından 
bu şubelerin bulundukları yerin en bttyük ida
re üstüne bildirilir. 

Vali ve kaymakamlar bu rakamlar toplamı
nı esas defterlere ilâve edilmek üzere il veya 
ilce merkezindeki seçim kurulları başkanlarına 
verirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçmenlik şartları 
MADDE 7. — Seçmen olabilmek için : 
1. Türk olmak; 
2. 22 yaşmı bitirmiş olmak; 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak; 
4. Kısıtlı olmamak; 
5. Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sür

memek ; 
6. Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde 

bulunmamak; 
Şarttır. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Silâh altında bulunan erat, 
.jandarmalar, subaylar, polisler, askerî nuemur-
lar ve askerî yarg ı la r ve askerî okul öğrencileri 
sermen olamazlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum Kabul edenler ... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir 

MADDE 9. — Bu kanunun 7 ve 8 nci mad
delerine göre seçmenlik hakkını haiz olmryan-
lann bu durumları 5 nci maddede tâyin edilen 
seçmenler defterindeki isimlerinin hizalarına ve 
(seçim hakkını haiz olup olmadığı) sütununa 
açık olarak ve sebebiyle birlikte işaret edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, bu madde

nin hükmü 7 nci ve 8 nci maddede geçenlerin 
isimlerinin hizasına, seçim hakkını haiz oup ol-
madilmm yazılmasını ifade etmektedir. Halbu
ki, 8 nci maddede silâh altında bulunan erat, 
jandarmalar, subaylar, polisler, askerî memur
lar ve askerî yargıçlar ve askerî mektep talebe
leri seçmen olamazlar ve bunlar 6 nçı madde mu-
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Cibince toptan aded itibariyle deftere işaret edi. 
lirler. Binaenaleyh, bu maddede bunların isim. 
lerinin hizalarına teker teker meşruhat verilme. 
sine imkân yoktur. Çünkü arzettiğim gibi bu 
gibiler toptan ve miktar itibariyle deftere geçe. 
çeklerdir. Onun için Komisyondan rica ediyo
rum. Bunu sağlıyacak bir fıkranın veya bir 
kaydın maddede yer alması çok yerinde oltar. 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ Z. IÇARAMUR-
SAL (İstanbul) — Bu maddeyi Komisyona ala
lım Maksadı temin eden bir kayit koyal'm. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri mi alı
yor efendim 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ Z. KARAMÜE-
SAL (istanbul) —• Komisyona alalım ona göre 
tetkik edelim. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyon alıyor. 

MADDE 10. — 
* 1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar ; 
2. Tertipli cezalardan veya hırsızlık, sahte

cilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak, 
dolanlı iflâs suçlarından biri ile hüküm giymiş 
olanlar; 

3. Kısıtlılar; 
4. Yabancı Devlet uyrukluğunu öne süren

ler; 
5. Kamu hizmetlerinden yasaklılar; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; 
7. Otuz yaşını bitirmemiş olanlar; 
Milletvekilliğine seçilemezler. 
BAŞKAN — Mütalâa var m ? Maddeyi ka

bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir 

, MADDE 11. — öğretmenler müstesna olmak 
üzere merkezden tâyin olunan bütün memurlarla 
müftüler, yargıçlar, Cumhuriyet Savcıları, be
lediye başkanları seçim başlamadan iki ay evvel, 
seçimin yenilenmesi halinde yenilenmesinin ilâ
nından başlıyarak üç gün içinde çekilmiş olma
dıkça memuriyet yerlerinin içinde bulunduğu se
çim çevreelrinde milletvetkili seçilemezler. Bun
dan başka; kara, deniz, hava, jandarma sınıf
larına mensup subaylarla aşkgrî memur ve as
kerî yargıçlardan çekilme hakkmı haiz olmıyan-
larJa bunlardan çekilme ve emekli hakkı bulu
nanlardan umumi seçim ilânından itibaren ni
hayet on gün içinde usulen çekilmeyi ve emek
liliklerini istemiyenler de milletvekilliğine seci-
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İçmezler. Aksi takdirde İm seçimler yapılmamış 
sayılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar.... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ara seçimlerinde çekilme ve
ya emeklilik hakkını haiz olan askerlerle 11 nci 
maddede gösterilen diğer görevlilerden ilân edi
len seçim gününden önce çekilmiş veya emekli
liğini istemiş olanlar milletvekilliğine seçilebi
lirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kbaul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Yedeksubayların, kısmi veya 
genel millevekili seçimi sıralarında gerek talim 
ve manevra için, gerekse harb sebebiyle silâh 
altma çağırılmış, orduda hizmet almış (bulunma
ları,- milletvekili seçilmelerine engel olmaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka-
! bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 

Seçim kurulları 
MADDE! 14. — Her ilin merkez ilçesinde ve 

o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare ve 
kontrol etmek üzere belediye başkanının başkan
lığında beş kişiden mürekkep birer seçim kuru
lu teşkil olunur. Bu kurul üyeleri belediye mec
lisleri tarafından ve kendi aralarından seçilir. 
Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek 
miktarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi 
suretlerle belediye meclisinin kurulması müm
kün olmıyan veya ilçenin yeni kurulmuş olması 
sebebiyle belediye seçimi henüz sonuçlanmamış 
olan yerlerde 'belediye başkanı veya Belediye 
Kanununun 90 nci maddesine göre nasbolunan 
başkanvekilj tarafından belediye sınırı içindeki 
mahaller halkından ve belediye üyeliği şart
larını haiz bulunanlardan ikişer kişi çağırılır. 
.Bunlar kendisinin başkanlığı altında belediye bi
nasında toplanarak ya aralarından veya bele
diye üyesi şartını haiz olmak üzere dışardan 
yukarıda gösterilen miktarda seçim kurulu üye
si seçerler. Üyelerin üçü toplanmadıkça ve ha
zır bulunanların oyçokluğu birleşmedikçe seçim 
kurulunun kararlan muteber olmaz. 

Seçim kurullarında sayfaları numaralı ve 
I idare kurulunca onamh bir tutanak defteri bu-
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lunıır. telemler ve kararların tutumikhın bu <lcl'-
tere yazılır ve başkan ile üyeler tarafından imza 
olunur. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, şimdi ko
nuştuğumuz madde seçim kurullarının ne suret
le kurulacağı yolunda hükümleri ihtiva eden hir 
maddedir. Bunda belediye reisi bulunmıyan 
yerlere ait seçim kurullarının ne suretle kuru
lacağı hakkında bir hüküm de vardır. Bu me-
yanda (Belediye meclisinin kurulması mümkün 
olmıyan veya ilçenin yeni kurulmuş olması sebe
biyle belediye seçimi henüz sonuçlanmamış olan 
yerlerde belediye başkanı veya Belediye Kanu
nunun 90 ncı maddesine göre nasbolunan baş-
kanvekili tarafından...) şu yolda muamele yapı
lır denilmektedir. 

Şimdi bir defa yeni kurulmuş olan bir ilçede 
belediye bulunmadığına göre belediye başkanı da 
olara ıyacaktır demektir. 90 ncı maddeye göre 
nasbolunan başkanvekili de yoktur. Çünkü mec
lis heyetini teşkil edecek miktarda bir .şey yok
tur. 

90 ncı mactdeyi okuyorum: 
«Madde 90. — Meclis heyetini teşkil edecek 

miktarda âza veya ihtiyat âza kalmadığı ve
ya her ne suretle olursa olsun reislik inhilâl 
ettiği takdirde yapılacak intihap neticesine ka
dar vali veya Dahiliye Vekili tarafından mü
nasip bir zat reisvekili nasbolunur» denmekte
dir. Bunun oranın kaymakamına verilmesi da
ha yerinde olur. Eğer Komisyon muvafakat 
ederse maddeyi bu yolda düzeltmek daha mu
vafıktır kanaatındayım. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Bu 14 ncü mad
dede belediye şubesi bulunan şehirlerdeki bele
diye dairelerinin müstakil vaziyetleri olmadı
ğı için yani belediye teşkilâtı bulunmadığı için 
biraz muğlak bir vaziyet görülmektedir. Me
selâ İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde kaza
ların müstakil seçim kuruluna sahip olması 
gerek. Orada belediye reisi yok ki. Belediye 
şubesi tabiî buranın müdürünün başkanlığı ile 
idare edilecektir. Onun için böyle bir salâhi
yete ihtiyaç olduğu kanaatındayım. Bu nok
tanın bu maddenin ikinci fıkrasından sonra 
ilâvesi yerinde olur. Eğer Komisyon tensip eder
se, maddeyi alıp ona göre hazırlasınlar. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Z. KA-
RAMURSAL (İstanbul) — Her iki teklifi de 
Komisyon nazara alnfek istiyor. Onun için mad

deyi Komisyona almak istiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon istiyor, maddeyi ve

riyoruz. 

MADDE 15. — Her seçim kurulu vali veya 
kaymakamın başkanlığı altında İdare Kurulu ile 
birlikte toplanarak bütün seçmenlerin oylarını 
bir gün içinde kullanabilmelerini sağlamak ama
cı ile mümkün olduğu kadar sayısı beş yüz seç
meni geçmemek üzere seçim bürosu adı verilen 
seçim sahaları teşkiline karar verirler. Bu ka
rarlarda büroların nerelerde kurulduğu, mer
kezleri ve hangi köy, mahalle ve sokakları kıs
men veya tamamen içine aldıkları açıkça belir
tilir ve seçim gününden enaz on beş gün önce 
gazete çıkan yerlerde gazete ile, olmıyan bel
de ve köylerde âdet olan vasıtalarla ilân olu
nur. Seçim bürolarında, başkan ve üyeleri se
çim kurullarınca seçilecek beş kişilik bir ko
misyon bulunur. Bu komisyonlar belediyesi 
olan seçim sahalarında belediye başkanları ile 
belediye meclisi üyeleri arasından, belediyesi 
olmıyan seçim sahalarında münasip kimseler
den seçilir. Seçim komisyonları başkan ve üye
lerinden çekilen veya komisyona gelmiyen bu
lunursa yerlerine seçim kurullarınca diğerleri 
seçilir. Toplanma ve karar verme yetersayısı 
ile kararların defterlere yazılması ve imzalan
ması hakkında seçim kurullarına ait 14 ncü 
maddedeki hükümler bu komisyonlar hakkında 
da uygulanır. 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim, maddede bahis mevzuu olan 500 seç
meni, biz sabahtan akşama kadar 500 seçme
nin ancak reyini kullanabileceği zanniyle tes-
bit etmiştik. Fakat birkaç gün evvel geçirdiği
miz belediye seçimi frize gösterdi ki daha yük
sek adedde seçmen reyini verebilecektir. Bina
enaleyh gerek seçim bürolarını azaltmak, ge
rek vatandaşlara karşı sandık adedini azaltarak 
kolaylık vermek için bu beş yüzün bine çıka
rılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor 
mu? 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Komisyon 
Hükümetin noktai nazarına iştirak ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon da 500 ün 
1 000 olmasına muvafakat ediyor. Maddeyi bu 
tashih ile yükseîk tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Seçim gününün yayınlanmanı I 

MADDE 16. — i l içindeki bütün seçim büro
larında seçmen defterlerinin asıldığı valiliklerce 
İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bu ka
nundaki süreleri gözönünde bulundurarak bu 
şulelerden sonra gelen ilk pazar gününü seçim 
günü olarak ilân ve illere tebliğ eder. 

BAŞKAN — Mütalâa var ımı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul enilmiştir. 

Seçim kurul ve komisyonlarının görevleri 

MADDE 17. — Bu kanunun 5 ve 6 ncı mad
deleri uyarınca köy ve mahalle itibariyle 
hazırlaman defterler o köy veya mahallelerin 
bağlı bulundukları ilce veya il merkezlerin deki 
belediye başkanlarına gönderilir. Defterler gel
dikçe, seçim kurullarına verilir. Bu kurullar 
defterlerin kanuna uygun olup olmadığını ve 
içinde yanlış ve fesat bulunup bulunmadığını 
inceler ve bu defterler seçmenlerin bağlı olduğu 
seçim büroları itibariyle ayrılır. Bu işlemler ve 
defterlerin seçmenlere ait kısmımın örnekleri bü
rolar itibariyle hazırlanıp asılmak üzere ilgili 
seçim bürolarına gönderilmesi en çok sekiz gün 
içinde bitirilir. Bu süre içinde seçim kurulları 
her gün toplanır. Bu işlerin çabuk hazırlanması 
için seçim kurulu ilçelerde kaymakamlardan, il 
merkezlerinde valileri en lüzumu kadar kâtip is- I 
tiyebilirler. Vali ve kaymakamlar, yargıç ve yar
gıç sınıfından olanlarla askerî memurlar dışında 
kalan bütün memur ve hizmetlileri bu işte çalış
tırabilirler. Bütün memurlar ve hizmetliler vali 
ve kaymakamların hu işe dair verdikleri ödevleri 
yapmağa mecburdurlar. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Subaylara da veri
lecek mi? Burada yalnız askerî memurlardan ba
his var. 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Hayır ve
ril miyecektir. 

Z. YÖRÜK (Devamla) — İlâve etmek lâzım. 
Çünkü ayrı ayrı zikredilmiştir. 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Efendim, 
oradan işitemiyoruz. Lütfetsinler kürsüye gelsin
ler. Tenevvür edemiyoruz. 

Z. YÜRÜK (Ankara) — Efendim, kanunda 
askerî memurlar bir sınıf: olarak zikredilmiştir. 
subaylar keza bir sınıf olarak zikredilmiştir. Bu 
madde de askerî memurlar zikredildiğinden ilti
basa meydan verebilir. Onun için komisyondan j 
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soruyorum? Buraya subay kelimesinin de girmesi 
zaruri değil midir. V 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ Z. KARAMUR-
SAL (İstanbul) — Askerî memurlar cümlesinin 
de maddeye girmesini kabul ediyoruz. Subay 
ve askerî memurlar diye.... 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor. 
Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BADDE 18. — 17 nci maddeye göre seçim 
kurulunca incelenmiş ve ayrılmış olan defterlerin 
birer örneği her seçim bürosu için kabul edilen 
mahallerdeki genel yerlere astırılır. 

Bu defterlerin asıldığı, gazete bulunan yerler
de gazete ile, bulunmıyan yerlerde âdet olan vası
talarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve köy 
muhtar ve ihtiyar meclislerince bu defterlerin 
bulundukları yerlerde tatil günleri hariç olmak 
üzere altı gün asılı kalması sağlanır. 

Defterler bu sürenin son günü akşamı saat 
onsekizde belediye olan yerlerde bu idareler ve 
diğer seçim bürolarında muhtar Ve ihtiyar mec
lisleri tarafından kaldırılır. 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Efendim, 
bu tatil günlerinde yarım tatil günü olan Cumar
tesi dâhil midir? Bunu açıklasınlar. 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ Z. KARAMUR
SAL (İstanbul) — Cumartesi dâhil değildir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Yani Cumartesi tam 
gün sayılacaktır. 

BAŞKAN — Evet. 
S. YURTKORU (Afyon Karahisar) — Efen

dim, bu m,addede (17 nci maddeye göre seçim 
kurulunca incelenmiş ve ayrılmış olan defterlerin 
birer örneği her seçim bürosu için kabul edilen 
mahallerdeki genel yerlere astırılır) deniyor ve 
son fıkrada da: (Defterler bu sürenin son günü 
akşamı saat 18 de belediye olan yerlerde bu 
idareler ve diğer seçim bürolarında muhtar ve 
ihtiyar meclisleri tarafından kaldırılır.) denil
mektedir. Halbuki 22 nci maddede şöyle denili
yor: (Seçim, her seçim bürosunda ayrı ayrı ya
pılır. Bir seçim bürosu defterlerinde kayıtlı bu
lunan kimse diğer büroda oy veremez.) Bunun 
sonunda: (Seçim hakkı olanların isimlerini havi 
defterler seçimin yapılacağı yerde seçim bitin-
ciye kadar asılı bulunurlar) deniyor. 

Daha evvel n<rxelti&im gibi maddede baş
ka defterde yoktur. Bu defterler falan güne ka-
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dar asılı kalıp, falan günü kaldırılacağı yazılı
dır. Acaba bu seçimin yapılacağı bitinciye ka
dar asılı kalacak olan başka defterler mi yok
sa kaldırılan defterler midir? bunun tavzihini 
rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim; bunlar aynı defterlerdir. Yalnız mu
ayyen müddet zarfında askıda kaldıktan sonra 
indirileceklerdir. Vatandaşların itrazı olursa mu
ayyen olan müddet zarfında mahkemeye müra
caat edebileceklerdir. Belki müracaattan son
ra defterlerin bünyesi değişebilir. Bu suretle 
katiyet kesbeden defterler her seçim bürosuna 
asılacaktır. Vatandaş rey verirken komisyon 
önünde bulunan defterlerde ismini bulamazsa, 
bir garanti olmak üzere, bu defterler orada göz 
önünde bulundurulacaklardır. Yani aynı def
terlerdir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE* 19. — Defterlerin asılı kaldığı süre 
içinde seçmenlerin adları, kimlikleri defterle
re yanlış veya ikinci defa yazılmış veya hiç ya
zılmamış ve yazılmamak lâzımgelirken yazıl
mış olduğuna dair yazı ile veya sözle ileri sürüle
cek itirazlar seçim kurullarınca dinlenip bir def
tere kaydedildikten sonra karara bağlanarak 
lâzımgelen düzeHmeler yapılır. Defterlerin kal
dırılmasından sonra itiraz iddiası dinlenmez. Bu 
kurullarca itirazlar yerinde görülmediği takdir
de ret kararmın sureti itiraz edene usulen tebliğ 
olunur. Seçim kurullarının kararma razı olmı-
yanların kararın tebliğ tarihinden başlıyarak üç 
gün içinde o yerin asliye hukuk mahkemesine, 
bulunmıyan yerlerde sulh hukuk yargıcına se
çim kurulu kararı ile birlikte başvurarak itiraz 
etmeğe hakları vardır. 

Bu süre bittikten sonra itraz hakkı kalmaz. 
Mahkeme itiraz iddilarmı en çok altı gün içinde 
kesin olarak karara bağlar, itirazlar için mah
kemelere vâki olacak başvurmalar ve bu ko
nuda verilecek kararlar hiç bir harca tâbi tu
tulmaz. 

Z, YÖRÜK (Ankara) — Efendim, bu ko
nuşma konusu olan 19 neu maddesi birçok hü
kümlerden biri de deftere itiraz vukuunda itira
zın kabul edilmemesi halinde muterize itirazı
nın reddedildiği hakkında tebligat yapılacağına 
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ve bu tebliğden itibaren üç gün içinde mahkeme
ye itiraz etmesi hakkına dair olan hükümdür. 
Şimdi bir itirazın reddi halinde reddin ne kadar 
zaman içinde tebliğ edileceğine dair bir hüküm 
yoktur. Halbuki itirazlar askmm son gününde, 
son dakikada birçok kişi tarafından yapılabilir. 
Veyahut 6 günlük ası müddeti içinde itirazlar 
neticelenmemiş olabilir. Onun için seçim kuru
luna şu kadar günlük müddet içerisinde red
dedeceği itirazları bildirmesi için maddeye bir 
fıkra ilâvesi yerinde olur. Onun için bendeniz 
kısaca şöyle bir fıkranın ilâvesini rica ediyorum. 
17 nci sayfanın son satırında bu kelimesinden 
sonra «bu kurullarca itirazlar yernide görülme
diği takdirde ret kararının sureti, itiraz edene 
engeç. defterlerin askıdan indiği günden itibaren 
iki gün içinde tebliğ olunur.» Kaydının ilâvesi 
lâzımdır. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Z. KA-
RAMURSAL (İstanbul) — Kabul ediyoruz. 

S. YURDKORU (Afyon) — Efendim, bu 
maddenin sonunda itiraz için mahkemelere vâki 
olan başvurmalar ve bu konuda verilecek karar
lar hiç bir harca tâbi tutulmaz» deniliyor. Ko
misyonla mutabık kaldık (resim) ilâvesiyle (hiç
bir resim ve harca) şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN -— Komisyon kabul ediyor mu? 
'ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Z. KA-

RAMURSAL (İstanbul) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Efendim maddeyi Komisyonca 

da kabul edilen şekilde okuyoruz. 

MADDE 19. — Defterlerin asılı kaldığı süre 
içinde seçmenlerin adları, kimlikleri defterle
re yanlış veya iknci defa yazılmış veya hiç ya
zılmamış ve yazılmamak lâzımgelirken yazıl
mış olduğuna dair yazı ile veya sözle ileri sürü
lecek itirazlar seçim kurullarınca dinlenip bir 
deftere kaydedildikten sonra karara bağlanarak 
lâzımgelen düzeltmeler yapılır. Defterlerin kal
dırılmasından sonra itiraz iddiası dinlenmez. Bu 
kurullarca itirazlar yerinde görülmediği takdir
de ret kararının sureti itiraz edene engeç defter
lerin askıdan indiği günde başlıyarak iki gün 
içinde usulen tebliğ olunur. Seçim kurullarının 
kararma razı olmıyanlarm kararın tebliğ tari
hinden başlıyarak üç gün içinde o yerin asliye 
hukuk mahkemesine, bulunmıyan yerlerde sulh 
hukuk yargıcına seçim kurulu kararı ile birlik
te başvurarak itiraz etmeğe hakları vardır. 
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Bu süre bittikten sonra itiraz hakkı kalmaz. I 

Mahkeme itiraz iddialarını en çok altı gün içinde 
kesin olarak karara bağlar, itirazlar için mah
kemelere vâki olacak başvurmalar ve bu konu
da verilecek kararlar hiçbir resim ve harca tâbi 
tutulmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.... 
Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

Milletvekili sayısının tesbiti ve seçimlerin ne 
yolda yapılacağı 

MADDE 20. — Seçim kurullarına verilen def
terlerin incelenmesi tamam olunca mevcut nüfu
sun miktarı tutanakla valiliğe bildirilir. Bütün 
kurulların tutanakları geldikten sonra il merke
zindeki seçim kurulu il idare kurulu üyeleriyle 
birlikte valinin başkanlığı altında toplanarak 
2 nci maddede gösterilen suret ve nispete göre 
kaç milletvekili seçileceğini tutanak ile tesbit 
ederek İçişleri Bakanlığına bildirirler. Ayni 
zamanda keyfiyet il içinde seçim komisyonlarına 
kaymakamlar vasıtası ile tebliğ ve gazete olan 
yerlerde gazetelerle, olmıyan yerlerde de âdet 
olan vasıtalarla ilân edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Seçim komisyonları oyların 
A^erileceği günden enaz bir gün evvel seçim ku
rullarınca kendilerine seçmen sayısına göre 
kurul mühürü ile mühürlenmiş olarak teslim 
edilen oy zarfları ve sandık ile birlikte büro 
merkezinde bulunurlar. Komisyonlar büro mer
kezinde sandığın konulacağı yeri ve seçimin 
belirli günde bitmesi için gerekli tedbirleri alır
lar ve yukarı maddedeki usule göre yayınlar
lar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — Seçim her seçim bürosunda 
ayrı ayrı yapılır. Bir seçim bürosu defterlerin
de kayıtlı bulunan kimse diğer büroda oy ve
remez. Ancak seçim komisyon başkan ve üye
leri oylarını görevli bulundukları bürolarda 
seçim defterlerinin sonuna adları yazılmak ve 
hizaları imzalanmak suretiyle kullanılabilir. 

Seçim hakkı olanların adlarını gösteren def
terler seçimin yapılacağı yerde seçim günü se- I 
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çim bitinciye kadar asılı bulundurulur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 23. — Sandığa oy pusulaları atıl
mazdan önce seçim komisyon başkanı üyelere 
ve hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu 
gösterir ve bu hal bir tutanakla belirtilip ko
misyon üyeleri tarafından imza edilir. Sandı
ğın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, 
üzerinde ince bir mektup sığacak kadar ara
lığı bulunur. Sandık anahtarlarından birini 
başkan, diğerini komisyon karariyle komisyon 
üyelerinden biri saklar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 24. — Sandık kilitlendikten sonra 
her gelen seçmenin kimliği sorularak kendisine 
bir mühürlü zarf verilir Oy pusulalarının be
hemehal bu mühürlü zarflar içine konulup kapa
tıldıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy pu
sulaları seçmenler tarafından tedarik edilebile
ceği gibi seçim yerinde evvelce hazırlanmış bulu
nan kâğıtlardan alınmak suretiyle kullanılması da 
caizdir. 

Adayların adlarını gösteren ve önceden bas-
t rılmış veya yazılmış oy pusulaları da kulla
nabilir. 

Oy pusulalarına ne kadar milletvekili seçile-
cekse o kadar Milletvekili adr yazılabileceği, 
yazısı olmıyanlarrn emniyet ettikleri kimselc-
lere de yazdırabilecekleri belirtilir. Pusulaları 
yazmak veya yazdırmak için seçim komisyonun
ca münasip bir yerin evvelden hazırlanmış bu
lunması lâz mdır. 

Pusulalarda, belirtilen miktardan ziyade; ad 
yazılır veya yazdırılırsa bu pusulaların başından 
başlıyarak sırası ile yalnız seçilecek sayıdaki ad
lar kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır. 

İstenilen sayıdan daha az ad yazılmış veya 
yazdırılmış ise yalnız yazılı adlar kabul olunur. 
Pusulaya aynı ad birkaç kere yazılmış ise bu, bir 
oy sayılır. Oy pusulalarına yazılan adlar oku-
namazsa hesaba katılmaz. 

Oy pusulalarına ad ile birlikte soy ad mm ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona ait
tir. 
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Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve bu 1 

pusulalarda aynı adlar aynı sıra ile yazılı bu
lunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri hesaba 
katılır ve eğer bu pusulalarda başka başka 
adlar yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile 
yazılmış ise hiç biri sayılmaz. 

İmza, mühür veya seçmenin kim olduğunu 
belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli 
olan oy pusulaları hesaba katılmaz. Mühürsüz 
zarf içinde atılan pusulalar hükümsüz sayılır. 

