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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu hak- I muaf tutulmasına dair olan kanunlar kabul 
kındaki Tutanakları inceleme Komisyonu rapo
ru ile seçim tutanağı kabul edildi. 

Milletvekilleri seçimine ; 
Cemiyetler Kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve; 
Devlet Orman İşletmelerinin bazı vergilerden 

olundu. 
Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Sinob Samsun Kütahya 
G, K. tncedayı N. Fırat V. Uzgören 

2. - SORU 

Malatya Milletvekili Dr. Cafer özelçi'nin Ma
latya Memleket Hastanesiyle Adıyaman İlçesin

deki Dispanser hakkmda yazılı soru önergesi 
Sağlı kve Sosyal Yardım Bakşanlığına gönderil
miştir. 

3. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLA* 

Tasanlar 
1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/618) (Bütçe Komisyonuna) ; 

2. — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/616) (Adalet Komisyonuna) ; 

3. — Türkiye ile İsviçre arasındaki ticari 
mübadelelere ve ödemelerin düzelmesine ait An
laşmaya bağlı mektup hükümlerine uygun olarak 
satılacak kömür için teati olunan mektupların 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/617) (Dış
işleri, Ekonomi ve Ticaret Komisyonlarına); 

Teklifler 
4. — Urfa Milletvekili Razi Soyer'in Gule-

man kromlarını keşfeden Yüksek Mühendis Ab
dullah Hüsrev Guleman'a ikramiye verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/106) (Ekonomi ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
5. — Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sa

yılı kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 
1946 yılı sonuna kadar uzatılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/601) (Gündeme); 

6. — Daniştayda açık bulunan daire başkan
lığı için seçim yapılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından 
kurulmuş Karma Komisyon raporu (3/344) 
(Gündeme); 

7. —. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/608) 
(Gündeme); 

8. — Millî Saraylarla Köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporu (5/43) (Gündeme); 

9. —• Üniversiteler Kanunu tasarısı ve MiJJLî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/579) 
(Gündeme); 

10. —• Yabancı memleketlerle geçici mahi
yette ticaret anlaşmaları ve modüsvivendiler 
akdine ve bunların şümulüne giren maddeleri 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına 
ve anlaşmaya yanaşanıyan Devletler muvareda-
tma karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesi 
hakkındaki 4582 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/614) (Gündeme); 

11. — Kalkınma istikrazı hakkında kanun ta
sarısı ve Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/586) (Gündeme) 

12. — Kütahya Milletvekili Dr. Ali Süha 
Delübaşı'mn, Dilekçe Komisyonunun 25 . I . 1946 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2302 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(4/66) (Gündeme); 

13. — Muamele Vergisi Kanununda değişik
likler yapılmasına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri 
gereğince bazı maddelerden alman istihlâk ver
gilerinin muamele vergisi ile birleştirilmesine 
dair kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Dr. 
M. Talât Simer ve 6 arkadaşının, Muamele Yer-
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gisi Kanununun 45 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Ekonomi, Tiearet, 
^faîiye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/576, 
2/102) (Gündeme); 

İ4. — 'Basın Birliği Kanununun kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve îçişleri 

1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları 
raporları (İ/575) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

ÎÇÜŞMSRÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Arkadaşlar, bu tasarı da Hükümetinizce biran-
evvel meriyet kesbetmesi istilzam edilen ka
nunlardandır. Bu itibarla ivedilikle müzakere 
.toüyurufa&asmı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — îçişleri Bakanı bu kanun ta
sarısının ivedilikle konuşulmasını istiyorlar. 
Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Nazarı itibare 
alanlar... Almryanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 

T. B. BALTA (Rize) — Yüksek tasvibinize 
arzolunan kanun tasarısı umumi meclislerin in
tihap tarzında esaslı bir değişiklik ihtiva et
mektedir. Şunu temenni etmek icabeder ki; Hü
kümetin senelerdenberi getirmesi temenni olu
nan vilâyet hususi idareleri hakkındaki kanu
nu hazırlamış ve Yüksek Meclise sunmuş bulun
sun ve vilâyet hususi idarelerinin umumi duru
mu bu suretle Büyük Millet Meclisince esaslı 
bir karara bağlansın. Fakat bu hazırlanamamış 

j _ 

[İ] 155 sâyıtı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Komisyonları raporları (1/607) (Gündeme); 
15. — Tekirdağ, Milletvekili Rahmi Apak ve 

iki arkadaşının «inönü Armağanı» başlıklı ka
nun teklifi ve Millî Eğitim, Tarım, Millî Savun
ma, İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/25) (Gündeme). 

olsa gerektir ki, yalnız seçime taallûk eden kı
sımlar huzurunuza sunulmuş bulunuyor. Bu 
tasarının tek dereceli seçim usulünü kabul eden 
prensipi hepimizin beğendiğimiz ve istediğimiz 
bir husus olmak itibariyle bu hususta ancak 
takdir ifade etmek icabeder. 

Bendenizin Hükümetten öğrenmek istediğim 
nokta şudur : Kanun tasarısı umumi meclis se
çimini şimdiye kadar olduğu gibi ilce itibariy
le olmaktan çıkarmakta, ilçeyi nüfus itibariyle 
muayyen kısımlara, çevrelere ayırmak suretiy
le her çevreden bir üye seçilmesi esasını kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bu usul tamamiyle yep
yeni bir usuldür. Bu usulün kabulünü icabetti-
ren mucip sebeplerin beyan edilmesi lâzımdır. 
Gerek milletvekili seçimi ve gerek belediye üye
leri seçiminde tatbikini kabul ettiğimiz liste 
usulünden ayrılıpta ilçeyi muayyen dairelere 
ayırıp tek üye usulüne gidilmesinin bir mucip 
sebebi olmak gerektir. Bu sebebin ne kürsüden 
izahı lâzımgelir. Esas itibariyle intihap çevreleri
nin tarzı taksimi hakikaten üzerinde hassasiyetle 
durulması lâzım gelen dâvalardandır. Bu dâva
yı çözmek lâzım gelirse hepsinin ele alınması lâ
zımdır. Yalnız Meclisi umumi intihabına taal
luk eden kısmım ele alınmış olması sebeplerinin 
bu kürsüden aydmlatılmasını sayın İçişleri Ba
kanından rica ederim. 

İkinci nokta yine intihab bakımından yeni 

B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. GünaJtay 

KÂTİFEER: N. Fırat (Samsun), B. Osma (Bitlis) 

« • » 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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bir usulün kabul edilmesidir. Ö da şudur; bugü
ne kadar umumi meclislerin diğer bu gibi halk 
içinden çıkan heyetlerde olduğu gibi dört sene 
için intihap edilmesi ve her dört yıl sonunda bü
tün meclisin kül olarak tecdit edilmesi esası ka
bul edilmiştir. Şimdi bu tasarı ile umumi mec
lisler için kısmi tecdit usulüne gidilmektedir. 
Bu da üzerinde durulması lâzım gelen bir konu
dur, bunun da aydınlatılması lâzımdır. Bu hu
susta en çok ileri sürülen keyfiyet, meclisi umu
miler gibi meclislerin devamlılığımı temin ba
kımından kısmi tecdidin daha yerinde olacağıdrr. 
Buna mukabil, bizde olduğu gibi tam tecdidin, 
halk iradesinin kül olarak tecellisine imkân ver
mesi itibariyle zaruri olduğu ileri sürülmüştür. 
Bu böyle iken sistemden inhiraf edilmiştir. Bu
nun sebebinin de bu kürsüden izahını istirham 
ediyorum. 

S. T. ARSEL (Çanakkale) — Efendim daha 
geçen gün kabul buyurduğunuz Milletvekili Se
çimi Kanununun 31 nci maddesi gereğince, tan
zim edilmiş olan seçim defterleri, belediye ve 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunlarında da 
esastır diye bir madde kabul edildi. Halbuki bu 
gelen tasarıda yeniden defter tanzimi esasları ve 
teferruatı alınmıştır. Onun için maddelere geç
meden evvel eğer sayın komisyon mâruzâtımı tet
kike değer görürse maddelerin görüşülmesi sıra
sında, Seçim Kanununun 31 nci maddesiyle, îda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanunun 104 ncü madde
sini aynı ahenk ve aynı esas üzerinde, tensip 
ederseler, çerçevelesinler. Bunu istirham ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Tasvibinize takdim ettiğimiz tasarının esaslı he
defi, seçimin tek dereceli. yapılmasıdır. Eğer 
tasvip buyurduğunuz takdirde, biz de Büyük 
Millet Meclisi seçiminde olduğu gibi, mahalli 
seçimlerin sonuncusu olan bu umumi meclis se
çimleri de tek derece ile yapılmış olacaktır. Ka
nun tasarısı, bunun dışında iki esaslı yenilikle 
huzurunuza gelmekteyiz. 

Bunun birisi; şimdiye kadar dört sene için 
seçilmekte olan Umumi Meclis üyesinin bundan 
böyle altı sene için yapılması ve her üç senede 
bir, üyenin yarısının değiştirilmesi keyfiyetidir. 
Bu, bizim bazı ecnebi mevzuuatında görerek 
faydalı telâkki ettiğimiz bir hükümdür. Dü
şündük ki, Umumi Meclis üç senede bir, azası
nın yarısını yeni seçime tâbi tutarsa, geriye ka-
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I lan yarısı geçmiş olan işler üzerinde vukuflu 

olur. 
İkincisi; bundan böyle de Umumi Meclis 

üyesinin ilçeler adına seeilmesidir. Fakat şu 
farkla ki, ilçeler nüfusuna göre taaddüt edecek 
olan üye adedince her ilçede bir seçim dairesi 
ihdas edilsin ve bilfarz nüfusuna göre herhangi 
bir ilce dört üye çıkaracaksa, o ilce dört seçim 
dairesine ayrılsın ve çıkacak dört üye ayrı ayrı 
dört seçim dairesinden birer üye olarak intihap 

I edilsin.. Bunu biz halka doğru bir az daha gi
der telâkki ettiğimiz bir hüküm olarak aldık. 
Mamafih bunlar üzerinde hiçbir İsrarımız yok
tur. Heyeti umumiye nasıl kabul ederse o, en 
iyi şekildir. 

T. B. BALTA (Rize) — Sayın İçişleri Baka
nının şimdi lütfettikleri izahattan sonra, bugün
kü sistemde, bu bakımlardan bir değişiklik ya
pılması lüzumuna bendeniz kani olamadım. 4 
yılda bir bu meclislerin bütünün değişmesi hem 
eskidenberi alıştığımız bir usuldür, hem de an
anelerimize uygundur. Yabancı sistemler ele 
alınırken bm^arm tatbikat ve tenkitlerinin de 
beraber gözönüne alınması lâzımgelir. Kaldı ki. 
bizde 4 senede bir tam tecdidde bir zarar da gö
rülmemiştir. 

İkincisi, bir idari taksimat olan ilçeleri par* 
çalamak sureti ile çevreelrin ayrı ayrı birer se
çim dairesi haline getirilmesi mahzurludur. 

Bu itibarla kendilerinin de bir İsrarları bu
lunmadığına göre bendeniz maddelerin bu esasa 
göre yazılmasını rica edeceğim. Yalnız bu tek
lifin burada derhal tesbiti belki güç olur. Bil
miyorum, Muhterem Komisyon geri almağı mı 
tercih eder, yoksa burada madde değiştirmek 
sureti ile yapmağı mı? Komisyonun bu husus
taki mütalâasını rica ederim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. Ş. 
ADAL (Bolu) — Sayın İçişleri Bakanı lâzımge-
len izahatı verdiler. Hakikaten sistem yeni bir 
sistemdir. Vakti ile hususi idareler hakkında 
kanun hazırlanırken mesnet olarak alman Fran^ 
sız sisteminden bu kısım kaldırılmıştır. Şimdi 
bu yeni sistemin halka doğru biraz daha yaklaş
tırmak bir, ikincisi hususi idarelerin program ve 
çalışmalarının devamını temin edebilmek için bu 
üyelerin hepsinin birden değiştirilmesinde bazı 
teknik mahzurlar olacağı düşünülerek 6 yıl dö
nemi içerisinde Meclis sayısının yarısı tekrar 

I intihap edilirse bu şekilde hususi idarelere ait 
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programlar üzerinde bir temadinin temin edil
mesi gibi bazı faydalar mevcuttur. Bununla be
raber bu sistemin üzerine lehte veya aleyhte mü
nakaşa edilecek esaslar da mevcuttur. Yalnız 
bu bir tecrübedir ve zannetmiyorum ki tatbi
katta büyük mahzurlar tevlit etsfiri. Tatbikat
taki faydalarına karşı nazari bakımdan ileri sü
rülecek mütalâalar karşılaştırılırsa zannederim 
ki faydaları daha fazladır. Esasen hususi ida
relerin vaziyetlerinin esaslı surette ele alınması 
Komisyonumuzca bir ilk mesele olarak kabul ' 
edilmişti. Gerekçemizde de izah olunduğu gibi 
seçimi tek dereceli olarak yeniden kabulünden 
başka hususi idarelerin idari ve malî bir sistemi 
üzerinde yeni bir tanzim (ameliyesine ihtiyaç ol
duğu aşikârdır. Bunu gerekçede tebarüz ettir
dik ve Hükümette »komisyoridaj yeni bir akanım 
tasarısı hazırlamakta olduğnnn eski olan bu ka
nun maddelerini yeniden gözden geçirileceğini 
ve yeni esaslara ve ihtiyaçlara göre hususi ida
relerin hizmetleri iyi görmesini temin edecek şe
kilde yeni baştan bir kanun tasarısının Hükü
metçe hazırlanmakta olduğu ve bu kanun tasa
rısının hem idari, hem malî kaynaklar bakımın
dan ihtiyaçları karşılıyacak şekilde tetbirler al
makta olduğunu söylediler. Binaenaleyh önü
müzdeki seneler zarfında tanzim edilecek olan 
özel idarelerin yeni durumu karşısi/ıda bu yeni 
tecrübeden alacağımız intibarlarla yeniden tet
kik edilmiş olacağız. Fazla İsrar etmemekle be
raber mahzurları bakımından da Komisyon fazla 
bir şey görmemektedir. Mamafi heyeti celileni-
zin takdiri elbette hâkimdir. 

H. F ATAÇ (Gümüşane) — Arkadaşlar; 
bu içtima senemizde intihap usulleri üzerinde lü
zumu kadar ve hattâ fazlasiyle yenilikler yap
tık. Vilâyet meclislerinin intihabında yapacağı
mız yenilik, dereceyi ortadan kaldırmak, doğru
dan doğruya halka vilâyet meclisinizin azalarını 
intihab ed:n demekten ibaret kalmalıdır. Bun
dan fazlası çok fazla olur. Çünki halen tatbik 
edilmekte olan usulün şu zararı veya bu mah
zuru çörüldü diye ne içişleri Bakanları tara
fından bir şey ileri sürüldü ne de İçişleri Komis
yonu sözcüsü tarafından böyle bir şey bize izah 
edildi. Nihayet bir kazanın bir intihap merkezi 
olması sisteminden bir zarar görmüş te değiliz. 

Arkadaşlar; vilâyet meclisleri bütçelerini tan
zim ederler ve esaslı vazifeleri vilâyet bütçesini 
yapmaktır. Biz bu işe henüz yakih senelerde baş-
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ladığımız için vilâyet meclisleri bütçeleri üzerin
de tam ve kâmil oarak bütçeleri üzerinde o vi
lâyetin hakikî ihtiyaçlarını görmek >e bütçele
rini müstakillen tanzim etmek salâhiyetini tak
dir buyurursunuz ki, son sözü merkezde bir ko
misyona bırakmış oluyoruz. O hükümler bakidir, 
yani daha bir az yetişmek, daha bir az yetiştir
mek için en mühim vizefeleri olan bütçe üzerin
de dahi son sözü alâkadar bakanlıklardan gelen 
memurlardan teşekkül eden komisyona bırakmış 
oluyoruz. Yerindedir, doğrudur. Böyle olduğu 
halde nüfusu itibariyle üç âza intihabına salahi
yetli olan bir kaza veya dört âza intihabına 
salahiyetli olan diğer bir kaza dört çevreye bö
lünecektir, her biri ayrı ayrı intihap edecektir. 

