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İ. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanu
nuna iki madde ile bu kanunun 13 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihasının 
görüşülmesi için muvakkat bir encümen kuruldu. 

Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
Nevşehir kazasına bağlı Avcılar köyü hududu 
dahilindeki «Göreme» harabelerine lâyık olduğu 
'ilginin gösterilmesi hakkında ne düşünüldüğüne 
dair şifahi sual'ine Devlet Vekili Mükerrem Sa-
rol cevap verdi. 

Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, gi
yim ve yiyim maddelerinde indirme tedbirleri
nin mümkün olup olmadığına ve bâzı fiyatlarda 
gayritabiî yükselmeler mevcut ise mâni olmak 
için fiyat kontrolü usulünün kâfi olup olma
dığına dair İktisat ve Ticaret Vekilinden ve, 

Memleketimizin muhtelif bölgelerindeki zira
at nevilerinin durumuna dair Ziraat Vekilinden 
şifahi sualleri, alâkalı vekiller hazır bulunmadı

ğından gelecek inikada bırakıldı. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrük 

Muhafaza Umum Kumandanlığı işçilerine ilâve 
tediye yapılması hakkındaki kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi üzerinde bir müddet müzake
re cereyan ettikten sonra Çalışma Encümenine 
iadesi kabul edildi. 

Millî Müdafaa Vekâletine ait iş yerlerinde 
çalıştırılan işçilere ilâve tediye yapılması hak
kındaki kanun lâyihası da, Çalışma Encümeni
ne iade edildi. 

30 . VI . 1954 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Bolu Mebusu 

E. Budakoğlu 1. Gülez 
Kâtip 

İstanbul Mebusu 
F. Tekil ı 

Sualler 

Tahrirî sualler 

1. — Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'in, 
memleketimizin muhtelif bölgelerinin mahsul 
durumuna ve önümüzdeki senelerde buğday ih
racatının nasıl yapılacağına dair tahrirî sual 

takriri, Ziraat, İktisat ve Ticaret vekâletlerine 
gönderilmiştir. (7/5) 

2. — Tekirdağ Mebusu İsmail Hakkı Ak-
yüz'ün, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 12 
maddelik özel emrine dair tahrirî sual takriri, 
Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir. (7/6) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Çeltik Ekimi kanunu lâyihası (1/31) 

(Ziraat, Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, 
Adliye ve Bütçe -encümenlerine) 

2. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 
ncü maddelerinin, değiştirilmesine ıdair kanun 
lâyihası (1/32) (Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar 
ve Bütçe encümenlerine) 

3. — 19 Eylül 1949 tarihinide Cenevre'de ak-
dolumain «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on 
^kine ve «Halen işgal altındaki memleketler ve 
topraklara mütedair Protokol» e iltihakımız 
hakkında kanun lâyihası (1/33) (Hariciye ve 
Nafıa encümenlerinle) 

4. — 'Sanayi stamdardizasyon uzmanı celbi 
hususumda Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 
Teşkilâtı üe ^kdolunan 8 sayılı Ek Anlaşmanın 

tasdiki hakkımda kanun lâyihası (1/34) (Harici
ye ve İktisat encümenlerinle) 

5. — Şap Hastalığı Avrupa Mücadele Ko
misyonu Kuruluş Anlaşmasına iltihakımız hak
kımda kanun lâyihası (1/35) (Hariciye ve Ziraat 
en cüm enlerine) 

6. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği kanunu lâyihası (1/36) (Ziraat ve Adliye 
encümenlerine) 

Tezkereler 
7. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1950 yılı 

Bilançosu ile kâr ve zıarar hesaplarına ait ra
porun gönderildiğinle ıdair Başvekâlet tezkeresi 
(3/32) (Bütçe ve Ziraat encümenlerinden kuru* 
lan Muhtelit Encümene) 

8. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1951 yılı 
Bilançosu ile ıkâr ve zıarar hefcapl&ruma ait ra* 

_ 290 
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•porun gönderildiğine ıdair Başvelkâlet tezkeresi 
'(3/33) (Bütçe ve Ziraat encümenlerinden kuru
dan Muhtelit Encümıene) 

9. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1962 yılı 
-Bilançosu ile ikâr ve zarar hesaplarınla ait ra
porun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/34) (Bütçıe ve Ziraat encümenlerinden kuru
lara Muhtelit Encümene) 

Mazbatalar 
10. — 1954 Malî yılı Muvazene! Umumiye 

Kanununa 'bağlı (A/l) işaretli 'cetvelde münâ
kale yapılması» hakkımda kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/29) (Ruznameye) 

11. — Devlet Havayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkımda 
(kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/27) (Ruznameye) 

1954 C : 1 
12. — istanbul 'Teknik Üniversitesi 1964 yılı 

Bütçe Kanununa »bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde .değişiklik yapılması hakkında ka* 
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/28) (Ruznameye) 

13. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Kanununa iki madde ile bu kanunun 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâ
yihası ve Muvakkat Encümıen mazbatası (1/30) 
(Ruznamıeye). 

14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1953 
Araluk ve 1954 Ocak, Şubat .ayları hesabu hak
kında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni maz
batası (5/1) (Ruznameye) 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 
Mart, Nisan, Mayıs aylan hesabi hakkında Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/2) 
(Ruznameye) 

B Î R Î N C Î CETSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 
KATİPLER : Sedat Baran (Çorum), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Denizli seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 

REİS 
yorum, 

Çoğunluğumuz vardır, celseyi açı-

4. — TAHLİFLER 

1. — Bolu Mebusu Sabrİ Çonkar'tn tahlifi. 

RElS — Bugün gelmiş bulunan Sabri Çonkar 

yemin için lütfen kürsüye buyursun, 

(Sabri Çonkar (Bolu) yemin etti.) 

5. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — İstanbul Mebusu Kemal Atay'm meb
usluktan istifası 

REÎS — Riyaset Divanının sunuşu bir takrir 
var, okuyoruz, 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1912 senesinde asistanlık ile başlıyan ve bu

gün 42 seneye vâsıl olan hocalık hayatımda daha 

verimli bir uzuv olarak çalışabileceğime kanaat 
getirdiğim cihetle, milletvekilliği gibi yüksek ve 
kudsi vazifeden affımı rica 'ile derin saygılarımı 
arz ederim Sayın Başkan. 

6.V.1954 
Tıp Fakültesi 2 nci Cerrahi Kliniği 

Ord. Profesörü 
Kemal Atay 

- 2 9 7 
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6. — SUALLER VB CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
giyim ve yiyim maddelerinde indirme tedbirle
rinin mümkün olup olmadığına ve bâzı fiyatlarda 
gayritabiî yükselmeler mevcut ise mâni olmctik 
için fiyat kontrolü usulünü\n kâfi olup olmadığına 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/4) 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekili bulunmadı
ğı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2, — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
memleketimizin muhtelif bölgelerindeki ziraat 
nevil&rinin durumuna dair sualine Ziraat Vekili 
Nedim Ökmen'in şifahi cevabı (6/5) 

REÎS — Sual okunacaktır. 

T. B. M. M.Reisliği Yüksek Makamınca 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Ta

rım Vekili tarafından cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmas-ım saygı ile arz ederim. 

Niğde Milletvekili 
H. Hayati Ülkün 

Soru : Memleketimizin muhtelif bölgelerinde 
ve muhtelif ziraat nevilerine göre yağmur ve di
ğer tabiat şartları ve hastalık ve haşere âfetleri 
durumunun ve bu neticeye bağlı mahsul tahmini 
ve hayvan yiyeceği hakkında melhuz tedbirlerin 
ne olduğu? 