Kanunun bu şartları seçimden önce gazete 
ile olmıyan yerlerde ve köylerde âdet olan va
sıtalarla ilân edilir. 

H. BAYUR (Manisa) — Bu madde hakkında 
3 değişiklik teklif edeceğim. Bunlar için de bir 
takrir takdim ediyorum. 

Bunların birincisi; oy atmak için gelen seç
menlerden hüviyet cüzdanının istenmesidir. Bu 
hususta, birkaç vaka oldu, seçmen geldiği za
man yerinin imzalanmış olduğunu görmüştür. 
Halbuki, hüviyet cüzdanı veya nüfus kâğıdı is
tenirse buna mahal kalmaz. Çünkü bu olmazsa 
biraz da lâubalilik olur. Çünkü ben filânım di
yor, imza ediyor. Onun için behemehal nüfus kâ
ğıdın n istenmesi lâzımdır. 

İkinci teklifim; seçim yerlerinde propaganda I 
yapmamak ve bir liste dağıtmamak. Buna lü
zum yoktur. Dışarıda istediği kadar propaganda 
yapar, dağıtır. Sonra seçim yerlerinde bu hal 
fuzuli münakaşalara ve baskıya da sebep olabilir. 
Onun için buna lüzum yoktur. 

Üçüncü teklifim; ki, bu en esaslıdır ve ka
nunun ruhuna da taallûk eder, gizli oy mesele
sidir. 

Üçüncü teklifim ki en esaslısıdır ve kanunun 
ruhuna taalluk eder gizli oy meselesidir, bu hu
susta bir fıkra teklif ediyorum, seçim yerinde 
gerçekten gizli oy işine riayet edilmesini istiyorum I 
ve bu olmadıkça gerçek demokrasiyi kurduk de
menin mânası yoktur. Binaenaleyh seçmen oy 
pusulasını zarfa korken kimse tarafından görül-
miyecek bir yere girmelidir. Bu bir oda olabilir 
veyahut bir odada yapılmış üç dört bölme ola
bilir. Bunlar ucuz da olur, Amerikan beziyle 
filân da olur. Bu husus için üç önerge veriyo
rum, tabiî kabul veya reddi sizin oylarınıza 
bakar. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. | 
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Sayın Başkanlığa ^ 

Görüşülmekte olan 24 ncü maddenin ilk fık
rasının şu biçime sokulmasını öneririm; 

Manisa Milletvekili 
Hikmet Bayur 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 24 ncü maddenin ilk fık

rasının şu biçime sokulmasını öneririm: 
(Sandık kilitlendikten sonra her gelen seçme

nin hüviyet cüzdanı istenilip hüviyeti tesbit 
edilir ve hüviyet cüzdanı damgalanır; kendisine 
de bir mühürlü zarf verilir. Oy pusulalarının 
behemhal bu mühürlü zarflar içine konulup ka
pandıktan sonra sandığa atılması şarttırN 

Manâsa 
Hikmet Bayur 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 24 ncü maddenin ikinci 

fıkrasının şu biçime konulmasını öneririm. 
(Adayların isimlerini muhtevi ve evvelden 

bastırılmış veya yazılmış oy pusulaları da kulla-
nılabilihir. Ancak bu gibi pusulaların seçim yer
lerinde dağıtılması ve bu yerlerde propaganda 
yapılması yasaktır.) 

Manisa 
Hikmet Bayur 

Sayın Başkanlığa 
Oyların gerçekten gizli kalması için görüşü

len 24. Maddenin sonuna şu fıkranın eklenmesini 
Öneririm. 

(Seçimler oy pusulalarını üstü mühürlü zarfa 
koyacakları sırada bohemahal yalnız kalacakları ve 
kimse tarafından görümiyecekleri bir odaya veya 
bölmeye girmeğe mecburdurlar. Bu cihet, eğer 
gerekirse, komisyon üyelerince kendilerine ihtar 
edilecektir.) 

Manisa 
Hikmet Bayur 

İÇİŞLERİ Ko. ADINA H. Ş. ADAL (Bolu) 
— Bu üç mesele üzerinde İçişleri Komisyonun 
mütalâasmı arzetmek istiyorum. Çünki prensip
lere taalluk ediyor. Hüviyet cüzdanı meselesi için 
kanun tasarısının 25 nci maddesinde nasıl ve ne 
vaziyetlerde kullanılıp isteneceği gösterilmiştir. 
Hüviyeti malûm olan bir vatandaştan hüviyet 
istemek lüzumsuz bir iştir. Binaenaleyh «gere
kirse hüviyet cüzdanı sorulacaktır» diye mad
dede sarahat vardır. Mecburiyet tahmil etmek 
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vatandaşların oy vermeye katılmakta müşkül va
ziyete girmelerine sebep olmak demektir ve malûm 
olan vaziyetler dolayısdyle bilhassa köylerde nü
fus cüzdanlarının yanlarında her zaman bulun-
ımaması yüzünden vatandaşlar çok müşkül vazi
yette kalacaklardır. Bu halamdan bu teklifin 
kabulüne imkân görülememektedir. 

Propaganda meselesi esasen yine bu kanun
da ceza maddeleri arasında sayılmış ve seçim gü
nünde propaganda yapılmaması kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh bu teklif ede lüzum yoktur. 

H. BAY UR (Mnisa) — Orada dağıtma mese
lesine ne diyeceksiniz? Mahallinde dağıtma pro
pagandanın esasıdır. 

H. Ş. AD AL (Devamla) — Efendim; kanun 
der ki, bir seçmen seçim yerine geldiği zman re
yini kime vereceğini bizzat tâyin eder. Reyini 
verirken puslayı kendisi yazacağı gibi başkasına 
da yazdırabilir. Oy puslasını başkasına yazdırmak 
imkânını seçmene verdikten sonra kendisini ora
da bulunan bir listeyi almasına mâni olmağa se
bep var mıdır? 

H. BAY UR (Manisa) -— Dışarıda dağıtılsın. 
H: Ş. ADAİJ (Devamla) — Seçmenler seçim 

.yerine geldikleri zaıroan orada veya dışarıda em
niyet ettikleri herhangi bir vatandaşa istedikleri 
isimleri yazdırabilirler. Yazdırmkla aday listesi 
almak arasında, ne fark vardır? Bilâkis vatandaşa 
bir kolaylık göstermekten ibarettir. 

Belediye seçimlerinde görüldüğü gibi seçim 
yerleri hazan bir bina olur, bazan bir meydan. 
Bunun için içeride; dışarıda tâbiri kanunda geçe
cek bir mevzu olamaz. 

Üçüncü meseleye seçmenlerin oy puslalarmı 
kapalı bir yerde zarfa koymaları meselesine geçi
yorum. Malûmdur ki, kanunun maksadı seçme
nin, herhangi bir tesir altında kalmadan, gizli 
olarak, oy puslasmr zarfa koymasını temin el inek
tir. Seçmene verilen bu garanti bir mecburiyet 
tahmil etmez. Eğer vatandaş serbest olarak, 
açıkça pusulasını zarfa koyarak reyini vermek 
vaziyetine giderse «yok siz muhakkak oraya 
gireceksiniz» demekte bir mâna yoktur. Çün
kü vatandaşa bu şekilde bir yetki vererek 
kendisini tesirden korunmak istenmiştir. Bir 
ödev değildir. Kaldı ki kanunda sarih olarak 
deniliyor ki; seçim yerlerinde vatandaşlar oy
larım kullanırken oyların gizliliğini temin için 
yerler hazırlanır, diyor. Memleketimizin duru
mu meydandadır. Bu seçim memleketin her ta

rafında yapılacaktır. Evet bazı memleketlerde 
olduğu gibi hücreler yapılabilir. Fakat köyle
re kadar her yerde, mutlaka telefon hücrelerine 
benzer hücreler temin etmeğe maddeten imkân 
yoktur. Binaenaleyh bu durumu nazara alarak 
kanunun maddesi bu gibi hücreler temini im
kânlarını idareye vermektedir. Bunlar tatbikat
ta mümkün olacak şekilde hazırlanacaktır. 

Bu şekilde vaziyeti tavzih etikten sonra hu 
maddede; son belediye seçimleri dolayısiyle 
tatbikatta tereddüdü mucip olan ve Komisyon
dan geçtikten sonra tatbikattan alınan intiba
larla değiştirilmesi arzu edilen bir nokta var
dır. Burada «imza, mühür veya herhangi bir 
işaret bulunan» tâbiri vardır. Tatbikatta «her
hangi bir işaret» tâbirini yanlış tefsir edenler 
olmuştur. Bu bakımdan fıkradaki «imza, mü
hür veya herhangi bir işaret» yerine «imza, 
mühür veya seçmenin kim olduğunu belli ede
cek herhangi bir işaret» şeklinde değiştiril
mesini maksada daha. uygun görmekteyiz. Tat
bikat bakımından, bu şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ediyoruz. Anayasa Komisyonu da 
kabul ederse maddenin bu şekilde düzeltilme
si çok yerinde olacaktır. 

H. BAYUR (Manisa) — Ben İm görüşe kati
yen iştirak edemem. Gizli bir yer temini dahi 
imkâna bırakılıyor. Böyle olduktan sonra giz
li bir yer temin etmezler birçok yerlerde1. Faz
la gayretli bir kimse olmalıdır ki, onu temin 
etsin. Halbuki hu güç hirşey değildir. Oayet 
kolaylıkla yapılabilir. Herhangi bir odada üç 
dört tane perde çektinizmi olur. Bundan niçin 
çekiniyorlar? bilmem. Bu, bütün Seçim Kanu
nunun, bütün demokrasinin ruhudur. Bunu ka
bul etmedikten sonra biz, esasta birşey yapmış 
olamayız. (Evinde yazsın, getirsin sesleri). 
Evinde yazsın getirsin amma kâğrdr zarfın içi
ne koyarken o adam vicdanı ile haşhaşa kal-

• malıdrr. Hakikaten gizli oy vermek böyle 
olur. Bu kabul edilmedikten sonra, ne diyeyim 
artık. Bu kabul edilmedikten sonra urerçek de
mokrasinin gerçekleşmesi daha. ileriye kalmış 
demektir. 

S. ÖROEEVREN (Balıkesir) — Arkadaşlar; 
bu milletvekili seçimi işinde değil yalnız, bü
tün seçim işlerinde oyun gizliliği meselesi üze
rinde inatla, ısrarla durulmaktadır ve bu ileri 
demokrasinin icabatı katiyesindendir, diye or
taya yaldızlı bir cümle sürülmektedir. Mucip 
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sebep olarak ortaya konulan tek söz bundan I 
ibarettir. 

Yüksek Meclisiniz ve Türk milleti, bugün 
müzakere etmekte bulunduğumuz Seçim#Kanu-
nu ile, seçim hakkını kullanacak vatandaşların, 
oyunu gizli ve serbest kullanmasını temin eden 
hükümlere maliktir. Bu oyun gizli kullanıl
masını temin için herhalde tek başına bir oda 
içine girme mecburiyeti vatandaşa tahmil edi
ci bir hüküm koymayı, bu memlekette vatan
daş hürriyetini münselip kılan bir zihniyeti ka
famızın içine sokmak demektir. Gizlilik namü 
hesabma demokrasi icabatı olarak reyini ser
best kullanmak kaidei esasiyesini nasıl ihmal 
ediyorlar? îleri sürülen bu fikrin şayanı ilti
fat görülmemesini rica ederim. 

Z. ARKAN (Yozgad) — Bravo Süreyya. 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, oyukoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
«Fazlası yedek sayılır» suretinde değiştiril

mesini dilerim. 
Denizli Milletvikili 

E. A. Tokad 

BAŞKAN — 24 ncü maddenin 4 ncü fıkra
sına bir ilâve teklif ediliyor. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim, biz prensip olarak Milletvekilliği 
için yedek kabul etmedik ve bunu bile bile 
yaptık. Takdir buyurursunuz. 

BAŞKAN — önergeleri okuyarak birer bi
rer Yüksek takdirlerine sunacağım. 

(Manisa Milletvekili H. Bayur'un Seçmenle
rin Hüviyet cüzdanı göstermesi hakkındaki öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar.. 
Almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Oysandıkları başında propoganda yapılmama
sı hakkındaki Manisa Milletvekili H. Bayur'un 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan-
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Mansa Milletvekili H. Bayur'un Oy kullan
mada gizliliği temin hakkındaki önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

(A. Tokat'ın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan

lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 1 
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Maddeyi aynen Yüksek Oyunuza sunuyorum; 

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

MADDE 25. — Seçim yerine gelen her seç
mene köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve 
gerekirse kimlik cüzdanını göstermesi istenebi
lir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin seçim 
defterindeki adı yanma imzası alınarak zarfı 
sandığa atmasına izin verilir. îmza bilmiyorsa 
veya mühürü yoksa sol elinin başparmağı bastı
rılır ve bu parmağı olmıyanlarm hangi parmağı 
bastırıldığı yazı ile açıklanır. Her seçmen kendi 
oyunu getirip sandığa atmakla ödevlidir. Hiçbir 
sebep ve surtele başkasının namına oy pusulası 
sandığa atılamaz. Oyların sandığa atılacağı sü
re saat sekizden on dokuza kadardır. Ancak san
dık başında oyunu vermemiş seçmenler varsa 
onlar da oylarını kullanmadan tasnife başlana-
maz. 

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

MADDE 26. —Seçmenlerin seçim sandıkları 
başında lüzumsuz • bekletilmemden için seçim 
komisyonu tarafından gerekli tedbirler alınır. 

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

MADDE 27. — Oy verme bitince seçmen def
terlerine konmuş olan imza, mühür veya parmak 
işaretlerine göre oylarını kullananların sayısı bir 
tutanakla belirtilerek sandık seçim komisyonla
rınca açılır. 

Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak 
oylarını kullananların sayısını belirten tutanak
la karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde 
fazlası açılmadan yokedilir ve 24 ncü maddedeki 
esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle tas
nif edilir. 

Bu suretle oylarm sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra: 

A) Seçim günü 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru 

ile açıldığı; 
C) Sandıktan kaç. oy zarfı çıktığı ve oyla

rını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların 
yokedildiği; 

D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı; 

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı; 
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F) Seçimin kanuna aykırı .şekilde yapıldığı 

haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde 
bunların nelerden ibaret olduğu; 

bir tutanakla belirtilir. 
Seçim Komisyonlarınca tutulmuş olan tuta

naklar ve seçim defterleri, hesaba katılmıyan oy 
pusulaları ile birlikte bu komisyonlar tarafından 
mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosunun 
bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. He
saba katılan oy pusulaları komisyon üyeleri ve 
orada hazır bulunanlar önünde yakılır ve bu,, 
keyfiyet bir tutanakla belirtilir. 

H. BAYUR (Manisa)'— Bu madde hakkında 
iki önergem var. Birincisi kura mevzuubahistir, 
öyle anlıyorum. Oy sayıları ile tutanak arasın
da fark olur ve fazla oy puslası çıkarsa imha 
edilir deniyor. Fakat nasıl imha edileceği gös
terilmiyor. Bunun daha salim şekilde icrası için 
bir önerge veriyorum. Aynı zamanda bu bir te-
kâsüldür. Yani komisyonun bir tekâsülü neti
cesinde vukubulmuştur ki bunun için de bir 
ceza öneriyorum. 

İkincisi; oy puslalarmın yakılması hakkın
dadır. Mademki oy dâvalarını' açmak için altı 
ay müddet verilmiştir. Mümkündür ki bir dâva 
altıncı ay içinde açılsın ve birkaç ay da sür
sün. Bu bakımdan oy puslalarmın derhal ya
kılmasının mânası yoktur. Bunlar bir yıl ka
dar muhafaza edilmelidir. Bu suretle dâvalar 
salim olarak görülebilir. Yoksa 45 nci madde
deki dâvanın mânası kalmaz. Bu bakımdan (iki 
önerge veriyorum. 

S. YURDKOEU (Afyon Karahisar) — Efen
dim; bu madde oldukça mühim maddelerden bi
risidir. Ben de bir noktaya temas edeceğim. 

Yalnız Hikmet Bayur arkadaşımla bu hu
susta beraber değilim. Maddenin sonunda yak
ma kelimesi vardır. Fakat maddenin baş tarafın
da: «Sandık içinde çıkan oy zarfları sayılarak 
oylarını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde faz
lası açılmadan yok edilir ve 24 ncü maddedeki 
esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle tas
nif edilir» diyor. 

Arkadaşlar; yok etmek demek yırtmak de
mektir. Bu bir vesilei fesade olur. Binaenaleyh 
burada yoketmek yerine yakmak demek lâzımdır. 

«Sonra maddenin başında: «Oy verme bitin
ce seçmen defterlerine göre oylarını kullananla
rın sayısı bir tutanakla belirtilerek sandık seçim 

komisyonlarınca açılır» deniyor. Arkadaşlarım, 
bu sayma işi çok mühim bir meseledir. Eğer bu
radaki seçim defterlerine göre tâbirini vuzuh-
landırmazsak her yerde bu, tatbikatta değişecek
tir. Biliyorsunuz, son belediye intihabında gör
dük, seçim defteri deyince imza tamakla bera
ber kenarına işaretler de konulmuştur. Bunlar da 
bir zühul olabilir, hata olabilir. Binaenaleyh 
esas olan imzalardır. Bu itibarla tatbikatta bir 
takım karışıklıklara mahal vermemek için bu
rada oy verme bitince ve seçim defterlerinde ya
pılmış mühür, işaret ve imzalara göre - belki 
kanunun metninde de vardır - oylarını kullanan
ların sayısı bu suretle tesbit edilir ve tutanağa 
geçirilir, dersek o zaman hakikaten oraya gelip 
oylarını atanların sayısı belirtilmiş olur. 

Binaenaleyh bu iki noktayı değiştirmek üzere 
bir takrir takdim ediyorum. 

IÇlŞLERl Ko. SÖZCÜCÜ H. Ş. ADAL (Bo
lu) — Efendim, oy pusulalarının yakılması me
selesine temas edeceğim. 

Sayın Hikmet Bayur, vatandaşlara bir ga
ranti temin etmek gayesi ile bu oyların yakılma
ması lâzımgeldiğini ileri sürüyor. Halbuki, ga
ye bu olunca teklflerinin aksi olması lâzımdır. 
Nitekim, Komisyonlar da bu noktada birleşmiş
lerdir. Maksat bir seçimde itirazlarrn o anda 
yapılmasının temin edilmesi, tutanakla bildiril
mesi ve ondan sonra hesaba katılan ve itiraz 
edilmilyen pusulaların artık ortada bir iddia 
mevzuu halinde kalmamasını temindir ve her de
mokratik memlekette vaziyet böyledir. 

H. BAYUR (Manisa) — O halde dâva niçin 
olacaktır? 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ H. Ş. ADAL 
(Devamla) —• Arkadaşım zm kanunu lâyikiyle 
okumadığı anlaşılıyor, zira bu gibi şikâyetlerin 
mevzuu orada itirazlar üzerinedir. Yoksa üç gün 
sonra, beş gün sonra filân reyden, filân pusu
lanın içeriye atılmasından doğacak olan hâdise
lerde değildir. Vaziyeti müsaade ederseniz mü
şahhas olarak canlandırayım. 

Bir yerde seçim komisyonu mevcut, bir günü
de oy toplama meselesi bitti. Tasnife geçildi. 
Orada itirazlar oldu. Bunlar bir tutanakla tes
bit edildi. Tabiî diğer partilerin müşahitleri de 
var. Hüviyeti belli olmıyan bir şahsa oy ve
rildiği tesbit edildi. Sandık açıldıktan 
sonra tasnife başlandı. Tasnifte komisyo
nun vazfesi kanunen bu gibi hallere riayet et-
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miyenlerin hesaba katılmıyarak tesbiti le bir 
tutanakla bunun belirtilmesidir. Komisyon âza
sı tutanakları talikim' ettikten sonra kalan oylar, 
hesaba katılan, yani artık bunun üzerinde hiç
bir ihtilâf mevzuu bulumryan k şunlardır. Bun
dan sonra'o oyların saklanması vatandaşın le
hine değil, aleyhinedir. (Doğru sesleri). Gö
rülüyor ki, demokratik' Sikirlerin müdafaasında 
yalnız hüsnüniyet kâfi değildir. Bu fikirlerin 
realize edilmesi lâzımdır. Arkadaşımız bunları 
tetkik etmemiştir. Bir taraftan vatandaşa ga
ranti temin etmek isterken, diğer taraftan onla
rın aleyhine bilmiyerek çalışıyorlar. Bir ta
raftan da korkudan bahsediyorlar ve vatan
daşlar korkuyor diyorlar. 

H. BAYUR (Manisa) — Hayır. 
ÎÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜCÜ H. Ş. ADAL (Bo

lu) — O pusulalar, yazılı olarak verilen o pusu
lalar sahipleri belli olabilir. Şu veya bu tesir 
altında şu veya bu şekilde bir isnada mâruz ka
labilir. Bu sebepten raıaddeyi inceden inceye tet
kik ederek hazırlamış olduğumuzu arzedebili-
rim, 

H. BAYUR (Manisa) — istenilirse o pusu
lalar daima belli olur. 

ÎÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ H. Ş. ADAL 
(Dvamla) —- Bu sarahat karşısında bütün Ko
misyonlar birleşmiştir. Çok yerinde bir mad
dedir, kabulünü rica ederiz. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim, zarfm kabul edilmesi sebeplerinden 
birisi de fazla pusula atılmasını önlemek için
dir. Binaenaleyh zarf usulünden dolayı umuyo
ruz ki, seçmen adedinden fazla zarf çıkmıya-
caktır. Fakat çıkarsa ne yapılacaktır? kısmı 
meskût kalmasın için bunun imha edileceğini 
tasrih ettik ve bu, seçmen adedi sayıldıktan 
sonra hiç tetkik edilmeksizin geriye kalanların 
imha edilmesi suretiyle tatbik edilecektir. Ar
kadaşım, yokedilmesi yerine yakılmasını teklif 
ediyorlar, iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum, birer 
birer oyunuza arzedeceğim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen 27 nci maddenin ikinci fıkrasının 

şu şekle konulmasını öneririm : 
-(Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak 

oylarını kullananların sayısını belirten tuta
nakla karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdir-

.1946 0 : 1 
de o büronun pusulaları kapalı bir torba içi
ne konularak fazla olan miktar görülmeden 
içinden çekilir ve imha edilir ve komisyon üye
leri ihmal ve tekâsül dolayısiyle 15 güne kadar 
hafif hapis cezasına çarptırılır.) 

Manisa 
H. Bayur 

BAŞKAN — Nazarı itibâre alanlar... Almı-
yanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 27 nci maddenin son 

fıkrasının şu şekle konulmasını öneririm : 
(Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tu

tanaklar ve seçim defteri, hesaba katılmıyan oy 
pusulalariyle birlikte bu komisyonlar tarafın
dan mühürlenmiş bir zarf içinde seçim büro
sunun oağli olduğu seçim kuruluna teslim edi
lir. 

Gerek hesaba katılan, gerek hesaba katılmı
yan oy pusulaları ayrı ayrı tomar halinde se
çimden bir yıl sonraya kadar muhafaza edi
lir.) 

Manisa 
H. Bayur 

BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar... Almı-
yanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddeye (seçmen defterlerinde yapıl

mış mühür, işaret ve imzalara göre) ile 
(Yökedilir) yerine, (yakılır) kelimesinin ilâ

vesini rica ederim. 
Afyon Karahisar 

S. Yurdkoru 
BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar... Almı-

yanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 
Maddeyi bu şekle göre oyunuza sunuyorum. 

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

MADDE 28. — Seçim kurulu 27 nci madde
de yzılı tutanakları tamamen teslim aldıktan 
sonra aynı esaslar çerçevesinde ve bu tutnakları 
birleştirmek suretiyle ayrı bir tutanakla kurul
ları bölgesi içinde kimlerin kaç oy aldıkları be
lirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29/'— il merkezindeki seçim ku
rulu il daimî encümeni üyelerinin katılması ile 
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valinin başakanlığı altında toplanarak gerek ken
disinin 28 nci madde gereğince hazırladığı tu
tanak ve gerek diğer seçim kurullarından gelen 
tutanakları birleştirmek suretiyle oy kazanan
ların adları ve soyadlarını ve kazandıkları oy
ları bir tutanakla belli eder. Bunlardan en çok 
oy alanlarım Milletvekili seçildiklerini diğer bir 
tutanakla tesbit eder. Şayet bu seçimlerde en az 
oy alanın aldığı oya eşit oy almış başka biri var
sa kurul önünde aralarında ad çekme yapılır. 
Milletvekili seçilenlere kurul tarafından imzalı 
birer tutanak verilir. Bunların ayrıca imzalı iki
şer sureti valilikçe İçişleri Bakanlığına gönde
rilir. Bakanlık illerden gelen tutanakların birer 
tanesini Meclisin açılışında Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmek üzere Başkanlığa gön
derir. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifim: 
29 ncu maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir.: 
«Şayet bu seçimlerde en az oy alanın aldığı 

oya eşit oy almış başka biri varsa bunlardan 
tahsil derecesi üstün olan, tahsil derecesi de eşit 
ise çok çocuklular tercihan seçilir.» 

Denizli Milletvekili 
Emin Aslan Tokat 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti-
bare alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bir kişi aynı zamanda muh
telif illerden milletvekili seçilirse illerce 29 ncu 
maddeye göre hazırlanan tutanaklar aynı madde 
gereğince Büyük Millet Meclisine sunulur. Bü
yük Millet Meclisi hangi seçim çevresini tercih 
ettiğini Başkanı vasıtasiyle bu kişiden sorar. 
Hangi seçim çevresini tercih etmiş ise o ilden 
milletvekili çıkmış olur. Bu yüzden milletvekille
ri sayısından noksan hasıl olan ilde bo,ş yer için 
yeniden seçim yapılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mil Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Seçim bittikten sonra seçim 
kurulları seçime ilişkin kâğıtlar, gelecek genel 
seçime kadar saklanmak üzere mühürlü bir san-
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I dik içinde belediye dairesine teslim ederler. 