Arkadaşlar; bu böyle olursa, vilâyet meclis
lerinin seviyesi kültür bakımından çok düşer, 
memleket işlerini kavrayış bakımından çok geri 
kalır. Biz vilâyet meclisleri için köy mekteblerini 
tamamlayabildiğimiz ve bunların mahsullerini 
aldığımız zaman bu sisteme gidebiliriz. 

Fakat bugün için bu şekilde tefrike gitmek, 
bir kazayı dörde bölüp her bölümünden bir âza 
intihap edin demek vilâyet meclislerinin bugün 
mevcut olan vaziyetini zaf a düşürür. Halka yak
laşmak için, halk için, halkm doğrudan doğruya 
reyini almakla bendenizce kâtı derecede halka 
yaklaşmış oluyoruz. 

Programdan bahsedildi. Bendenizce prog
ramlar bir kerre yapılır, her beş sene için. İçiş
leri Bakanlığı tasdik ettikten sonra her yeni ge
len vilâyet meclisi onu takibe mecburdur, onu 
takip etmedikçe, bir karara giderse zaten bütçesi 
üzerinde son sözü söylemek mevkiinde bulunan 
Merkez Komisyonu onu ikaz edebilir. Ve iktida
rını kullanır. 

Müddetin altı sene olması; bendeniz bunda da 
mahzur görürüm. Şu bakımdan; halk hâkimiye
tine müstenit Türkiye Cumhuriyeti idaresinde 
intihaba taalluk eden işler bir müddetle mukay
yet olur. Umumi görüş, umumi anlayış sağa mı, 
sola mı, itidale mi, hangi istikamete gitmek lâ
zım geliyorsa belediyesi de, vilâyet meclisi de 
hatta Büyük Meclise kadar aynı maksat uğrun
da çalışabilmek için aynı müddet zarfında inti
haplarının yenilenmesi icabeder. Bu itibarla da 
müddetin altı seneye çıkarılmasında fayda de
ğil, mahzur görürüm. 

Üçüncü ve şpn arzedeceğim; mademki yep
yeni bir vilâyet idarei umumiye kanunu yapıla-
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çaktır, madem ki, bütün teferrüatiyle yenilik lâ
zım ise orada mütalâa edilecektir. Böyle bir ka
nunun yapılmakta olduğu malumumuz olduktan 
sonra yeniden bir tecrübe tahtası açmaya ben-
denizce lüzum yoktur. 

Yalnız bir dereceli intihaba ait olan kısmı 
kabul edelim, umumî intihapla ayarlanmış ol
sun. Diğer işleri yeni kanunu getirdikleri za
man orada esaslı mebdeinden nihayetine kadar 
mütalâa etmiş oluruz. Şimdiden bir tecrübeye 
daha girmiş olmıyalım. 

Eğer tensip buyurursanız, bu esasa göre bir 
takrir de arzetik, Heyeti Umumiye arzu buyu-
rursa, maruzatımızı tasvip buyurduğu takdirde i 
encümen isterse burada maddeleri tashih etsin, 
isterse geri alsın tashih etsin, bir sonraki içtimaı-
mıza getirsin. Ricam bundan ibarettir. Yeni yeni 
tecrübelere girmekte fayda mütalâa etmiyoruz. 

G. PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaşlar; 
umumî meclis üyelerinin seçimi hakkında gelen | 
bu kanunda en mühim ve en iyi esaslardan birisi 
de, azalara göre daireler ayırılması olmuştur. 
Tek dereceli seçimi kabul ettikten sonra, bence, 
en iyi sistem, her dairede tek âza sistemi ola
caktır. Zaten bizim sistemimiz nispî usul deliği
miz ekseriyet usulüdür. Bir kazada faraza beş 
âza seçilecektir. Buna göre orasını beş daireye 
•ayıracağız. Her daire bir âza intihap edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tek dereceli seçim
ler de bilhassa köylerde, kendi mıntakası ne ka
dar küçük ve ne kadar az olursa, şüphesiz ki o 
kadar isabetli bir seçim yapılacaktır. Bu aynı 
zamanda Meclis seçimi için de bir tecrübe ola
caktır. Milletvekili seçimi de bugün imkân ol
saydı, tecrübeler yapılmış bulunsaydı ve kaza 
esasına gidebilseydik şüphesiz daha isabetli 
olurdu. Daire küçüldükçe iş daha ziyade demok
rasiye yaklaşır. Tasarının olduğu gibi kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çarıklı. 
H. ÇARIKLI (Balıkesir) — Arkadaşlar, Hü

kümet ile Komisyonun bize getirdiği bu tasarı 
ile hakikaten bize iki yenilik getirilmektedir. 
Birisi Umumî Meclis süresinin 4 yıldan 6 yıla 
çıkarılması, ve her üç yılda bir yarısının değişti
rilmesi ; 

Diğeri de her âza için bir seçim çevresi ay
rılması. 

Balta, arkadaşımız çok güzel izah buyurdu. 
Her iki düşüncenin de lehinde ve aleyhinde bir j 
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I çok sözler söylenebilir. Hatta bunun birçok ten

kitleri yapılmıştır. Ve bu bazı memleketlerde 
halen tatbik edilegelmektedir. Fakat arkadaşlar, 
kanunlar memleketlerin bünyesine icap ve zaru
retlerine göre yapılmak lâzımdır. Falan yerde 
bu iş böyledir, şu kanun şöyledir diye derhal 
buraya getirmek doğru değildir. 

Arakadaşlarımızın ifade buyurdukları gibi 
belki ileride biz de o yola gideriz. Fakat bu
gün onun zamanı değildir. Çünkü, bilhassa 

I idare memurluğunda bulunan arkadaşlarımız 
çok iyi bilir ve takdir buyururlar, ki, her üye 
adedine göre seçim çevresi yapmak kazalarda 
çok güçtür ve tatbikatta bir çok yanlışlıkla
ra, kar şıklıklara sebep olacaktır. Binaenaleyh, 
kanunu yaparken kolay tatbik edilmesi ciheti
ni düşünmek lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar, eğer bu yola gireceksek 
yalnız Meclisi Umumi azaları için değil, İngil
tere'de olduğu gibi Milletvekilliği için de bir 
seçim çevresi düşünmek lâzımdır. Biz onun 
niçin yapmadık. Daha dün çıkardık Milletve
killeri Seçimi Kanununun, orada düşünmedikte 
burada niçin düşünüyoruz1? Binaenaleyh bende
niz de Hasan Fehmi arkadaşımızın buyurduğu 
gibi buna taraftar değilim. Bunun komisyona 
gitmesini ve o yolda düzeltilerek getirilmesini 
arzediyorum. (Doğru, doğru sesleri). 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ H. Ş. ADAL 
(Bolu) — Efendim, ilk mâruzâtımızda bir nok
ta üzerinde ısrar etmediğimizi arzetmiştik. O 
da altı yıllık seçim usulü, veya eski vaziyet ya
ni dört senelik seçim esası meselesinde komisyo
nun bir ısrarı olmadığını arzetmiştik. Bu mesele 
üzerinde tekrar müzakere açılmasına lüzum 
yoktur. Bu bakımdan maddelerde yapılacak 
küçük değişiklikler, arkadaşlarımızdan rica 
ederim, Burada haleldilmesi mümkün şeyler
dir. 

Seçim çevresi esasında kabul ettiğimiz sis
tem muhakkak ki, çevreleri içinde bulunan halk 
tabakalarının iyi temsil edilmelerini sağlıyaeak 
olan sistemdir. Hacim Muhittin arkadaşımız 
bizdeki bu seçimleri ingiltere'deki mileltvekil-
leri seçimiyle mukayese ettiler Bunun bu şe
kilde mukayese mevzuu olamıyacağını zannedi
yorum. Zira mahallî idareler fikri ile Büyük 
Millet Meclisi seçimi arasıda farklar vardır. 
Mahallî idarelerdeki temsil tarzında üyelerin 
bizzat bu işlerle meşgul olmas: ve onların İhtı-
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yabanın yajandan takip etmesi lâzımdır. Ka
za sisteminde çevre sistemine nazaran üstünlük 
iddia, eĵ eiLa^fcadaşiların mesnetlerini de pek sağ
lam bulamadım. Çünkü, kazalardaki şikâyetler 
daima hepimizin hatırjndadır. Kazalarda mec
lisi umumiye, kaza namına gelenlerin çoğu da- j 
imS olarak uzun senelerdenheri devam etmiş 
insanlar, ekseriyetle vilâyette oturur ve ara
sa» gider gelir. Şimdi çevre esasma gidilince, 
bir kere seçim suretiyle ,tek dereceli seçime gi
dildikten sonra çejyre içerisinde kendilerini tem
sil edççek qja& insanları o çevre içindeki yürt-
taşbusn sfi^esin^e ne gibi. mahzur vardır, bu 
ba]pm4&n. tyu; mesele ürerinde mütalâas m Ko
misyon Yüksek Heyetinize arzetmiş bulunmak-
taçhr. tfftin^t et̂ tiğ'imiz tez daha demokratik j 
bir tezdir-. ^£a$*aafih, Yüksek Heyet bu hu
susta nasıl karar verirse en isabetli kanun hük
mü o suretle teessüs.etmiş olacaktır. Müsaade 
buyurursanız Komisyon bu esastaki noktai na
zarim muhafaza etsin efendim. (Hayır, hayır 
seaterî). 

T. B. BALTA (Rize) — Muhterem arkadaş
larım) tekrar- söz aldığımdan dolayı affmızı 
rica edeceğim. Söz söylemiyecektim. Yalnız 
her üyenin muayyen bir çevreden intihap edil
mesi sisteminin en demokratik bir sistem oldu
ğu hakkında muhterem İçişleri Komisyonu bir 
mütalâa beyan ettikten sonra söz söylememeğe 
imkân k.almack Bu demokratik bir sistemse şu 
halde kabul ettiğiniz mebus seçimi sistemi de
mokratik olmuyor demektir. Bunu içişleri Ko
misyonunun tavzih etmesine lüzum vardır. Ben
deniz o celsede başka tez müdafaa ettim, arka
daşlar. O celsede arzettiğim fikir şudur: Na
sıl Büyük Millet Meclisinde bulunan her üye 
bütün milletin heyeti umumyesinin mümessili 
ise ve hiç olmazsa bir milletvekilinin bir vilâ
yette ekseriyeti- temin etmesi şart ise Meclisi 
umumide de ki üye de, bunun gibi vilâyet hal
kının heyeti umumiyesini temsil salâhiyetini ha
iz alması itibariyle.hiç olmazsa o üyenin bir ka
zadaki. see,menİ£Bİn< ekseriyetini kazanmış olma
sı lâzımgelir. Bu itibarla genel- meclis seçimin
de tek üyeye, çevre esasına gitmek son kabul 
buyurduğunuz milletvekili kanunundaki esasın 
aksini kabul ve müdafaa etmek olur. Son ka
bul edilen kanunun espirisi dâhilinde kalmak 
lâzımdır. Onun için noktai nazarımızda musır-
rız. ' 
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I î. EKER (Çorum) — Arkadaşlar, bendeniz 

Tahsin Bekir Balta arkadaşımla ve onun mü
talâasına iştirak eden arkadaşlarımla mutabık 
bir haldeyim. Hattâ şimdi Bekir Balta arkada
şımız bu, mevzuu izah ettikten sonra, söz söyle
meme lüzum yoktu. Fakat söz almış bulundu
ğumdan, müsaadenizle bir iki noktayı tebarüz 
ettirmek istiyorum. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız, İç
işlerinin teklifini müdafaa ederken iki mühim 
nokta üzerinde durdular. 

Halka doğru gitmek ve halka yaklaşmak, 
halkın irade ve temsil kudretini daha bariz bir 
surette, daha kolay izhar edebilmesi imkânım te
min etmek için bu sistemi teklif ediyoruz, dedi
ler. 

Bilâkis, bu sistemde bendeniz aksini görüyo
rum. Çünkü il umumi meclisleri ilin mümessili
dir. Binaenaleyh il halkmın iradesi ile seçil
miş olan hukuki bir heyettir. Bunun seçim sa
haları ayrı olabilir. Fakat irade sahalarını ayır
mak, temsil kuvvetini artırmak değil, zayıflat-

! maktır. 
İlce şimdi bir seçim dairesidir. Binaenaleyh 

bu ilçenin 3 - 4 âzası seçilebilecektir. Her âza 
için bir intihap çevresi, bir tek âza seçimi için 
bir intihap çevresi, bir intihap sahası tâyin etmek 
o sahadaki temsil hakkını, yani seçim hakkını 
haiz olan seçmenlerin iradesini mahdut bir şah
sa hasrettirmektir. O irade toplanmış olan umu
mî mecliste bir tek adama taalluk eder. Halbu
ki ilin bütün seçmeninin iradesi taalluk ettiği 

, zamandır ki umumî meclis azasının kuvveti ta-
mamiyle tezahür eder. Bundan dolayıdır ki, 
teklif edilen şekil zayıftır. 

İkinci nokta; intihap devresi, dört senelik 
intihap devresi bir kura ile yarılanarak altı se
neye çıkarılmaktadır. Bu da, halkın iradesini 
muayyen bir müddet için temsil edecek olan 
umumî meclislerin bünyesi itibariyle yarısmın 
halkın iradesiyle ve yarısmın da kura ile yeni
lenmesi demektir. Bu ise yine halkın iradesini 
zayıflatıcı bir vaziyettir. Bu şekildeki seçim
ler ancak bazı şirketlerde yapılabilir. Binaen
aleyh,, esas yrensipin bir intihap devresi için se
çilen umumi meclis üyelerinin süresi biter bit
mez bunlar hakkında halkın iradesinin yenilen
mesi gayet tabiîdir ve doğrudur. Bundan dola-
dıdır ki, ben re arkadaşlarımın reyine iştirak ede
rek bu lâyihanın komisyona alınmasını ve bura-
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daki görüşmeler esas tutularak, ona göre tadi- I 
lât yapılmasını teklif ediyorum. 

İÇİŞLERİ KO. SÖZCÜSÜ H. Ş. ADAL (Bo
lu) — Komisyon Yüksek Meclisin temayülünü 
anlamıştır, tasarının komisyona verilmesini rica 
ediyoruz. 

H. F. ATAÇ (Gümüşane) — önerge ile bir
likte verilsin. 

BAŞKAN — Tasarıyı önerge ile birlikte ko
misyona veriyoruz. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununda değişiklik yapû-
ma$\na dair olan 3820 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/566) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sağ-lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair olan 3820 sayılı ka

nuna ek kanun I 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce lüzum görülecek hava mey
danlarında teşkilât kadroiariyle kayıtlı kalmak 
şartiyle birer havayolları istasyonu sıhhi denet
leme merkezi açılır. 

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

MADDE 2. — 13 . V . 1940 tarihli ve 3820 
sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kad
rolara bağlı cetvelde gösterilen kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma-

[1] 157 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

3. — Tapu ve Kalastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raorları (1/600) 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 29 . 
V . 1936 tarihli ve 2997 sayılı kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü merkez ve taşra kadrolarına dâ
hil her derece ve sınıftaki memurluklara, bu 
kanunda yazılı özel şartları taşıyan kimse bulun
madığı takdirde bu şartlar aranmaksızın beş yıl 
süre ile memur tâyin edilebilir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 

oturumu kapıyorum. 
Kapanma saati : 16,35 

[1] 158 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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S. Sayısı: 155 
idarei Umumiyei Vilâyai Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet 

ve İçişleri Komisyonları raporları (1/575) 

T. C. 
Başbakanlık ' < 

Muamelât Genel Müdürlüğü 26 . IV . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 6/1118 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . IV . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yürürlükte bulunan özel idarelere 
ait kısmı il genel meclisi seçimlerinin son milletvekili seçimindeki ikinci seçmenlerle il ve ilçeler
deki belediye meclisi üyelerinin toplanmasından kurulan heyetler tarafından yapılmasını âmir bu
lunmaktadır. 