Bu sualiminj Meclisin yaz tatilinden evvel ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

REÎS — Ziraat Vekili." 
ZİRAAT VEKÎLÎ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, Hasan Hayati 
arkadaşımızın suallerine cevap veriyorum : 

1. Umumi hububat istihsalimizin yüzde dok
sanına yakın bir kısmını yetiştiren başlıca üç nrıın-
takamız; Orta - Anadolu, Trakya ve 'Cenubişarki -
Anadolu mmtakal arıdır. Bunlardan Orta - Ana
dolu mıntakasmda 1953 Sonbaharının çok ku
rak geçmiş ve sühunetinin de normalden daha 
evvel bir zamanda ve âni olarak sıfırın altına düş
müş ve Kışın çok uzun ve soğuk devam etmiş bu
lunması dolayısiyle kışlık zeriyat çimlenmeden 
Martın ikinci yarısına kadar toprakta kalmış ve 
bu suretle yazlık ekim durumuna girmiştir. 

Diğer taraftan yazlık ekim de yine Kışın 
mûtattan uzun sürmesi neticesi bir ay kadar ge
cikmiş ve bu yüzden yazlık zeriyat Mayıs orta
larına kadar devam etmiştir. Bu gecikmenin te
lâfisi için Mayıs ve Haziran aylarında hava sü
huneti ile yağışların çok müsait geçmesi lüzumlu 
iken maalesef böyle olmamış hava şartlarının bu 
müsaadesizliği hububatın bilhassa Orta - Anadolu 
bölgesinde yer yer zayıf kalmasına sebebiyet ver
miştir. 

2. Trakya bölgesinin Sonbahar yağışları mü
sait olduğundan Kışlık ekim ve çimlenme nor
mal geçmiş ise de; Kışın şiddetli geçmesi dola
yısiyle verimde normal senelere nazaran bir 
miktar eksiklik olabileceği anlaşılmaktadır. 

3. Cenubişarki - Anadolu bölgesinde Kışın 
şiddetli ve uzun sürmesi, cüzi miktarda istihsal 
azlığına sebebiyet vermiş ise de; bölge itibariyle 
istihsal durumunun normal ve hattâ bâzı yerler
de normalin üstünde olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Netice itibariyle geçen yıl Kışın erken başla
ması ve uzun sürmüş olması sebebiyle memleket 
hububat mahsulünde 4 - 5 haftalık bir büyüme 
gecikmesi meşhuttur ve umumiyetle normal sene
lere nazaran bu senenin rekoltesinde yüzde 20 - 25 
bir noksanlık görüleceği tahmin edilmektedir. 

Hububatımızın inkişaf durumu vekâletimizce 
yakından takip olunmakta ve eksperlerden teş
kil olunan 11 mahsul tahmin ekipi yurdumuzun 
muhtelif mıntakalarında çalışmaya başlamış 
bulunmaktadır. 

Halkımızın yemeklik ve tohumluk ihtiyaçla
rının zamanında ve tamamiyle karşılanması 
için; iktisat ve Ticaret Vekâleti; Toprak Mah
sulleri Ofisi ve Ziraat Bankasiyle yakından te
ma» ve iş birliği halinde çalışmaktayız. 

Pamuk mıntakalarında: 
ilkbaharın fazla yağışlı olması dolayısiyle 

1954 yılı pamuk ekimleri geç yapılmıştır. Buna 
rağmen: 

Bu seneye ait rekolte tahmini zaman itiba
riyle erken olmakla beraber halen hava şart
ları uygun gitmekte olduğundan bu sene takri
ben 600 bin hektardan 750 000 balye yani 15Q 
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bin ton civarında lif pamuk alınacağı ümidedil-
mektedn\ 

Yine kışın şiddetli ve uzun devam etmiş ol
ması dolayısiyle bilhassa narenciye, incir ve 
fıstık yetiştirilen bâzı istihsal mmtakalarımızda 
genç ağaçlarla fidanlarda donmalar görülmüş
tür. Dondan zarar gören bahçecilerin tesis ve ve-
rimlendirm'e borçları tecil ettirildiği gibi yeni
den ihya kredileri açtırılması da temin olun
muştur. 

Diğer taraftan donlu günlerin daha evvel
den tesbiti ile buna karşı tedbirler alınması gibi 
teknik hususlardaki çalışmalarımıza da ehem
miyetle devam edilmektedir. 