Seçim defterleri ilgili il ve ilce merkezi bele
diyelerince saklanır. Her yıl yapılacak yoklama
lar üzerine bu defterlerde gereken düzeltmeler 
yapılır. Bu yoklamaların yılın hangi ayında ve 
ne şekilde va kemler tarafından yapılacağı Ba
kanlar Kurulunca karara bağlanır. Bu defterler 
Genel Meclis ve Belediye seçimlerinde de esas 
tutuur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Anayasa hükümlerine göre 
milletvekilliği sıfatı kalkan veyahut düşen mil
letvekilleri ile ölen milletvekillerinin yerlerine 
diğerlerinin seçilmesi için keyfiyet îçişeri Bakan
lığınca bunların seçildikleri illere tebliğ olunur 
ve son milletvekili seçimi için hazırlanmış olan 
defterler esas tutularak seçim yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge 
vardır. Okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif eylerim: 
(MADDE 32. — Anayasa hükümlerine göre 

milletvekilliği sıfatı kalkan veyahut düşen veya 
ölen milletvekillerinin yerlerine yedeklerden en-
ç.ok oy alanlar sıralan ile getirilir.). 

Tokad Milletvekili 
E. A. Tokad 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge na
zarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adaylık ilânı 
MADDE 33. — Seçilme yeterliği olan bir va

tandaşın milletvekili adaylığının seçim yerindeki 
levhalara geçmesi için il seçim kurulu başkan
lığına: 

Adaylığını istiyen vatandaşın dilekçe ile is
temesi veya o seçim çevresi seçmenlerinden üç 
yüz kişinin yazılı bir belge ile başvurmaları ve
ya vatandaşın siyasi bir parti tarafından admın 
bildirilmesi lâzımdır. 

îl seçim kurulu başkanı başvuranların adlarım 
levhalara geçirilmek üzere il içindeki bütün se-. 

J çim komisyonlarına yazı ile ve hemen bildirilir. 
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BAŞKAN — Mütalâa var m? Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Siyasi paritlerin temsilcile
ri, oyların sandığa atılması açılıp tasnif edil
mesi sırasında seçim kurulu ve komisyonların
da hazır bulunmağa yetkilidir. Bu mak
satla seçim kurulları başkanları, mahalerin-
de teşkilâtı olan yerlerde bu partilerin birer 
temsilcisini seçimlerde hazır bulunmak için yazı 
ile davet ederler. 

Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar is
terlerse kendileri seçim kurul ve komisyon
larında bulunabildikleri gibi temsilcilerini de 
gönderebilirler. 

•S. YURDKORU (Afyon) — Efendim; oku
nan maddede bu maksatla seçim kurulları baş
kanları, mahallerinde teşkilâtı olan yerlerde 
bu partilerin birer temsilcisini seçimde hazır bu
lundurmak için yazı ile davet ederler, ibaresi 
vardır. Şimdi bu ibare şöyle bir takım iltibas
lara yol açabilir. Herhangi bir seçim kurulu 
başkanı o mahalde teşkilât yapmış, herhangi bir 
partili adamı davet edebilir ve sen burada bu
lun der.. Bu gelen adamın da elinde vesika var 
mı yok mu diye aranmasına matuf hiçbir kayıt 
yoktur. Birisi seçim kuruluna, ben geldim fi
lan partiden, deyince elinde bir vesika aranma
sı lâzımdır kanaatmdayım. Bu itibarla seçim 
kurul başkanları mahallerinde teşkilâtı olan yer
lerde de sonra, bu ibareye bu makastla «bu 
partiler birer temsilcisini seçimde hazır bulun
durmak için yazı ile davet ederler» dendikten 
sonra «gelen temsilciler mensup oldukları par
tinin birer vesikasını getireceklerdir» diye bir 
ibarenin ilâvesini komisyondan rica edeceğim. 

H. BAYUR (Manisa) — Benim de türlü 
partilerin temsilcileri hakkında bir önergem var. 
Madem ki, bunlar davet ediliyor o halde, salâ
hiyet verilmelidir, mazbatayı imza etmelidir, tas-
nifde bulunmalıdır. Bu yolda bir önerge veri
yorum. Bugün A partisinin lehinde, yarm B par
tisinin lehinde, o bir gün C partisinin lehinde 
olacaktır, fakat bir munsiflik ve verilen garan
tinin gerçek işlemesine yarayacak bir önergedir. 
Tabiî kabul veya red sizindir. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) 
Efendim, reylerin gerek açılmasında, gerek tas
nifinde; teşkilâtı olan yerlerde siyasi partilerin 
temsilcilerinin bulunmasını esas itibariyle.kabul 

ediyoruz. Bunun için de kurumların o teşekkül
lere müracaatını esas ittihaz ediyoruz. Ben mad
deyi vazıh görüyorum. 

Eğer arkadaşım vazıh görmüyorsa böyle cere
yan etmesini tabiî telâkki etmek lâzımdır. 

Çağrılan temsilciler maselesine gelince; bu 
katiyen iltizam edilecek bir şey değildir. Çünkü 
komisyonlar hiç bir partiye temayül etmeksizin 
bitaraflığını muhafaza edecek kimselerdir. Bu
nun içine biz siyasi ihtirasları da sokarsak bita
raflık o vikit kaybolur. (Doğru sesleri). 

A. R. EREM (Çoruh) — Efendim bu madde
nin başında, siyasi partilerin temsilcileri oylarm 
sandığa atılması, açılıp tasnif edilmesi sırasında 
seçim kurulu ve komisyonlarında hazır bulunma
ya yetkilidirler tâbirinin baş tarafma «Seçime 
iştirak eden siyasi partilerin» fıkrasının konul
masını teklif ediyorum, eğer komisyon iştirak 
ediyorsa. (Doğru doğru sesleri). 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ Z. KARAMUR-
SAL (İstanbul) — Komisyon muvafakat ediyor 
efendim. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okuyoruz. 

Yüksek BaşkanLğa 
Şifahen arzettiğim gibi 34 ncd maddenin son 

fıkrasının şu şekilde değiştirilmesini teklif eyle 
rim: 

«Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar is
terlerse kenlileri Seçim Kurul ve Komisyonların
da bulunabilirler.» 

Denizli Milletvekili 
Emrin Aslan Tokad 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... AJmı-
yanlar... Nazan itibara alıımıaınıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 34. -
Bu maksatla Seçim Kurulları Başkanları ma

hallerinde teşkilât olan yerlerde (den sonra), bu 
partiler teşkilâtından birer temsilcinin seçimde... 
şeklinde değiştirilmesini rüca ederim. 

Afyon Milletvekili 
Suadl Yurdkoru 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı-
yanlar... Alınmamıştır. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 34. maddenin ilk fıkra

sının şu biçime konulmasını öneririm: 
(Siyasi partilerin temsilcileri, seçim kurul ve 
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komisyonlarında, onların bir üyesi gibi bulunma
ğa ve mazbataları imzalamağa yetkilidirler. Bu 
görevleri sırasında idari makamlar tarafından 
tevkif ettirilemezler. Tasnif esnasında partiler 
her sandık başında birer temsilci bulundurmak 
hakkını haizdirler, işbu parti temsilcileri göre
cekleri kanunsuz ve yolsuz hareketlere karşı itiraz 
edebilirler. Seçim kurul ve komisyonları ve tas
nif heyetleri her itirazlarını zapta geçinmek ve 
bunlar üzerinde karar almak mecburiyetindedir
ler.) 

Manisa 
Hikmet Bayur 

B A Ş K A N — Nazâflfi itibara alanlar... Almı-
yanliar... Alınmafrnışljır. 

Yüksek Başkanlığa 
(Seçime katılan partiler) 'tâbirinin eklenmesi

ni arz ve teklif edersan, 
Çoruh 

A. R. Erem 

BAŞKAN — Komisyon bu teklifi kabul edi
yor. Ona göre önergeyi yüksek oyunuza sunuyo
rum. Nazarı itibara alanlar... Alanıyanlar... Alın
mıştır. 

Maddeyi bu suretle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Eteıiyenler; Kabul edilmiştir. 

Seçim giderleri 
MADDE 35. — Seçim giderleri genel bütçe

den ödenir. Bunun için gereken ödenek İçiş
leri Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur. 

Seçim kurul ve komisyonları başkan ve üye
leriyle seçim işleri için bu kanun gereğinee 
çalıştırılacaklara verilecek ücretler ve yapıla
cak başka her çeşit giderler Bakanlar Kuru
lunca belirtilecek esas ve miktarlara göre öde
nir. İçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerine 
uygun olarak harcanmak şartiyle seçim gider
leri ödeneğinden yeter miktarını belediyelere 
vermeğe yetkilidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 36. — Oyların atıldığı gün seçimin 

düzenini her ne suretle olursa olsun bozabile
cek veya seçimin tam bir serbestlikle yapıl
masına tesir edebilecek mahiyette söz veya yazı 
ile propaganda yapanlar veya seçim komis-
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I yonlarının seçimin düzenine ve serbestliğine 

ilişkin emirlerine uymıyanlar zabıta aracılığı 
ile men edilmekle beraber bu hareketler daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 15 gü
ne kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Sahte ad ve soyadı ve sıfat 
takınarak veya kanunen seçim hakkından mah
rum olduğunu saklıyarak kendisini seçim def
terine yazdıranlar veyahut adını, soyadını kas
ten mükerrer kaydettirenler bir aydan bir yı
la kadar hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — 37 nci maddede gösterilen 
suretlerle kendisini seçim defterine kaydettir
miş olduğu halde veya seçim defterine kayıtlı 
bulunan diğer bir seçmenin adını, soyadını ve 
sıfatını sahte olarak takınarak veya seçim 
hakkı olmadığı halde yanlışlıkla adının def
tere geçirilmiş bulunmasından kasıtla istifa
de ederek oy verenler altı aydan iki yıla ka
dar hapis ve 10 liradan 100 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

I BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Seçmenlerin oylarını yazdır-
L dığı kimseler oy pusulasına seçmenlerin söy

lediklerinden başka bir şahsın adını ve soya
dını yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis 
ve 10 liradan 50 liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Milletvekili olmak yahut 
diğer bir kişiyi Milletvekili seçtirmek kastiyle seç
menleri her ne suretle olursa olsun korkutan 
veya seçmeğe teşvik için seçmenlere para eşya 
veya sair menkul veya gayrimenkul mal verenler 
veya herhangi bir suretle menfaat temin veya 
vadedenler ve bu maksatla verilen malları veya 
vait veya temin olunan menfaatleri kabul edenler 

I veya bir kimse hakkında oy vermek veya verdir-

— 282 — 



B : 57 31.5 
mek veyahut vermekten imtina için Devlet, î l 
Belediye, köy veya bunların kurdukları her türlü 
daire ve Müesseselerle sair kamu müesseseleri 
memurluk veya hizmetliliği veya özel hizmet 
vait ve kabul edenler iki aydan onsekiz aya ka
dar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suçlan işleyenler memur iseler müebbe-
den veya muvakkaten memuriyetten mahrumi
yetlerine de hükmolunur. -

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenleı-.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Oy sandığını yetkisi olmadı
ğı halde alan, açan ,seçim işine ilişkin defter ve 
resmi kâğıtları seçim kurul ve komisyonlarınca 
usulüne göre tâyin olunan süre içinde açıkta 
duran ilânları ve seçim defterlerini ve oy zarf 
ve pusulalarını alan, koparan, parçalayan veya 
çalanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 100 
liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Gerek zor kulanmak suretiy
le gerek memuriyetten mahrum etmek veya şah
sını veyahut ailesini veya servetini zarara uğ
ratmak tehdidi ile bir seçmeni oy vermekten vaz 
geçirenler veya oy vermeğe icbar edenler üç 
aydan iki yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var m i Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Yalan haberler yayarak veya 
iftirada bulunarak, seçim sandıklarına fazla zarf 
atarak veya başka hile ve desiseler yaparak se
çim işlerini bozanlar veahuıt bir veya daha 
f azlia seçmeni oy kullanmaktan vazgeçirenler, ya
hut toplu ve korkutucu hareketlerle seçim ku
rul ve komisyonlarının işlerini ihlâl edecek se
çimin yapılmasına ve herhangi bir seçmenin 
serbest oy vermesine engel olanlar üç aydan iki 
yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 44. — Seçiın kurul ve komisyonla

rına karşı seçim işlerine mâni . olmak için her 
ne suretle olursa olsun zor ve şiddet kulla
nanlar veya buna teşebbüs edenler üç yıldan 
beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandı
rılırlar. Suç birden ziyade seçim kurulu veya 
komisyonlarına karş: işlenmek üzere önceden 
tertip edilmiş ve ittifakla yapılmış bulunursa 
failleri hakkında beş yıldan on beş yıla kadar 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 45.,— Kırk, k a k bir, kırk iki ve 
kırk üçüûfiü «Laddelerde yazılı suçları işliyenler 
seçimin idaresine memur olan seçim kurulları 
ile se§im komisyonlarında görev almış olanlar
dan ,biiF veya-İMüfkaçı veya hepsi ise bahsi geçen 
maddelerde yazılı cezalar üçte birden yarışma 
kadar artırılarak .hükmedilir. 

BA#KA£J —. Mütalâa mv mı? Kabul eden
ler ... etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Seçim işinden doğan kamu 
hukuku dâvası seçimin bittiği tarihten itibaren 
altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma 
yapılamaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Komisyona gönderilen maddeler gelmiştir. 
Okutuyorum. 

MAîDDE 9. — Bu kanunun 7 nei maddesine 
göre seçmenlik hakkını haiz olmayanlarla 8 nci 
maddede seçmen hakkı tanınmayan polislerin bu 
durumları 5 nci maddede tâyin edillen seçmen
ler defterindeki isimlerinin hizalarına ve (se
çim hakkını haiz olup olmadığı) sütununa açık 
olarak ve sebebiyle birlikte işaret edilir. 

BAŞKAN — Encümenden gelen bu madde
yi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 14 ncü 
maddeyi okutuyorum : 

Seçim kurulları 
MADDE 14. — Her ilin merkez ilçesinde ve 

o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare ve 
kontrol etmek üzere belediye başkanının baş
kanlığında beş kişilik birer seçim kurulu teş-
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kil olunur. Bu kurul üyeleri belediye meclis
leri tarafından ve kendi aralarından seçilir. 
Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek 
miktarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gi
bi suretlerle belediye meclisinin kurulması 
mümkün olmıyan yerlerde belediye başkan ve
ya başkanvekili veya ilçenin yeni kurulmuş 
olması sebebiyle belediye seçimi henüz sonuç
lanmamış olan yerlerde kaymakamlar tarafın
dan belediye sının içindeki mahalleler halkın
dan ve belediye üyeliği şartlarını haiz bulunan
lardan ikişer kişi çağırılır. Bunlar kendisinin 
başkanlığı altında belediye binasında toplana
rak ya aralarından veya belediye üyesi şartını 
haiz olmak üzere dışardan yukarıda gösterilen 
miktarda seçim kurulu üyesi seçerler. Üyele
rin üçü toplanmadıkça ve hazır bulunanların 
oyçokluğu birleşmedikçe seçim kurulunun ka
rarları muteber olmaz. 

Belediye şubesi olan şehirlerde seçim komis
yonlarına belediye şubeleri müdürleri başkan
lık eder. 

Seçim kurullarında sayfaları numaralı ve 
idare kurulunca onamlı bir tutanak defteri bu
lunur. İşlemler ve kararların tutanakları bu def
tere yazılır ve başkan ile üyeler tarafından imza 
olunur. 

1. — Belediye Meclisinin ilk toplantısı müna
sebetiyle Büyük Millet Meclisine saygı ve bağlı-

BAŞKAN — Komisyondan gelen bu 14 ncü 
maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — 4320 sayılı Mebus Seçimi 
Kanunu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

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

MADDE 49. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci konuşulması bitmiştir. 
Açık oyun sonucunu sunuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü

ğü 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki tasarıya (310) milletvekili oy ver
miştir. Yetersayı vardır. Kanun (310) oyla 
kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üze
re birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,03 

lıklarının bildirildiğine dair Akhisar Belediye 
Başkanlığından gelen telyazısı 

»• « • » • I I 

5. — ÇEŞİTLİ KÂĞITLAR 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinde doğişiklik yapıtaşı hakkım

daki kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir,) 

AFYON KARAHI8AR 
î. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKABILI 
B. TÜRKER 
S. YURBKOBU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M.AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
11. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

Üye sayısı : 455 
Oyyerenler : 277 

Kabul edenler : 277 
Kabul etaıiyenler : 0 

Qya katılmıyanlar : 177 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[Kabul edenler] 
1 BALIKESİR 

0. N. BURCU 
P. ETÇİOÖLU 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
F. TlRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Koıgl. A. ALPTOĞAN 
H. _R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜOTBKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. AT ALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 1 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKlN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 

1 E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMfK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMtRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. U. AYKÜRT 

GAZİANTEB 
Dr, M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
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GÜMÜŞANE 
II. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
CA. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

ÎÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl.N. î. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
Î.H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAÖ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DTTRUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 

B : 57 31.5 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVIT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOGLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
t. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
1. TOLON 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 
V. UZGÖREN 

. 1946 O : 1 
MALATYA 

E. BARKAN 
N. BAYDAR 
K. EVLİYAOĞLU 
M. ÖKER 
ür. C. ÖZELÇİ 
M. PEKTAŞ 
0. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
II. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU . 

MARAŞ 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
H. KİTABCI 

MUŞ 
TC. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr.'S. A. DİLEMRE 

K. KAMU 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 
S. TEKELİOĞLU 
Dr. K. SATIR 

SURD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 
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TEABZON 

S. ABANOZOĞLU 
S. DAY 
D. EYÎBOĞLU 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNGELİ 
N. S. SILAN 

H.ÜÇÖZ ' 
URFA 

K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 

N. BEREBR 
YOZGAD 

M. ALLIOÖLÜ 
C.ARAT 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 

A. SUNGUR 
ZONGULDAK 

Dr. R. BARKIN 
Ş, DEVRfi* 
Y Z.ÖZELÇt 
Ş. TANSAN 
RYARDAK 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHTSa» 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 
Dr. A. H. SELGİL 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
A K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
F. R. ATAY 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOÖLU 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (t) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (1.) 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
K. SUN (1.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜHÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. Ş. ADAL. 
H. C. ÇAMBEL (Has
ta) 

BURSA 
R. CANITEZ (1.) 
M. BAHA PARS 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Balkan) 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M.M.KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. KAZANCIOĞLt 

DENİZLİ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (Hasta) 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGİL 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
t. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (t.) 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 

R. GÜRELİ 
HATAY 

A. Ş. DEVRİM (ö.) 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (1.) 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
Dr. M. BERKER (Has
ta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (1.) 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. CİMCOZ ( t ) 
M..H. GELENBEĞ 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 

F7fMltt 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (1.) 
Z. ORBAY 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
M. K. ŞATIR 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

ITT^irT.AttTET.t 

Korgrl. K. DOĞAN 
KIRŞEHİR 

F. ÇOBAİNOĞLU (t) 
F. SELER 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 

KONYA 
M. A. BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN (t) 
Dr. S. IRMAK (Bakan, 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
S. KUTMAN 
A. TtRÎDOĞLU 

MALATYA 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
0. ERCİN 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
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E. ERGİN 

MUÖLA 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(t) 

MUŞ 
H. KILIÇOĞLU (Has
ta) 

NİĞDE 
R. GÜRSOY 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEFEYRAN (I.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (î.) 

RtZE 
H. C. BELÜL 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SÎNOB 
î. H. SEVÜK 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 

5.19*6 O : 1 
A. ESENBEL 
N. SADAK (î.) 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 

F. A. BARUTOU 
H. N BOZTEPE (I.) 
T. GÖKSEL 
H. SAKA (Bakan) 

UEFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA (1). 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
A R . İNCEALEMDAR-
OĞLU 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 

»o-« 

T. B. M. M. Baavmevi 



S. Sayısı: 146 
Milletvekilleri seçimi hakkında kanun tasarısı ile Niğde 
Millevekili Hüseyin Ulusoy'un Mebus seçimi kanunu
nun onbirinci maddesinin son fıkrasının yorumlanma

sına dair önergesi ve Adalet, içişleri ve Anayasa 
Komisyonları raporları (1/594,4/72) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . V . 1$46 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71 - 571, 6/1241 . . . . . - - -
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletvekilleri Seçimi hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . V . 
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğumra arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 
1942 senesinde meriyet mevkiine giren bugünkü Mebus Seçimi Kanunu 20 Eylül 1324 tarihli 

İntihabı Mebusan Kanunu, zeyil ve tadilleriyle mevzu hükümleri zamanın icaplarına göre incelen
miş ve Anayasamız karşısında artrk yer almaması ieabeden hükümleri kaldırılmış yalnız iki dereceli 
seçim usulünü yeniden kabul etmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyetimiz yirminci asırda önceden hiç kimsenin ihtimal veremiyeceği ve tahmin edemiye-
ceği surette kurulmuş büyük ve kıymetli bir eserdir. Her mânasiyle bir ortaçağ kurumu olan İm
paratorluktan modern medeni ve bütün insanlık prensiplerini temel tutan bir Cumhuriyet doğmuş
tur. Devletin karakterini bu kadar büyük değişiklikleri meydana getirmek için devrimci olması za
ruridir. Bunun yanında temel olarak Cumhuriyetin bir halk idaresi olmak üzere kuruluşu yani De
mokratik karakteri esas tutulmuştur. 

İşte bu prensiplerden ilham alarak Cumhuriyetimizin bir çeyrek yüzyıllık tecrübesinden sonra 
milletimizin kendi vekillerim doğrudan doğruya seçmesi esasına dayanan bir Seçim Kanunu tasarı
sı vücude getirmek muvafık görülmüştür. 

Yukarıda arzedildiği üzere bugünkü Seçim Kanunumuz dört sene evvel incelenerek meydana 
getirilmiş bulunduğu cihetle kanunun ikinci seçmenlere ait hükümleri kaldırılarak tek seçim esa
sına göre hükümler konmak suretiyle bugün yürürlükte olan hükümler üzerinde esaslı değişiklik
ler yapılmasına lüzum görülmemiştir. 

Kanun tasarısının birinci maddesinde seçim daireleri eskiden olduğu gibi il ilarak kabul edil
miştir. Ancak seçimi kolaylaştırmak için lüzumu kadar seçim bölgesi 'kurulmak esası kabul edildi
ğinden bucağın bir seçim bölgesi itibar olunacağı hakkındaki hüküm zait görülerek kaldırılmıştır. 

İkinci maddede nispetler bugün mer'i olan esas üzerinden kabul edilmiştir. 
Seçim defterlerinin tanzimi faslı 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerde aynen kabul edildiği gibi seçmen 

şartlarına ait olan 7, 8 ve 9 ncu maddelerde de değişiklik yapılmamış, milletvekilliğine seçilmiyeeek 
olanlar hakkındaki hükümler de 10, 11 ve. 12 nci maddelerde olduğu gibi bırakılmıştır. 

Seçim komisyonları bölümünde il ve ilce merkezlerinde birer seçim kurulu kurulması hakkında 
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hüküifile! konulduğu gibi seçimin bir günde olmak esası kabul edildiğinden bunu temin etmek üzere 
seçim feurallannm göstgPeeeği lüzum üzerine icabı kadar seçim bürosu tesisi ve bunlar için ko
misyonlar teşkili hakkında ve seçmenler defterine yapılacak itirazların ne yolda incelenip karara 
bapanaösğr ha&tendâ hükümler konulmuştur. 

18 - 32 nci maddelerde de seçimlerin ne yolda yapılacağı hakkında hükümler koıuılmuftur. 
Adaylık ilânı hakkında 34 ncü madde ile hüküm tesis edilmiş ve seçim masraflarına ait olan 

36 neı medde-ile de bu masrafları fearşılıyabilecek bir şekilde olmasını sağlamak üzere esaslar konul
muştur. 

Seçim cezalarına ait bölümde de hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/594 
Karar No. 23 

W. V .1946 

Yüksek Başkanlığa 

Milletvekilleri seçimi hakkında İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 
13 . V . 1946 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
komisyonumuza da havale edilmesi üzerine ihti
va eylediği hükümler İçişleri Bakanı huzuriyle 
incelendi ve görüşüldü. 

Milletvekillerinin halk tarafından doğrudan 
doğruya seçilmesi esasma dayanan tasarı Cum
huriyetin kurulduğu tarihtenberi devamlı geliş
melerini müşahededen övünç duyduğumuz siyasi 
hayatımızın en önemli hâdisesi olarak belirmek
te, Millet Egemenliğini tükenmez bir kuvvet kay
nağı sayan Türk demokrasisi, tarihî seyrini, ara-
vermeden tamamlama yolunda yeni bir hamle 
kaydetmektedir. Gerçekten Anayasa kanunu, bir
biri ardısıra geçirmiş olduğu değişik safha
larda daima kendine has bir hüviyet, yüksek bir 
ruh taşımış, tarihin akışı içinde aynı ruhu dai
ma muhafaza etmiştir. Bu ruh millî irade, Mil
letin Egemenliği esasıdır. Tek dereceli seçimde, 
bu irade doğrudan doğruya beyan ve izhar edil
miş, Millet Egemenliği bütün yüceliğyle ifa
desini bulmuş olacaktır. Cumhuriyetin daha ilk 
kuruluş günlerinde hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğunu tesbit etmiş olan Anayasa
mız, Türk'ün Devlet kurma dehasındaki öngö-
rülüğü ve tarih boyunca varlığını ebedileştirme ve 
yükseltme yolundaki kudretini belirten bir âbide 

yüceliğinde gelecek nesillere intikal edecektir. Bu 
mülâhazalara dayanarak tasarıyı tümü itibariyle 
ve oybirliğiyle kabule şayan gören Komisyonu
muzun maddelerde yaptığı değişiklikler tek 
dereceli seçim esasının tatbikatta iyi uygulan
masını sağlıyacak bazı hükümlerin ilâvesinden 
ibarettir. 