Bu hüküm, belediye ve köy seçimlerindeki tek dereceli esasa aykırı olduğu gibi il ve ilce mer
kezlerindeki seçmenlerin bir defa ikinci seçmenleri, diğer bir defa da belediye meclisi üyeleri vası-
tasiyle temsil edilmeleri suretiyle köylerdeki seçmenlere nispetle mükerrer olarak oylarını kullan
maları neticesini doğurduğundan genel meclis üyelerinin doğrudan doğruya birinci seçmenler tara
fından seçilmesini sağlamak ve köyler halkı ile ii ve ilçeler merkezindeki halkın oy kullanma hu
susundaki temsil farkını ortadan kaldırmak amaciyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının kapsadığı esaslar şunlardır : 
İlçeler, birer üye çıkaracak, seçim dairelerine ayrılmakta ve her daireden bir üye seçilmektedir. 

Bu suretle seçim dairelerinin genel mecliste kendilerini daha esaslı temsil ettirmeleri sağlanmıştır. 
İlçelerin, nüfuslarına göre kaçar üye çıkaracaklarına ait bugünkü esas muhafaza edilerek, nü

fuslarına ve coğrafi durumlarına göre çıkaracakları üye adedince il idare heyeti ve il daimî komisyo
nunun toplanmasından meydana gelen kurul tarafından seçim dairelerine ayrılması kabul edilmiştir. 

Bütçe yılı başlangıcı Ocak ayına alınmış olmasına ve genel meclis toplantıları kırk gün devam 
edeceği gibi zaruret halinde 15 gün daha uzatılabileceğine göre bütçelerin bastırılıp merkeze gön
derilmesine ve merkezce de incelenerek Bakanlar Kurulu karariyle yüksek tasdika sunulup Ocak 
ayından evvel illere yollanmasına imkân sağlanmak üzere genel meclis seçimlerine Temmuzun bi
rinde başlanması uygun görülmüş ve 103 ncü maddede bu esaslara göre gerekli değişiklikler yapıl
mıştır. 

Seçim diarelerinin beşer kişiden mürekkep birer seçim kurulu bulunacaktır. Bu kurulları il 
ve ilce merkezindeki idare heyetleriyle belediye meclisleri birlikte toplanarak seçeceklerdir. 

Diğer memleketlerde de olduğu gibi seçimde oy kullanma günü bir gün olarak kabul edilmiş 



ve her seçim dairesi seçmenlerin bir günde oylarım kullanmaları mümkün olacak şekilde bürolara 
ayrılmıştır. Her seçim bürosunda daire seçim kurulları tarafından seçilmiş üçer kişilik birer ko
misyon bulunacaktır. 

Yine diğer memleketlerin seçim kanunlamndaki esas ele alınarak, oy puslalannm mühürlü zarf
lar içinde sandığa atılması hükmü kabul edilmek suretiyle seçimin selâmeti sağlamlaştırılmıştır. 
Seçmenlerin her türlü tesirlerden uzak olarak oylarını kullanabilmeler^ sağlanmak üzere oy pusu
lalarının imza, mühür ve işaret taşımaması ve ayni cins kâğıtların kullanılması esası konmuştur. 

Her ne suretle olursa olsun üyelik inhilâl ettiğinde yeni seçim külfetlerine katlanmağa yer kal
mamak üzere Belediye ve Köy Kanunlarımızın da kabul etmiş olduğu gibi bir üyelik için iki kişiye 
oy verilmek suretiyle yedek üye bulundurulması uygun görülmüştür. Ancak yedek üyenin birden 
fazla olması temsil yetkisi bakımından uygun görülmediğinden yedek üyeliğin de boşalması ha
linde yeni seçim yapılması hakkında hüküm konulmuştur. 

SeçfJm işlerinde görevlendirilecek yardımcı memurlara ait hüküm Milletvekili Seçimi hakkındaki 
Kanundan alınarak tasarıya geçirilmiş ve bu konudaki müeyyideler |5çin Genel Nüfus Sayımı hak
kındaki Kanun hükümleri esas tutulmuştur. 104 ncü madde yukarıda belirtilen esaslara göre de
ğiştirilmiş bulunmaktadır. 

Genel meclislerin seçim dönemi bugün dört yıldır ve dönem sonlarında meclis üyelerinin ta
mamı yenilenmektedir. Bunun yenime seçim dönemi G yıla çıkarılarak her üç yılda bir üyelerin 
yarısının değiştirilmesi kabul edildi. Bazı Avrupa memleketlerinde uygulanmakta olan bu usul il 
özel idaresinin en önemli organı olan genel meclislerde üyelerin yansının enaz üç sene üyel(ik yap
mış ve mecliste işleri kavramış kimselerden bulunması faydasını sağlamaktadır. 108 nci madde bu
na göre düzenlendi. 

Üyeler ilçelerden değil ilçelerde kurulacak dairelerden seçileceğine göre 110 ncu madde de buna 
göre değişiklik yapıldı. 

il genel meclislerindin diğer meclis toplantıları için olduğu gibi belirli zamanda toplanmaları 
uygun görüldüğünden toplantı süresi ve bütçelerin incelenerek onamlanması için gerekli zaman da 
gözönüne alınarak Eylülün birinci günü toplanmaları esası kabul edilmiş ve 111 nc# madde buna 
göre yazılmıştır. 

il Genel meclislerinin süreleri, içinde bulunduğumuz yıl Kasım ayının 25 inde sona ereceğinden 
gelecek seçimler için kabul edilmiş olduğu gibi seçimin Temmuzun bprinden yapılmasına başlana
rak yeni Meclisin - Şimdiki meclislerin dört yıllık süresinin bitimi beklenmeden - Eylülün birinde 
toplanmasını sağlamak amaciyle kanun tasansmageçiq1 bir madde eklenmiştir. 

Tasarının diğer hükümleri Milletvekilleri Seçimi hakkındaki Kanuna göre düzenlenmiş bulun
maktadır. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/575 
Karar No. 24 

29 . t . 104Û 

Yüksek Başkanlığa 

«tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu» nun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu
nun 25 . IV . 1946 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının 
Komisyonumuza da havale edilmesi üzerine 
kapsadığı hükümler İçişleri Bakanı Hilmi Uran 
hazır olduğu hahje tetkik olundu. 

Hükümet gerekçesinde de beyan ve izah olun
duğu üzere 13 Mart 1329 tarihli tdarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun bugün yürürlükte 
olan 104 ncü maddesi il genel meclisi seçimleri
nin son milletvekili seçimindeki ikinci seçmen
lerle il ve ilçelerdeki belediye meclisi üyelerinin 
içtimamdan teşekkül edecek heyet tarafından 
yapılmasını gerektirmektedir. Belediye ve köy 
seçimlerinde uygulanmakta olan tek dereceli se
çim sisteminin bu tasarı ile il genel meclislerine 
teşmil edilmesi halkın kendilerini temsil edecek 
kimseleri oylarını doğrudan doğruya kullanarak 
seçmelerini sağlamak suretiyle ileri bir sistemi 
esas tuttuğundan tümü itibariyle Komisyonu
muzca oybirliğiyle kabule şayan görülerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Genel Meclis üyelerinin ilçeler' adına her il
çede kurulacak seçim dairelerince seçileceği ve 
üye adedinin tesbitinde nazara alınacak nüfus 
adedi birinci fıkrada gösterilmiş ilçelerin coğrafi 
ilişiği nüfus bakımından mümkün olduğu kadar 
eşitlik sağlanacak şekilde seçim dairelerine ayrı
lacağı seçim dairelerinin bu suretle belli edildik
ten sonra idare teşkilâtında değişiklik veya nü
fusunun üye sayısına tesir edecek şekilde azalıp 
çoğalması gibi zaruri sebepler olmadıkça değiş-
tirilemiyeceği mütaakip fıkralarda açıklanmıştır. 

104 ncü maddenin muhtelif bentlerindeki 
hükümler birbirleriyle olan irtibat ve alâkası na
zara alınmak suretiyle yeni baştan bir sırala
maya tâbi tutulmuş ve imkân elverdikçe seçim 
muamelelerinin Belediye ve Milletvekillri seçim 
usulleriyle ahenkli bir tarzda tertip ve tanzimi
ne ittiba edilmiştir. 

İl Genel Meclisi seçimlerinin tam bir serbest
likle cereyanını teinine matuf ceza müeyyide
leri Milletvekilleri (Mebus) Seçim Kanununun 
ceza hükümleri aynen alınmak suretiyle teklif 
edilmekte olduğu nazara alınarak bu maddelerin 
ayn ayrı tekrarından ise ek bir madde ile Millet
vekilleri (Mebus) Seçimi Kanununa atıf yapıl
ması muvafık görülmüş ve bu esas dâhilinde 104 
ncü maddenin ceza hükümlerine taalluk eden 
bentleri tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarı bu değişikliklerle havalesi gereğince 
İçişleri Komisyonuna verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
adalet Ko. Başkanı Sözcü 

Kayseri 
R. özsoy % 

Antalya 
N. Aksoy 

Denizli 
N. Küçüka 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 
C. Tüzel 

Bize 
S. A. Düemre 

Urfa 
K. Berker 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

İstanbul 

Kâtip 
Manisa 

F. Uslu 
Denizli 

H. Günver 
Erzincan 

Dr. K. C. Berhsoy A. Fırat 
Kastamonu 

A. Binkaya 
Kocaeli 
8. Artel 

Seyhan 
t K. Çelik 

Kastamonu 
F. Ecevit 
Konya 

II. Karagülle 
Sinob 
C.Atay 

.i ; _ J 
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içişleri Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Esas No. 1/575 
Karar No. 32 

4. VI .1946 

Yüksek Başkanlığa 

«Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu» nun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkmda İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar kurulunun 
25 . IV . 1946 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının ko
misyonumuza da havale edilmesi üzerine Ada
let Komisyonu raporiyle birlikte ve İçişleri 
Bakanı huzuriyle incelendi. 

Bu tasarının ihtiva ettiği anaprensipler be
lediye ve milletvekili seçimleri için kabul olu
nan demokratik esaslarla ahenkli bir mahiyet 
taşımaktadır, il özel idarelerinin daha verimli ça
lışma imkânlarını hazırlayacak ve kuruluş ga-
yelerindeki temel fikirlere uygun olarak ma
halli ihtiyaçları daha geniş bir şekilde karşılı-
yabilecek idari ve malî sistem ile takviye edil
diği takdirde yeni tasarı ile seçim esasların
da sağlanan demokratik hüviyet, bu mahallî 
idare uzvunun gelişmesinde gerçekten büyük 
faydalar doğura/caktır. Hükümetin il özel ida
releri hakkında bu bakımdan yeni hükümleri 
ihtiva edecek bir kanun tasarısının hazırlan
makta olduğu hakkındaki beyanatını Komisyo
numuz memnunlukla karşılamıştır. 

Yeni kanun tasarısı, Adalet Komisyonu ge
rekçesinde de açıklandığı üzere köy, beledi
ye ve nihayet milletvekili seçimlerinde sağ
lanan tek dereceli seçim usulünü, halkın kendi 
temsilcilerini bizzat seçmesi esasını koymakta
dır. Bu itibarla Komisyonumuz, , daha de
mokratik ve ileri bir sistemi hedef tutan tasarı
nın tümü itibariyle kabule şayan olduğunda 
oybirliği ederek incelemelerini maddeler üze
rindeki hükümlere hasretmiştir. 

Malûmdur ki 13 Mart 1329 tarihli Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun yürürlükte bu
lunan özel idarelere ait kısmındaki hükümlere 
göre, il genel meclisleri, son milletvekili seçi
mindeki ikinci seçmenlerle il ve ilçelerdeki be-
ediye meclisi üyeleri tarafından seçilmektedir. 
Bir taraftan Cumhuriyet devrinin idare hayatı
mızda yaptığı büyük reformlardan biri olan 

köy ve belediye idarelerinin tek dereceli seçim 
usullerine aykırı olması, diğer taraftan il ve 
ilce merkezlerindeki seçmenlerin bir defa ikinci 
seçmenleri, diğer bir defa da belediye meclisi 
üyeleri vasıtasiyle temsil edilmeleri suretiyle 
köylerdeki seçmenlere nispetle mükerrer ola
rak oylarını kullanması ve bu suretle seçim hak
kı bakımından köy ile şehir ve kasabalar ara
sında sonuncular lehine bir ayrılık meydana ge
tirmesi sebepleriyle eski kanun hükümleriyle ye
ni tasarı arasında esaslı bir fark bulunmakta
dır. Bundan başka milletvekili seçimlerinde tek 
dereceli seçim usulüne gidildikten sonra il ge
nel meclisleri seçiminde de aynı prensipleri ka
bul etmenin yerinde olacağı şüpheden vareste
dir. Böylece, bir taraftan köy, belediye, il özel 
idareleri, diğer taraftan milletvekilleri seçi
minde demokratik ve ileri sistemlerin ahenkli 
manzarası meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Yeni 103 ncü madde, il genel meclis üyeleri
nin ilce adına çıkacağını tasrih etmekte ve se
çim çevrelerinin nüfus nispetine göre ne şekilde 
tertipleneceğini göstermektedir. Adalet Komis
yonunca kabul edilen metin üzerinde komisyo
numuzda yapılan hüküm değişikliği üç üyeye te
kabül eden (30001 den 40000) ne kadar nüfui 
nispeti âzami haddinin 45000 ne çıkarılmasından 
ibarettir. 

104 ncü maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde il 
genel meclis seçimlerinde uygulanacak seçmenlik 
şartları aynen kabul edilmiştir. 3 ncü bendinde 
il genel meclislerinin seçim süresi hakkında 
yeni bir esas bulunmaktadır. Gerek bu bendin 
gerek 108 nci maddenin hükümlerine göre mec
lisi teşkil eden üyelerin yarısı için her üç yılda 
bir seçim yapılacaktır. Bu suretle seçim dö
nemi dört yıldan altı yıla çıkarılmakla beraber 
her üç yılda üyelerin yarısı yenilenmiş olacak
tır. Genel meclis üyelerinin yarısı en az üç yıl 
çalışmış olması hasebiyle il özel idaresinde daha 
faydalı olacağı düşüncesine katılan komisyonu
muz bu esasları kabul etmiş; sadece, seçim ayı 
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olarak Temmuz yerine Ağustos ayı daha uygun 
görülmüştür. 

104 ncü maddenin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16 ve 18 nci bentleri: defterlerinin 
hazırlanması, asılması, kaldırılması, seçim kurul 
ve komisyonlarının görevleri, itiraz ve şikâyet
ler, oyların tasnifi, tutanakların tanzimi usulle
rini diğer seçim kanunlarımızda uygulanan esas
lara göre tes-bit etmektedir. 

104 ncü maddenin 14 ncü bendinde siyasi 
partilerin temsilcilerine oy verme ve tasnif sıra
sında seçim kurul ve komisyonlarında bulunma 
yetkisini sağlıyan hüküm vardır. Seçime katılmı-
yan partilerin, bu haktan istifade ettirilmeleri 
doğru olamayacağı düşünülerek madde buna gö
re değiştirilmiştir. 

Hükümet tasarısının 104 ncü maddeye ait 
14 ncü bentte vali ve kaymakamların seçimler
de görevlendireceği memur ve hizmetlilerden 
makbul bir özre dayanmaksızın bu görevi ka
bul otmiyenler veya kabullerine engel olanlar 
hakkımda para cezası verme hükmü bulunmak
tadır. Komisyonumuz kanunda idare âmirleri
ne verilen yetkinin müeyyidesiz kalması ve bu 
suretle seçim işlerinin aksaması ihtimalini dü
şünerek, Adalet Komisyonunun çıkardığı bu 
hükmü tesiste zaruret görmüştür. 

110 ncu maddede bir değişiklik yapılmamış, 

111 nci maddede atçım aynım Ağustosa alınma»! 
neticesi olarak il genel meclisi toplanma tarihi 
«Eylülün ilk yarısı olarak» değiştirilmiştir. 

i l genel meclisi seçimlerinde milletvekilleri 
seçimlerinde kabul edilen ceza hükümlerinin uy
gulanmasını sağlıyan ve Adalet Komisyonu ta
rafından hazırlanan ek madde ile diğer madde
ler aynen kabul edilmiştir. 

Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

İçişleri Ko. 
Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Bolu 

C. TJybadm A. Tüzün H. Ş. Adat 
Kâtip 

Trabzon Balıkesir Balıkesir 
8. Abanozoğlu F. Tiritoğlu 8. Uzay 

Bursa Elâzığ Erzurum 
F. Güvendiren î. Yalçın İV. Elgün 

Gazianteb Giresun istanbul 
Dr. A. Melek N. Osten M. Üstündağ 

Kars Kayseri Konya 
E. özoğuz A. H. Kakıç Ş. Ergun 
Malatya Maraş Sivas 

E. Barkan B. Kaplan E. Dizdar 
Tokat Yozgad Zonguldak 

A. O. Tekel S. Korkmaz R. Vardar 
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Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Elâzığ 
/ . Yalçın 
Giresun 
N. Osten 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Maraş 
B. Kaplan 

Yozgad 
8. Korkmaz 

Sözcü 
Bolu 

H. Ş. Adal 

Balıkesir 
8. Uzay 
Erzurum 

İV. Elgün 
istanbul 

M. Üstündağ 
Konya 

Ş. Ergun 
Sivas 

E. Dizdar 
Zonguldak 
R. Vardar 



İaÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Idarei Umumiyet Vilâyat Kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun yürürlükte bulu
nan Idarei Hususiyei Vilâyat kısmının 103 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her ilde bir Genel Meclis bulunur. İl genel mec
lislerinin üyeleri ilçeler adına ve ilçelerde kuru
lacak seçim dairelerince seçilir. Her seçim da
iresinden genel meclis için bir üye seçilir. 

Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçeler , bir se
çim dairesidir. Nüfusu 20 001 den 30 000 e ka
dar olan ilçelerde iki, 30 001 den 40 000 e kadar 
üç, 40 001 den 60 000 e kadar 4 seçim dairesi 
kurulur. Bundan sonra her 20 000 nüfus için 
bir seçim dairesi eklenir. 

İlçeler yukarıdaki esasa ve cağrafî ilişikleri
ne göre ve nüfus bakımından mümkün olduğu 
kadar eşitlik sağlanacak şekilde seçim daireleri
ne ayrılır. 

Seçim daireleri ve merkezleri, Temmuzun ilk 
haftasında, il idare kurulu ve daimî komisyo
nun birlikte toplanması suretiyle kurulacak he
yetin karariyle belirtilir ve il içinde yayılır. 

Seçim daireleri bir defa belli edildikten sonra 
gelecek seçimler için, mülki teşkilâtta değişik
lik, nüfusun üye sayısına tesir edecek şekilde 
azalması veya çoğalması gibi zaruri sebepler ol* 
nıadıkça değiştirilemez. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 104 ncü madde
si kaldırılarak yerine aşağıdaki hükümler konul
muştur : 

1. Genel meclis üyeleri seçim hakkını haiz 
olanlar tarafından doğrudan doğruya seçilir. 

Genel Meclis üyesi seçiminde oy sahibi olmak 
için: 

A) Türk olmak; 
B) İlce içinde yerleşmiş veya bu maksatla 

enaz 6 aydanberi oturmakta olmak; 
C) 22 yaşını bitirmiş olmak; 
D) Kamu hizmetlerinden yasaklı veya kı

sıtlı bulunmamak lâzımdır. 
E) Silâh altmda bulunan askerler, jandar

malar, subaylar ve askerî memurlarla polisler 
genel meclis seçimlerinde oylarmı kullanamaz. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞffİRİŞİ 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 102, 104,108, 110 
ve 111 nci maddeleri yerine aşağıda yazılı mad
deler konulmuştur. 

Madde 103. — Her ilde bir genel meclis 
bulunur. İl genel meclislerinin üyeleri ilçeler 
adına ve ilçelerde kurulacak seçim dairelerince 
seçilir. Her seçim dairesinden genel meclis 
için bir üye seçilir. 

Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçeler bir se
çim dairesidir. Nüfusu 20 bin birden 30 bine 
kadar olan ilçelerde iki, 30 bin birden 40 bine 
kadar üç, 40 bin birden 60 bine kadar dört se
çim dairesi kurulur. Bundan sonra her yirmi 
bin nüfus için bir seçim dairesi eklenir. 

İlçeler yukarıdaki esasa ve coğrafi ili
şiklerine göre ve nüfus bakımından mümkün 
olduğu kadar eşitlik sağlanacak şekilde seçim 
dairelerine ayrılır. Seçim daireleri ve merkez
leri, Haziranın son haftası içinde il idare ku
rulu ve daimi komisyonunun birlikte toplanma
sı suretiyle kurulacak heyetin karariyle belir
tilir. ve il içinde yayılır. 

Seçim daireleri bir defa belli edildikten son
ra gelecek seçimler için, millî teşkilâtta deği
şiklik, nüfusun üye sayısına tesir edecek şekilde 
azalması veya çoğalması gibi zaruri sebepler ol
madıkça değiştirilemez. 

Madde 104 — 1. Genel meclis üyeleri seçim 
hakkini haiz olanlar tarafından doğrudan doğ
ruya seçilir. Oylar bir günde ve seçime ara 
verilmeden kullanılır. 

Seçmen olabilmek için : 
A) Türk olmak; 
B) 22 yaşını bitirmiş olmak; 
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
D) Kısıtlı olmamak; 
E) Yabancı Devlet uyrukluğu iddiasında 

bulunmuş olmamak; 
G) İlce içinde yerleşmiş veya bu maksatla 

ilçede altı aydanberi oturmuş olmak; lâzımdır. 
2. — Silâh altında bulunan erat, jandar

malar, subaylar, polisler askerî memurlar, aske
rî adlî yargıçlar ve askerî okullar öğrencileri ge-
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— 7 — 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ ! 

tdarei Umumiyei Vüâyat Kanununun haz% mad
delerinin değiştirilmesi ve bir madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarm 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli tdarei 
Umumiyei Vüâyat Kanununun 103, 104, 108, 
110 ve 111 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 103. — Her ilde bir genel meclis bu
lunur. îl genel meclislerinin üyeleri ilçeler adı
na ve ilçelerde kurulacak seçim çevrelerince se
çilir. Her seçim çevresinde genel meclis için bir 
üye seçilir. 

Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçeler bir se
çim çevresidir. Nüfusu 20 001 den 30 000 e ka
dar olan ilçelerde iki, 30 001 den 45 000 e ka
dar üç, 45 001 den 60 000 e kadar dört seçim 
çevresi kurulur. Bundan sonra her yirmi bin 
nüfus için bir seçim çevresi eklenir. 

İlçeler yukarıdaki esasa ve coğrafya durumu
na göre ve nüfus bakımından mümkün olduğu 
kadar eşitlik sağlanacak şekilde seçim çevrele
rine ayrılır. Seçim çevresi ve merkezleri Temmu
zun son haftası içinde il idare kurulu ve daimi 
komisyonunun birlikte toplanması suretiyle ku
rulacak heyetin karariyle belirtilir ve il içinde 
yayılır. 

Seçim çevreleri bir defa belli edildikten son
ra gelecek seçimler için, mülki teşkilâtta deği
şiklik, nüfusun üye sayısına tesir edecek şekilde 
azalması veya çoğalması gibi zaruri sebepler ol
madıkça değiştirilemez. 

Madde 104. — 
1. Genel meclis üyeleri seçim hakkmi haiz 

olanlar tarafından doğrudan doğruya seçilir. 
Oylar bir günde ve seçime ara verilmeden kul
lanılır. 

Seçmen olabilmek için : 
A) Türk olmak; 
B) 22 yaşını bitirmiş olmak; 
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak; 
D) Kısıtlı olmamak; 
E) Yabancı Devlet uyrukluğu iddiasında 

bulunmuş olmamak; 
P) Yabancı Devletin resmî hizmetinde bu

lunmamak ; 
G-) îlce içinde yerleşmiş veya bu maksatla 

ilçede altı aydaaıberi oturmuş olmak; | 
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Hü. Ad. K. 1 

lar. 
2. Her üç yılda bir genel meclis üyelerinin 

tam sayısının yarısı için seçim yapılır. Bu se
çimlere Temmuz ayının başında başlanır Ağus
tos ayının 20 sine kadar bitirilir. 

Bu kanunun yürürlüğe konmasından sonra, 
ilk genel maclis seçimi üyelerinin tam sayısı için 
yapılır. îlk üç yılın sonunda kura ile üyelerden 
yarısı ve bunu kovalıyan dönemlerde 6 yılı biti
ren üyeler ayrılarak yerlerine kendi seçim da
irelerince yeniden seçim yapılır. 

3. Seçim yılmın Tummuz ayı girince, se
çim işlerinin idaresi için, seçim dairesi sayısın
ca beşer kişilik seçim kurulları teşkil edilir. Bu 
kurullar il ve ilce merkezlerindeki belediye mec
lisleriyle idare kurullarının birikte toplanma
sından kurulacak heyetler tarafından ve genel 
meclise üye olmak niteliğini taşıyan ilce halkı 
arasından seçilir. 

Belediye meclisleri herhangi bir sebeple bu
lunmayan yerlerde, meclisin bu konudaki görevi 
il veya ilce idare kurulları tarafından yapılır. 

Seçim kurullarına, kendi aralarından seçe
cekleri kimse başkanlık eder ve kararlarını çok
lukla verirler. Bu kurul!arın en geç Temmuzun 
10 ncu günü seçildikleri daire merkezinde bu
lunmaları gereklidir. 

Her seçim bürosunda en az üç kişilik bir se
çim komisyonu bulunur. Bu komisyonların 
üyeleri, seçim kurulları tarafından, seçim ku
rulu üyelerinin niteliklerini taşıyan kimselerden 
seçilir. 

4. Seçim daireleri, merkez ve mülhakatı da 
dâhil olmak üzere bütün seçmenlerin bir gön 
içinde oylarını tamamen kullanmalarını sağlıya-
cak şekilde gerektiği kadar seçim bürolarına ay
rılır. Bu bürolar ve smırlariyle merkezleri tem
muzun ilk haftası içinde en büyük mülkiye âmi
rinin başkanlınmda toplanacak olan ilce idare 
kurulu ve iligli daire seçim kurulunun birlikte 
verecekleri kararla belirtilir. Bu karar oyla
rın kullanılmasından enaz bir hafta evvel se
çim kuruluna bildirilir ve ilce içinde yayılır. 

5. Seçim yılmm Temmuz ayı girince en son 
Milletvekili seçimleri için hazırlanmış olan se
çim defterleri esas tutulmak ve geçen zaman 
içindeki değişikliklere göre defterlerde düzelt
meler yapılmak suretiyle düzenlenecek seçim 

( S. Sa; 

nel meclis seçimlerinde oylarmı kullanamazlar. 
3. — Her üç yılda bir, Temmuz aymda genel 

meclis üyelerinin tam sayısının yarısı için seçim 
yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe konmasından sonra 
ilk genel meslis seçimi üyelerin tam sayısı için 
yapılır. îlk üç yılın sonunda kura ile üyelerden 
yansı ve bunu kovalayan dönemlerde 6 yılı biti
ren üyeler ayrılarak yerlerine kendi seçim da
irelerince yeniden seçim yapılır. 

4. — Seçim yıl mm Temmuz ayı girince her 
seçim dairesinde seçim işine bakmak üzere vali 
veya kaymakam tarafından seçim dairesine dâhil 
her köy ve beldenin muhtar ve belediye reisle
rine bir tezkere ile haber verilerek her köyden ve 
her belediyede her mahalleden genel meclis se
çim hakkına haiz tercihan okur yazar ikişer kişi 
istenir. 

Her köy ve mahallenin ihtiyar heyeti, muh
tarların başkanlığında toplanır, gizli oy ile iste
nilen sayıda köy ve mahalle halkmdan seçer. Bu 
seçilenler her kaç kişi olursa olsun mensup ol
dukları seçim dairesi itibariyle guruplar halinde 
velilik veya kaymakamlık dairesine çağrılarak 
en az üçte biri hazır olduğu halde, cümlesinin 
adma kura çekilerek içlerinden kura sırasiyle 
her seçim dairesi için beşer kişi ayrılır. 

Seçim Kurulu üyeleri için adına kura çıkan
lardan istifa eden veya istifasız kurula gelmiyen 
veya yazılan ve gönderilen davet kâğıdı üzerine 
de gelmiyen bulunursa onun yerine kura sıra
siyle diğerleri kurul başkam tarafından çağırılır. 
Seçim kurullarına, üyelerin salt çokluğiyle se
çilecek kimse başkanlık eder. (Başkan seçimi sı
rasında kurula vali veya kaymakam başkanlık 
eder). Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır bulu
nanların oy çokluğu birleşmedikçe seçim kurulu
nun kararları muteber olmaz. 

Seçim kurulunda sahifeleri numaralı ve ida
re kurulunca onamlı bir tutanak defteri bulunur. 
tşlemler ve kararların tutanakları bu deftere 
yazılır ve başkan ile üyeler tarafından imza olu
nur. 

Seçim kurulları üyelerinin, en geç Temmuzun 
onuncu günü, seçildikleri daire merkezinde bu
lunmaları gerekir. 

Her seçim kurulu başkan seçimini mütaakrp, 
vali veya kaymakamın başkanlığı altında idare 
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lâzımdır. 
2. Silâh altında bulunan erat, jandarma

lar, subaylar, polisler, askerî memurlar, askerî 
yargıçlar ve askerî okullar öğrencileri genel mec
lis seçimlerinde oylarını kullanamazlar. 

3. Her üç yılda bir Ağustos ayında genel 
meclis üyelerinin tamsayısının yarısı için seçim 
yapılır. 

Bu kanunun yürülüğe konmasından sonra 
ilk genel meclis seçimi, üyelerin tamsayısı için 
yapılır. îlk üç yılın sonunda kura ile üyeler
den yarısı ve bunu kovalıyan dönemlerde altı 
yılı bitiren üyeler ayrılarak yerlerine kendi se
çim çevrelerince yeniden seçim yapılır. I 

4) Seçim yılınm Ağustos ayı girince her se
çim çevresinde seçim işine bakmak üzere vali veya 
kaymakam tarafından seçim çevresindeki her 
köy ve beldenin muhtarlariyle Belediye Baş
kanlarına bir tezkere ile haber verilerek her 
köyden ve beldelerde her mahallede Genel Mec
lis seçim hakkmı haiz tercihan okur yazar iki
şer kişi istenir. 

Her köy ve mahallenin ihtiyar heyeti, muh
tarların başkanlığında toplanır. Gizli oy ile köy 
veya mahalle halkından ikişer kişi seçer. Bu se
çilenler bağlı oldukları seçim çevresi itibariyle 
gruplar halinde valilik veya kaymakamlık dai
resine çağrılarak en az üçte biri hazır olduğu 
halde, cümlesinin adma kura çekilerek içle
rinden kura sırasiyle her seçim çevresi için be
şer kişi ayrılır. 

Seçim kurulu üyeliği için adına kura çıkan
lardan çekilen veya kurula gelmiyen veya ya
zılan ve gönderilen davet kâğıdı üzerine de gel
miyen bulunursa onun yerine kura sırasiyle di
ğeri kurul başkam tarafından çağrılır. Seçim 
kurullarına, üyelerin saltçokluğiyle seçilecek 
kimse başkanlık eder. (Başkan seçimi sırasın
da kurulu vali veya kaymakam başkanlık eder). 
Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır bulunan
ların oy çokluğu birleşmedikçe seçim kurulu
nun kararları muteber olmaz. 

Seçim kurulunda sahifeleri numaralı ve ida
re kurulunca onamlı bir tutanak defteri bulunur. 
işlemler ve kararların tutanakları bu defte
re yazılır ve başkan ile üyeler tarafından imza 
olunur. 

Seçim kurulları üyelerinin, en geç Ağusto- ! 
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defterlerinin Temmuzun 10 ncu günü akşamına 
kadar mahalle ihtiyar heyetleri ve köy ihtiyar 
meclisleri tarafından dairenin seçim kuruluna 
verilmesi mecburidir. Bu defterlerin incelen
mesi, ilânı, seçmenlerin itirazı ve itirazların inr 
celenmesi konularında Milletvekili Seçimi Ka
nunundaki hükümlere göre işlem yapılır. 