Mahsullerimizin çeşitli hastalıklar ve zarar
lılardan korunması işine gelince; 1954 yılı ba
şından bugüne kadar muhtelif mahsullerimizde 
hasar yapma ihtimali mevcut olan belli başlı 
zararlılardan zeytin güvesi, elma kurdu, elma 
ağkurdu, fındık kurdu, tarla faresi, g'elengı 
süne, çekirge, agrostiş ve sair gibi zararlılara 
karşı geniş ölçüde mücadeleye geçilmiş ve ha
len şayanı kayıt bir zarar yapmalarına meydan 
verilmemiştir. 

Bu zararların ikinci ve üçüncü nesillerine 
karşı sonbahara kadar mücadeleye devam oluna
caktır. 

Bunlardan maada hububatın sürme zararına 
karşı tohumluklar ilaçlanmışlar. Tayyare ile 
Ceylânpmar, Altmova, Gözlü çiftliklerinde ya
bani ot bilhassa pelemire karşı ilâçlı deneme 
mücadelesi yapılmış, yine tayyare ile Diyarba
kır 'da süneye karşı tecrübe mücadelesine baş
lanmıştır. Bir taraftan da sünenin kilosu iki li
radan ve fındık kurdunun da 100 liradan muba
yaası suretiyle mihaniki mücadeleye devam 
olunmaktadır. 

Bir müddet önce cenup'ta pamuklarımızda 
görülen yeşilkurt, karadrina haşereleriyle Kon
ya ve Ankara kazalarında görülen bambul böce
ğine karşı da mücadeleye girişilmiştir. 

Vekâletimiz elinde mevcut bütün imkânları
nı kullanarak zararlılarla mücadele etmekte ve 
bu mücadelelerde köylülerimizle de sıkı iş birli
ği sağlanmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, Zirai Araştırma 
Enstitüleri Tohum Islah ve Sulama istasyonla
rı ve haralarda istihsal olunan ihtiyaçtan fazla 
ot, sap ve samanları hüsnüsuretle muhafaza 
edilecektir. 

1954 C : 1 
Aynı zamanda bu sene 97 ton yonca, 7 ton 

korunga ve 16 ton hayvan pancarı tohumu ça
yır, mera ve yem nebatları programı gereğince 
çiftçilere dağıtlmış ve bu sene geçen senelerde 
kurulanlara ilâveten 20 217 dekar yoncalık ko
rungalık ve hayvan pancarı tarlasiyle numune 
merası tesis edilmiştir. 

önümüzdeki sene çayır, mera ve yem nebat
ları projesi gereğince (50 000) dekar yoncalık, 
(40 000) dekar korungalık ve 50 000 dekar nu
mune mera tesis edilecektir. 

Bunların tesisi için lüzumlu tohumlar sağ
lanacak ve çiftçilere parasız dağıtılacaktır. Bu 
mevzuda mahallî tedbirler alınması için valilik
lere de bir tamim yapılmak üzeredir. Mahallî 
ihtiyaçların karşılanması için bütün imkânlar 
kullanılacaktır. 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Muh
terem arkadaşlar, ziraat; şümulü itibariyle mem
leketimizin, ekonomik ve sosyal ve bunlara müs
tenit iktisadi hayatını yakından alâkadar ettiği 
için ve son zamanlarda yağmur durumu endişe
yi mucip bir hal göstermiş olması itibariyle, sa
yın Bakandan şimdi dinlediğiniz mevzularda 
sual sormuştum. Sayın Bakanın sualleri tama-
miyle ve tatminkâr ve samimi olarak cevaplan
dırmış olmasına çok teşekkür ederim. 