Üçüncü maddenin alelade seçimlere taallûk' 
eden birinci fıkrasına, seçim işlemlerinin ne za
man başlıyacağmı gösteren ibarenin eklenmesi, 
milletvekilliğine seçilme şartlarını tesbit eden 
10 ncu maddemin, Anayasanın bu konuyu ilgi
lendiren 12 nci maddesine uygun şekilde değiş
tirilmesi; seçim kurul komisyonlarında hazır 
olanların oylarını nasıl kullanacakları hakkında
ki fıkranın eklenmesi (madde 21); oy pus-
lalarmdan hangilerinin seçim bürolarmca bağ
lı bulundukları seçim kuruluna teslim edileceği 
(madde 27 E fıkrası) seçim kurullarında Siya
si Parti temsileilermden başka döğrudten doğ
ruya adaylığını koyanların da bulunabileceği 
(madde 34) bu cümleden hükümler meyanmda 
sayılabilir. 

Seçimlerin tam bir serbestlik içinde ve her 
türlü müdahale veya tesirden azade olarak ce
reyanını ağır ceza müeyyideleri altında sağla
mağa matuf olan ceza hükümleri bugün yü
rürlükte olup uzun bir tatbikat süresinde tesir 

s-T-r r-T^x"a^aasş^SMf 
( S. Sayıaı: 146 ) 
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Ve yeterliğini belirtmiş olan ceza müeyyideleri
nin aynıdır. 

Tasarı, yukarıda kısaca açıklanmış olan de
ğişikliklerle ve havalesi gereğince içişleri Ko
misyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Adalet Komis
yonu Başkam Sözcü Kâtip 

Kayseri Zonguldak Manisa 
R. -özsey Ş. Devrin F. Uslu 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N.Aksoy O. N. Burcu F.F. Düşünsel 
imzada bulu

namadılar 

Bursa 
A. Akgüç 

imzada bulu
namadılar 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Konya 
H. Karagülle 

Sinob 
G.Atay 

Denizli 
H. Oünver 

istanbul 
K. C. Berksoy 

Kayseri 
C. Tmel 

•Mardin 
E. Ergin 
imzada 

bulunmadılar 

Denizli 
N. Küçiika 

J&ıstamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli' 
S. Artel 

Rize 
S. A. mtemre 

IMa 
K. Berber 

İçişleri Komisyonu raporu 

2.M.M.M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/5M 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

m. v. im 

Milletvekilleri seçimi hakkında içişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bankalar Kurulunca 
Yüksek JMeclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı 
ve Adalet JKomisyonu değiştirişi Komisyonumuza 
havale olunmakla içişleri Bakanı huzuriyle ince
lendi. 

Tasarının ruhunu teşkil eden Milletvekilleri
nin tek dereceli olarak ve doğrudan doğruya se
çilmesi esası Adalet Komisyonunun gerekçesinde 
izah edildiği gibi siyasi hayatımızda önemli bir 
tekâmül merhalesi teşkil etmektedir. Halk irade
sinin açık tezahürünü sağlamak suretiyle halk 
idaresinin .gelişmesi yolumda tarihi bir hâdiseyi 
kaydetmekte olan bu tasarının esas maddelerini 
Komişyoııumuz da oybirliğiyle kabul etmiştir. 

Adalet Komasyonunun, tek dereceli seçimin 
esasının .gerektirdiği ve tatbikatta- iyi uygulan
masında faydalı gördüğü değişiklikleri Komis
yonumuz da uygun bulmuştur. Ayrıca daha ziya
de açıklamaya İhtiyaç olan bazı noktalar üzerin
de durularak küçük ilâveler ve değiştirmeler ya-
pulttuştır. 

Seçimlerde serbest oy verine hakkını teminat 
altma alan ceza müeyyedeleri aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Ko. Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ 

C. Vybadvn 
Kâtip 
Trabzon 

8. Abanosoğlu 
Bursa 

F. Güvendiren 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kars 

E. özoğuz 
Maraş 

R. Kaplan 
Yozgad 

S. Korkmaz 

Çorah Bolu 
A. Tüzûn ff. Ş. Adat 

Balıkesir 
8. Uzay 

Elâziğ 
/. Yalçın 
Giresun 
N. Osten 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Sivas 
E. Dizdar 

Balıkesir 
F. Tirüoğlu 
Erzurum 
İV. Elgün 
İstanbul 

M. tfstündağ 
Malatya 

E. Barkan 
Tokad 

A. G. Pekel 
Zonguldak 

R. Vardar 

(S . Sayraı: 146) 



Anayasa Komisyonu raporu 

T. Bm M. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 1/594 
Karar No. 5 

28 . V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Milletvekillerinin seçilmesi hakkında içişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlıktan Yük
sek Başkanlığınıza sunulan kanun tasarısı 
Adalet ve içişleri Komisyonlarında görüşüldük
ten sonra Komisyonumuza verilmekle gerek ta
sarı, gerek ara seçimleri de sivil memurların da 
askerler gibi süre kaydına bağlı olmaksızın se
çilip seçilemiyeceklerinin aydınlanması hakkın
da Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy tarafıri-
dan verilip geçende Komisyonumuza havale 
edilmiş olan önerge ile beraber içişleri Bakanı 
da hazır olduğu halde okundu. 

Bu kanun tasarısının, Milletvekillerinin tek 
dereceli olarak seçilmesini ve bu suretle siyasi 
bünyemizde önemli bir hâdise teşkil edecek 
olan bu sistemin tamamiyle tatbikini sağlıyacak 
tarzda hazırlanmış ve binaenaleyh, 4320 sayılı 
« Mebus Seçimi » Kanununun yalnız seçim hak
kındaki hükümlerinin değiştirilmiş olduğu anlaşıl
makla tasarı üzerinde görüşmeler ve incelemelerde 
bulunduktan sonra aşağıda gösterildiği üzere 
bazı maddelerde değişiklikler ve ilâveler ya
pıldı. 

3 ncü madde : Büyük Meclisin seçim döne
mini tamamlıyacağı hallerde seçime başlangıç 
tarihi olarak gösterilmiş olan 15 Eylül, Meclis 
açılmcıya kadar bütün seçim işlerinin tamam
lanması ve Milletvekillerinin vaktinde Meclise 
iştirak etmeleri imkânını sağlamak için beş 
gün evvele alınmış ve bu tarih o suretle on Ey
lül olarak değiştirilmiştir. 

4 ncü madde : Seçim defterlerinin alfabe sı-
rasiyle hazırlanması hakkındaki kayıt tatbikat
ta görünen güçlük dolayısiyle maddeden çıka
rılmıştır. 

6 ncı madde: Askerî garnizonlarla müesse
selerdeki subay ve eratlara dair seçimlerde ya
pılacak muameleyi gösteren son fıkranın belirsiz 
bir halde olmasına mebni aydın bir şekilde ya
zılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu 
fıkra ona göre değiştirilmiştir. 

i 10 ncu madde: ikinci fıkradaki «ağır hapia 

cezası» tâbirinin Anayasada «terhipli cezalar» 
olarak kabul edilmesine mebni burada da aynı 
eskilde yazılması doğru görülmüş ve bu fıkra
da ufak bir değişiklik yapılmıştır. 

Ij2 nci madde: Niğde Milletvekili Hüseyin 
Ulusoy'un teklifi veçhile ara seçimlerde millet
vekilliği istiyen sivil memurların da askerler gi
bi süre kaydına bağlı olmaksızın milletvekilliği
ne seçilebilecekleri yazılmak suretiyle maddeye 
ufak bir ilâve yapılmıştır. 

15 nci madde: Her seçim kurulunun Daimî 
Encümen ile birlikte toplanacağı yazılı olup hal
buki Daimî Encümenler yalnız merkez ilçelerin
de bulunduğundan diğer ilçelerle tenazur hasıl 
etmek üzere seçim kurullarının «idare Kurulu» 
ile birlikte toplanması doğru görülmüş ve ge
rek bu maddede gerek, yalnız 29 ncu madde 
müstesna olmak üzere, diğer maddelerde yazılı 
olan «Daimî Encümen», «idare Kurulu» olarak 
değiştirilmiştir. 

16 nci madde: Seçim defterlerinin asıldığı
na dair olan bildirişler içişleri Bakanlığının se
çim günü hakkındaki tebliğine esas teşkil ede
ceği cihetle, defterlerin asıldığı günün valilik
lerce içişleri Bakanlığına bildirilmesi maksada 
daha uygun görülmüş ve maddede bu yolda bir 
değişiklik yapılmıştır* 

17 nci madde: Bu maddede işlemlere dair 
olan hüküm daha salim bir şekle konulmak üze
re defterlerin bürolar itibariyle hazırlanıp asıl
mak için ilgili seçim bürolarına gönderilmesi ve 
bunun en son sekiz gün içinde bitirilmesi yerin

de görüldüğü gibi bu yoldaki işler için çalıştırılacak 
memurlardan, yargıç ve yargıç sınıfından olan
larla askerlerin hariç tutulması doğru olarak mü* 
talâa edilmiş ve madde o yolda düzeltilmiştir. 

22 nci madde : Maddenin son fıkrasında se
çim başlayıncaya kadar asılı olması yazılı olan 
seçim defterlerinin bütün seçim esnasında asılı 
olması maksada daha uygun olacağı gözönüne 
getirilerek fıkra o suretle değiştirilmiştir. 

27 nci madde : Oy verenlerin şayiamdan faz-
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la sandıkta zarf çıkarsa bu zarfların yokedilme-
sine dair maddeye sarih bir hüküm konulması 
yerinde olacağı cihetle gerek maddenin ikinci 
fıkrasının, gerek «C» fıkrasının sonlarına o yol
da bir cümle eklenmiştir. 

32 nci madde : Ara seçimlerde seçilecek mil
letvekilleri için kanundaki esaslar aynen tatbik 
edilmek suretiyle seçim yapılması lüzumsuz kül
fet ihtiyarini mucip olacağı cihetle buna mey
dan kalmamak için son milletvekilleri seçimi 
için hazırlanmış olan defterler esas tutularak se
çimin yapılması uygun görülmüş ve maddenin 
son fıkrası o yolda değiştirilmiştir. 

40 nci ve anı takip eden maddeler : Bu mad
delerde yazılı suçlan işliyenlerden memur olan
ların, halk tarafından yapılan bu yoldaki suç
larla bir tutularak aynı derecede cezalandınlma-
lan yeter görülmediğinden o maddelerde yazılı 
suçlara ait cezaların memurlar hakkında üçte bir
den yarısına kadar artırılmak suretiyle daha şid
detli tatbik edilmesi için kanuna kırk beşinci mad

de olarak ayrı bir madde konulmuştur. 
Yukarıda yazılı maddelerde yapılan değişik

likler ve eklerden başka tasanda bazı cümle ve 
kelimeler üzerinde de ufak tefek tashihler yapıl
mıştır. 

Tasarının bu suretİe almış olduğu şekil Yük
sek Meclise arzedilmek üzere yazılan râporumüz-

; la beraber Yüksek Başkanlığınıza sunulur. 

Anayasa Ko. 
. Başkanı yerine Sözcü Kâtip 

İstanbul İstanbul Tokad 
-. Z. Karamursal Z. Karamursal B. Erişken 

Çorum İstanbul İstanbul 
M. C'aniekin H. Diker K. Karabekir 

Kırklareli Kütahya 
E. Vmay M. Erkmen 
Mardin Muğla 

• H. 8. Menemencioğlu 1. Çalışlar 
Samsun Samsun Tekirdağ 
H. Çaktr E. Engin E. Öztrak 
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HÜKÜMETİN TEKDİFÎ 

Millet Vekilleri Seçimi Kanunu 

MADDE L — Türkiye Cumhuriyeti içinde 
Millet Vekili seçimi İller itibariyle yapılar. Her 
îl bir seçim dairesidir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti halkın
dan her (40, 000) Vatandaş için bir Millet Ve
kili seçilir. Bir seçim dairesinin nüfusu 
(40, 000) den aşağı olsa dahi bir Millet Vekili 
seçmek hakkıdır. Nüfusu (40, 000) den yukarı 
olan seçim daireleri için aşağıda gösterilen iş
lem yapılır. (55, 000) e kadar bir (55, 001) 
den (95, 000) e kadar iki (95, 001) den 
(135, 000) kadar üç (135, 001) den (175, 000) e 
kadar dört Millet Vekili seçilir. Nüfus mikta
rı yükseldikçe Millet Vekili sayısı bu yolda ar
tırılır. 

Seçmenler Defterlerinin tanzimi 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Anayasa ile belirtilen seçim dönemini bitir
miş veya aynı kanunun 25 inci maddesine göre 
seçimin yemlenmesine karar vermiş bulunu
yorsa keyfiyet İçişleri Bakanlığınca İllere teb
liğ olunur. 

MADDE 4. — Valiler seçime başlandığını 
ve İller merkezleri de dâhil olduğu halde her 
ilçede bulunan erkek ve kadm Türk nüfusu
nu havi birer esas defterinin alfebe sırasiyle 
yapılmasını idareleri altındaki kaymakamlarla 
İl merkezindeki Belediye Başkanlığına ve İl mer
kezine bağlı bucak ve köylere emir ve tebliğ 
ederler. İlce kaymakamları da ilin bu emrini 
ilçeleri içindeki belediye ve bucak ve köylere 
bildirir. 

MADDE 5. — Bu emir ve tebliğleri alan 
Belediye İdarelerile köylerin muhtar ve ih
tiyar kurullara üyeleri belde ve köylerinde 
yerleşmiş olan veya bu maksatla oturmakta 
bulunan bütün erkek ve kadın nüfusun def
terlerini en çok 10 gün içinde hazırlamağa 
ödevlidirler. Defterlerin hazırlanması sırasın
da tedavi veya seyahat gibi sebeplerle geçici 
olarak başka yerde bulunanlar bulundukları 

I ADADET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti içinde 
Milletvekili seçimi İl itibarile yapılır. Her İl 
bir seçim dairesidir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti halkın
dan her (40, 000) vatandaş için bir milletveki
li seçilir. Bir seçim dairesinin nüfusu (40,000) 
den aşağı olsa dahi bir milletvekili seçmek 
hakkıdır. Nüfusu (40, 000) den yukarı olan 
seçim daireleri için aşağıda gösterilen işlem 

I yapılır. 
V (55,000) e kadar bir (55,001) den (95,000) 
J e kadar iki (95, 001), den (135,000) e kadar üç 

(135,001) den (175,000) e kadar dört Millet-
vekili seçilir. Nüfus miktari yükseldikçe Mil
letvekili sayısı bu yolda artırılır. 

Seçmenler Defterlerinin Tanzimi 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Anayasa ile belirtilen seçim dönemini ta-
mamlıyacağı hallerde O senenin Eylül ayının 
on beşinde veya aynı kanunun yirmi beşin
ci maddesine göre seçimin yenilenmesine ka
rar vermiş bulunuyorsa kararın verildiği ta
rihten başliyarak bir hafta içinde keyfiyet 

I İçişleri Bakanlığınca İllere tebliğ olunur. 

MADDE 4. — Valiler seçime başlandığını 
merkez İLcesi de dâhil olduğu halde her İlçe
de bulunan erkek ve kadın Türk nüfusunu ha
vi birer esas defterinin soy adı alfebe sırasiyle 
yapılmasını idareleri altındaki kaymakamlarla İl 
merkezindeki Belediye Başkanlığına ve İl 
merkezine bağlı Bucak ve köylere emir ve 
tebliğ ederler. 

İlce Kaymakamları da îlin bu emrini İl
çeleri içindeki Belediye ve Bucak ve köy
lere bildirirler. 

MADDE 5. — Bu emir ve tebliğleri alan 
Belediye idarelerile köylerin muhtar ve ih-
tiyar meclisleri üyeleri belde ve köylerinde 
yerleşmiş olan veya bu maksatla oturmakta 

( bulunan bütün erkek ve kadin nüfusun defter
lerini en çok on gün içinde hazırlamağa ödev
lidirler. Defterlerin hazırlanması* sırasında teda
vi veya yolculuk gibi sebeplerle geçici olarak baş-

I ka yerde bulunanlar bulundukları yerlerin de* 
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ÎÇİŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti içinde 
raü&tyefcUi gemimi il itibariyle yapılır. Her il 
bir se^im dairelidir, 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti halkın- \ 
dan her (40 000) vatandaş için bir milletvekili 
seçilir. Bir seçim dairesinin nüfusu (40 000) 
den aşağı olsa dahi, bir miHetvekiîî seçmek 
hakkıdır. Nüfusu (40 000) den yutan olan se
çim daireleri için aşağıda göstertfeır işlem yapı
lır : 

(55 000) e kadar bir, (85 my&m (95 900) e 
kadar ffci, (05 OCT) den (135 009) e Sadkr üç, 
(135 001) den (175 000) e feadar dört tfiifitetve-
kili seçffir. Nüfus miktarı ytEfeeldföeçe milletve
kili sayısrbu yoldk artîrilrr. 

i Seçmen defterlerinin tanzimi 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si, Anayasa ile belirtilen seçim dönemini ta-
mamlıyacağı hallerde o yılın. / Eylül aymın on 
benşindeveya aynı kanunun yirmi;beşmcr mad
desine göre seçimin yenilenmesine karar veril
miş bulunuyorsa karartn verildiği tarihten baş-
liyaraft bir hafta içinde keyfiyet içişleri Bâkan-
lıfrnca illere tebliğ olunur. 

MAD-DE 4 — Valiler seçime başlandığı, mer
kez ilçesi de dâhil olduğu halde her ilçede bulu
nan erkek ve kadın Türk nüfusunu havi birer 
esas defterinin soyadı alfabe sırasiyle yapılmasını 
idareleri altındaki kaymakamlarla il merkezin
deki belediye başkanlığına ve il merkezine bağ
lı bucak ve köylere emir ve tebliğ ederler. 

îlce kaymakamları da ilin bu emrini ilçeleri 
içindeki belediye, bucak ve köylere bildirirler. 

MADDE 5. — Bu emir ve tebliğleri alan be
lediye idareleriyle köylerin muhtar ve ihtiyar 
meclisleri üyeleri belde ve köylerinde yerleşmiş 
olan veya bu maksatla oturmakta bulunan bütün 
erkek ve kadın nüfusun defterlerini ençok on gün 
içinde hazırlamağa ödevlidirler. Defterlerin ha
zırlanması-sırasında tedavi ve yolculuk gibi se
beplerle geçici olarak başka yerde butanaalar 
bulundukları yerlerin değil, asıl ikame*§âhları-

ANAYASA KOMÎSY©tfUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3&ADDE-1. 
deri aynen, 

— içişleri Komisyonunun ma& 

MJÖ5BE 2. — içişleri Komisyonunun mad
desi aynen, 

STADOTT 3: — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Anayasa ile belirtilen seçim dönemini 
tamamlıyacağı hallerde o yılan Eylül ayıran 
onunda veya aynı kanunun yirmi beşinci mad
desine göre seçimin yenilenmesine karar ve-
rifoniş bulunuyorsa kararm verildiği tarih
ten başlayarak bir hafta içinde keyfiyet İç
işleri Bakanlığınca illere tebliğ olunur. 

MADDE 4.—Vaüleı seçjme başlandığını, 
Merkez İlçesi de dâhil olduğu- halde her ile©^ 
de bulunan erkek ve kadın Türk nüfusunu 
havi birer esas defterinin yapılmasını idareleri 
altındaki kaymakamlarla il Merkezindeki 
Belediye Başkanlığına ve îl Merkezine bağ
lı Bucak ve köylere tebliğ ederler. 

îlce kaymakamları da ilin bu tebliğini il
çeleri içindeki Belediye , Bucak ve Köylere 
bildirirler. 

MADDE 5. • — Bu tebliğleri alan 
Belediye idarelerile köylerin muhtar ve ih
tiyar meclisleri üyeleri belde ve köylerinde 
yerleşmiş olan veya bu maksatla oturmakta 
bulunan bütün erkek ve kadın nüfusun def
terlerini en çok on gün içinde hazırlatmakla 
ödevlidirler. Defterlerin hazirianması sırasın
da tedavi v* yokulttk gÜH sebeplerle geçici 
olarak başka yerde bulunaal*? bukmduklan 

((&.Sayö*; Hfr-) 
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yerlerin değil esas ikametgâhların bulundu
ğu yerleri esas defterlerine yazılırlar. Bütün 
Devlet memur ve mustahdemleriyle özel ku
rullar memur ve müstahdemleri memur bulun
dukları yerin seçmen esas defterlerine yazı
lırlar. 

Bu defterlerde: 
A) Adı, 
B) Soyadı, 
0)ı Baba adı, 
Ç) Ana Adı, 
D) Doğum yeri, 
E) Doğum tarihi, 
P) ikametgâhının bulunduğu mahalle ve 

SQkağm adı ile numarası, 
G) Seçim hakkını haiz olup olmadığı, 
H) Sanat ve meşguliyet ve mülâhazat sü

tunları bulunur. 

MADDE 6. — Şehir ve kasabalarda mahal
le ve sokak itibariyle ve köylerde de köy itiba
riyle hazırlanacak olan bu defterler biri yeni 
doğanlardan 22 yaşma kadar olanları (22 yaşı
nı bitirmiş olanlar dâhil) diğeri de 22 yaşını 
bitirmiş olanlardan başlryarak daha yukan yaş
ta bulunan nüfusu göstermek üzere iki bölüm 
olarak hazırlanır, askerî garnizonlarla müessese-
lerindeki subay ve erat yekûnlraı Millî Savun
ma ve İçişleri Bakanlıkları arasında kararlaştı
rılarak illere tebliğ olunur. 

Seçmenlik şartlan 

MADDE 7. — Seçmen olabilmek için 
1. Türk olmak; 

Ad. K. '" "" 

ğil asıl ikâmetgâhlarının bulunduğu yerlerin 
esas defterlerine yazılırlar. Bütün Devlet me
mur ve müstahdemlerile özel kurullar memur 
ve müstahdemleri memur bulundukları yerin seç
men esas defterlerine yazılırlar. 

Bu Defterlerde: 
A) Adı, 
B) Soy adı, 
C) Baba adı, 
Ç) Ana adı, 
D Doğum yeri, 
E) Doğum tarihi, 
F) ikametgahının bulunduğu mahalle ve 

sokağın adı ile numarası, 
G) Seçim hakkını haiz olup olmadığı, 
H) Sanat ve meşguliyet ve mülahazat sü

tunları bulunur, 

MADDE 6. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
ve sokak itibariyle ve köylerde köy itibariyle 
hazırlanacak olan bu defterler biri yeni doğan
lardan 22 yaşma kadar olanları (22 yaşını bitir
miş olanlar dâhil) diğeri de 22 yaşını bitirmiş 
olanlardan başlayarak daha yıkan yaşta bulu
nan nüfusu göstermek üzere iki bölüm olarak 
hazırlanır, askerî garnizonlarla müesseselerin-
deki subay ve erat yekûnları Millî Savunma ve 
içişleri Bakanlıkları arasmda kararlaştırılarak 
illere tebliğ olunur. 

Seçmenlik şartları 

MADDE 7. — Seçmen olabilmek için: 
•1. Türk olmak; 
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nın bulunduğu yerlerin esas defterlerine yazılır
lar. Bütün Devlet memur ve hizmetlileri özel 
kurul memur ve hizmetlileri vazifeli bulunduk
ları yerin seçmen esas defterlerine yazılırlar. 

Bu defterlerde : 
A) Adı; 
B) Soyadı; 
C) "Baba adı; 
Ç) Ana adı; 
D) Doğum yeri; 
E) Doğum tarihi; 
F) İkametgâhının bulunduğu mahalle ve 

sokağın adı ile numarası; 
G) Seçim hakkını haiz olup olmadığı; 
II) Sanat ve meşguliyet ve mülâhazat sütun

ları bulunur. 

MADDE 6. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
ve sokak itibariyle ve köylerde köy itibariyle ha
zırlanacak olan bu defterler biri yeni doğanlar
dan 22 yaşma kadar olanları (22 yaşını henüz 
bitirmemiş olanlar dâhil), diğeri de 22 yaşını 
bitirmiş olanlardan başlıyarak daha yukarı yaşta 
bulunan nüfusu göstermek üzere iki bölüm ola
rak hazırlanır. 

Askerî garnizonlarla müesseselerindeki subay 
ve erat yekûnları Millî Savunma ve İçişleri Ba
kanlıkları arasında kararlaştırılarak illere teb
liğ olunur. 

Seçmenlik şartları 

MADDE 7. — Seçmen olabimek için : 
1) Türk olmak, 

Anayasa K. T s 

yerlerin değil, asü ikametgâhlarının bulun
duğu yerlerin esas defterlerde yazılırlar. Bü
tün Devlet memur ve hizmetlileri özel kurul me
mur ve hizmetlileri vazifeli bulundukları ye
rin seçmen esas defterlerine yazılırlar. 

Bu defterlerde: 
A)- Adı, 
B) Soy adı, 
C) Baba adı, 
D) Ana adı, 
E) Dağum yeri, 
F) Doğum tarihi, 
G) İkametgâhının bulunduğu mahalle ve 

sokağın adı ile numarası, 
H) Seçim hakkını haiz olup olmadığı; 
1) Sanat ve meşguliyet ve düşünceler sütun

ları bulunur. 

MADDE 6. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
ve sokak itibariyle ve köylerde köy itibariyle ha
zırlanacak olan bu defterler biri yeni doğan
lardan yirmi iki yaşma kalar olanları (yirmi 
iki yaşını henüz bitirmemiş olanlar dâhil) diğeri 
de yirmi iki yaşını bitirmiş olanlardan başlıya
rak daha yukarı yaşta bulunan nüfusu göster
mek üzere iki bölüm olarak hazırlanır. 

Askerî garnizon ve müesseselerde bulunan 
muvazzaf subaylarla askerî yargıçlar, askerî me
murlar ve askerî talebelerin iller itibariyle mik
tarlarını gösterir cetvel Millî Savunma Bakan
lığınca İçişleri Bakanlığına bildirilir 

İçişleri Bakanlığı bunları il merkezleri esas 
defterlerine eklenmek üzere bulundukları illere 
bildirir. 