6. Seçim, kurullarınca, herhangi bir vatan
daşın adaylığının seçim bürolarında yapılabil
mesi için oyların atılmasından en az bir hafta 
evvel, seçilmek niteliğini taşıyan vatandaşın bir 
dilekçe ile istekte bulunması lâzımdır. 

Vatandaşın siyasi parti tarafından isminin 
bildirilmesi veyahut o seçim dairesi seçmenlerin
den en az 100 kişinin yazı ile müracaat etmeleri 
halinde de adaylığı yapılır. 

7. Seçim günü ve seçimin başlama ve bitme 
saatleriyle öğle paydosunun devam edeceği müd
det bütün il çevresinde uygulanmak üzere 
il idare kurulu ve Daimî kamisyonununun bir
likte toplanması suretiyle kurulacak heyetin ka-
raryle belli edilir ve en az bir hafta evvel ya
yımlanır. Seçim gününün resmî bir tatil gününe 
rastl at ması gereklidir. 

Oyların bir gün içinde alınması mecburidir. 
Bu suretle elde edilen oy miktarı ile yetinilir. 
Oya katılmayanlar kaçınmış sayılır. 

8. Seçim bürolarında oylar, büro seçim ko
misyonları tarafından mahalle veya köy ihtiyar 
meclisleri üyelerinin huzuriyle oy atımı için tâ
yin edilen günde alınır, bir mahallenin birden 
fazla seçim bürosuna ayrıldığı yerlerde üyeler
den hangilerinin hangi büroda bulunacağı mahal
le ihtiyar heyetlerince kararlaştırılır. 

Büro seçim komisyonlarının oylarının alınaca
ğı günden en az bir gün evvel seçim kurulların
ca mühürlenerek kendilerine teslim edilen oy 
sandığı ve bürolarına ait seçim defterleriyle bir
likte büro merkezinde bulunmaları lâzımdır. 
Büro merkezinde sandığın konulacağı yeri ma
hallin icaplarına göre seçim komisyonu tâyin 
eder. 

9. Seçim günlerinde sandığın yakınında mü
nasip bir yere konulacak ilân tahtalarına: 

A) Adayların adları, soy adlan, meslek ve 
sanatları, 

B) Pusulalara bir asıl ve b)'r yedek üye ol
mak üzere iki isim yazılacağı, 

Ad. K. 

kuruliyle birlikte toplanarak, bütün seçmenle
rin oylarını bir gün içinde kullanabilmelerini 
sağlamak anıaciyle, seçim dairesini mümkün ol
duğu kadar 500 seçmen sayısını geçmiyecek şe
kilde seçim bürolarına ayırır. Şehir ve kasaba
larda son belediye seçimi için kurulmuş olan 
büro taksimatı aynen muhafaza olunur). Bu ka
rarlarda büroların ilerlerde kurulduğu, merkez
leri ve hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen 
veya tamamen içine aldıkları açıkça belirtilir. 

Bu kararlar Temmuz ayının ilk haftası içinde 
ve enaz seçim gününden 15 gün önce gazete çı
kan yerlerde gazeteler ve diğer vasıtalarla ilân 
edilir. 

Her seçim bürosunda, başkan ve üyeleri daire 
seçim, kurullarınca seçilecek beş kişilik bir ko
misyon bulunur. 

Seçim komisyonları başkan ve üyelerinden 
istifa eden veya Komisyona gelmiyeu bulunursa 
yerlerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. 
Toplanma ve karar verme nisabiyle kararların 
defterlere yazılması ve imzalanması hakkında 
seçim kurullarına ait 4 ncü bentteki hükümler 
bu komisyonlar hakkında da uygulanır. 

5. — Üye seçiminde oy vermiye hakkı olan
ların ad ve soyadı, baba ve ana adı, doğum yeri 
ve tarihini, ikametgâhının bulunduğu mahalle 
ve sokağın adiyle numarasını ve sanat ve işini 
gösterecek surette; şehir ve kasabalarda bele
diyelerce, köylerde ihtiyar meclislerince hazır-, 
lanacak seçmen defterlerinin seçim, kurulları 
tarafından incelenip her büroya ait kısmının o 
büro merkezinde asılması işleri en geç Temmuz 
ayının 12 nci akşamına kadar bitirilir. Defter
lerin asılması ve kaldırılması ödevi şehir ve ka
sabalarda belediye idareelrince, köylerde muhtar 
vo ihtiyar meclislerince yapılır. 

6. —-5 nei bende göre hazırlanmış olan seç
men defterlerinin bürolar itibariyle birer örneği 
çıkarılarak Hükümet ve belediye daireleri kapı-
lariyle herkesin görebileceği diğer yerlerde ta
til günleri hariç olmak üzere 6 gün müddetle 
asılır. Defterler aşılmazdan evvel hangi günler 
asılı kalacağı ve adları yazılı olup olmıyanların 
hangi güne kadar itiraz hakkı olacağı ve hangi 
günden sonra itirazların kabul edilmiyeceği se
çim kurulları tarafından gazete ile ve gerekirse 
diğer vasıtalarla halka ilân edilir. 
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sun âööttncu f ünü, seçildikleri çevre merkebinde 
bulunmaları gerektir. 

Her seçim kurulu, başkan seçiminden sonra, 
Vali veya kaymakamın başkanlığı altında idare 
kurûliyle birlikte toplanarak, bütün seçmenle
rin oylarını bir gün içinde kullanabilmelerini 
sağlamak ftmaeiyle, seçim çevresini mümkün ol
duğu kadar bin seçmen sayısını geçmiyecek şe
kilde seijim bürolarına ayırır. Bu kararlarda 
büroların nerelerde kurulduğu, merkezleri ve 
hangi köy, mahalle ve sokakları köSmen reya ta
mamen, içine aldıkları açıkça belirtilir. 

Bu kararlar Ağustos ayınm ilk haftası için
de ve en ag seçim gtinüflden ohbeş gün önce 
gazete Çıkan yerlerde gazetelerle, olmıyan yer-
lerde; diğer vâsıtalarla iliân edilir. 

Her Seçim M r osunda, başkan ve üyeleri çev
relerdin seçim kurullarınca seçilecek beş kişilik 
bir komisyon: bulunur. 

Seçim komisyonları başkan ve üyelerden çe
kilen veya komisyona ğelmîyen bunlursa yer
lerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir.- Top
lanma ve karar verme yeter sayısiyle karârla
rın def terlere -yazılması ve 'im^alâMrası1 hftk'km-
€a< seçim kurullarına ait dördüncü bentteki1 hü
kümler^ lbu komisyörtlar töâMöödadâ' uygulanır. 

5. Üye seçiminde x>y vermeğe hakkı öla-n-
larm; ad ve' Soy&dlni, baba ve âna1 âd^ıı; doğum 
•yöri tye «örfhini, > kıonüftöıun Mftıödufu ntahâlle 
<ve( sokağın-(adiyle numaraSTnı ve satiat ve işini 
gösterecek surette; şeMr ve kasabalarda böledi-
«yelercey köylerde ihtîyaıt!;meelislerince,hagırla-
*a<*afc< seçmen de*f«erlerMn secini1 kurulları ta-
tûîml&ti öleeieftmesi işflöri en geç*Ağustos ayı
nın 12 nci akşamına kadar bitirilir. 

6. Befinici'-bende'göre hazırlaflmış olan seç
men ̂ flöflerthin'!Mifölar İtibariyle örnekleri 
çjkati&rak her seçim'bürosuiçin kabul edilen 
genel yerlerde, Mtil: günleri hariç Mmak üaere, 
altı gün astırılır. Bu defterlerin en geç Ağus
tostu* 13 îleü; ffefiti sabfchi usilmış ire ttstliftö sü
resinin son i günü saat 18 • de kaldı nlıöts »İması 
lâzımdır. Defterlerin aşılmazdan önce, hangi 
Sütfler asili kalacağı ve hangi güne katlar itiraz
ların kabul1 edrl#b*leeeği ve hangi günden sonra 
itirazların kabul edilemiyeceği seçim kurulları 
tarafından gazete ile,. ol«iyâtt yarlerde' diğer va
sıtalarla halka ilân edilir. I 
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C) Yazısı olmıyanlarm emniyet ettikleri 
kimselere yazdırabilecekleri, 

D) Pusulalara ikiden fazla isim yazıldığı 
veya yazdırıldığı takdirde baştan başlayarak yal
nız iki ismin kabul edilip fazlasının hükümsüz 
sayılacağı, 

E) Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı 
ve bu pusulalarda ayni isimler ayni sıra ile ya
zılı bulunduğu takdirde pusulalardan yalnız bi
rinin (D) bendine göre hesaba katılacağı ve 
eler bu pusulalarda başka başka isimler yazılmış 
veya aynı isimler değişik sıra ile yazılmış ise hiç 
birinin hesaba katılmayacağı; 

F) İkiden az isim yazılmış veya yazdırıl
mış ise yalnız yazılan ismin hesaba katılacağı; 

G) İsimlerin düz beyaz kâğıttan kesilmiş 
pusulaya yazılacağı ve pusulalara imza, mühür 
veya herhangi bir işaret konulmıyacağı ve her 
zarfa yalnız bir oy pusulası konulacağı; 

H) Oylarını yalnız adaylara vermeye mec
bur olmayıp dilediklerine vermekte serbest ol
dukları ; 

Yazılarak ilân edilir ve bu cihet sandık kapa
tılırken tutulacak tutanaklara yazılır. Bu husus
lar il içinde gazete çıkmakta ise seçim gününden 
bir hafta evvel gazeteler ile de ilân edilir. 

Seçim günü oylarmı kullanmak üzere gelen 
seçmenlere seçim kurulunun mühürü ile mühür
lenmiş olan oy pusulası zarfı verilir. Bu zarf
ların, bütün il için bir örnekte hazırlatılarak se
çim kurullarına seçim gününden bir hafta evvel 
ve seçmen sayısınca verilmesi lâzımdır. 

Düz beyaz kâğıttan yapılmış olmak şartiyle, 
adayların isimleri evvelden bastırılmış oy pusu
lalarının da zarfa konulması caizdir. 

10. Her seçmen ikametgâhının bulunduğu 
seçim bürosundan başka büroda oyunu kullana
maz. Seçim komisyonca her seçmene hüviyeti so
rulur ve gerekirse nüfus hüviyet cüzdanını gös
termesi istenebilir. Bu suretle hüviyeti belli olan 
seçmenin seçim defterinde yazılı ismi hizasına 
imzası veya mühürü alındıktan sonra oyunu kul
lanmasına izin verilir. (İmza bilmeyen ve mühürü 
olmayanların sol elleri baş parmağı bastırılır. Bu 
parmağı olmayanların hanki parmağının bastırıl
dığı yazı ile açıklanır.) 

Her seçmen kendi oyunu bizzat sandığa atar. 
Hiç, bir sebep ve suretle başkasının adına oy zarfı 

w ~ _ İ S . Sav 
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Defterlerin asılı kaldığı 6 gün içinde seç
menlerin adları, nitelikleri defterlere yanlış ve
ya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ol
duğuna dair ileri sürülecek itirazlar seçim 
kurullarınca dinlenip kurul karariyle derece 
düzeltmeler yapılır. Seçim kurulları yerinde gö-
rülmiyen itirazların reddi hakkındaki karar ör
neğini itiraz edene bildirir. Defterler asıldığının 
6 ncı günü akşamı saat 18 de kaldırılır. Bundan 
sonra itiraz iddiası dinlemez. Seçim kurulları, 
yetkileri içindeki düzeltmeleri defterlerin kaldı
rılmasını kovuşturan 2 gün içinde bitirmekle ödev
lidirler. 

Seçim kurulunun kararına razı olmıyanlarm, 
kararın bildirilmesi gününden başlıyarak üç 
gün içinde mahallin asliye hukuk mahkemesine 
bıılunmıyan yerlerde sulh hukuk yargıçlığına 
seçim kurulunun karariyle birlikte başvurarak 
itiraz etmeğe hakları vardır. Bu süre bittikten 
sonra itiraz hakkı kalmaz. 

Mahkeme itiraz iddialarını en çok 6 gün 
içinde karara bağlar. 

7. — Seçim kurullarınca, herhangi bir va
tandaşın adaylığının seçim bürolarında yayıla
bilmesi içi ti oyların atılmasından enaz bir hafta 
evvel, seçilmek niteliğini taşıyan vatandaşın bir 
dilekçe ile istekte bulunması lâzımdır. 

Vatandaşın siyasi Parti tarafından isminin 
bildirilmesi veyahut o seçim dairesi seçmenlerin
den enaz 100 kişinin yazıyla müracaat etmeleri 
halinde de adaylığı yayılır. 

Seçim gününde sandığın yakınında münasip 
bir yere konulacak ilân tahtalarına adayların 
adları, soyadları, meslek ve sanatları yazılarak 
ilân edilir. 

8. — Defterlerin asıldığı gün, bunların asılı 
kalacağı süre ile düzeltilmeleri ve mahkemeye 
müracaat ve mahkemece karar verilme süreleri 
hesaplanarak bu sürelerin sonunu kovuşturan ilk 
Pazar gününe rastlıyacak şekilde oyların han
gi gün kullanılacağı seçim kurullarının kararı ve 
en büyük mülkiye memurunun onamı ile belir
tilerek ilân olunur. 

Sandığın açık kalacağı süre saat 8 den 9 za 
kadardır. Ancak sandık başında oyunu kullan
mamış seçmenler varsa onlar da oylarını kullan
madan sandık kapatılamaz, 

9. — Büro seçim komisyonlarının oyların alı-
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Defterlerin asılması ve kaldırılması ödevi 
şehir ve kasabalarda belediye idarelerine, köy
lerde muhtar ve ihtiyar meclislerine aittir. 

Defterlerin asılı kaldığı altı gün içinde seç
menlerin adları, nitelikleri, defterlere yanlış veya 
mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış olduğu
na dair ileri sürülecek itirazlar seçim kurulla
rınca dinlenip kurul karariyle gereken düzelt
meler yapılır. Seçim kurulları yerinde görülmi-
yen itirazların reddi hakkındaki karar örneği
ni itiraz edene bildirir. Defterler kaldırıldıktan 
sonra itiraz iddiası dinlenmez. Seçim kurulları 
yetkileri içindeki düzeltmeleri defterlerin kaldı
rılmasını kovuşturan iki gün içinde bitirmekle 
ödevlidirler. 

Seçim kurulunun kararına razı okuyanların, 
kararın bildirilmesi gününden başlıyarak üç gün 
içinde mahallin asliye hukuk mahkemesine, bu-
lunmıyan yerlerde sulh hukuk yargıçlığına se
çim kurulunun karariyle birlikte başvurarak iti
raz etmeğe hakları vardır. Bu süre bittikten 
sonra itiraz hakki kalmaz. 

Mahkeme itiraz iddialarını ençok altı gün 
içinde kesin olarak karara bağlar. Bu konudaki 
müracaat ve kararlar hiçbir harç ve resme tâbi 
değildir. 

7. Seçim kurullarınca, herhangi bir vatan
daşın adaylığının seçim bürolarında yayılabil
mesi için oyların atılmasından enaz bir hafta 
evvel, seçilmek niteliğini taşıyan vatandaşın bir 
dilekçe ile istekte bulunması lâzımdır. 

Vatandaşın siyasi bir parti tarafından aday
lığının bildirilmesi veyahut o seçim çevresi seç
menlerinden enaz yüz kişinin yazı ile müracaat 
etmeleri halinde de adaylığı yayılır. 

Seçim gününde sandığın yakınında münasip 
bir yere konulacak ilân tahtalarına adayların 
adlan, soyadları, meslek ve sanatlan yazılarak 
ilân edilir. 