Yedeksubaylarla eratın aded itibariyle bir 
kalem halinde toplamı bunların sevk olundukları 
askerlik şubelerinin başkanları tarafından bu şu
belerin bulundukları yerin en büyük mülkiye 
âmirine bildirilir. 

Vali ve kaymakamlar bu rakamlar toplamının 
esas defterlere ilâve edilmek üzere il veya ilce . 
merkezindeki seçim kurulları başkanlarına ve
rirler. 

MADDE 7. — İçişleri Komisyonunun mad
desi aynen. 
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2. 22 yaşını bitirmiş olmak; 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak; 
4. Kısıtlı olmamak; 
5. Yabaneı uyruktan olduğu iddiasında bu

lunmuş olmamak; 
6. Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde 

bulunmamak; 
Şarttır. 

MADDE 8. — Silâh altında bulunan erat, 
jandarmalar, subaylar, polisler, askerî memur
lar ve askerî yargıçlar ve askerî mektep talebe
leri seçmen olamazlar. 

MADDE 9. — Bu kanunun 7 ve 8 nci mad
delerine göre seçmenlik hakkını haiz okuyan
ların bu durumları 5 nci maddede tâyin edilen 
seçmenler defterindeki isimlerinin hizalarma ve 
(Seçim hakkını haiz olup olmadığı) sütununa 
açık ve sebebiyle birlikte işaret edilir. 

Milletvekilliğine seçtlmiyecele olanlar 

MADDE 10. — 1. Yabancı Devlet resmî 
hizmetinde bulunanlar ; 

2. Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sahte
cilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak, 
dolanlı iflâs suçlarından biri ile hükümlü olan
lar; 

3. Kısıtlılar; 
4. Yabancı uyruğundan olduğu iddiasında 

bulunanlar; 
5. Kamu hizmetlerinden yasaklılar; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; 
7. 30 yaşını bitirmemiş olanlar; 
Milletvekilliğine seçilemezler. 

MADDE 11. — öğretmenler müstesna olmak 
üzere merkezden tâyin olunan bütün memurlar
la müftüler, yargıçlar, C. Savcıları, belediye 
başkanları seçim başlamadan iki ay evvel seçi
min yenilenmesi halinde yenilenmesinin ilânın
dan itibaren üç gün içinde çekilmiş olmadıkça 
memuriyet yerlerinin içinde bulunduğu seçim 
dairelerinden milletvekili seçilemezler. 

Bundan başka : 
A) Kara, deniz, hara, jandarma sınıflarına 

mensup subaylarla askerî memur ve askerî yar
gıçlardan çekilme hakkını haiz okuyanlar; 

Ad. K. 

2. 22 yaşını bitirmiş olmak; 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak; 
4. Kısıtlı olmamak; 
5. Yabancı uyruktan olduğu iddiasında bu

lunmuş olmamak; 
6. Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde 

bulunmamak şarttır. 

MADDE 8. — Silâh altında bulunan erat, 
jandarmalar, subaylar, polisler, askerî memur
lar ve askerî yargıçlar ve askerî mektep tale
beleri seçmen olamazlar. 

MADDE 9. — Bu kanunun 7 ve 8 nci mad
delerine göre seçmenlik hakkını hah okuyan
ların bu durumları 5 nci maddede tâyin edilen 
seçmenler defterindeki isimlerinin hizalarma ve 
(seçim hakkım haiz olup olmadığı) sütununa 
açık olarak ve sebebiyle birlikte işaret edilir. 

Millet vekilliğine seçümiyecek olanlar 

MADDE 10. — 
1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar ; 
2. Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sah

tecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak. 
dolanlı iflâs suçlarından biriyle hüküm giymiş 
olanlar; 

3. Kısıtlılar; 
4. Yabancı Devlet uyrukluğunu öne süren

ler; 
5. Kamu hizmetlerinden yasaklılar; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; 
7. 30 yaşını bitirmemiş olanlar 

milletvekilliğine seçilemezler. 

MADDE 11. — öğretmenler müstesna olmak 
üzere merkezden tâyin olunan bütün memurlar
la müfettişler, yargıçlar, C. Savcıları, belediye 
başkanları seçim başlamadan iki ay evvel seçi
min yenilenmesi halinde yenilenmesinin ilânın
dan itibaren üç gün içinde çekilmiş olmadıkça 
memuriyet yerlerinin içinde bulunduğu seçim 
dairelerinden milletvekili seçilemezler. 

Bundan başka; kara^ deniz, hava, jandarma 
sınıflarına mensup subaylarla askerî memur ve 
askerî yargıçlardan çekilme hakkını haiz oku
yanlarla bunlardan çekilme ve emekli hakkı 
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2) 22 yaşını bitirmiş olmak, 
3) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
4) Kısıtlı olmamak, 
5) Yabancı uyruktan olduğu iddiasında bu

lunmuş olmamak, , 
6) Yabancı bîr Devletin resmi hizmetinde 

bulunmamak şarttır. 

MADDE 8. — Silâh altınca bulunan erat, 
jandarmalar, subaylar, polisler, askerî memurlar 
ve askerî yargıçlar ve askerî mektep talebeleri 
seçmen olamazlar. 

MADDE 9. — Bu kanunun 7 ve 8 nci mad
delerine göre seçmenlik hakkını haiz olmıyan-
larm bu durumları 5 nci maddede tâyin edilen 
seçmenler defterindeki isimlerinin hizalarına ve 
(seçim hakkını haiz olup olmadığı) sütununa 
açık olarak ve sebebiyle birlikte işaret edilir. 

Mületvektiliğine seçilemiyecek olanlar 

MADDE 10. — 1) Yabancı Devlet resmi 
hizmetinde bulunanlar, 

2) Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sahte
cilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak, 
dolanlı iflâs suçlarından biriyle hüküm giymiş 
olanlar, 

3) Kıratlılar, 
4) Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sü

renler, 
5) 
6) 
7) 

Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler, 
30 yaşını bitirmemiş olanlar, 

Milletvekilliğine seçilemezler. 

MADDE 11. — öğretmenler müstesna olmak 
üzere merkezden tâyin olunan bütün memurlarla 
müfettişler, yargıçlar, C. Savcuları, belediye 
başkanları seçim başlamadan iki ay evvel, seçi
min yenilenmesi halinde yenilenmesinin ilânın
dan itibaren üç gün içinde çekilmiş olmadıkça 
memuriyet yerlerinin içinde bulunduğu seçim 
dairelerinden Milletvekili seçilemezler. Bundan 
başka; kara, deniz, hava, jandarma sınıflarına 
mensup subaylarla askerî memur ve askerî yar
gıçlardan çekilme hakkmı haiz olmıyanlarla 
bunlardan çekilme ve emekli hakkı bulunanlar-

Anayasa K. 

MADDE 8. 
desi aynen. 

MADDE 9. 
desi aynen. 

— İçişleri Komisyonunun mad-

— İçişleri Komisyonunun mad̂ -

MADDE 10. — 
1. Yabancı devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar; 
2. Terhipli cezalardan veya hırsızlık, sahte

cilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullaranok, 
dolanlı iflâs suçlarından biri ile hüküm giymiş 
olanlar; 

3. Kısıtlılar; 
Yabancı devlet uyrukluğunu öne süren

ler, 
4. 

t 

5. 
6. 
7. 

Kamu hizmetlerinden yasaklılar; 
Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; 
Otuz yaşım bitirmemiş olanlar; 

Milletvekilliğine seçilemezler. 

MADDE 11. 
desi aynen. 

— İçişleri Komisyonunun nıad-
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B) Çekilme ve emekli hakkı bulunanlardan 
umumi seçim ilânından itibaren nihayet 10 gün 
içinde usulen çekilmeyi ve emekliliklerini istemi-
yenler de milletvekilliğine seçilemezler. Aksi 
takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır. 

MADDE 12. — Ara seçimlerinde çekilme ve
ya emeklilik hakkını haiz olanlardan ilân edilen 
seçim gününden evvel çekilmiş veya emekliliği
ni istemiş olanlar milletvekilliğine seçilebilirler. 

MADDE 13. — Yedeksubaylarm kısmi veya 
umumi milletvekili .seçimi sıralarında gerek ta
lim ve manevra için olsun, gerekse harb sebebiy
le olsun silâh altına çağırılmış, orduda hizmet 
almış bulunmaları milletvekili seçilmelerine en
gel olamaz. 

Seçim kurulları 

MADDE 14. — Her ilin merkez ilçesinde ve 
o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi kontrol ve 
idare etmek üzere beş kişiden mürekkep birer se
çim kurulu teşkil olunur. Bu kurullara Belediye 
Eeisi Başkanlık eder üyeleri belediye meclisleri 
tarafından ve kendi aralarından seçilir. Ancak 
fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda 
üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi suretlerle 
meclisin kurulması mümkün olmıyan veya ilçe
nin yeni kurulmuş olması sebebiyle belediye seçi
mi henüz sonuçlanmamış olan yerlerde belediye 
başkanı veya Belediye Kanununun 90 ncı mad
desine göre nasb olunan Başkan vekili tarafmlan 
belediye sınırı içindeki mahalleler halkından ve 
belediye üyeliği şartlarını haiz bulunanlardan 
ikişer kişi çağrılır. Bunlar kendisinin başkanlığı 
altında belediye binasında toplanarak aralarından 
veya belediye üyesi şartını haiz olmak üzere di* 
şandan yukarıda gösterilen miktarda seçim ku
rulu üyesi seçerler. Üyelerin üçü toplanmadıkça 
ve hazır bulunanların oy çokluğu birleşmedikçe 
seçim kurulunun kararları muteber olmaz. 

Seçim kurulunda sahifeleri numaralı ve 
İdare kurulunca onamlı bir tutanak defteri bu
lunur. işlemler ve kararların tutanakları bu def
tere yazılır. Ve başkan ile üyeler tarafından 
imza olunur. 

Ad. K. 

bulunanlardan umumi seçim ilânından itibaren 
nihayet on gün içinde usulen çekilmeyi ve emek
liliklerini istemiyenler de milletvekilliğine se
çilemezler. Aksi takdirde bu seçimler yapılma
nı iş sayılır. 

MADDE 12. —• Ara seçimlerinde çekilme ve
ya emeklilik hakkını haiz olanlardan ilân edilen 
seçim gününden evvel çekilmiş veya emeklili
ğini istemiş olanlar •milletvekilliğine seçilebilir
ler. 

MADDE 13. — Yedek subayların kısmi veya 
umumi milletvekili seçimi sıralarında gerek ta
lim ve nıanavra için olsun gerekse harb sebebiy
le. olsun silâh altına çağrılmış, orduda hizmet 
almış bulunmaları, milletvekili seçilmelerine en
gel olamaz. 

Seçim kurulları 

MADDE 14. — Her İlin merkez ilçesinde 
ve o İle bağlı İlce merkezlerinde seçimi kont
rol ve İdare etmek üzere beş kişiden mürek
kep birer seçim kurulu teşkil olunur. Bu Ku
rullara Belediye reisi başkanlık eder. Üyeleri 
Belediye Meclisleri tarafından ve kendi ara
larından seçilir. Ancak fesih, iptal veya Mec
lisi teşkil edecek miktarda üye ve yedek üye 
kalmamış olmak gibi suretlerle Belediye mec
lisinin kurulması mümkün olmayan veya İl
çenin yeni kurulmuş olması sebebile Belediye 
seçimi henüz sonuçlanmamış olan yerlerde Be
lediye Başkanı veya Belediye kanununun 
90 ncı maddesine göre naspolunan Başkan 
Vekili tarafından Belediye sının içindeki ma
halleler halkından ve Belediye üyeliği şart
larını haiz bulunanlardan ikişer kişi çağırı
lır. Bunlar kendisinin Başkanlığı altında Be-
ledij^e binasında toplanarak ya aralarında 
veya Belediye Üyesi şartını haiz olmak üze
re dışarıdan yukarıda gösterilen miktarda 
Seçim Kurulu üyesi seçerler. Üyelerin üçü 
toplanmadıkça ve hazır bulunanların oy 
çokluğu birleşmedikçe seçim kurulunun ka
rarları muteber olmaz. 

Seçim kurullarında sahifeleri numaralı ve 
İdare Kurulunca onamlı bir tutanak defteri 
bulunur. İşlemler ve kararların tutanakları 
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daa umumi seçim ilânından itibaren nihayet on 
gün içinde usulen çekilmeyi ve emekliliklerini 
istemiyenler de Milletvekilliğine seçilemezler. Ak
si takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır. 

MADDE 12. — Ara seçimlerinde çekilme ve
ya emeklilik hakkını haiz olanlardan ilân edilen 
seçim gününden evvel çekilmiş veya emekliliğini 
istemiş olanlar milletvekilliğine seçilebilirler. 

MADDE 13. — Yedek subayların, kısmi veya 
genel milletvekili seçimi sıralarında gerek talim 
ve manevra için, gerekse harb sebebiyle silâh 
altına çağırılmış, orduda hizmet almış bulunma
ları, milletvekili seçilmelerine engel olmaz. 

Seçim kurulları 

MADDE 14. — Her ilin merkez ilçesinde ve 
o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare ve 
kontrol, etmek üzere belediye başkanının başkan
lığında beş kişiden mürekkep birer seçim kuru
lu teşkil olunur. Bu kurul üyeleri belediye mec
lisleri tarafından ve kendi aralarından seçilir. 
Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek 
miktarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi 
suretlerle belediye meclisinin kurulması müm
kün .olmıyan veya ilçenin yeni kurulmuş olması 
sebebiyle belediye seçimi henüz sonuçlanmamış 
olan yerlerde belediye başkanı veya Belediye 
Kanununun 90 ncı maddesine göre nasbolunan 
başkanvekili tarafından belediye sınırı içkideki 
mahalleler halkından ve belediye üyeliği şart
larını haiz bulunanlardan ikişer kişi çağırılır. 
Bunlar kendisinin başkanlığı altında belediye bi
nasında toplanarak ya aralarından veya bele
diye üyesi şartını haiz olmak üzere dışardan 
yukarıda gösterilen miktarda seçim kurulu üye
si seçerler. Üyelerin üçü toplanmadıkça ve ha
zır bulunanların oyçokluğu birleşmedikçe seçim 
kurulunun kararları muteber olmaz. 

Seçim kurullarında sayfalan numaralı ve 
idare kurulunca onamlı bir tutanak defteri bu
lunur. İşlemler ve kararların tutanakları bu def
tere yazılır ve başkan ile üyeler tarafından imza 
olunur. 

Anayasa K. 

MADDE 12. — Ara seçimlerinde çekilme ve
ya emeklilik hakkını haiz olan askerlerle sivil 
memurlardan ilân edilen seçim gününden evvel 
çekilmiş veya emekliliğini istemiş olanlar millet
vekilliğine seçilebilirler. 

MADDE 13.. — tçişeri Komisyonunun mad
desi aynen. 

MADDE 14. 
desi aynen. 

İçişleri Komisyonunun mad-
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Seçim Komisyondan 

MADDE 15. — Her seçim kurulu vali veya 
kaymakamın başkanlığı altında idare kurulu ile 
birlikte toplanarak bütün seçmenlerin oylarını bir 
gün içinde kullanabilmelerini sağlamak amacı 
ile mümkün olduğu kadar beşyüz seçmen sayı
sını geçmeyecek şekilde seçim büroları teşkil eder
ler. (Şehir ve kasabalarda son belediye seçimi 
için kurulmuş olan büro taksimatı aynen muha
faza olunur.) Bu kararlarda büroların nerelerde 
kurulduğu, merkezleri ve hangi köy, mahalle ve 
sokakları kısmen veya tamamen içine aldıkları 
açıkça belirtilir. Ve seçim gününden en az 15 gün 
önce (Gazete çıkan yerlerde) gazeteler ve diğer 
vasıtalarla ilân olunur. Bu seçim bürolarında 
başkan ve üyeleri seçim kurullarınca seçilecek 
beş kişilik bir komisyon bulunur. Seçim komis
yonları başkan ve üyelerinden istifa eden veya 
komisyona gelmiyen bulunursa yerlerine seçim 
kurullarınca diğerleri seçilir. Toplanma ve karar 
verme misaliyle kararların deftere yazılması ve* 
imzalanması hakkında seçim kurullarına ait 14 
neü maddedeki hükümler bu kornişonlar hakkın
da da uygulanır. Belediye teşkilâtı olan bucak 
ve köylerdeki seçim komisyonları belediye başkanı 
ile belediye meclisleri tarafından ve kendi traf-
larından seçilecek kimselerden terekküp eder. 

Seçim gününün yayınlanması ' 

MADDE 16. — Seçim kurul ve komisyonları
nın teşkiliyle beşinci maddede yazılı defterlerin 
kurullara verilmesi üzerine keyfiyet İçişleri Ba 
kanlığına bildirilir. Bakanlık, bu kanundaki sü
releri gözönünde bulundurarak bu sürelerin so
nunu kovuşturan ilk pazar gününe rastlıyacak 
şekilde oyların hangi gün kullanılacağını tesbit 
ve ilgililere tebliğ eder. 

Ad. K. 

bu deftere yazılır, ve başkan ile üyeler tara
fından imza olunur. 

Seçim Komisyonları 

MADDE 15. — Her seçim kurulu Vali veya 
Kaymakamın Başkanlığı altmda İdare Kuru
lu ile birlikte toplanarak bütün seçmenlerin 
oylarını bir gün içinde kullanabilmelerini sağ
lamak amacı ile mümkün olduğu kadar sa
yısı 500 seçmeni geçmemek üzere seçim büro
su adı verilen seçim sahaları teşkiline karar 
verirler. Şehir ve kasabalarda son belediye 
seçimi için kurulmuş olan büro taksimatı ay
nen muhafaza olunur. Bu kararlarda bürola
rın nerelerde kurulduğu, merkezleri ve han
gi köy, mahalle ve sokakları kısmen veya ta
mamen içine aldıkları açıkça belirtilir ve se
çim gününden en az 15 gün önce gazete çıkan 
yerlerde gazeteler ve diğer vasıtalarla ilân 
olunur. Seçim bürolarında Başkan ve üyeleri 
seçim kurullarınca seçilecek beş kişilik bir 
komisyon bulunur. Seçim Komisyonları Baş
kan ve üyelerinden istifade eden veya Ko-
miyona gelmeyen bulunursa yerlerine seçim 
Kurullarınca diğerleri seçilir. Toplanma ve 
karar verme yeter sayısiyle kararların defte
re yazılması ve imzalanması hakkında seçim 
kurullarına ait 14 üncü maddedeki hükümler 
bu komisyonlar hakkında da uygulanır. Be
lediye teşkilâtı olan Bucak ve Köylerdeki 
Seçim Komisyonları Belediye Başkanı ile Be
lediye Meclisleri üyeleri arasından Kurulca 
seçilecek kimselerden terekküp eder. 

Seçim Gününün Yayınlanması 

MADDE 16. — Seçim Kurulu ve komisyon
larının teşkilile beşinci maddede yazılı def
terlerin kurullara verilmesi üzerine keyfiyet 
İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bu ka
nundaki süreleri göz önünde bulundurarak 
bu sürelerden sonra geçen ilk pazar gününe ras-
lıyacak şekilde oyların hangi gün kullanılaca
ğını tesbit ve illere tebliğ «der. 
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C Seçim komisyonları 

MADDE 15. — Her seçim kurulu vali veya 
kaymakamın başkanlığı altında il daimî encü
meni ile birlikte toplanarak bütün seçmenlerin 
oylarını bir gün içinde kullanabilmelerini sağla-
mak amaciyle mümkün olduğu kadar sayısı 500 
seçmeni geçmemek üzere seçim bürosu adı veri
len seçim sahaları teşkiline karar verirler. Bu 
kararlarda bürolarm nerelerde kurulduğu, mer
kezleri ve hangi köy, mahalle ve sokakları kıs
men veya tamamen içine aldıkları açıkça belir
tilir ve seçim gününden enaz on beş gün önce 
gazete çıkan yerlerde gazetelerle, olmıyan yer
lerde diğer vasıtalarla ilân olunur. Seçim büro
larında, başkan ve üyeleri seçim kurullarınca 
seçilecek beş kişilik bir komisyon bulunur. Se
çim komisyonları başkan ve üyelerden istifa eden 
veya komisyona gelmiyen bulunursa yerlerine se
çim kurullarınca diğerleri seçilir. Toplanma ve 
karar verme yetersayısiyle kararların defterlere 
yazılması ve imzalanması hakkmda seçim kurul
larına ait on dördüncü maddedeki hükümler bu 
komisyonlar hakkında da uygulanır. Belediye 
teşkilâtı olan bucak ve köylerdeki seçim komis
yonları belediye başkanı ile belediye meclisleri 
üyeleri arasından kurulca seçilecek kimselerden 
terekküp eder. 

Seçim gününün yayınlanması 

HADDE 16. — Seçim kurulu ve komisyon
larının teşkiliyle beşinci maddede yazılı defter
lerin kurullara verilmesi tamam olunca keyfi
yet İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bu 
kanundaki süreleri gözönünde bulundurarak bu 
sürelerden sonra gelen ilk pazar gününü seçim 
günü olarak ilân ve illere tebliğ eder. 
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MADDE 15! — Her seçim kurulu vali veya 
kaymakamın başkanlığı altında İdare Kurulu ile 
birlikte toplanarak bütün seçmenlerin oylarını 
bir gün içinde*kullanabilmelerini sağlamak ama
cı ile mümkün olduğu kadar sayısı beş yüz seç
meni geçmemek üzere seçim bürosu adı verilen 
seçim sahaları teşkiline karar verirler. Bu ka
rarlarda büroların nerelerde kurulduğu, mer
kezleri ve hangi köy,, mahalle ve sokakları kıs
men veya tamamen içine aldıkları açıkça belirti
lir ve seçim gününden en az on beş gün Önce 
gazete çıkan yerlerde gazetelerle, olmıyan yer
lerde diğer vasıtalarla ilân olunur. Seçim bü-
î'ollarında, başkan ve üyeleri seçim kurullarınca 
seçilecek beş kişilik bir komisyon bulunur. Se
çim komisyonları başkan ve üyelerinden çev-
kilen veya komisyona gelmiyen bulunursa yer
lerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. Top
lanma ve karar verme yeter sayısı ile kararla
rın defterlere yazılması ve imzalanması hakkm
da seçim kurullarına ait on dördüncü maddede
ki hükümler bu komisyonlar hakkında da uy
gulanır. Belediye olan buca^ ve köyler
deki seçim komisyonları belediye başkanı ile be
lediye meclisleri üyeleri tarafından kurulca se
çilecek kimselerden terekküp eder. 

Seçim gününün yayınlanması 

MADDE 1;6. — İl içindeki bütün seçim büro
larında seçmen defterlerinin asıldığı valiliklerce 
İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bu ka
nundaki süreleri gczönünde bulundurarak bu 
sürelerden sonra gelen ilk pazar gününü seçim 
günü olarak ilân ve illere tebliğ eder. 

( S. Sayan : 146 ) 



Seçim Kurul ve Komisyonlarının vazifeleri: 

MADDE 17. — Bu kanunun 5 ve 6 ncı mad
deleri uyannea köy ve mahalle itibariyle ha
zırlanan defterler o köy veya mahallerin bağh 
bulundukları ilçe veya il merkezlerindeki Be
lediye Başkanlarına gönderilir. Defterler ta
mam olunca seçim kurullarına verilir Bu ku
rullar defterlerin kanuna uygun olup olmadığını 
ve içinde yanlış ve fesat bulunup bulunmadı
ğını tetkik eder. Bu tetkikler sırasında lüzum 
görülürse icabedenler getirilerek sorutşurma ya
pılır ve defte'rler seçim hakkını haiz bulunan
ların tâbi olduğu seçim büroları itibariyle ayrı
lır. Bu işlemler il merkezinin ve ilçenin bü
yüklüğüne göre sekiz güne kadar devam edebi
lir. Bu süre içinde seçim kurulları her gün top
lanır Bu işlerin süratle hazırlanması için seçim 
kurulu ilçelerde kaymakamlardan il merkezle
rinde valilerden lüzumu kadar kâtip isteyebilir
ler. Kaymakam ve valiler dairelerin bütün 
memur ve müstahdemlerini bu işde çalıştırabilir. 
bütün memurlar veli ve kaymakamların bu işe 
dair emirlerini yapmağa mecburdurlar. 

MADDE 18. — 17 nci maddeye göre seçim 
kurulunca incelenmiş ve ayrılmış olan defter
lerin birer suret/her seçim bürosu için kabul edi
len mahallerdeki genel yerlere astırılır. Bu 
defterlerin asıldığı gazete bulunan yerlerde ga
zete ile bülunmıyan yerlerde âdet olan vasıta
larla ilân olunur. Belediye, kolluk ve köy muh
tar ve ihtiyar meclislerince bu defterlerin bu
lundukları yerlerde tatil günleri hariç olmak 
üzere 6 gün asılı kalması sağlanır. Defterler bu 
sürenin son günü akşamı saat 18 de belediye 
olan yerlerde bu idare ve diğer seçim bürola
rında muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafından 
kaldırılır. 

MADDE 19. — Defterlerin asılı kaldığı sü
re zarfında seçmenlerin adları, hüviyetleri def
terlerde yanlış veya ikinci defa yazılmış veya 
hiç yazılmamış ve yazılmamak lâzımgelirken 
yazılmış olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar 
seçim kurullarınca dinlenip bir deftere kayıt vr 
karara bağlanarak lâzımgelen düzeltmeler ya
pılır. 

Defterlerin kaldırılmasından sonra itiraz id-

Ad. K. 