8„ Defterlerin asıldığı gün, bunların asılı ka
lacağı süre ile düzeltilmeleri ve mahkemeye mü
racaat ve mahkemece karar verilme süreleri he
saplanarak bu sürelerin sonunu kovuşturan ilk 
Pazar gününe rastlayacak şekilde oyların il 
içinde hangi gün kullanılacağı valinin başkan
lığında il idare kurulu ve daimî komisyonunun 
birlikte toplanması suretiyle kurulacak heyetin 
karariyle belli edilir ve il içinde yayılır* J 
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sandığa atılamaz. 
11. Oyların atıldığı gün öğle paydosu do-

layısiyle seçime ara verilirken sandığın deliği 
üzerine bir kâğıt konulur ve sandık dört tara
fından bir sicimle bağlanıp sicimin düğüm yer
leri ile kâğıdın uçları ve anahtar deliği mühür 
mumu ile ve seçim komisyonu üyelerinin mühür-
leriyle mühürlenir ve oylarını kullanan seçmen
lerin sayısı ile mühürlenme keyfiyeti komisyon 
ile ihtiyar heyeti üyeleri tarafından imzalana
cak bir tutanakla tesbit edilir. Öğleden sonra 
sandık, seçim komisyoniyle sandığın mühürlen
mesi sırasında hazır bulunan ihtiyar meclisi 
üyeleri huzurunda mühürleri muayene edildik
ten sonra açılır ve oyların atılmasına devam edi
lir. 

Oyların alınması süresi dolunca yukarıda 
\ azılı olduğu üzere sandık mühürlenir ve seçim 
süresi içinde kaç seçmenin oyunu kullandığı ve 
sandığın öğle paydosunda ne suretle muhafaza 
edildiği ve en son mühürlenme keyfiyeti bir tu
tanakla tesbit edilerek seçim komisyonu ve ha
zır bulunan ihtiyar meclisi üyeleri tarafından 
imzalanır. 

Gerek seçim günü oy atılmasına ara verildi
ği zaman, gerekse oyların atımının bitmesinden 
seçim kuruluna teslimine kadar geçen süre 
içinde sandığın muhafaza edilmesi seçim komis
yonunun görevidir. Komisyonca lüzum gösteril
diği takdirde sandığın beklenmesi için komis
yon emrine jandarma veya polis kuvveti verilir. 

Seçim komisyonları oyların atılması bittik
ten sonra en kısa zamanda seçim sandıklarını 
mühürlü olarak ve tutanaklariyle bürolarına ait 
seçim defterlerini alındı karşılığında daireleri 
seçim kurullarına teslim etmekle ödevlidirler. 

12. Seçim kurulları, bürolardan getirilen 
sandıkları mühürlerini muayene ederek alır ve 
sandıklardaki oy pusulası zarflarını aşağıda ya
zılı olduğu üzere tasnif eder. 

A) Her sandık açıldıkça içinden çıkan zarf
ların miktarı, büronun seçim defterleriyle büro 
komisyonu tarafından tutulan tutanakla karşı- . 
laştınlır. (Sandıkta oy verenlerin sayısından 
fazla zarf çıkarsa fazlası açılmadan yakılır. Faz
la oy zarfı atanlar hakkında gerekli kovuşturma 
yapılır.) 

B) Yazısı okunamıyan veya seçilenin kim i 
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nacağı günden enaz bir gün evvel seçim kurul
larınca kendilerine teslim edilen oy sandığı ve 
bürolarına ait seçmen defterleriyle birlikte büro 
merkezinde bulunmaları lâzımdır. Büro merke
zinde sandığın konulacağı oy yeri mahallin icap
larına göre seçim komisyonu tâyin ve ilân eder. 

10. —i- Her seçmen kendi oyunu getirip seçim 
bürosundan alacağı zarf içine koyarak sandığa 
atmakla ödevlidir. Bu zarflar önceden seçim 
kurullarınca hazırlanıp mühürlenmiş olarak seç
men sayısınca seçim bürolarına verilecektir. Pu-
susularm düz beyaz kâğıttan olması gerekli olup 
bunlara seçmenlerin imzası, mühürü, adresi ve
ya herhangi işaret konulmıyacağı gibi her zar
fa yalnız bir oy pusulası konur. 

Pusulalara iki isim yasılır, evvelden hazırla
nıp yazılmış veya bastırılmış oy pusulaları da 
kullanılabilir. 

Seçmenler oylarını yalnız adaylara verme
ğe meöbur olmayıp dilediklerine verebilirler. 

Her seçmen ikametgâhının bulunduğu seçim 
bürosundan başka büroda oyunu kullanamaz. 
Seçim komisyonunca her seçmene hüviyeti so
rulur ve gerekirse' hüviyet • cüzdanım göstermesi 
istenebilir. Bu suretle hüviyeti'belli olan seçme
nin seçim defterinde yazılı ismi hizasına imzası 
veya mühürü alındıktan sonra oyunu kullan
masına izin verilir. imza bilmiyan ve mühürü 
ölmıyanlarin•'sol elleri başparmağı bastırılır. Bu 
parmağı oimıyanlarm hangi parmağmm bastı
rıldığı yazr ile açıklanır. 

•Her'seçmen-kendi.oyunu bizzat sandığa atar, 
hiçbir1'sebep ve suretle başkasının adına oy zar
fı sandığa atılamaz. 

11. Sandığa oy pusulaları atılmazdan önce 
seçim komisyonu başkam üyelere ve hazır bu
lunanlara sanlığın boş olduğunu gösterdikten 
ve bu olay bir tutanakla belirtilip komisyon 
üyeleri tarafından imza edildikten sonra dört ta
rafını sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mühürle 
mühürler. Sandığın başka, başka anahtarla açılır 
iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sığacak ka
dar yarığı bulunur. 

"12. Seçim sonunda, seçmen defterlerine göre 
oylarmı kullananların sayısı bir tutanakla belir
tilerek sandık seçim komisyonlarınca' açılır ve 
aşağıda yazılı olduğu üzere hemen tasnif edilir: 

A) Sandık içinden çıkan • oy zarfları sayı* 
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Sandığın açık kalacağı süre saat sekimden 
on dokuza kadardır. Ancak sandık başında oyu
nu kullanmamış seçmenler versa onlar da oyla
rını kullanmadan tasnife başlanamaz. 

9. Büro seçim komisyonlarının, oylarm kul
lanılacağı günden enaz bir gün evvel seçim ku
rullarınca kendilerine teslim edilen oy sandığı 
ve bürolarına ait seçmen defterleriyle birlikte 
büro merkezinde bulunmaları lâzımdır. Büro 
merkezinde sandığın konulacağı yeri mahallin 
icaplarına göre seçim komisyonu tâyin ve ilân 
eder. 

10. Her seçmen kendi oyunu getirip seçim 
bürosundan alacağı zarf içine koyarak sandığa 
atmakla ödevlidir. Bu zarflar önceden seçim 
kurullarınca hazırlanıp mühürlenmiş olarak seç
men sayısınca seçim bürolarına verilecektir. Pu
sulaların beyaz kâğıttan olaaası gerekli olup 
bunlara seçmenlerin imzası, mühürü, adresi ve
ya seçmenin kim olduğunu belli edecek heıfcan-
gi işaret konulmayacağı gibi her zarfa yalnız bir, 
oy pusulası konur. 

Pusulalara iki isim yazılır, evvelden hazır
lanıp yazılmış veya bastırılmış oy pusulaları da 
kullanılabilir. 

Seçmenler oylarını yalnız adaylara vermeğe 
mecbur olmayıp dilediklerine verebilirler. 

Her seçmen, konutunun bulunduğu seçim 
bürosundan başka büroda oyunu kullanamaz. 
Ancak seçim komisyonlarının başkan ve üyeleri 
görevli bulundukları bürolarda oylarını kullana
bilirler. Seçim komisyonunca her seçmene hü
viyeti sorulur ve gerekirse hüviyet cüzdanını 
göstermesi istenebilir. Bu suretle hüviyeti belli 
olan seçmenin seçim defterinde yazılı ismi hiza
sına imzası veya mühürü alındıktan sonra oyu
nu kullanmasına izin verilir. İmza bilmiyen ve 
mühürü olmıyanların sol elleri başparmağı bas
tırılır. Bu parmağı olmıyanların hangi parma
ğının bastırıldığı yazı ile açıklanır. 

Her seçmen kendi oyunu bizzat sandığa atar, 
hiçbir sebep ve suretle başkasının adına oy zar
fı sandığa atılamaz. 

11. Sandığa oy pusulaları atılmazdan önce 
seçim komisyonu başkanı üyelere ve hazır bu
lunanlara sandığın boş olduğunu gösterdikten ve 
bu olay bir tutanakla belirtilip komisyon üyele
ri ta,ra&ödaa, imza edildikten soara dört tara-
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olduğu belli olmıyan pusulalar ve üye olmak ni
teliğini taşımıyan isimler hesaba katılmaz. 

C) ikiden fazla isim yazılmış olan pusula
ların başından başlıyarak yalnız iki isim kabul 
edilir. 

D) Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı 
ve bu pusulalarda aynı isimler aynı sıra ile ya
zılı bulunduğu takdirde pusulalardan yalnız bi
ri (D) bendine göre hesaba katılır ve eğer bu 
pusulalarda başka başka isimler yazılmış veya 
aynı isimler değişik sıra ile yazılmış ise hiçbiri 
hesaba katılmaz. 

E) Pusulaya yalnız bir isim yazılmış ise 
yedek için oy verilmemiş sayılır. 

F) Pusulaya aynı isim iki defa yazılmış 
ise bir defa yazılmış sayılır. 

G) Renkli veya çizgili kâğıda yazılan pu
sulalarla, imzalı, mühürlü veya herhangi bir 
işaret taşıyan pusulalar hesaba katılmaz. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra enziyade oy alanlardan itibaren 
her adayın kaç oy almış olduğu ve kaç oyun 
hangi sebeplerle hesaba katılmadığı bir tutanak
la tesbit edilir. 

Bu tutanak ve bütün oy pusulaları ile zarf
ları, seçim bürolarında tutulmuş olan tutanak
lar ve seçim defterleri, seçim kurulu tarafından | 
mühürlenecek bir zarf içinde seçim dairesinin 
bağlı olduğu ilce merkezi belediye başkanlığına 
teslim edilir. 

Belediye başkanları bu zarflan bir seçim 
dönemi süresince saklamakla ödevlidirler. 

13. Seçim kurulu, 12 nci bentte yazılı tas
nif işlerini her sandık için ayrı ayrı yaptıktan 
sonra aşağıda gösterildiği üzere bir tutanak 
hazırlıyarak hemen mahallin en büyük idare 
âmiri aracılığı ile valiliğe gönderir. 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuriy-

le açıldığı; 
C) Sandıklardan kaç oy zarfı çıktığı ve 

seçim defterleriyle karşılaştırma sonucu; 
D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne su- I 

retle hesaba katılmadığı; 
E) Üyeliği ve yedek üyeliği kimlerin kaç 

oyla kazandığı (en çok oy kazanan üyeliğe ve 
ondan sonra oy kazanan yedek üyeliğe seçilmiş 
sayılır. Eşit oy kazananlar arasmda kur'a çe- I 
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larak, oylarını kullananların sayısını belirten 
tutanakla karşılaştırılır; 

B) Yazısı okunmıyan veya seçilenin kim ol
duğu belli olmıyan pusulalar hesaba katılmaz; 

C) İkiden fazla isim yazılmış olan pusula
ların başından başlıyarak yalnız iki isim kabul 
edilir; 

D) Zarf içinde birden fazla psula çıktığı ve 
bu pusulalarda aynı isimler aynı sıra ile 
yazılı bulunduğu takdirde pusulalardan yalnız 
biri yukarıdaki fıkraya göre hesaba katılnr ve 
eğer bu pusulalarda başka, başka isimler yazıl
mış veya aynı isimler değişik sıra ile yazılmış ise 
hiçbiri hesaba katılmaz; 

E) Pusulaya yalnız bir isim yazılmışsa he
saba katılır; 

F) Pusulaya aynı isim iki defa yazılmışsa 
bir defa yazılmış sayılır; 

G) Renkli veya çizgili kâğıtlara yazılan pu
sulalarla, imzalı, mühürlü veya herhangi bir işa
ret taşıyan pusulalar hesaba katılmaz. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra : 

a) Seçim günü; 
b) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzu-

riyle açıldığı; 
c) Sandıklardan kaç oy zarfı çıktığı ve oy

larını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu; 

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

e) Enziyade oy alanlardan itibaren her ada
yın kaç oy almış olduğu; 

f) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı 
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde 
bunların nelerden ibaret olduğu; 

Bir tutanakla belirtilir. 
Seçim bürolannca tutulmuş olan tutanaklar 

ve seçim defterleri, seçim komisyonları tarafın
dan mühürlenecek bir zarf içinde, seçim bürosu
nun bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. 

13. Seçim kurulu, on ikinci bentte yazılı 
tutanakları tamamen tesbit edildekten sonra, 
aynı esaslar çerçevesinde ve bu tutanakları bir
leştirmek suretiyle ayrı bir tutanak düzenliyerek 
seçim dairesi içinde kimlerin kaçar oy aldıkla
rını belirtir. Ençok oy kazanan üyeliğe ve on
dan sonra oy kazanan yedek üyeliğe seçilmiş sa-
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fini sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mühürle 
mühürler. Sandığın başka, başka anahtarla açı
lır iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sığacak 
kadar aralığı bulunur. Sandık anahtarlarından 
birini başkan, diğerlerini komisyon karariyle 
üyelerden biri muhafaza eder. 

12. Seçim sonunda, seçmen defterlerine göre 
oylarmı kullananların sayısı bir tutanakla be
lirtilerek sandık, seçim komisyonlarınca açılır 
ve aşağıda yazılı olduğu üzere hemen tasnif edi
lir; 

A) Sandık içinden çıkan oy zarfları sayıla
rak. oylarını kullananların sayısını belirten tu
tanakla karşılaştırılır. 

B) Yazısı okunmıyan veya seçilenin kim öl
düğü belli olmıyan pusulalar hesaba katılmaz. 

C) ikiden fazla isim yazılmış olan pusulala
rın başmdan başlıyarak yalnız iki isim kabul 
edilir. 

D) Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı 
ve bu pusulalarda aynı isimler aynı sıra ile yazılı 
bulunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri yu
karıdaki fıkraya göre hesaba katılır ve eğer bu 
pususulalarda başka, başka isimler yazılmış ve
ya aynı isimler değişik sıra ile yazılmış ise hiç 
biri hesaba katılmaz. 

E) Pusulaya yalnız bir isim yazılmışsa he
saba katılır. 

F) Pusulaya aynı isim iki defa yazılmışsa 
bir defa yazılmış sayılır. 

G) Renkli kâğıtlara yazılan pusulalarla, im- I 
zalı, mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belli t 
edecek herhangi bir işaret taşıyan pusulalar he
saba katılmaz. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra: 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzu- ı 

riyle açıldığı; • 
C) Sandıklardan kaç oy zarfı çıktığı ve oy

larını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu; 

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

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak her . 
adayın kaç oy almış olduğu; 

F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı , 
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde \ı 
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kilir. 
F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldı

ğı haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde 
bunların neden ibaret olduğu; 

Valiler üyeliği ve yedek üyeliği kazanmış 
olanların adlarını il içindeki gazetelerden bi
riyle ilân edecekleri gibi kendilerine de yazı ile 
tebligat yaparlar. 

14. 12 nci bende göre düzenlenmiş olan 
tutanaklar, ilk toplantısında genel meclise ve
rilir. Meclis bu tutanağı seçilen üyelerin ka
nunda gösterilen nitelikleri haiz olup olmadık
ları, seçimin yolunda yapılıp yapılmadığı ba
kımlarından ve varsa bu kanundaki ihbar ve şi
kâyetlerle birlikte inceleyerek bir karara bağ
lar. 

Kararın özeti ilgililere tebliğ edilir. İlgili
ler, tebliğ tarihini kovuşturan yirmi gün için
de bu kararlara karşı Danıştaya itiraz edebi
lirler. Bu konudaki itirazlar Danıştayca en geç 
iki ay içinde karara bağlanır. 

Üyelerden birinin kanuni niteliği haiz olma
dığına karar verilirse seçildiği dairenin yedeği 
üyeliğe çağrılır. Seçime fesat karıştırıldığı ka
bul edilirse o dairede seçim yenilenir. 

15. — Seçim kurullarına ve komisyonlarına 
vali ve kaymakamlar seçim işlerinde çalıştırıl
mak için yeteri kadar kâtip verirler. 

Vali ve kaymakamlar yargıç ve yargıç sını
fından olanlarla subay ve askerî memurlar ha
riç olmak üzere bütün memur ve hizmetlileri se
çim işlerinde çalıştırmağa yetkilidirler. 