Seçim kurul ve komisyonlarının görevleri 

MADDE 17. — Bu kanunun 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca köy ve mahalle itibariyle 
hazırlanan defterler o köy veya mahallenin bağlı 
bulundukları ilce veya il merkezlerindeki be
lediye başkanlarına gönderilir. Defterler ta
mam olunca seçim kurullarına verilir. Bu ku
rullar defterlerin kanuna uygun olup olmadığı
nı ve içinde yanlış ve fesat bulunup, bulunmadı
ğını inceler. Bu incelemeler sırasında lüzum gö
rülürse icabedenler getirilerek soruşturma ya
pılır ve defterler seçim hakkını haiz bulunan
ların tâbi olduğu seçim büroları itibariyle ayrı
lır. Bu işlemler il merkezinin ve ilçenin büyük
lüğüne göre sekiz güne kadar devam edebilir. 
Bu süre içinde seçim kurulları her gün topla
nır. Bu işlerin çabuk hazırlanması için seçim 
kurulu ilçelerde kaymakamlardan il merkezle
rinde valilerden lüzumu kadar kâtip istiyebi-
lirler. Kaymakam ve valiler dairelerin bütün 
memur ve hizmetlilerini bu işde çalıştırabilir. 
Bütün memurlar vali ve kaymakamların bu işe 
dair emirlerini yapmağa mecburdurlar. 

MADDE 18. — 17 nci maddeye göre seçim 
kurulunca incelenmiş ve ayrılmış olann defter
lerin birer sureti her seçim bürosu için kabul 
edilen mahallerdeki genel yerlere astırılır. 

Bu defterlerin asıldığı gazete bulunan yer
lerde gazete ile, bülunmıyan yerlerde âdet olan 
vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve köy 
muhtar ve ihtiyar meclislerince bu defterlerin 
bulundukları yerlerde tatil günleri hariç olmak 
üzere 6 gün asılı kalması sağlanır. Defterler bu 
sürenin son günü akşamı saat 18 de belediye 
olan yerlerde bu idare ve diğer seçim bürolar 
nnda muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafından 
kaldırılır. 

MADDE 19. — Defterlerin asılı kaldığı süre 
zarfında seçmenlerin adları, hüviyetleri defter
lere yanlış veya ikinci defa yazılmış veya hiç 
yazılmamış veya yazılmamak lâzımgelirken ya
zılmış olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar se
çim kurullarınca dinlenip bir deftere kaydedil
dikten sonra karara bağlanarak lâzımgelen dü
zeltmeler yapılır. Defterlerin kaldırılmasından 
sonra itiraz iddiası dinlenmez. Bu kurullarca 
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Seçm kurul ve komisyonlarının görevleri 

MADDE 17. — Bu kanunun 5 ve 6 ncı madde
leri uyarınca köy ve mahalle itibariyle hazırla
nan defterler o köy veya mahallelerin bağlı bu
lundukları ilce veya il merkezlerindeki belediye 
başkanlarına gönderilir. Defterler geldikçe, se
çim kurullarına verilir. Bu kurullar defterle
rin kanuna uygun olup olmadığım ve içinde 
yanlış ve fesat bulunup, bulunnmadığını ince
ler ve bu defterler seçmenlerin tâbi olduğu se
çim büroları itibariyle ayrılır. Bu işlemler 16 
ncı madde gereğince İçişleri Bakanlığının teb
liği tarihinden itibaren en çok sekiz gün devam 
edebilir. Bu süre içinde seçim kurulları her 
gün toplanır. Bu işlerin çabuk hazırlanması 
için seçim kurulu ilçelerde kaymakamlardan, il 
merkezlerinde valilerden lüzumu kadar kâtip is-
tiyebilirler. Kaymakam ve valiler dairelerin bü
tün memur ve hizmetlilerini bu işde çalıştırabi
lirler, Bütün memurlar ve hizmetliler vali ve 
kaymakamların bu işe dair emirlerini yapmağa 
mecburdurlar. 

MAÎDDE 18. — Onyedinci maddeye göre se
çim kurulunca incelenmiş ve ayrılmış olan def
terlerin birer sureti her seçim bürosu için kabul 
edilen mahallerdeki genel yerlere astırılır. 

Bu defterlerin asıldığı, gazete bulupnan yer
lerde gazete ile, bulunmıyan yerlerde âdet olan 
vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve 
köy muhtar ve ihtiyar meclislerince bu defter
lerin bulundukları yerlerde tatil günleri hariç 
olmak üzere altı gün asılı kalması sağlanır. 

Defterler bu sürenin son günü akşamı sa
at 18 de belediye olan yerlerde bu idareler ve 
diğer seçim bürolarında muhtar ve ihtiyar mec
lisleri tarafından kaldırılır. 

MADDE 19. — Defterlerin asılı kaldığı süre 
zarfında seçmenlerin adları hüviyetleri defter
lere yanlış veya ikinci defa yazılmış olduğuna 
dair yazı ile veya sözle ileri sürülecek itirazlar 
seçim kurullarınca dinlenip bir deftere kayde
dildikten sonra karara bağlanarak lâzımgelen 
düzeltmeler yapılır. Defterlerin kaldırılmasın
dan sonra itiraz iddiası dinlenmez. Bu kurul
larca itirazların yerinde görülmediği takdirde 

Anayasa K. 

Seçim kurul ve komisyonlarının görevleri 

MADDE 17. — Bu kanunun beşinci ve altın
cı maddeleri uyarınca köy ve mahalle itibariyle 
hazırlanan defterler o köy veya mahallelerin 
bağlı bulundukları ilce veya il merkezlerindeki 
belediye başkanlarına gönderilir. Defterler gel
dikçe, seçim kurullarına verilir. Bu kurullar 
defterlerin kanuna uygun olup olmadığını ve 
içinde yanlış ve fesat bulunup bulunmadığım 
inceler ve bu defterler seçmenlerin tâbi olduğu 
seçim büroları itibariyle ayrılır. Bu işlemler ve 
defterlerin seçmenlere ait kısmının örnekleri bü
rolar itibariyle hazırlanıp asılmak üzere ilgili 
seçim bürolarına gönderilmesi en çok sekiz gün 
içinde bitirilir. Bu süre içinde seçim kurulları 
her gün toplanır. Bu işlerin çabuk hazırlanması 
için seçim kurulu ilçelerde kaymakamlardan, il 
merkezlerinde valilerden lüzumu kadar kâtip is
teyebilirler. Vali ve kaymakamlar, yargıç ve yar
gıç sınıfından olanlarla askerî memurlar dışında 
kalan bütün memur ve hizmetlileri bu işte ça
lıştırabilirler. Bütün memurlar ve hizmetliler vali 
ve kaymakamların bu işe dair emirlerini yapma
ğa mecburdurlar. 

MADDE 18. — Onyedinci maddeye göre se
çim kurulunca incelenmiş ve ayrılmış olan def
terlerin birer örneği her seçim bürosu için kabul 
edilen mahallerdeki genel yerlere astırılır. 

Bu defterlerin asıldığı, gazete bulunan yer
lerde gazete ile, bulunmıyan yerlerde âdet olan 
vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve 
köy muhtar ve ihtiyar meclislerince bu defter
lerin bulundukları yerlerde tatil günleri hariç 
olmak üzere altı gün asılı kalması sağlanır. 

Defterler bu sürenin son günü akşamı saat 
on sekizde belediye olan yerlerde bu idareler ve 
diğer seçim bürolarında muhtar ve ihtiyar mec
lisleri tarafından kaldırılır. 

MADDE 19. — Defterlerin asılı kaldığı süre 
içinde seçmenlerin adları, hüviyetleri defterle
re yanlış veya ikinci defa yazılmış veya hiç ya
zılmamış ve yazılmamak lâzımgelirken yazıl
mış olduğuna dair yazı ile ve sözle ileri sürüle
cek itirazlar seçim kurullarınca dinlenip bir def
tere kaydedildikten sonra karara bağlanarak 
lâzımgelen düzeltmeler yapılır. Defterlerin kal
dırılmasından sonra itiraz iddiası dinlenmez. Bu 
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- diası dinlenmez bu kurullarca itirazların yerin
de görülmediği takdirde red kararının sureti 
itiraz edene usulen tebliğ olunur. Seçim ku
rullarının kararma razı olnııyanlarm kararı ti 
tebliği tarihinden itibaren üç gün içinde o yerin 
asliye mahkemesine, bulunmadığı yerlerde sulh 
yargıcına seçim kurulu karariyle birlikte baş
vurmak itiraz etmeye hakları vardır. 

Bu müddet bittikten sonra itiraz hakkı kal
maz. Mahkeme itiraz iddilarmı en çok altı gün 
zarfında kesin olarak karara bağlar, itirazlar 
için mahkemelere vâki olacak başvurmalar ye 
bu bapta verilecek kararlar hiç bir harca tâbi 
tutulmaz, 

'milletvekili sayısının tesbiti ve seçimlerin ne 
yolda yapılacağı 

MADDE 2Q. — Seçim kurullarına verilen 
defterlerin tetkiki tornam .olunca mevcut nüfu
sun miktarı tutanakla valiliğe ^ildi^ilir. Bütün 
kurulların tutanakları geldikten sonra il mer
kezindeki seçim kurucu valinin veya vekilinin 
başkanlığı altımda toplanarak ikinci maddede 
gösterilen suret ve nispete göre kaç milletvekili 
seçileceğini tutanak ile tesbit ederek İçişleri Ba
kanlığına bildirirler. Ayni zamanda keyfiyet 
il içinde seçim komisyonlarına kaymakamlar va-
sıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde gazete
lerle, ölmıyan yerlerde 4 e a<^et °^ajl vasıtalarla 
ilân edilir. 

MADDE 21. — Seçim komisyonları oyların 
alınacağı günden en az bir gün evvel seçim ku
rullarınca kendilerine teslim edilen seçmen ade
dine göre kurul mührü ile üstü mühürlenmiş oy 
zarfları ve sandık ile birlikte büro merkezinde 
bulunmaları lâzımdır. 

Komisyon büro merkezinde sandığın konula
cağı yeri ve seçimin belirli günde bitmesi için 
gerekli tedbirleri kararlaştırır ve yayınlar. 

{MADPE 22. — Seçim her seçim bürosunda 
ayrj ayrı yapılır. .Seçim bürosu defterlerinde 
kayıtlı bulunan kimse diğer büroda oy veremez. 

Şeşime ^şlayıneıya kadar seçim hakkı olan
ların isimlerini havi defterler salon duvarlarına 
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itirazların yerinde görülmediği takdirde red ka
rarının sureti itiraz edene usulen tebliğ olunur. 
Seçim kurullarının kararma razı olmıyanların 
kararın tebliği tarihinden itibaren üç gün için
de o yerin Asliye hukuk mahkemesine, bulun-
mıyan yerlerde Sulh hukuk yargıcına seçim ku
rulu karariyle birlikte başvurarak itiraz etmiye 
kakları vardır. 

Bu müddet bittikten sonra itiraz hakkı kal
maz. Mahkeme itiraz iddialarını en çok 6 gün 
zarfında kesin olarak karara bağlar. İtirazlar 
için mahkemelere vâki olacak başvurmalar ve 
bu bapta verilecek kararlar hiçbir harca tâbi 
tutulmaz. 

Milletvekili sayışımın tesbiti ve seçimlerin ne 
yolda yapılacağı 

MADpE 20. — Seçim kurullarına verilen 
defterlerin tetkiki tamam olunca mevcut nüfus
sun miktarı tutanakla valiliğe bildirilir. Bütün 
kurulların tutanakları geldikten sonra il mer
kezindeki seçim kurulu valinin veya vekilinin 
başkanlığı altında toplanarak ikinci maddede 
gösterilen suret ve nispete göre kaç Milletveki
li seçileceğini tutanak ile tesbit ederek İçişleri 
Bakanlığına bildirirler. Aynı zamanda keyfi
yet il içinde seçim komisyonlarına kaymakamlar 
vasıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde gaze
telerle, olmıyan yerlerde de âdet olan vasıtalar
la ilân edilir. 

MADDE 21. —• Seçim komisyonları oyların 
verileceği günden en az bir gün evvel seçim ku
rullarınca kendilerine seçmen adedine göre ku
rul mührü ile üstü mühürlenmiş olarak teslim 
edilen oy zarfları ve sandık ile birlikte büro 
merkezinde bulunurlar. Komisyon büro merke
zinde sandığın konulacağı yeri ve seçimin belirli 
günde bitmesi için gerekli tedbirleri alırlar ve 
yukan maddedeki usul dairesinde yayınlarlar. 

MADDE 22. — Seçim, her seçim bürosunda 
ayrı ayrı yapılır. Seçim bürosu defterlerinde 
kayıtlı bulunan kimse diğer büroda oy vere
mez. Ancak seçim kurul ve komisyonları baş-

I kan ve üyeleri oylarını görevli bulundukları 
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red kararının sureti itiraz edene usiılen tebliğ 
olunur. Seçim kurullarının kararma razı olmı-
yanlarin karârın tebliği tarihinden itibaren uç 
gün içinde o yerin Asliye hukuk mahkemesine, 
bulunmryan yerlerde Sulh hukuk yargıcına ser 
çim kurulu karariyle birlikte başvurarak itiraz 
etmeğe hakları vardır. 

Bu müddet bittikten sonra itiraz hakki kal
maz. Mahkeme itiraz iddialarını en çok altı 
gün zarfında kesin olarak karara bağlar, itiraz
lar için mahkemelere vâki olacak başvurmalar 
ve bu bapta verilecek kararlar hiçbir harca tâ
bi tutulmaz. 

Milletvekili sayısının tesoiti ve seçimlerin ne yol
da yapılacağı 

MADDE 20. — Seçim Kurullarına verilen 
defterlerin tetkiki tamam olunda mevcut nü
fusun miktarı tutanakla valiliğe bildirilir. 
Bütün Kurulların tutanakları geldikten sonra 
i l merkezindeki seçim kurulu ti daimî encfünieıi 
üyeleri ile birlikte valinin veya vekilinin baş
kanlığı altında toplanarak ikinci meddede gös
terilen suret ve nispete göre kaç Milletve
kili seçileceğini tutanak ile tesbit ederek iç
işleri Bakanlığına bildirirler. Aynı zâıriâriÖa 
keyfiyet il içinde seçim komisyoriilarıria kay
makamlar vasiıtasiyle tebliğ ve gazete olan yer
lerde gazetelerle, olmayan yerlerde' de âdet 
olan vasıtalarla ilân edilir. 

MADDE 21. — Stçim Komisyonları oylar-
rın verileceği günden en az bir gün evvel se
çim kurullarınca ker, d ilerine seçmen adedine 
göre kurul mührü ile ı iühürlenmjş olarak tes
lim edilen oy zarfları ve sandık ile birlikte 
büro merkezinde bulunurlar. Komisyonlar 
büro merkezinde sandığın konulacağı yeri ve 
seçimin belirli günde bitmesi için gerekli ted
birleri alırlar. Ve yukarı maddedeki usul da
iresinde yayınlanırlar. 

MADDE 22. — Seçim her seçim bürosunda 
ayrı ayn yapılır. Seçim Bürosu defterlerinde 
kayıtlı bulunan kimse diğer büroda oy vere
mez. 

Ancak seçim kurul ve komisyon başkan ve 

(S." Say 

kurullarca itirazlar yerinde görülme'diği takdir
de red kararının sureti itiraz edene usulen tebliğ 
olunur. Seçim kurullarının kararına razı olmı-j 
yanların kararın tebliğ tarihinden itibaren üç 
gün içinde o yerin asliye hukuk mahkemesine, 
bulunmıyan yerlerde sulh hukuk yargıcına se
çim kurulu karârı ile; birlikte başvurarak itiraz 
etmeğe haklarr vaazdır. 

Bu süre bittikten, sonra itiraz haya kalmaz. 
Mahkşme itiraz iddialarını enşçokaltj gün zarfın
da kesin olarak karara ballar* itirazlar için 
mahkemelere vâki olacak ̂ baföKurmalar ve bu 
konuda verilecek kararlar hiç bir harca tâbi tu
tulmaz. 

Milletvekili saymitıtı teşüfyi m seçimlerin ne yol
da yaf%lae&ğ% 

J^&Dfrft 2fr — Seçihı kuMİirma verüeii def
terlerin/ incelenmesi' falkânı om^a îttevcüt riufu-
Mı ıhîktârı tMîMM v1ttîîi$e' İ f f i Ö r . Biftİfiİ 
kurulların tutanakları geldikten sö&r'â il: nieTkö-
zma*efö seç1m: kuMm il iHare kurulu' üyeleriyle 
birîîMe valmlı vefa v ^ l f f î b â ^ ^ a î f e i â a 
toptaiıarak iMHm ma^a^âe'^terîîM suM ve 
nispete göre kaç Milletvekili s%çiledeğîfıi tıİMnak 
ile tes6¥t eotrek îç#e¥i ÖİMİgına' E r i r l e r . 
aynı zanikna^' Seffi^eV il' içfeft' si*<pm SmSÎ^ött-
lanna kaymakamlar vasıtası ile tebliğ^ ve gizlte 
olâii yeTİerdfB' g*âzef elerim,' ofmifiiı yerleraV de 
mt olan v M e k l t e ilâft &r8r: 

MADDE 21. — içişleri Komisyonunun mad
deyi aynen, 

MADDE 2& — Seçim Wr slçSft bürosunda 
ayrı ayri 'yafrür. Bir1 se^ön l ^ s u defterlerinde-
kayıtlı bulunan* Mfiİser Ai0r ISrVdcfâ1 oy v'ereîne'z: 
AhWseçiîri Küruf v ^ k o m ^ b r i ^ t t o ve üyeleri 
oylfiritıi görevli' B u l u n ^ a f r bür^artlâ kulla
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asılı bulundurulur. 

MİADDE 23. — Sandığa oy puslaları atıl
mazdan önce seçim komisyonu başkanı üyelere 
ve hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu gös
terir ve bu olay bir tutanakla belirtilip komis
yon üyeleri tarafından imza ettirilir. Sandığın 
başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, üze
rinde ince bir mektup sığacak kadar yarığı bu
lunur. Sandık anahtarlarından biri başkanda 
diğeri komisyon üyelerinden birinde bulunur. 

MADDE 24. — Sandığın kilitlenmesinden ve 
seçmenler hüviyetleri sorulduktan sonra zarflar 
dağıtılır. Oy puslalarmm behemehal bu mühür
lü zarflar içine konulup kapatıldıktan sonra san
dığa atılması ve bu pusulaların beyaz kâğıttan 
olması şarttır. 

Oy puslaları seçmenler tarafından tedarik 
edilebileceği gibi seçim salonunda evvelce hazır
lanmış bulunan kâğıtlardan alınmak suretiyle 
kullanılması da caizdir. 

Adayların isimlerini muhtevi ve evvelden 
bastırılmış veya yazılmış oy pusulaları da kulla
nılabilir. 

Oy puslalarına nekadar Milletvekili lazımsa 
o kadar Milletvekili ismi yazılabileceği, yazısı 
olmıyanların Emniyet ettikleri kimselere yaz-
dırabilecekleri bildirilir. Puslaları bizzat yaz- I 
mıak veya yazdırmak için seçim komisyonunca 
münasip bir yerin evvelden hazırlanmış bulun
ması lâzımdır. 

Pusulalarda belirtilen miktardan ziyade isim 
yazılır veya yazdırılırsa bu pusulanın başmdan 
başlryarak yalnız istenilen adeddeki isimler ka
bul edilip fazlası hükümsüzdür. 

İstenilen adedden daha az isim yazılmış ve
ya yazdırılmış ise yalnız yazılı isimler kabul 
olunur. Pusulaya aynı isim birkaç kere yazıl
mış ise bir oy sayılır. Oy puslalarına yazılan 
isimler okunmaz yeya mühürsüz zarf içinde ya
zılmış bulunursa Jtesaba katılma?. 

Oy pusulalarına küçük adla ^birlikte soyadı
nın yazılması mecburidir. Soyadı yazılım- | 

( S. Say* 

Ad. K. 

bürolarda kullanırlar. 
Seçime başlanıncıya kadar seçim hakkı olan

ların isimlerini havi defterler seçimin yapıla
cağı yerde asılı bulundurulur. 

MADDE 23. — Sandığa oy pusulaları atıl
mazdan önce seçim komisyonu Başkanı üyelere 
ve hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu 
gösterir ve bu hal bir tutanakla belirtilip ko
misyon üyeleri tarafından imza edilir. Sandı
ğın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, 
üzerinde ince bir mektup sığacak kadar aralık 
bulunur. Sandık anahtarlarından biri başkan
da diğeri komisyon korariyle komisyon üyele
rinden birinde bulunur. 

MADDE 24. — Sandık kilitlendikten sonra 
her gelen seçmenin hüviyeti sorularak kendisine 
bir mühürlü zarf verilir. Oy pusulalarının be
hemehal bu mühürlü zarflar içine konulup ka
patıldıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy 
pusulaları seçmenler tarafından tedarik edile
bileceği gibi seçim yerinde evvelce hazırlanmış 
bulunan kâğıtlardan alınmak suretiyle kulla
nılması da caizdir. 

Adayların isimlerini muhtevi ve evvelden 
bastırılmış veya yazılmış oy pusulaları da kul
lanılabilir. 

Oy pusulalarına ne kadar milletvekili lazım
sa o kadar milletvekili ismi yazılabileceği, yazı
sı olmıyanların emniyet ettikleri kimselere de 
yazdırabilecekleri bildirilir. Pusulaları bizzat 
yazmak veya yazdırmak için seçim komisyonun
ca münasip bir yerin evvelden hazırlanmış bu
lunması lâzımdır. 

Pusulalarda belirtilen miktardan ziyade isim 
yazılır veya yazdırılırsa bu pusulanın başından 
başlıyarak sırasiyle yalnız istenilen adeddeki 
isimler kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır. 

İstenilen adedden daha az isim yazılmış ve
ya yazdırılmış ise yalnız yazılı isimler kabul 
olunur. Pusulaya aynı isim birkaç kere yazılmış 
ise bu bir oy sayılır. Oy pusulalarına yazılan 
isimler okunmazsa hesaba katılmaz. 

Oy puslalarına adla birlikte soy adının ya
zılması mecburidir. Ancak soy adı yazılmıyan 
adayır. kim olduğu anlaşılırsa oy ona aittir. 

, Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve bu 

L : 146 ) 



— 21 — 
İçiş. K. 

üyeleri oylarını görevli bulundukları bürolar
da kullanırlar. 

Seçime başlanıncaya kadar seçim hakkı olan
ların isimlerini havi defterler seçimin yapıla
cağı yerde asılı bulundurulur. 

MADDE 23. — Sandığa oy pusulaları atıl
mazdan önce seçim komisyon başkanı üyelere 
ve hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu 
gösterir . Ve bu hal bir tutanakla belirtilip ko
misyon üyeleri tarafından imza edilir. Sandı
ğın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, 
üzerinde ince bir mektup . sığacak kadar ara
lık bulnur. Sandık anahtarlarından birini 
başka, diğerini komisyon karariyle komisyon 
üyelerinden biri muhafaza eder. 

MADDE 24. — Sandık kitlendikten sonra 
her gelen seçmenin hüviyeti sorularak kendisi-1 

ne bir mühürlü zarf verilir. Oy pusulalarının 
behemehal bu mühürlü zarflar içine konulup 
kapatıldıktan sonra sandığa atılması şarttır. 
Oy pusulaları seçmenler tarafından tedarik edi
lebileceği gibi seçim yerinde evvelce hazırlan
mış bulunan kâğıtlardan alınmak suretiyle kul
lanılması da caizdir. 

Adayların isimlerini muhtevi ve evvelden 
bastırılmış veya yazılmış oy pusulaları da 
kullanılabilir. 

Oy pusulalarına ne kadar Milletvekili seçi-
lecekse o kadar Milletvekili ismi yazılabalece-
ği, yazısı olmıyanların emniyet ettikleri kim
selere de yazdırabilecekleri belirtilir, pusu
laları bizzat yazmak veya yazdırmak için seçim 
komisyonunca münasfp bir yerin evelden hazır
lanmış bulunması lâzımdır. 

Pusulalarda, belirtilen miktardan ziyade isim 
yazılır veya yazdınlırsa bu pusulaların başın

dan başlıyarak sırasiyle yalnız seçilecek adeddeki 
isimler kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır. 

İstenilen adedden daha az isim yazılmış veya 
yazdırılmış ise yalnız yazılı isimler kabul 
olunur. Pusulaya aynı isim birkaç kere 
yazılmış ise bu, bir oy sayılır. Oy pusulalarına 
yazılan isimler okunamazsa hesaba katılmaz. 

Oy pusulalarına adla birlikte soyadının ya
zılması mecburidir. Ancak soyadı yazılmıyan 
adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona aittir. 

Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve bu 

Anayasa K. 

nabilirler. 
Seçim hakkı olanların isimlerini havi defter

ler seçimin yapılacağı yerde seçim bitinciye ka
dar asılı bulundurulur. 

MADDE 23. — İçişleri Komisyonunun mad
desi aynen, . 

MADDE 24. — Sandık kilitlendikten sonra 
her gelen seçmenin hüviyeti sorularak kendisine 
bir mühürlü zarf verilir. Oy pusulalarının behe
mehal bu mühürlü zarflar içine konulup kapa
tıldıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy pu
sulaları seçmenler tarafından tedarik edileceği 
gibi seçim yerinde evvelce hazırlanmış bulunan 
kâğıtlardan alınmak suretiyle kullanılması da 
caizdir. 

Adayların isimlerini muhtevi ve evvelden 
bastırılmış veya yazılmış oy pusulaları da kulla
nılabilir. 

Oy pusulalarına ne kadar Milletvekili geçile
cekse o kadar Milletvekili ismi yazılabileceği, 
yazısı olmıyanların emniyet ettikleri kimselere de 
yazdırabilecekleri belirtilir. Pusulaları yazmak 
veya yazdırmak için seçim komisyonunca müna
sip bir yerin evvelden hazırlanmış bulunması lâ-^ 
zımdır. 

Pusulalarda, belirtilen miktardan ziyade isim 
yazılır. Veya yazdınlırsa bu pusulaların başın
dan başlıyarak sırası ik yalnız seçilecek aded
deki isimler kabul edilip fazlası hükümsüz sayı
lır. ^ 

istenilen adedden daha az isim yazılmış veya 
yazdırılmış ise yalnız yazılı isimler kabul olu
nur. Pusulaya aynı isim birkaç kere yazılmış 
ise bu, bir oy sayılır. Oy pusulalarına yazılan 
isimler okunmazsa hesaba katılmaz. 

Oy pusulalarına ad ile birlikte soy adının ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılan adayın kira olduğu anlaşılırsa oy ona aittir. 

( S. Sayısı : 146 ) 
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yan veya belirli vasıf tâyin edilmeyen isimler 
çıkarılır. 

Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve bu 
pusulalarda aynı isimler aynı sıra! ile yazılı bu
lunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri hesa
ba katılır ve eğer bu pusulalarda başka başka 
isimler yazılmış veya aynı isimler değişik sıra 
ile yazılmış ise hiçbiri hesaba katılmaz. 

Oy pusulalarına imza, mühür veya herhangi 
işaret konulma renkli ve çizgili oy puslaları 
hesaba katılmaz. 

Kanunun bu şartları seçimden evvel vatandaş
lara gazetelerle vesjair münasip usullerle ilân 
edilir. 

MADDE 25. — Seçim Komisyonuna gelen 
her seçmene köy ve mahallesi, ad ve soyadı so>-
rulur. Seçmen tanınmış bir kimse olduğu veya 
hüviyet cüzdanını gösterdiği takdirde seçim def
terindeki ismi yanma imzası alınarak zarfı san
dığa atmasına izin verilir, imza bilmiyorsa 
parmak basar. Her seçmen kendi oyunu getirip 
sandığa atmakla mükelleftir. Hiçbir sebep ve 
suretle başkasının namına oy pusulası sandığa 
atılamaz. 

Sandığın açrk kalacağı süre saat 8 den 19 a 
kadardır. Anoak sandık başında oyunu kul
lanmamış seçmenler varsa onlar da oylarını kul
lanmadan sandık kapatılmaz. 

MADBB 26. — Seçtirenlerin ffeçün sandıklara 
başmda lüettffism bekleti'lmemeleri için seçim 
komisyonu tarafından gerekli tedbirler almır. 

MADDE 27. — Seçim sonunda, seçmen def
terlerine göre oylarını kullananların sayısı bir 
tutanakla belirtilerek sandık seçim komisyonla
rınca açılır. 

Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak 
oylarını kullananların sayısmr belirten tutanak
la karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde bu 
fazla< zarflar açılmadan yokedilir ve 24' ncü mad
dedeki esaslar gözönünde bulundurulmak sure
tiyle tasnif edilir. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra : 

A) Seçim günü; 

Ad. K. 

pusulalarda aynı isimler aynı sıra ile yazılı bu
lunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri he
saba katılır, ve eğer bu pusulalarda başka baş
ka isimler yazılmış veya aynı isimler değişik sı
ra ile yazılmış ise hiçbiri hesaba katılmaz, 

Oy pusulalarına imza, mühür veya herhangi 
işaret konulmaz, renkli oy pusulaları hesaba 
katılmaz, mühürsüz zarf içinde atılan pusula
lar hükümsüzdür. 

Kanunun bu şartları seçimden evvel vatandaş
lara gaztelerle ve sair münasip usullerle ilân 
edilir. 

MADDE 25. — Seçim komisyonuna gelen her 
seçmene köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur. 
Seçmen tanınmış bir kimse olduğu veya hüviyet 
cüzdanını gösterdiği takdirde seçim defterindeki 
ismi yanına imzası alınarak zarfı sandığa atma
sına izin verilir. îmza bilmiyorsa parmak basar. 
Her seçmen kendi oyunu getirip sandığa atmakla 
mükelleftir. Hiçbir sebep ve suretle başkasının 
namına oy pusulası sandığa atılamaz. 

Sandığın açık kalacağı süre saat 8 den 19 za 
kadardır. Ancak sandık başında oyunu kullan
mamış seçmenler varsa onlar da oylarını kullan
madan sandık kapatılamaz. 

MADDE 26 — Seçmenlerin seçim sandıkları 
başında' lüzumsuz bekletiîmemelöri' için seçim' ko
misyonu tarafından gerekli, tedbirler alınır. 

MADDE 27. — Seçim sonunda, seçmen 
defterlerine göre oylarım kullananların sayısı 
bir tutanakla belirterek sandık seçim komisyon
larınca açılır; 

Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak oy
larını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırılır ve 24 ncü maddedeki esaslar göz
önünde bulundurulmak suretiyle tasnif edilir. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra : 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzüriy-

le-açıldığı; 
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pusulalarda aynı isimler aynı sıra ile yazılı bu
lunduğu tak,^ir4e puşulalaı<la<n yalnız J?.iri hesa-
ba katılır ve eğer bu pusulalarda başka başka 
isimler yazılmış veya aynı isimler değişik sıra 
ile yazılmış ise hiçbiri sayılmaz. 

İmza, m,uhür yeya herhangi işaret bulunan 
ve renkli olan oy pusulaları hesaba katdmaz. 
Mühürsüz zari içinde atılan pusulalar hüküm
süz sayılır. 

Kanunun bu şartları seçimden evvel v&1#n-
daşlara gazetelerle vasair münasip usullerle üâ» 
edilir. 

MADDE 25. — Seçim yerine gelen her seç
mene köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve 
gerekirse hüviyet cüzdanını göstermesi istenebi
lir. Bu suretle hüviyeti belli olan seçmenin seçim 
defterindeki ismi yanma imzası almarak zarfı 
sandığa atmasına izin verilir. îmza bilmiyorsa 
veya mühürü yoksa sol elinin başparmağı bastı
rılır ve bu parmağı olmıyanlarm hangi parmağı 
bastırıldığı yazı ile açıklanır. Her seçmen kendi 
oyunu getirip sandığa atmakla ödevlidir. Hiçbir 
sebep ye suretle başkasının namına oy pusulası 
sandığa atılamaz. Oylarm sandığa atılacağı sü
re saat sekizden on dokuza kadardır. Ancak san
dık başında oyunu vermemiş seçmenler varsa 
onlar da oylarını kullanmadan tasnife bağlana
maz. 

MADDE 26. — Seçmenlerin seçim sandıkları 
başmda lüzumsuz bekletiimemeleri için seçim 
komisyonu tarafından gerekli tedbirler alınır. 

MADDE 27. — Oy verme bitince seçmen def
terlerine göre oylarını kullananların sayısı bir 
tutanakla belirtilerek sandık seçim komisyonla
rınca açılır. 

Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak oy
larını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırılır ve 24-ncü maddedeki esaslar gö-
zönünde bulundurulmak suretiyle tasnif edilir. 

Bu suretle oylarm sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra : 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru 

ile açıldığı; 

Anajşşsa K. 

Zarf içinde birden, fazla pusula çıktığı ve 
bu pusulalarda aynı adlar aynı sim ile yazılı 
bulunduğu takdirde pjusulalaı^dan yaldız biri he
saba katılır ve eğer bu pusulalarda başjsa baş
ka adjLar yazılmış veya ayna adlar değişik sıra ile 
yazılmış işe hiç biri sayamaz. 

İmza, mühür veya herhangi işaret bulunan 
ve renkli olan oy pusulaları hesaba katılmaz. 
Mühürsüz zarf içinde atılan pusulalar hüküm
süz sayılır. 

Kanunun bu şartları seçimden. evvel vatan
daşlara gazetelerle yesair münasip usullerle ilân 
edilir. 

MADDE 25. 
desi aynen. 

— İçişleri Komisyonunun mad-

MADDE 26. 
desi aynen, 

İçişleri Komisyonunun mad-

MADDE 27. — Oy verme bitince seçmen def
terlerine göre oylarını kullananların sayısı bir 
tutanakla belirtilerek sandık seçim komisyonla
rınca açılır. 

Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak 
oylarını kullananların sayısını belirten tutanak
la karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde 
fazlası açılmadan yokedilir ve yirmi dördüncü 
maddedeki esaslar gösönünde bulundurulmak 
suretiyle tasnif edilir. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittik
ten. sonra: 

A) Seçim günü; 
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B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzu-
riyle açıldığı; 

C) Sandıkta kaç oy zarfı çıktığı ve oylarını 
kullananların sayısını belirten tutanakla karşı
laştırma sonucu ve fazla çıkanların yokedildiği; 

D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı; 

E) En ziyade oy alanlardan itibaren kim
lerin kaçar oy aldığı; 

F Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldı
ğı haber verildiği ve şikâyet edildiği takdirde 
bunların nelerden ibaret olduğu bir tutanakla 
belirtilir. 

Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri bu komisyonlar ta
rafından mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bü
rosunun bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edi
lir. 

MADDE 28. — Seçim kurulu 27 nci mad
dede yazılı tutanakları tamamen teslim aldık
tan sonra aynı esaslar çerçevesinde ve bu tuta
nakları birleştirmek suretiyle ayn bir tutanak 
düzenliyerek kurulları bölgesi içinde kimlerin 
kaçar oy aldıklarını belirtir. 

MADDE 29. — t i merkezindeki seçim kuru
lu valinin başkanlığı altında toplanarak gerek 
kendisinin 28 nci madde gereğince hazırladığı 
tutanak ve gerek diğer seçim kurullarından ge
len tutanakları birleştirmek suretiyle oy kaza
nanların adlan ve soyadlarını ve kazandıkları 
oylan bir tutanaklaa belli eder. Bunlardan en-
çok oy alanların milletvekili seçildiklerini diğer 
bir tutanakla tesbit eder. Şayet bu seçimlerde 
enaz oy alanın aldığı oya eşit oy almış başka bi
ri varsa kurul önünde aralarında kura çekilir. 
Milletvekili seçilenlere kurul tarafından imzalı 
birer tutanak verilir. Bunların ayrıca imzalı iki
şer sureti valilikçe içişleri Bakanlığına gönderi
lir. Bakanlık illerden gelen tutanakların birer 
tanesini Meclisin açılışında Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına verilmek üzere Başbakanlığa 
gönderilir. 

( S . Saj 

Ad. K. 

C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla
rını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu; 

D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı; 

E) En ziyade oy alanlardan itibaren kimle
rin kaçar oy aldığı; 

F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı 
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde 
bunların nelerden ibaret olduğu bir tutanakla 
belirtilir. 

Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri hesaba katılmıyan oy 
pusulalariyle birlikte bu komisyonlar tarafın
dan mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosıi-
nun bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. 

MADDE 28. — Seçim kurulu 27 nci mad
dede yazılı tutanakları tamamen teslim aldıktan 
sonra aynı esaslar çerçevesinde ve bu tutanak
ları birleştirmek suretiyle ayrı bir tutanakla 
kurulları bölgesi içinde kimlerin kaçar oy al
dıkları belirtilir. 

MADDE 29. — îl merkezindeki seçim kuru
lu valinin başkanlığı altında toplanarak gerek 
kendisinin 28 nci madde gereğince hazırladığı 
tutanak ve gerek diğer seçim kurullarından ge
len tutanakları birleştirmek suretiyle oy kaza
nanların adlan ve soyadlannı ve kazandıkları 
oyları bir tutanakla belli eder. Bunlardan en 
çoy oy alanların Milletvekili seçildiklerini di
ğer bir tutanakla tesbit eder. Şayet bu seçim

lerde en az oy alanın aldığı oya eşit oy almış 
başka biri varsa kurul önünde aralarında kura 
çekilir. Milletvekili seçilenlere kurul tarafından 
imzalı birer tutanak verilir. Bunların ayrıca imzalı 
ikişer sureti valilikçe îşiçleri Bakanlığına gönderi
lir. Bakanlık illerden gelen tutanakların birer ta
nesini Meclisin açılışında Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmek üzere Başbakanlığa gön
derir. 
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C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyları
nı kullananların sayısını belirten tutanakla kar
şılaştırma sonucu; ' 

Ç) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı; 

D) En ziyade oy alanlardan itibaren kim
lerin kaçar oy aldığı; 

E) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı 
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde 
bunların nelerden ibaret olduğu bir tutanakla 
belirtilir. 

Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri, hesaba katılmıyan 
oy pusulalariyle birlikte bu komisyonlar tara
fından mühürlenmiş bir zarf içinde seçim büro
sunun bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edi
lir. Hesaba katılan oy pusulaları komisyon üye
leri ve orada hazır bulunanlar önünde yakılır 
ve bu keyfiyet bir tutanakla belirtilir. 

MADÜE 28. — Seçim kurulu 27 nei madde-
de yazılı tutanakları tamamen teslim aldıktan 
sonra aynı esaslar çerçevesinde ve bu tutanakları 
birleştirmek suretiyle ayrı bir tutanakla kurul
ları bölgesi içinde kimlerin kaç oy aldıkları be
lirtilir. 

MADDE 29. — İl merkezndeki seçim ku
rulu il daimî encümeni üyelerinin iştiraki ile va
linin başkanlığı altında toplanarak gerek ken
disinin 28 nci madde gereğince hazırladığı tu
tanak ve gerek diğer seçim kurullarından gelen 
tutanakları birleştirmek suretiyle oy kazanan
ların adları ve soyadlarını ve kazandıkları oy
l an bir tutanakla belli eder. Bunlardan en çok 
oy alanların Milletvekili seçildiklerini diğer bir 
tutanakla tesbit eder. Şayet bu seçimlerde en az 
oy alanın aldığı oya eşit oy almış başka biri var
sa kurul önünde aralarında kura çekilir. Millet
vekili seçilenlere kurul tarafından imzalı birer 
tutanak verilir. Bunların ayrıca imzalı ikişer 
sureti valilikçe İçişleri Bakanlığına gönderilir. 
Bakanlık illerden gelen tutanakların birer ta
nesini Meclisin açılışında Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmek üzere Başbakanlığa gön
derir. 

Anayasa K. 

B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru 
ile açıldığı; 

C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla
rını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların 
yokedildiği; 

D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı, 

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı, 

F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı 
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde bun
ların nelerden ibaret olduğu bir tutanakla be-
belirtilir. 

Seçim Komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri, hesaba katılmıyan oy 
pusuaları ile birlikte bu komisyonlar tarafından 
mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosunun 
bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. He
saba katılan oy pusulaları komisyon üyeleri ve 
orada hazır bulunanlar önünde yakılır. Ve bu 
keyfiyet bir tutanakla belirtilir. 

MADDE 28. — İçişleri Komisyonunun mad
desi aynen, 

MADDE 29. — İçişleri Komisyonunun mad
desi aynen, 
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MADDE 30. — Bir: kişi muhtelif illerde mil
letvekili seçilirse bunlardan hangisini tercih et
tiği kendisinden sorulur. Milletvekili olan kişi 
bu sorguya sekiz gün zafıftda cevap vernîeğe mec
burdur. Bu yüzden milletvekillerinin sayısından 
noksan hâsıl olan ilde yeniden seçim'Sapılır. 

MADDE 31. — Seçim bittikten sonra seçim 
kurulları seçime ait evrakı gelecek genel seçime 
kadar saklamak üzere mühürlü bir sandık için
de belediye dairesine teslim ederler. 

Seçim defterleri sürekli olup ilgili il ve ilce 
merkezi , belediyelerince saklanır. Her sene ya
pılacak yoklamalar üzerine bu defterlerde gere
ken düzeltmeler yapılır. Bu yolamaların senenin 
hangi ayında ve ne şekilde ve kimler tarafından 
yapılacağı Bakanlar Kurulunca karara bağla
nır. Bu defterler genel meclis ve belediye se
çimlerinde de esas tutulur. 

MADDE 32. — Anayasa hükümlerine göre 
milletvekilliği hakkı zail veya sakıt olan ve
yahut ölen milletvekillerinin yerine diğerlerinin 
seçilmesi için keyfiyet İçişleri Bakanlığınca bun
ların seçildikleri illere tebliğ olunur ve bu fa
sıldaki esaslar dâhilinde seçim muamelesi neti
celendirilir. 

MADDE 33. — Oyların atıldığı gün söz ve
ya yazı ile sükûneti bozanlar ve seçim komisyon
larının emirlerine riayet etmiyenler kolluk ku
ruluşları aracılığı ile ve gerekirse zorla menedil-
mek'le beraber haklarında komisyonlarca tutula
cak tutanaklar üzerine sulh yargıçlığınca 15 gü
ne kadar hafif hapis veya 25 liraya kadar hafif 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Adaylık İlânı 

MADE 34. — Bir vatandaşın milletvekili 
adaylnğı seçim büroları salonundaki levhaya 
geçmesi için seçim Kurulu Başkanlığına : A 
Adaylığını isteyen ve seçim ehliyetini haiz olan 
vatandaşın bizzat dilekçe ile talep etmesi, ve
ya B) O seçim seçmenlerinden 300 kişinin ya
zılı bir belge ile nıüarcaat etmeleri, veya C) 

M A D D E M — Bir kişi müfrteKf illerde 
Mâetv%Mlf;seçiH¥se'bunlât'd'ân 'hangisini tercih 
ettiği kendisinden sorulur. Milletvekili olan 
kişi'bu'köKryâ-sekiz gün af f ında cevap verme
ğe mecburdur. Bu yünden ^MiHetvekilleriftin 
sayısından noksan1 hâsıl olan ilde yeniden se
çim yapılır. 

MADDE 31. — Seçim bittikten sonra seçim 
kurulları seçime ait evrakı gelecek genel seçime 
kadar saklamak üzere mühürlü bir sandık için
de belediye" dâiresine teslim ederler. 

Seçim defterleri sürekli olup ilgili il ve il
ce merkezi belediyelerince saklanır. Her sene 
yapılacak yoklamalar üzerine bu defterlerde ge
reken düzeltmeler yapılır. Bu yoklamaların 
senenin hangi ayında ve ne şekilde ve kimler 
tarafından yapılacağı Bakanlar kurulunca k a 
rara bağlanır. Bu defterler Genel Meclis be 
lediye seçimlerinde de esas tutulur. 

MADDE 32. —• Anayasa hükümlerine göre 
Milletvekilliği sıfatı kalkan veya düşen veya
hut ölen Milletvekillerinin yerlerine diğerleri
nin seçilmesi için keyfiyet içişleri Bakanlığınca 
bunların seçildikleri illere tebliğ olunur ve bu fa
sıldaki esaslar dâhilinde seçim muamelesi netice
lendirilir. 

Adaylık' ilânı 

'MADDE 33. — Seçilme'ehliyetini-haiz bir va-
ttfödaşıil milletvekili aday-bğihın seçim yerinde
ki levhalara geçmesi için î r Seçim Kurulu Baş-
kârilîğına : 

A) Adaylığını istiyen vartand&şm fcizzat di
lekçe ile $âlep ^©fthesi veya 

B) O seçim dairesi seçmenlerinden 300' M-

t & S a ^ î s r r M Ö ) 



te]$ , i l te^n )^^ek^,şe^iU?ş§ ; t j i^r^e 29 ncu 
maddeye göre hazırlan^tııfean^J^arftjfnı .flvâ j&s 
gereğince Büyük Millet Meclisine sunulur. Bü
yük Millet Meclisi hangi seçim dairesini tercih 
ettiğini Başkanı vasıtasiyle bu kişiden sorar. 
Hangi seçim dairesini tercih etmiş ise o ilden 
Milletvekili çıkmış olur. Bu yüzden Villetvekilleri 
sayısından noksan hasıl olan ilde boş yer için ye
niden seçim yapılır. 

M^AJU^p, 3}, — Sş.§im bittik&jn, son^a sşçim 
kurullarL.ş^şi^e ^i t »evradı, rge^ece&^çnel,. seçime 
İ M i ^ a r ^ ı ^ ^ {için-
4erhj4iE$iyç^|r£^ 

diyelerince saklanır. Her yıl yapılacak yokh>ĵ ar 
lar üzerine bu defterlerde gereken düzeltmeler 
yapılır. Bu yoklamaların yılın hangi ayında ve 
ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı Ba
kanlar ku ru lunc^^a r^ . hş^jtıır. Bu defterler 
Genel Meclis ve Belediye seçimlerinde de esas 
tutulur. 

JV^D^SŞL — Anayasa h i^p l^ j ı e .göre 
MİUe^e,^}^ saf$ıffy$$n, vggfl., 4i^n.rY.ey^hut 

tilymh iSin.keyfiy^,tr İçişleri, ̂ a n ^ n ç ^ j ^ l a -
r ^ n ^ s i ^ ^ i J}^te£liğî3İu_nur, Vş bu^kpun-
daĵ i eş^ar^âh^İjnde^şesİın^muameksi neti^en-

Aâyylık il&nı 

î'33. - * Seçilme ehüyetini*kaiz bir va-
tandaşm Müktv^cili. adaykğjjını se .̂im. yerm-
'• d^klevh&laça-geçmesi-içinâİ^seşim. kurul» baş-
kaı&ğı&a : 

Adaylığını .ktiyen vatandaşın' iûazaü diskçe ile 
talep etmesi veya o seçim.. d&iı^^seçmejalarSn-
den 300 kişinin yazılı bir belge ile müracaat et-

Ana^jgpK. 

desi aynen, 

MADD^ .31.•.— :tçi,şleri.K^şyonuzijUn mad
desi aynen, 

MjADDE 32- — Anayasa .hükümlerine göre 
.x___ı_.n.„. ..*-*.. kaJkaıvveyahutdu^en,M}i-

tine 

H^-^s^^ys^Şf^" lığınca bunların seçildikleri .illere tebliğ .olunur. i:j^rn = ----̂ r *j|.ır;r.ls(f '-:y*T«%\;ı.•1w i'î*¥ «;i.vyu Yejşon Mıll^tvekuı secimi lem hazırlanmış olan 
defterler esjas totul^r^k sec 

Adayhk ilânı 

MADDE 33. — Seçilme ehliyetini haiz bir 
vatandaşın Milletvekili adaylığının seçim yerin
deki levhalara geçmesi için-il seçim kurulu baş
kanlığına : 

Adaylığını istiyen vatandaşın dilekçe ile ta
lep etmesi veya o seçim dairesi seçnuTilerinden 
üç yüz kişinin yazılı bir belge ile müracaat etme-

C^to»Ai«) 
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Vatandaşın siyasî bir parti tarafından isminin 
bildirilmesi, lâzımdır. 

MADDE 35. — Siyasi Partilerin temsilci
leri seçimde hazır bulunmağa yetkilidirler. 
Bu maksatla seçim komisyonları başkanlam, 
mahallerinde teşkilât olan yerlerde bu parti
lerin birer temsilcisini seçimde hazır bulun
mak için yazı ile davet ederler. 

Seçim Masrafları 

MADDE 36. — Seçim giderleri genel bütçe
den ödenir. Bunun için gereken ödenek içişleri 
bakanlığı. bütçesindeki . özel bölüme konur. 
Seçim kurulu ve komisyonları Başkan ye Üye
leri! e seçim işleri için bu kanun gereğince ça* 
lıştırılacaklara verilecek ücretler ve yapılacak 
başka her çeşit giderler; Bakanlar kurulunca 
belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. 
İçişleri Bakanlığı bu madde» hükümlerine uy
gun olarak harcanmak şartile seçim giderleri 
ödeneğinden yeter miktarını belediyelere ver
meğe yetkilidir.. 

Ad. K. 

sinin yazılı bir belge ile müracaat etmeleri veya 
C) Vatandaşın siyasi bir parti tarafından 

isminin bildirilmesi lâzımdır. 

MADDE 34. — Siyasi partilerin temsilcileri 
seçim kurul ve komisyonlarında hazır bulunma
ğa yetkilidirler. Bu maksatla seçim komisyon
ları başkanlığı, mahallerinde teşkilât olan yer
lerde bu partilerin birer temsilcisini seçimde 
hazır bulunmak için yazı ile davet ederler. 

Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar ister
lerse kendileri seçim kurul ve komisyonlarında 
bulunabilecekleri gibi temsilcilerini de gönderebi
lirler. 

Seçim masrafları 

MADDE 35. — Seçim giderleri genel bütçe
den ödenir. Bunun için gereken ödenek içişleri 
Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur. 

. Seçim kurulu ve komisyonları başkan ve üye
leriyle seçim işleri için bu kanun gereğince ça
lıştırılacaklara verilecek ücretler ve yapılacak 
başka her çeşit giderler Bakanlar Kurulunca be
lirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. İçiş
leri Bakanlığı bu madde hükümlerine uygun ola
rak harcanmak şartiyle seçim giderleri ödeneğin
den yeter miktarını belediyelere vermiye yetki
lidir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 36. — Oyların atıldığı gün seçimin 
düzenini her ne suretle olursa olsun bozabilecek 
veya seçimin tam bir serbestlikle yapılmasına te
sir edebilecek mahiyette söz veya yazı ile propa
ganda yapanlar veya seçim komisyonlarının se
çimin düzenine veya serbestliğine ilişkin emirle
rine uymıyanlar zabıta aracılığı ile menedilmek-
le beraber bu hareketleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde 15 güne kadar hafif ha
pis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 
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meleri veya vatandaşın siyasi bir parti tarafın
dan isminin bildirilmesi lâzımdır. 

i l seçim kurulu başkanı müracaat edenlerin 
isimlerini levhalara geçirilmek üzere il içindeki 
bütün seçim komisyonlarına yazı ile ve derhal 
bildirilir. 

'MADDE 34, — Siyasi Partilerin temsilcile
ri, oyların sandığa atılması açılıp tasnif edil
mesi sırasında seçim kurulu ve komisyoniların-
da hazır bulunmağa yetkilidirler. Bu mak
satla seç-m kurulları başkanları, mahallerin
de teşkilâtı olan yerlerde bu partilerin birer 
temsilcisini seçimde hazır bulunmak için yazı 
ile davet ederler. 

Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar is
terlerse kendileri seçim kurul ve komisyon
larında bulunabildikleri gibi temsilcilerini de 
gönderebilirler* 

Seçim giderleri 

MADDE 35. — Saçim giderleri genel bütçe
den ödenir. Bunun için gereken ödenek İçiş
leri Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur. 