16. Genel meclis seçimleri için oyların atıl
dığı gün her ne suretle olursa olsun propaganda 
yapılması yasaktır. 

17. Genel meclis seçimine ait bütün masraf
larla görevlendirilecek memur ve hizmetlilerin 
taşınma giderleri ve gündelikleri il özel idare 
bütçelerinden ödenir. 

18. Oyların atıldığı gün söz veya yazı ile 
propaganda yapanlar sükûneti bozanlar ve se
çim komisyonlarının emirlerine riayet etmiyenler 
kolluk kuruluşları aracılığiyle ve gerekirse zor
la men edilmekle beraber haklarında tutulacak 
tutanaklar üzerine sulh hakimlerince 15 güne ka
dar hafif hapis eezasiyle cezalandırılırlar. 

19. Seçim hakkından mahrum olduğu halde 
sahte bir isim ve sıfat takınarak seçime katı-
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yılır, eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden 
yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok olan 
tercih olunur. Çocuk sayısında da eşitlik halin
de kura çekilerek adı önce çıkan sırada evvel 
olur. 

Seçim kurulu düzenliyeceği bu tutanağı he
men mahallin en büyük idare âmiri aracılığiy
le valiliğe gönderir. Valiler üyeliği ve yedek üye
liği kazanmış olanların adlarını il içindeki ga
zetelerden biriyle ilân edecekleri gibi kendileri
ne de yazı ile tebliğ ederler. 

Seçim bürolannea düzenlenmiş olan bütün 
tutanaklar ve seçim defterleri mühürlü bir zarf 
içinde seçim kurulları tarafından dairenin bağlı 
olduğu il. veya ilce belediye başkanlığına teslim 
edilir. Belediye başkanları bu zarflan bir seçim 
dönemi süresince saklamakla ödevlidirler. 

14. Siyasi partilerin temsilcileri seçimde ha
zır bulunmağa yetkilidir. Bu maksatla seçim 
kurullariyle komisyonlarının başkanları, teş
kilât olan yerlerde bu partilerin birer temsilci
lerini seçimde hazır bulunmak için yazı ile da
vet ederler. 

15. —• 13 ncü bende göre düzenlenmiş olan 
tutanaklar, ilk toplantısında genel meclise veri-

. lir. Meclis bu tutanağı seçilen üyelerin kanun
da gösterilen nitelikleri haiz olup olmadıkları, 
seçimin yolunda yapılıp yapılmadığı bakımların
dan ve varsa bu konudaki ihbar ve şikâyetlerle 
birlikte inceliyerek bir karara bağlar. 

Kararın özeti ilgililere tebliğ edilir. İlgili
ler, tebliğ tarihinden başlıyarak yirmi gün için
de bu kararlara karşı Danıştaya itiraz edebilir
ler. Bu konudaki itirazlar Danıştayca en geç 
iki ay içinde karara bağlanır. 

I Üyelerden birinin kanuni niteliği haiz olma
dığına karar verilirse seçilidği dairenin yedeği 
üyeliğe çağırılır. Seçime fesat karıştırıldığı 
kabul edilirse o dairede seçim yenilenir. 

16. Vali ve kaymakamlar, seçim kurulları
na ve komisyonlarına, seçim işlerinde çalıştırıl
mak için yeteri kadar kâtip verirler. 

Vali ve kaymakamlar yargıç ve yargıç sını
fından olanlarla subay ve askerî memurlar dı-
şmda kalan bütün memur ve hizmetlileri seçim 
işlerinde çalıştırmağa yetkilidirler. 

Genel meclis seçimine ait bütün giderlerle 
I görevlendirilecek memur ve hizmetlilerin taşın-

( S. Sayısı : 155 ) 



İçiş. K. 

bunların nelerden ibaret olduğu; 
Bir tutanakla belirtilir. 
Seçim bürolarmca tutulmuş olan tutanaklar 

ve seçim defterleri ile hesaba katılmıyan oy pu
sulaları seçim komisyonları tarafından mühür
lenecek bir zarf içinde, seçim bürosunun bağlı 
olduğu seçim kuruluna teslim edilir. Hesaba 
katılan oy pususulaları komisyon üyeleri ve 
orada hazır bulunanlar önünde yakılır ve bu 
keyfiyet bir tutanakla belirtilir. 

13. Seçim kurulu, on ikinci bentte yazılı tu
tanakları tamamen teslim aldıktan sonra, aynı 
esaslar çerçevesinde ve bu tutanakları birleş
tirmek suretiyle ayrı bir tutanak düzenliyerek 
seçim çevresi içinde kimlerin kaçar oy aldıkla
rını belirtir. En çok oy kazanan üyeliğe ve on
dan sonra oy kazanan yedek üyeliğe seçilmiş sa
yılır. Eşit oy kazananlardan evli olan, evliler
den yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok 
olan tercih olunur. Çocuk sayısında da eşitlik 
halinde kura çekilerek adı önce çıkan sırada ev
vel olur. 

Seçim kurulu, düzenliyeceği bu tutanağı he
men mahallin en büyük idare âmiri aracılığiyle 
valiliğe gönderir. Valiler üyeliği ve yedek üye
liği kazanmış olanların adlarını il içindeki ga
zetelerden biriyle ilân edecekleri gibi kendilerine 
de yazı ile bildirirler. 

Seçim bürolarmca düzenlenmiş olan bütün 
tutanaklar ve seçim defterleri ve diğer evrak 
mühürlü bir zarf içinde seçim kurulları tarafın
dan çevrenin bağlı olduğu il veya ilce belediye 
başkanlığına teslim edilir. Belediye başkanları 
bu zarfları bir seçim dönemi süresince saklamak
la ödevlidirler. 

14. — Seçime katılan siyasi Partilerin temsil
cileri oyların sandığa atılması açılıp tasnif 
edilmesi sırasında seçim kurulu ve komisyonla
rında hazır bulunmağa yetkilidirler. Bu mak
satla seçim kurulları başkanları, teşkilâtı olan 
yerlerde bu partilerin birer temsilcilerini seçim
de hazır bulunmak için yazı ile davet ederler. 
Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar kendi
leri seçim kurul ve komisyonlarında bulunabile
cekleri gibi temsilcilerini de gönderebilirler. 

15. — 13 ncü bende göre düzenlenmiş olan 
tutanaklar, ilk toplantısında genel meclise ve
rilir. Meclis bu tutanağı seçilen üyelerin kanun-
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lanlar 15 günden aşağı olmamak üzere hafif ha
pis cezasiyle cezalandırılırlar. 

20. Ya bizzat seçilmek veya başka birini 
seçtirmek kasdiyl'e seçmenleri tehdit edenler 15 
günden aşağı olmamak üzere hafif hapis ile be
raber 100 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezasiyle tecziye olunurlar. 

21. Seçim sandığının yetkisi dışında alan, 
açan, seçim işine ait resmî kâğıt ve defterleri ve 
belli süre ile açıkta duran seçimle ilgili ilânları 
ve oy pusulalarını çalan veya parçalıyanlar ve 
seçim işini zorlaştıranlar hakkında bir aydan aşa
ğı olmamak üzere hafif hapisle beraber ayrıca 
25 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası 
hükmedilir. 

22. Seçimi idare eden seçim kurulu veya se
çim komisyonlarınca bunlar emrine verilecek 
memur ve hizmetlilerden bir veya birkaçı veya 
hepsi her ne suretle olursa olsun seçimin kanun 
hükümleri çerçevesinde yapılmasına ve seçmen
lerin oylarını serbestçe kullanmalarına engel 
olurlarsa ve tarafsızlıklarını bozarlarsa altı ay
dan aşağı olmamak üzere hafif hapis veya 50 li
radan 200 liraya kadar hafif para cezasiyle veya 
bu cezalardan her ikisiyle birlikte cezalandırı
lırlar. 

23. Bu kanuna göre seçim işlerinde çalıştı
rılmaları vali veya kaymakamlarca uygun görü
len memur ve hizmetlilerden verilen görevi mak
bul bir özüre dayanmaksızın kabul etmiyenler-
den 5 liradan 25 liraya kadar ve bu görevlere 
tâyin edilenlerin görevlerini kabul etmelerine 
engel olanlardan 10 liradan 50 liraya kadar hafif 
para cezası almır. Bu cezalar seçim yapılan ye
rin en büyük mülkiye üstü tarafından verilir. 

Bu cezalara karşı itiraz ve temyiz olunamaz. 
Para cezalarını ödemiyenler hakkında vali veya 
kaymakamlıkça gönderilecek yazı üzerine Cum
huriyet Savcığmda para cezasının hapse çevril
mesi sulh ceza yargıçlığından istenir. Sulh ce
za yargıçlığı yalnız evrak üzerinde inceleme ya
parak her bir lira için bir gün hafif hapis edilme
lerine karar verir. Hapis müddeti bir ayı geç
mez bu kararlar temyiz olunmaz. 

24. Genel meclis seçim işlerinde memuriyet 
nüfusunu kötüye kullanan memurlar Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine göre cezalandırı
lırlar. 

Ad. K. 

ma giderleri ve gündelikleri il özel idare büt
çesinden ödenir. 

17. Genel Meclis seçimleri için oyların atıl
dığı gün her ne suretle olursa olsun seçimin dü
zenini bozacak fiil ve hareektlerde bulunmak ve 
propaganda yapmak yasaktır. 
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da gösterilen nitelikleri haiz olup olmadıkları, 
seçimin yolunda yapılıp yapılmadığı bakımla
rından ve varsa bu konudaki ihbar ve şikâyet
lerle birlikte ineeliyerek bir karara bağlar. 

Kararın özeti ilgililere tebliğ edilir. İlgili
ler, tebliğ tarihinden başlıyarak yirmi gün içinde 
bu kararlara karşı Danıştaya itiraz edebilirler. 
Bu konudaki itirazlar Danıştayca en geç iki ay 
içinde karara bağlanır. 

Üyelerden birinin kanuni niteliği haiz olma
dığına karar verilirse seçildiği çevrenin yedeği 
üyeliğe çağrılır. Seçime fesat karıştırıldığı ka
bul edilirse o çevrede seçim yenilenir. 

16. — Vali ve kaymakamlar, seçim kurulları
na ve komisyonlarına seçim işlerinde çalıştırıl
mak için yeteri kadar kâtip verirler. 

Vali ve kaymakamlar yargıç ve yargıç sını
fından olanlarla subay ve askerî memurlar dı
şında kalan bütün memur ve hizmetlileri seçim 
işlerinde çalıştırmağa yetkilidirler. 

Genel ımeclis seçimine ait bütün giderlerle, j 
görevlendirilecek memur ve hizmetlilerin taşın
ma giderleri ve gündelikleri il özel idare bütçe
sinden ödenir. 

17. — Bu kanuna göre seçim işlerinde çalış
tırılmaları vali veya kaymakamlarca uygun gö
rülen memur ve hizmetlilerin verilen görevi 
makbul bir özüre dayanmaksızın kabul etmiyen-
lerden beş liradan 25 liraya kadar ve bu görev
lere tayin edilenlerin görevlerini kabul etme- I 
lerine engel olanlardan on liradan 50 liraya ka
dar hafif para cezası alınır. Bu cezalar seçim ya- I 
pılan yerin en büyük mükiye üstü tarafından 
verilir. Bu cezalara karşı itiraz veya temyiz 
olunamaz. I 

18. — Genel meclis seçimleri için oyların | 
atıldığı gün her ne suretle olursa olsun seçimin j 
düzenini bozacak fiil ve hareketlerde bulunul- i 
ması, propaganda yapılması yasaktır. 

I 
I 
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25. Genel meclis seçimlerini ilgilendiren ka
mu dâvalarında zaman aşımı süresi hükümden 
evvel 6 ay ve hükümden sonra bir yıldır. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3578 sayılı ka
nunla değiştirilen 108 nci maddesi aşağıdaki §e-
kf.il de değiştirilmiştir. 

i l genel .meclislerinin süresi Eylülün birinci 
gününden başlamak ve her üç yılda bir üyelerin 
yarısı yeniden seçilmek üzere altı yıldır. Seçim dö
nemi bitmeden önce meclis fehedilir veya infisah 
ederse yeniden seçilecek meclis eski meclisin 
süresini tamamlar. Bir seçim dönemi içinde ye
niden kurulmuş veya kurulacak olan illerin ge
nel meclislerine ait süreler de diğer genel mec
lislerin süresiyle birlikte sona erer. Seçim dö
nemi sonunda seçimin yenilenmesine imkân gö
rülmezse Bakanlar Kurulu karariyle süre bir 
yıl uzatılır. Bu takdirde uzatılan süre gelecek 
meclisin döneminde geçmiş sayılır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 110 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üyelerden çekilen, ölen veya süresi bitmeden 
evvel başka bir ile ikametgâhını aktaran veya
hut üye olmak niteliğini kaybedenlerin yerleri
ne hangi seçim dairesinden seçilmişi erse o daire
nin yedeği evvelki üyenin süresini bitirmek üzere 
getirilir. Yedek üye de genel meclise üye olarak 
katıldıktan sonra üyelik açışlırsa o dairede ye
niliden seçim yapılır. Bu suretle seçilecek üye de 
yerine seçildiği üyenin süresini doldurur. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 111 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İl genel meclisleri yılda bir defa Eylülün bi
rinci günü toplanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım
lanmasından sonra ilk genel meclis seçimi 1946 
yılı Temmuz ayı içinde yapılır. 

i 
i 

( S. Sayısı 

Ad. K. 

Madde 108. — İl genel meclislerinin süresi 
Eylülün birinci gününden başlamak ve her üç 
yılda bir üyelerin yarısı yeniden seçilmek üze
re altı yıldır. Seçim dönemi bitmezden önce 
meclis feshedilir veya infisah ederse yeniden 
seçilecek meclis eski meclisin süresini tamamlar. 
Bir seçim dönemi içinde yeniden kurulmuş veya 
kurulacak olan illerin genel meclislerine ait 
sürelerde diğer genel meclislerin süresiyle bir
likte sona erer. Seçim dönemi sonunda seçimin 
yenilenmesine imkân görülmezse Bakanlar Ku
rulu karariyle süre bir yıl uzatılır. Bu takdirde 
uzatılan süre gelecek meclisin dönemine geçmiş 
sayılır. 

Madde 110. —• Üyelerden çekilen ölen veya 
süresi bitmeden evvel başka bir ile ikametgâhım 
aktaran veyahut üye olmak niteliğini kaybeden
lerin yerinde hangi seçim dairesinden seçilmiş-
lerse o dairenin yedeği evvelki üyenin süresini 
bitirmek üzere getirilir. Yedek üyede genel 
meclise üye olarak alındıktan sonra üyelik açı
lırsa o dairede yeniden seçim yapılır. Bu su
retle seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin sü
resini doldurur. 

Madde 111. — îl genel meclisleri yılda bir 
defa Eylülün birinci günü toplanır. 

EK MADDE 1. — Milletvekili Seçimi Kanu
nunun ceza hükümleri faslında yazılı 36, 37, 38, 
39, 40, 41,.42, 43, 44, 45 ve 46 nci maddeleri İl 
!,enel meclisi seçimlerinde de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yayınlanma
sından sonra ilk genel meclis seçimi 1946 yılı 
Temmuz ayı içinde yapılır. 
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Madde 108. — İl genel meclislerinin süresi 
Eylül ayından başlamak ve her üç yılda bir üye
lerin yarısı yeniden seçilmek üzere altı yıldır. 
Seçim dönemi bitmezden önce meclis feshedilir 
veya infisah ederse yeniden seçilecek meclis 
eski meclisin süresini tamamlar. Bir seçim dö
nemi içinde yeniden kurulmuş veya kurulacak 
olan illerin genel meclislerine ait süreler de di
ğer genel meclislerin süresiyle birlikte sona erer. 
Seçim dönemi sonunda seçimin yenilenmesine 
imkân görülmezse Bakanlar kurulu karariyle 
süre bir yıl uzatılır. Bu takdirde, uzatılan sü
re gelecek meclisin döneminde geçmiş sayılır. 

Madde 1.10. — Üyelerden çekilen, ölüm ve
ya süresi, bitmeden evvel başka bir ile konu
tunu nakleden veyahut üye ulamak niteliği
ni kaybedenlerin yerlerine hangi seçim çev
resinden seçilmişlerse o çevrenin yedeği evvel
ki üyenin süresini bitirmek üzere getirilir. Ye
dek üye de genel meclise üye olarak alındıktan 
sonra üyelik açılırsa o çevrede, son genel Mec
lis seçimi için hazırlanan defterler esas tutula
rak, yeniden seçim yapılıi". Bu suretle seçile
cek üye, yerine seçildiği üyenin süresini doh 
durur. 

Madde 111. — İl genel meclisleri yılda bir 
defa Eylülün ilk yarısı içinde toplanır. Seçim. 
den sonra ilk toplanma günü valilerce, diğer 
toplanma günleri il genel meclislerince kararlaş
tırılır. 

Ek madde — Milletvekilleri Seçimi Hakkın
da Kanun ceza hükümleri bölümündeki 30, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve ve 46 ncı madde
leri hükümleri il genel meclisi seçimlerinde de 
uygulanır. 

Geçici madde — Bu kanunun yayınlanma
sından sonra ilk genel meclis secimi 194(5 yılı 
Ağustos ayı içinde yapılır. 
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MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 

25 . I V . 1946 
Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 
Tarım Bakam 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Ad. K. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 155 ) 



— 25 — 
îçiş. K. 

MADDE 2. — Adalet komisyonunun ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 3. — Adalet komisyonunun üçüncü 
maddesi aynen 
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S. Sayısı: 157 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kurulnş ve Me
murları Kanununda değişiklik yapılmasına dair olan 
3820 sayılı kanuna ek kanun tasansı ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/566) 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt: 71 - 508 ,6/906 1 Nisan 1946 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair olan 3820 sayılı kanuna ek olara adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 21/3/1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kamın tasarısının. gerekçe 
ve ilişiği cetvel ile birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Havai seyrüsefere mahsus Beynelmilel Sıhhi mukaveleye 1 . XI I . 1934 tarih ve 2593 sayılı ka
nunla Cumhuriyet Hükümetimizin iltihak etmiş olduğu ve bu mukavele gereğince yabancı memle
ketlerden memleketimize gelen tayyarelerin sıhhi işlerinin ve tıbbi muayenelerinin yapılmasını temin 
için 1938 yılı sonunda Yeşilköy, Ankara ve Adana'da olmak üzere üç yerde havai seyrüsefer sağ
lık teşkilâtı kadrosu hazırlanmış ise de; İkinci dünya harbinin meydana gelmesi üzerine bu işe ait 
kanun tasarısı geri bırakılmaka beraber harbin devem ettiği süre içinde arasıra yabancı memleket
lerden gelen tayarelerin sağlık durumu; Yeşilköy ve Ankara Hükümet tabiplikleri vasıtasiyle yapıl
makta idi. 

Avrupa'da harp sona ermiş, normal durum geri gelmeğe başlamış olduğundan her tarafta çok 
gelişerek büyük önem kazanmış olan hava faaliyetinin yurdumuzda da ileri derecede inkişaf etmekte ol
duğu görülmektedir. Bu cümleden olarak daha şimdiden bir kaç yabancı memleket ile yurdumuz arasında 
hava hatları tesis edilmiş ve diğer bazı hatların da kurulmak üzere olduğu haber alındığından yurdu
muzu havayollariyle gelmesi muhtemel bulaşıcı hastalıklardan korumak, sağlığı koruyacak köklü 
tedbirler almak ve yukarda sözü geçen beynelmilel sıhhi mukavele hükümlerini yerine getirmek 
üzere yapılması istenilen sağlık teşkilâtı hakkında Havayolları Genel Müdürlüğüne başvurularak 
harpten sonra yurdumuzdan geçecek havayolları giriş kapılarının Yeşilköy, Ankara, Adana, izmir 
ve Elâzığ olacağı öğrenilmiştir. 

Binaenaleyh havai seyrüsefer sağlığını korumak üzere en ziyade yabancı tayarelerin Yeşilköy, 
Ankara ve Adana'ya gelmesi gözönüne alınarak şimdilik bu üç yerde sağlık işlerine bakmak üzere 
bir tabip, bir kâtip ve tephirci ve bir de koruyucudan ibaret üç kişilik kadroya ihtiyaç görülmüş 
ve bunun için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 3017 sayılı teşkilât ve Memurin kanununda 4eği-



çiklik yapılmasına dair 3820 sayılı kanuna bağlı kadro cetveline eklenmek üzere ilişik kadro cetveli 
hazırlanmıştır. 

Bu kadro için gereken aylık ödenek (bütçeye ayrıca bir ilâve yapılmadan) Genel Müdürlük teş
kilâtında münhal bulunan bazı memuriyetler 1946 yılı gider bütçesiyle mevkuf tutulmak suretiyim 
sağlanmış ve buna ait kanun tasarısı, kanuniyet kesbetmek üzere ilişik olarak sunulmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 17 . İT . 1946 

Esas No. 1/566 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı .Teşkilât ve Memurlar Kanununda değişik
lik yapılmasına dair olan 3820 sayılı kanuna ek 
olarak adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 21 . III . 1946 tarihinde Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
Komisyonumuzda Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının temsilcisi de hazır olduğu halde gö
rüşüldü : 

Havai seyrüsefere mahsus Milletlerarası Sıh
hi mukaveleye 1.XII.1934 ve 2593 sayılı kanunla 
Cumhuriyet Hükümetimiz de iltihak etmiş ve bu 
mukavele hükümlerine göre yabancı memleket
lerden gelen tayyarelerin sıhhi işlerinin göste
rilmesi ve tıbbi muayenelerinin yapılması gerek
li bulunmuştur. 

Bugüne kadar bu işler Hükümet tabip
leri tarafından görülmekte ise de İkinci 
cihan harbinin sona ermesi dolayısiyle 
hava seyrüseferlerinin yakın bir gelecekte ar
tacağı ve yurdumuzdan geçecek havayol
ları giriş kapılarının Yeşilköy, Ankara, 
Adana, îzmir ve Elâzığ'da olacağı öğrenilmiş 
bulunmaktadır. Bu sebeple hem sözü geçen bey
nelmilel sıhhi mukavele hükümlerini yerine ge
tirmek, hem de yabancı memleketlerden gelmesi 
muhtemel bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 
gerekli tedbirler almak düşüncesiyle şimdilik 
Yeşilköy, Ankara ve Ad&na'da olmak üzere üç 

yerde bir tabip, bir kâtip ve tephirci ve bir d§ 
koruyucudan ibaret üç kişilik kadrolu teşkille
rin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 3017 
sayılı ve Teşkilât ve Memurin Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 3820 sayılı kanuna bağlı 
kadro cetevllerine eklenmesi teklifi Komisyonu
muzca da yerinde görülmüştür. 

Ancak: Hava seyyahlarından bulaşıcı hasta
lığı olanların istasyondan şehir hastanelerine 
nakledilinciye kadar muhiti bulaştırmasını göz-
önünde tutan Komisyonumuz ilk firsatta Ba
kanlığın bu istasyonlarda birer tecrithane tesis 
etmesinin zaruri olduğunu kayıt ve işaret ede
rek maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna 
gönderilmek üzere tasan Yüksek Başkanlığa su
nuldu. 
Sağlık ve Sos. Yar. Ko. Başkanı Sözcü 

Kütahya Maraş 
Dr. A. S. Delilbaşt Dr. K. Bayizit 

Kâtip 
Amasya Bilecik Burdur 

Z. Tarkan Dr. M. Suner Dr. A. R. Yeşilyurt 
Denizli Edirne Gazianteb 

Dr. H. Berkman Dr, F Memik Dr. Canbolat 
Konya M/alatya 

Dr. O. Ş. Uludağ Dr. C. özelçi 
Manisa Ordu 

Dr. S. E, Kâatçılar Dr, Z, M, Şt*er 
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Bü4$# Komisyonu r*pöru 

T. B. Af. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/566 
Karar No. 111 

4 .VI . 1946 

Yük** Başkanlığa 

3017 sayilı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı T&jikilâtve Memurin Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair edan 3820 sayılı kattöııaek ola
rak adı geçen Bakanlrkça hazırlanan ve Başba
kanlığın 1 Nisan 1946 tarih ve 6/906 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarı
sı Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapo-
riyle biriikt* Komisyonumuza, varilmdkl* Hü
kümetin yetkili tetiasilcileri h a a r oldukları' hal
de okundu ye incelendi. 

Bu tasan, Uluslararası Sağlık Mukavelesi
nin bir hükmünü yerine getirmek ve memleke
timize hariçten - hava taşıttarr-vas^Bt%4« gefe-
bilecek bulaşıcı hastalıkların vayılmsâma efcgel 
olmak maksatlariyle. hazırlanmıştır. Şimdilik 
Yeşilköy, Ankara ve Adanana birer doktorla 

ikişer memur bulundurulması Komisyonumuzca 
dâ yerinde görülmüş ve tasarı aynîyle kaBul 
edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa ıtaMÜur. 

Başkan Söseü Kâtip 
'Pekad Kİie İstanbul 

H. N. Keşmir T. B. Balta F. öymen 
Aydın Burdur Çanakkale 

R. Alpman Ş. Engineri 8. t. Arsal 
Diyarbakır Eskişehir Giresun 

#. Vfağ/ Yi Abadım M. Akkaya 
Giresun Hatay istanbul 
A. Sayar H. Selçuk î. ff. Ülkmm 
Kütahya Manisa Trabaon 

H. Pekcan F\ Kurdoğlu M. S. Anamur 

(U^m^lt:.^!1) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ { 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Ynrdım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair olan 3820 sayılı kanuna ek ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller SağlıkGe-
nel Müdürlüğünce lüzum görülecek hava mey
danlarında teşkilât kadrolariyle kayıtlı kalmak 
şartiyle birer havayolları itasyonu sıhhi .denet
leme jmerkezi açılır. '*'..• 

MADDE 2. — 13 . V ; 1940 tarihli ve 3820 
sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kad
rolara bağlı cetvelde gösterilen kadrolar eklen
miştir. : ' : . , 

MADDE .3. — Bu kanun yayım tarihinde yü-
rürüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunim hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür; •/: 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Adalet Bakanı 
B. TM 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H* Saka 

Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakam 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
fvCÖşka/h ' 

-JUJLşştıma Bakam 
•;.>:• >A W. Cebesoy 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Strrt Doy 

Sağlık ve Sosyal 

Yardim Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakam 
R.Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. 8. Irmak 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Havayolları istasyonları sıhhi denetleme 
merkezleri 

D. Kadronun adı 

7 Tabip 
12 Kâtip ve tephirci 

Sayı Aylık 

60 
25 

»-•-« 
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S Sayısı: |58 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1600) 

T. G. 
Başbakanlık 90 . V . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-567 6/1280 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki kanuna geçici bi-r mad
de eklenmesine dair Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . V . 1946 tarihin
de YüKsek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu arzederim. 

-* Başbakan 
_ Ş. Saraçoğlu 

f 
Gerekçe 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 29 . V . 1936 tarihli ve 
2997 sayılı kanun, bu teşkilâtta yer alacak memurlardan Teadül Kânunlarının aradığı genel şart ve 
nitelikler dışında Tapu ve Kadastro Mektebinden çıkmış olmak ve belli sürelerle tapu teşkilâtında 
hizmet etmiş bulunmak gibi özel şartlar da aramaktadır. 

Tapti ve Kadastro okulundan her yıl mezun olan az sayıdaki memur ve öğrencilerin yine Teş
kilât Kanununa göre doğrudan doğruya il ve ilce tapu veya fen memurluklarına tâyin edilebilme
leri için iki veya üç yıl hizmet etmek zorunda bulunduklarından merkez ve taşra teşkilatındaki açık 
memurlukları kapamak imkânı hâsıl olmamakta ve bu sebeple birçok il ve ilçelerimizde ve bilhassa 
yeniden teşkil edilen ilçelerde tapu teşkilâtı kurulamamaktadır. 

Gayrimenküllere müteallik bütün haklara, intikallere ve temliki tasarruflara taallûk eden ve 
vatandaşlarla en sıkı temas olması lâzımgelen tapu dairelerinin kapalı kalmaması için buralara 
memur bulunması ve münhallerin biran evvel kapatılması zarureti aşikârdır. Bunu sağlamak 
için lise veya orta mektep mezunlarından veya tapu idareleri tâli memurları arasından ehilleri 
Seçilerek ve ledelhace bunların kısa devreler içinde kurstan veya imtihandan geçirilmek suretiyle 
ivedili olarak görev başına sevkedilmeleri düşünülmüş ve beş yıl süre Teşkilât Kanununun aradı
ğı özel şart ve niteliklerin aranmaksızın bu amacın sağlanması maksadiyle bağlı tasarı düzenlen
miştir. _ _ ^ 



- a -
Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/600 
Karar No. 21 

25 .V . 194Û 

Yüksek Başkanlığa 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında Adalet Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 13 . V . 1946 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun tasarısı komisyonumuza da hava
le edilmesi üzerine kapsadığı hükümler Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü hazır olduğu halde in
celendi . jtJ 

Tapu ve Kadastro Okulundan mezun olan öğ
rencilerin doğrudan doğruya tapu veya fen me
murluklarına tâyin edilebilmeleri için iki vaya 
üç yıl hizmet etmek mecburiyetinde bulunmaları 
günden güne genişliyen merkez veya taşra teş
kilatındaki boşlukları kapamak imkânını verme
diğinden teşkilât kanununda yazılı özel şartları 
haiz talip bulunmadığı takdirde beş senelik bir 
müddet için bu şartlan haiz olmıyanlardan ehli

yeti bu ödevleri ifaya yeter derecede oldukları 
anlaşılanların da tâyinlerine cevaz verilmesi bir 
zarureti karşılamak bakımından komisyonumuz
ca da muvafık görülerek tasarının aynen kabu
lüne oybirliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Başkanı Sözcü 

Kayseri 
B. Özsoy 

Antalya 
N. Aksoy t 
Kastamonu 
A. Binkaya 
Mardin 
E. Ergin 

Urfa 
K. Berker 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Kocaeli 
8. Artel 

Rize 
8. A. Dilenire 

Kâtip 
Manist 

F. Uslu 
İstanbul 

K. G. Berksoy 
Konya 

H. Karagülle 
Sinob 

C. Atay 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B, M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/600 
Karar No. 112 

4. Yi. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Adalet Bakanlığınca hazırlanan 
ve Basbakanliğm 20 . V .1946 tarih ve 6/1280 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı, Adalet Komisyonu raporiyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle okundu ve incelendi. 

Tapu ve Kadastro Mektebinde meslek tahsili 
görerek yetişenlerin sayısı az olduğundan memur 
ihtiyacının bunlarla karşılanamadığı ve beş yıl 
süre ile hariçten de aranan vasıfta memur alına
bilmesi yetkisinin istenildiği anlaşılmış ve bu 
maksatla hazırlanan tasan Komisyonumuzca da 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Aydın 

R. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. Vllğ 
Giresun 
A. Sayar 
Kütahya 
H. Pekcan 

Sözcü 
Rize 

T. B. Balta 
Burdur 

Ş. Engineri 
Eskişehir 

istanbul 
F. Öymen 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
Y. Abadan M. Akkaya 

Hatay istanbul 
H. Selçuk 1. H. Ülkmen . 

Manisa Trabzon 
F. Kurdoğlu M. 8. Anamur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tdsküât ve 
Vazifeleri hakkındaki kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 29 . V . 

1936 tarihli ve 2997 sayılı kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

« GEÇİCİ MADDE 5. — Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kadrolarına 
dâhil her derece ve sınıftaki memurluklara, bu 
kanunda yazılı özel şartları taşıyan kimse bu
lunmadığı takdirde bu şartlar aranmaksızın beş 
sene süre ile memur tâyin edilebilir >. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

Başbakan Adliye Bakam 
Ş. Saraçoğlu M. ökmen 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

İçişleri Bakanı 
Hümi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Strrt Bay 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakam 
A. F. Gebesoy 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Çalışma Bakan 
Dr. S. Trmak 

••+• • * • « 
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