Seçim kurul ve komisyonları başkan ve üye
leriyle seçim işleri için bu kanun gereğince 
çalıştırılacaklara verilecek ücretler ve yapıla
cak başka her çeşit giderler. Bakanlar kuru
lunca belirtilecek esas ve miktarlara göre öde
nir. İçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerine 
uygun olarak harcanmak şartıyla seçim gider
leri ödeneğinden yeter miktarını belediyelere 
vermeğe yetkilidir. 

Ceza Hükümleri 

MADDE 36. — Oyların atıldığı gün seçimin 
düzenini her ne suretle olursa olsun bozabile
cek veya saçimin tam bir serbestlikle yapıl
masına tesir edebilecek mahiyette söz veya yazı 
ile propoganda yapanlar veya saçim komis
yonlarına seçimin düzenine ve serbestliğine 
ilişkin emirlerine uymayanlar zabıta araçlığı 
ile menedilmekle beraber bu hareketler daha 
aşırı bir cezayı gerektirmediği takdirde 15 güne 
kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 lira
ya kadar hafif para eezasiyle cezalandırılırlar. 

Anayasa K. 

leri veya vatandaşın siyasi bir Parti tarafından 
isminin bildirilmesi lâzımdır. 

İl seçim kurulu başkanı müracaat edenlerin 
isimlerini levhalara geçirilmek üzere il içindeki 
bütün seçim komisyonlarına yazı ile ve hemen 
bildirir. 

MADDE 34. — İçişleri Komisyonununun 
maddesi aynen, 

MADDE 35. — İçişleri komisyonunun madde
si aynen, 

MADDE 36. 
desi aynen, 

— İçişleri Komisyonunun mad-

( S. Sayısı: 146 ) 
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Seçim Cezalan 

MADDE 37. — Sahte ad ve soyadı ve sıfat 
takınağı veya kanunen seçim .hakkından mah
rum olduğunu sakhyarak kendisini seçim def
terine yazdıranlar veyahut adını ve soyadını 
kasten mükerrer kaydettirenler bir aydan bir 
seneye kadar hapis ve 10 liradan 50 liraya ka
dar ağır para eezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 38. — Evvelki maddede gösteri
len suretlerle kendisini seçim defterine kay
dettirmiş olduğu halde veya seçim defterine 
kayıtlı bulunan diğer bir seçmenin ad ve so
yadını ve sıfatını sahte olarak takınarak ve
ya seçim hakkı olmadığı halde yanlışlıkla is
minin deftere geçirilmiş bulunmasından kasıtla 
istifade ederek Oy verenler 6 aydan 2 seneye 
kadar hapis ve 10 liradan 100 liraya kadar 
ağır para eezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 39. — Seçmenlerin oylarını yazdır
dığı kimseler* oy pusulasına seçmenlerin göster
diklerinden başka bir şahsın adını ve soyadını 
yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis ve 
10 liradan 50 liraya kadar ağır para eezasiyle ce
zalandırılırlar. 

MADDE 40. — Mlletvekili olmak yahut diğer 
bir şahsı Milletvekili seçtirmek kastiyle seçmen
leri her ne suretle olursa olsun korkutan veya 
bu suretle seçmeğe teşvik için seçmenlere para, 
eşya vesair menkul ve gayrimenkul mal verenler 
veya herhangi bir suretle menfaat temin veya 
vadedenler ve bu maksatla verilen malları veya 
vâit veya temin olunan menfaatleri kabul edenler 
veya bir kimse hakkında oy vermek veya verdir
mek veya vermekten intfcina için Devlet, il, be
lediye köy veya bunların kurdukları her türlü 
daire ve müesseselerle sair kamu müesseseleri me
muriyet veya müstahdemi iği veya hususi hizmet 
vait ve kabul edenler iki aydan 18 aya kadar ha
pis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
eezasiyle cezalandırılırlar. Ve bu suçları işliydi
ler memur iseler müebbeden veya muvakkaten 
memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunur. 

Ad. K. 

MADDE 37. — Sahte ad ve soyadı ve sıfat 
takınarak veya kanunen seçim hakkından mahr 
rum olduğunu sakhyarak kendisini seçim defte
rine yazdıranlar veyahut adını, soyadını^kasten 
mükerrer kaydettirenler bir aydan bir yıla kadar 
hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar ağır para ee
zasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 38...— 37 nci maddede gösterilen su
retlerle kendisini seçim defterine kaydettir-^ 
miş olduğu halde veya seçim defterine kayıtlı 
bulunan diğer bir,seçmenin adını, soyadını.ve 
sıfatını sahte olarak takınarak veya seçim,,haki
ki olmadığı halde yanlışlıkla isminin deftere ge
çirilmiş -bulunmasından kasıtla istifade ederek 
oy verenler 6 aydan, iki; yıla, kadar hapis ve on 
liradan 100 liraya kadar*ağır para eezasiyle ce
zalandırılırlar. 

MADDE 39. — Seçimlerin oylarını yazdır
dığı kimseler oy pusulasına seçmenlerin, söyle
diklerinden başka bir şahsın adını ve soyadını 
yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis ve 10 
liradan 50 liraya kadar ağır para eezasiyle ce
zalandırılırlar. 

MADDE 40. — Milletvekili'olmak yahut di
ğer bir şahsı Milletvekili seçtirmek kasdiyle seç
menleri her ne suretle olursa olsun korkutan ve
ya bu suretle seçmeğe teşvik için seçmenlere 
para, eşya, veya- sair menkul veya gayrimenkul 
mal verenler veya herhangi' bir suretle menfaat 
temin veya vadedenler ve bu maksatla verilen 
malları veya vaad veya temin olunan menfaat
leri kabul edenler veya bir kimse hakkında oy 
vermek veya verdirmek yahut vermekten imtina 
için Devlet; il, belediye köy veya, bunların, kur
dukları her türlü, daire veya müesseselerle sair 
kamu müesseseleri memurjuk veya hizmetliliği 
veya hususi hizmet yaad ve kabul edenler ilci 
aydan Onsekiz aya, kadar hapis vş 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para eezasiyle çezalandı-
rıİLrlar,. Bu sufiları işleyenler memur iseler müeb
beden. veya muvakkaten memuriyetten. ınajıçumi-
yetl erine de hükmolunur. 
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MASDB' 37v ^ S a M e ad vesoyarirve sıfat ta-
ta^afak veyâ> fea*mnen- seçim feaSftmdan maferam 
dtetağunu sakl^arak kendisini seçim defterine 
yazdrranlar veyahut actenı, soyadını kasten mü
kerrer ka^ıt « ettirenler! -bir aydan bir yıla ka
dar hapis ve İOJirâdan '50'liraya^ kadar ağır 
para eezasiyle cezaîsgdınriar. 

MADDE 38. — Otuzyedinci maddede gös
terilen suretlerle kendisini seçim defterine 
kaydettirmiş olduğu haide veya seçim defteri
me »kftyitW fturanan; diğer bir seçmenin admı, 
jtfoyâ'cfenı ve ' stfalrtnı -j kalite olarak takınarak 
veya seçim 'hakkı olmadığı halde yanlışlıkla 
isminin deftere1 geçirilmiş bulunmasından kasıt
la istifâde ederek oy verenler altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve 10 liradan 100 liraya- kadar ^ğır 
para cezasiyle eezalandınlırlar. 

MADDE 39. —- Seçmenlerin oylarını yazdır
dığı kitneseler oy pusulasına••• seçmenlerin söy
lediklerinden başka bir şahsın adını ve soya
dını yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis 
ve 10 liradan 50 liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar. 

MADDE 40. — Milletvekili olmak yahut di
ğer bir kişimi.<Miüetvekili seçtirmek kastiyle 
seçmenleri her ne suretle olursa olsun korku
tan veya bu suretle seçmeğe teşvik için seç
menlere para; eşya veya sair menkul veya 
gayrimenkul mal verenler veya herhangi bir 
suretle' menfaat temin veya vadedenler ve bu 
maksatla verilen maMarı veya vait veya temin 
olunan menfaatları kabul edenler veya bir kim
se üakkmda oy vermek veya verdirmek veyahut 
vermekten imtina için Devlet, il, belediye, köy 
veya bunların kurdukları her türlü daire ve mü
esseselerle sair kamu müesseseleri memurluk ve
ya hizmetliliği veya hususi hizmet vaad ve ka
bul edenler iki aydan on sekiz aya kadar hapis 
ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılırlar. 

Bu suçlan işliyenler memur iseler müebbeden 
veya muvakkatan memuriyetten mahrumiyetle
rine de hükmolunur. 

Anağituı K. 

MA4)©E 37. ^îçişkri^mis.yi^UMin mad
desi aynen, 

MADDE 38. — İçişleri Komisyonunun mad
desi aynen, 

MADDE 39. — İçişleri Komisyonunun mad
desi aynen, 

MADDE 40. Milletvekili olmak yahut diğer 
bir kişiyi Milletvekili seçtirmek kastiyle seç
menleri her ne suretle olursa olsun korku
tan veya seçmeğe teşvik için sekmenlere para 
eşya veya sair menkul veya gayrimenkul mal 
verenler veya her hangi bir suretle menfaat 
temin veya vadedenler ve k maksatla verilen 
malları veya vait veya temi» olunan menfaatleri 
kabul edenler veya bir kimse hakkrada oy vermek 
veya verdirmek veyahut vermekten imtina için 
devlet, ti Belediye, köy veya bunların karmuk
ları her türlü daire ve Müesseselerle -saâr ka
mu müesseseleri memurluk veya hizmetliliği ve
ya hususi hizmet vaad ve kabul edenler iki 
aydan on sekiz aya kadar hapis ve yüz lira -
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Bu suçları işleyenler memur iseler müebbe
den veya muvakkaten memuriyetten mahrumi
yetlerine da hükmolunur. 

'(îSi Sajmjı t 146 ) 
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MADDE 41. — Oy sandığını salâhiyeti hari
cinde açan, seçim işine ait defter ve resmî evrakı 
seçim kurul ve komisyonlarınca usulüne göre tâ
yin olunan müddet içinde açıkta duran ilânları 
ve seçim defterlerini ve oy pusulalarını alan, ko
paran, parçalayan veya çalanlar bir seneden üç 
seneye kadar hapis ve 100 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 42. — Gerek zor kullanmak suretiyle 
gerek memuriyetten mahrum etmek veya şahsını 
veyahut ailesini veya servetini zarara uğratmak 
tehdidiyle bir seçmeni oy vermekten vaz geçiren
ler veya oy vermeğe icbar edenler üç aydan 
iki seneye kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 43. — Yalan haberler yayarak ve 
iftirada bulunarak, seçim sandıklarına fazla zarf 
atarak vesair hile ve desiselerle seçim işlerini 
bozanlar veyahut bir veya daha fazla seçmeni oy 
kullanmaktan vaz geçirenler yahut toplu ve 
korkutucu hareketlerle tethiş ve şube seçim ku
rullarının işlerini ihlâl ederek seçimin yapılma
sını ve her şahsın serbestçe oy vermesine engel 
olanlar üç aydan üç seneye kadar hapis ve 50 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

MADDE 44. — Seçim kurul ve komisyonları
na karşı .seçim işlerine mâni olmak için her ne 
suretle olursa olsun zor ve şiddet kullananlar 
veya buna teşebbüs edenler üç seneden beş sene
ye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Suç birden ziyade teftiş veya seçim şube kurulla
rına icra olunmak üzere evvelce tertip edilmiş ve 
ittifakla yapılmış bulunursa failleri beş seneden 
15 seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Ad. K. 

MADDE 41. — Oy sandığını yetkisi olmadığı 
halde açan, seçim işine ait defter ve resmi kâ
ğıtları seçim kurul ve komsiyonlannca usulüne 
göre tâyin olunan müddet içinde açıkta duran 
ilânları ve seçim defterlerini ve oy zarf ve pu
sulalarını alan, koparan, parçalıyan veya ça
lanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 100 li-
rdan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

MADDE 42. — Gerek zor kullanmak sure
tiyle gerek memuriyetten mahrum etmek veya 
şahsını veyahut ailesini veya servetini zarara 
uğratmak tehdidi ile bir seçmeni oy vermek
ten vazgeçirenler veya oy vermeğe icbar edenler 
üç aydan iki yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 43. — Yalan haberler yayarak veya 
iftirada bulunarak, seçim sandıklarına fazla 
zarf atarak veya başka hile ve desiseler yaparaK 
seçim işlerini bozanlar veyahut bir veya daha 
fazla seçmeni oy kullanmaktan vazgeçirenler ya
hut toplu ve korkutucu hareketlerle seçim ku
rul ve komisyonlarının işlerinin ihlâl ederek se
çimin yapılmasına ve herhangi bir seçmenin 
serbest oy vermesine engel olanlar üç aydan iki 
yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 44. — Seçim kurul ve komisyonla
rına karşı seçim işlerine mâni olmak için her ne 
suretle olursa olsun zor ve şiddet kullananlar 
veya buna teşebbüs edenler üç yıldan beş yıla 
kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır Suç 
birden ziyade seçim kurul veya komisyonlarına 
karşı icra olunmak üzere evvelce tertip edilmiş 
ve ittifakla yapılmış bulunursa beş yıldan on beş 
yıla kadar ağır hapis cezası hükmolımur. 
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MADDE 41. —Oy sandığını yetkisi olmadı
ğı halde alan, açan, seçim işine ait defter ve 
resmî kâğıtları seçim kurul ve komisyonlarınca 
usulüne göre tâyin olunan müddet içinde açıkta 
duFanı41ânla*ı ve seçim defterlerini ve oy zarf 
ve pusulalarını alan, koparan, parçalıyan veya 
çalanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 100 
liradan 1000 lirkya kadar ağır para esasiyle ce
zalandırılırlar. 

MADDE 42. — Gerek zor kullanmak suretiy
le gerek memuriyetten mahrum etmek veya şah
sını veyahut ailesini veya servetini zarara uğ
ratmak tehdidi ile bir seçmeni oy vermekten vaz 
geçirenler veya oy vermeğe icbar edenler üç ay
dan iki yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 43. — Yalan haberler yayarak veya 
iftirada bulunarak, seçim sandıklarına fazla 
zarf atarak veya başka hile ve desiseler yaparak 
seçim işlerini bozanlar veyahut bir veya daha 
fazla seçmeni oy kullanmaktan vazgeçirenler ya
hut toplu ve korkutucu hareketlerle seçim ku
rul ve komisyonlarının işlerini ihlâl ederek se
çimin yapılmasına ve herhangi bir seçmenin 
serbest oy vermesine engel olanlar üç aydan iki 
yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 44. — Seçim- kurul ve komisyonları
na karşı seçim işlerine mâni olmak için her ne 
suretle olursa olsun zor ve şiddet kullananlar ve
ya buna teşebbüs edenler üç yıldan beş yıla ka
dar ağrr hapis cezasiyle cezalandırılırlar. Suç bir
den ziyade seçim kurul veya komisyonlarına kar
şı icra olunmak üzere evvelce tertip edilmiş ve 
ittifakla yapılmış bulunursa beş yıldan on beş 
yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

3 3 -
Anayasa K. * "'"" 

M.APDJS 41. — içişleri Komisyonunun. mad
desi aynen, 

MADDE 42. — İçişleri Komisyonunum ;»WM|-
desi aynen, 

MADDE 43. — İçişleri Çomisyonunuaı mad
desi aynen, 

MADDE 44. — Seçim Kurul ve Komisyon
larına karşı seçim işlerine mani olmak için her 
ne suretle olursa olsun zor ve şiddet kulla
nanlar veya buna teşebbüs edenler üç yıldan 
beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı
lırlar. Suç birden ziyade seçim kurulu veya 
komisyonlarına karşı işlenmek üzere evvelce 
tertip edilmiş ve ittifakla yapılmış bulunursa 
failleri hakkımda beş yıldan on beş yıla kadar' 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 45. — Kırk, kırk bir, kırk iki, 
kırk üçüncü ve kırk dördüncü maddeler
de yazılı suçları - işliyenler seçimin idare
sine memur olan seçim kurulları ile seçim 
komisyonlarında görev almış olanlardan bir 
veya bir kaçı veya hepsi ise bahsi geçen 
maddelerde yazılı cezalar üçte birden yarı
şma kadar artırılarak hükmedilir. 

(E^ayjBH:r45) 
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MADDE 45. — Seçim işinden doğan kamu 
hukuku dâvası seçimin bittiği tarihten itibaren 
altı ay içinde açılmadığı takdirde takibat yapıla
maz. 

MADDE 46. — 4320 sayılı mebus seçimi ka
nunu kaldırılmıştır. 

MADDE 47. — Bu kanun yayım tarihinden 
yürürlüğe grer. 

MADDE 48. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saraçoğlu M. ökmen 

içleri Bakam 
Hümi Uran 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Millî Savunma Bakanı 
A. B. Artunkal 

Dışişleri Bakam 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakam 
Fuad Sirmen 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakam 

T. Coşkan Ş. B. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Ceb&soy B. Karadeniz 
Çalışma Bakam 

I Dr. S. Irmak 

Ad. K. 

MADDE 45. — Seçim işinden doğan kamu 
hukuku dâvası seçimin bittiği tarihten itibaren 
altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma 
yapılamaz. 

MADDE 46. — 4320 sayılı mebus seçimi ka
nunu kaldırılmıştır. 

MADDE 47. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 48. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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MADDE 45. — Seçim işinden doğan kamu 
hukuku dâvası seçimin bittiği tarihten itibaren 
altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma 
yapılamaz. 

MADDE 46. — 4320 sayılı mebus seçimi ka
nunu kaldırılmıştır. 

MADDE 47. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 48. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Anayasa K, 

MADDE 46. — içişleri Komisyonunun 45 in
ci maddesi aynen, 

MADDE 47. — içişleri Komisyonunun 46 ncı 
maddesi aynen, 

MADDE 48. — içişleri Komisyonunun 47 nei 
ımaddesi aynen, 

MADDE 49. — içişleri Komisyonunun 48 nei 
maddesi aynen, 

(S. SapsıjHÇ) 
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Niğde Milletvekili (HiiMyüi ülusoy) un, (Mebus Seçimi) Kanununun 11 nei maddesinin son fık
rasının yorumlanmasına dair önergesi (4/72) 

15 .IV .1946 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4320 sayılı (Mebus Seçimi) Kanununu» 11 nci 
maddesi, memur yurtdaşların mebus seçilebilmesi 
için lüzumlu bazı kayıt ve şartları belli etmek
tedir; 

Maddedeki kayıt ve şartlar şu ©sastaifo top
lanabilir: 

1. — Maddenin birinci fıkrasında, muallim
ler müstesna olmak üzere merkezden tâyin olunan 
bütün memurlarla müdürler, hâkimler, Cumhuri
yet müddeiumumileri, belediye reisleri için umu
mi seçimlerde; seçime başlanmadan iki ay evvel 
istifa şartı. 

2. — Seçimin yenilenmesi halinde, yine bu 
memurlar ve yurttaşlar için, yenilenmenin ilânı 
tarihinden itibaren üç gün zarfında istifa şartı. 

Bunlardan başka 
3. — (A) fıkrasiyle kara, deniz, hava, jan

darma sınıflarına mensup subay ve askerî hâkim
lerden istifa hakkını haiz olmıyanlann mutlak 
seçilmeme şartı; 

4. — (B) fıkrasiyle bu subay ve askerî me
murlardan istifa hakkını haiz olanların umumi 

seçim ilânından itibaren ongun zarfında istifası 
şartı. Bu, dört şartın ifadesinden sonra, (Ancak 
ara seçimlerinde ) diye başlıyan son fıkrada 
istifa ve tekaüt hakkını haiz olanların ara seçim
lerinde seçimden evvel istifasının yeter şart ol
duğu hakkındaki hüküm kendisinden önce bildiri
len (B) fıkrasındaki subay ve askerî memurlara 
mı şâmildir, yoksa birinci fıkradaki, merkezden 
tâyin edilen bütün memurlarla Cümsuriya müd
deiumumileri, belediye reisleri; müftüler ve hâ
kimlere de şâmil midir? 

Son fıkranın yazılış tarzı bu şüpheyi gidere
cek açıklıkta değildir. Bu kapalılık kanunun 
uygulanmasında birbirinden çok ayrı şekiller 
doğurabilir. Buna göre; (Ancak ara-seçimlerin
de ) diye başlıyan son fıkranın hükmü yal
nız kendinden evvelki (B) fıkrasına mı şâmildir,. 
yoksa bütün maddeye mi şâmildir? 

Yorumuna yüksek delâletlerini dilerim. 

Niğde Milletvekili 
H. ülusoy 

(S. gagro ;!&$)., 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü J946 yılı 
Bütçesinde değiştklik yapılması hakkında kanun tasa

rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1602) 

T. O. 
Başbakanlık 

Mo*m*m Omel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

3ty*:* 71-572, 6/İ80S 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın4â 
Sağlık, ve Sosyal Yardi» Bakanlığınca. hazırlanan ve Bakanlarlar Kurulunca 20 . V . 1946 tarihinde 
Yüksefe Meclise sunulma*» kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuUuğunu arze-
derim* 

Başbakan 
, , Ş. Saraçoğlu 

j ^ / j j I Gerekçe- *"'" 
İ. — 1944 yılı bütçesinin 8 nci bölümünün 2 nci telefon ve bşka haberleşme ücret ve giderle* 

ri tertibinden alınan (3 400) liralık ödenekten yılı içinde (3 263) lira (85) (kuruş harcanılmış ve 
geriye (136) lira (15) kuruş kalmıştır. 

Yabancı memleketlerden gelen taşıt araçlarına uygulanması gereken sıhhi tedbirleri almak gibi 
acele işlerin görülmesi için; lat&nbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliği; Galata ve Büyük-
dere merkezleri ile telefonla yaptığı-muhaberelerden ve ayrıca genel müdürlük teşkilâtının lüzumlu 
gereçlerini satınaldırıp mahallerine göndermek gibi bazı zaruri muhaberelerden dolayı (269) lira 
(16) kuruşluk fazla telefon konuşması yapıjdjip anlarmış. i«e. <fa bu. f^ai^&,karşı yjafear*dfc- bildi
rildiğiüzere (198) lira (15) kuruş, ödenek artığı bulunduğundan geri kalan. (İBâ) lir* (ûl)- kuruş-
karşılıksız borç tahakkuk etmiştir. 

2; —̂  Ağustos1945 tarihinde ölen. ve otuz yılını bitirmesinden dolayı; emeklilik ikramiyesine 
müstahak* bulunan Samsun Sahil Sağlık Merkez Tabibi ölü Pr. Şemsettin Orhon ailesine verilme
si lâajmgeâea (a'580) liralsk ikramiyeye ait belgeler Sayıştayca Aralık 1945 ayı içinde onanmış 
olmasma^ve-1945 yılı bütçesinde mevcut olup harcanılmamış bulunan. 583 liralık ödeneğin kaö gel-
memv4ftiiwı dolayı bu huşu* için bir kanunla ve aktarma suretiyle ödenek alınmasına vakit kalma
ması yüzüûdm ayrıea. (1 937) liralık karşılıksız borç meydana çıkmıştır. 

FazJ& tejefon, konuşla ücreti Genel Müdürlüğün üstüne aldığı işleri vaktinde vapmasım.sajj? 
lamasuadlttl .Uwi fel|»iş ve ikramiyeye ait belgenin de vaktinde işleri yapılamamasından dolayı yılı 
içinde ödenek alınmamıştır. 

Yukarıdaki bildirişe göre artjfc olarak; bulunan telefon konuşma üeretiadea (136) lira (İS)' ku
ruş ile emeklilik ikramiyesi ödeneğinden (583) liranın toplamı olan (.710) lira (15). kuruş Bütçe 
Kanununun 5 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak.Maliye Bakanlığından alınacak aktarma 
izniyle tediyesi karşılanabilecektir. Geri kalan (133) lira (01) kuruş telefon konuşma ücreti ile 
(1 937) lira emeklilik ikramiyesini karşılamak üzere 1946 yılı bütçesinin 15 nci sağlık ve temizle
me giderleri tertibinden (2 071) lira düşülerek yeniden açılacak 28,nci karşılıksız borçlar bölümjjne, 

Büyük Millet Meclisi Başkanlıg-ma. 



-i-
oİağanüafii: ödenek olarak aktarılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olduğundan bu kanun tasarısı hazır
lanmıştır* H, , 

T. B. M: M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/602 

Karar No. 105 

Bütçe komisyonu raporu 

28 . V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
İ946 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazır
lanan ve Başbakanlığın 23 . V . 1946 tarih ve 
6/1303 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı, Komisyonumuza verilmekle 
okundu ve incelendi. 

Hükümet gerekçesinde açıklandığı üzere, Ge
nel Müdürlüğün 1946 yılı gider bütçesinin bir 
tertibinden indirilmek suretiyle «karşılıksız borç
lar» adiyle yeniden açılan gider tertibine (2071) 
lira olağanüstü ödenek konulmasını sağlamak 
amaciyle hazırlanan tasan Komisyonumuzca ihti- ( 

yaca uygun görülerek ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. v 

Başkan 
Tokad 

/ / . İV. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 
Giresun 

A. Sayar 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Urfa 

E. Tekeli 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Burdur 
Ş. Engineri 

İstanbul 
/ . H. Ülkmen 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

Sözcü 
Rize 

T. B. Balta 

Giresun " 
M. Akkaya 
Kütahya 
H. Pekcan 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 
E. Erisirgil 

HÜKÜMETİN T E K L M 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

. MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesine bağlı (A) 
işaretli cetvelin 15 nci (Sağlık temizleme gider
leri) bölümünün 4 ncü (Sınır ve kıyılarda çıka
cak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri) mad
desinden (2 071) lira indirilerek yeniden açı
lan 28 nci (karşılıksız borçlar) bölümüne olağan
üstü ödenek olarak konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan Adliye Bakanı 
Ş. Saraçoğlu M. ökmen 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunjcal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 

N. E. Sümer . 
Bayındırlık Balkanı 

Sırrı Doy 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

A. F. Cebesoy 
Çalışma Bakan 
Dr* S, İrmak 

Tarım Bakanı 
Ş. B. Hatipoğlu 
Ticaret Bakam" 
R. Karadeniz ~ 

l S. Sayjsı : 147 ) 