Ziraatimiz, bilindiği üzere, gıda maddeleri 
üzerinde ve buna müstenit sanayiimiz ve diğer 
ticaret mevzuunda ciddî bir alâka ve titizliği ica-
bettirmektedir. Bu bakımdan sualimiz arasında 
yağmur ve tabiî âfetler ve her türlü haşereler
den .mütevellit zararlarım muhtelif ziraat (mah
sullerimize ve istihsal maddelerimize ne derece 
•müessir bulunduğu ve ihtimal .hallinde me gibi 
tedbirler alındığı/ .merkezinde idi. Şayanı şük
randır ki istihsal muntaıkalarınm ehemmiyetli 
surette endişeyi mucip bir zararı' mucip buluna 
mamak/tadır. iMevcu/t haşere âfeti, yağmur 
noksanlığı her zaman beıklenen tabiî âfetlerden 
ıbıılunabilir. Fakat founun karşısında titiz ve 
hassas ıbin Hükümet, bunun telâfisini ıdaima 
.elinden gelen tedbirlerle temin ve muhafaza 
.edebilir. Ziraat, insanların gıdasını, iştira ve 
ticaret maddelerimizi olduğu kadar 'hayvanla
rımızı da 'alâkadar etmektedir. Hayvan gıdası 
meselesi aneımleikeıtimizde, zannederim, /başka 
memleketlerle kıyası kabil olmııyacak derecede 
ele alınmamıştır. Hububat miktarlımızın azlığı 
da 'bundan böyle hayvan gıdasını alâkadar 

299 — 
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eden hulsusilairiliai efflddî bilr alâkayı icabettirmiefctef-
dir, Sayım Bakanın, bütün bu hususları derpiş 
«den titizlikle lüzumlu tedbirlıeri laldıığıı, bu 
tedbirleri alâkadar edecek makam ve müessese-

1954 0 : 1 
ilerle iş birliği yapmakita olduğu yolundaki !be>' 
yanlarımı teşekkürle karşılarım. (Bravo «sesleri) > 

REÎS — Birimci müzakeresi yapılacak nrad-' 
delere ıgeçiyoruz.. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — I'miden Yapılacak Su İşleri İçin Gele

cek Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Me
zuniyet Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 
ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(i/24) m 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkımda, sö> is-. 
'üyem yolk. Maddelere geçilmesini reyinize; arz 
lediyoırum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Mad
delere [geçilmiştir, 

'Mazbata ela müstaceliyet ıteıklifi vardır. Re
yinize, arz. ediyorum. Kabul .edenler... Etmiyen-
l'er... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edillmiş-
ftjr. 

Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin Gelecek Yılla
ra Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet 
Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 

6089 sayılı kanunlara ek Kanun 

MADDE; 1. — 5259 sayılı Kanunun' birinci 
'maddesi gereğince (120) milyoın liraya kadar 
bono çıkarmak salâhiyeti ıher sene ödenecek 
miktarı (40)ı milyon lirayı taşımamak şartiyle 
,(250) milyon .liraya iblâğ edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul 'edenler... Etmi-
lyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İMADDE 2. — Bu Ikamun neşri 'tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyemler... Ka
bul edilmiştir. 

'MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler...x Etmiyemleır... Ka
bul 'edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti uımuımiyesini açıık oyunuza 
arz ediyorum. 

[1] 20 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

2. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri' 
arasında Yergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdi-
kına dair kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen-
mazbatası (1/26) [1] 

RElS — Lâyihanın, heyeti umumiyesi üze
rinde söz istiyen var mı? Söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil--
mesi kabul edilmiştir. Mazbatada lâyihanın * 
müstaceliyetle müzakeresi teklif edilmektedir. 
Bu hususu da reyinize arz ediyorum : Kabulü 
edenler... Etmiyenler... Lâyihanın müstaceliyet
le müzakeresi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının 

tasdikına dair Kanun 

MADDE 1. — Müşerek savunma maksadiy-
le Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya 
onun namına Türkiye'de yapılacak masraflara 
vergi sirayet ettirilmemesi hakkındaki 23 Hazi
ran 1954 tarihli «Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında Vergi Muafiyetleri Anlaş
ması ve eki» tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anlaşmanın 8 ve 11 nci fık
raları ile ek hükümleri gereğince Türkiye ve 
Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamları 
arasında yapılacak görüşmelerin neticelerine 
mütedair mukarreratı tatbik etmeye îcra Ve
killeri Heyeti salâhiyettardır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

[1] 21 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arz 
edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında «Kuzey Atlantik Anaç
laşmasına Taraf Devletler arasında Kuvvetleri
nin Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına 
mütaallik Anlaşmanın kabulü hakkında kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/25) 
[1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umuımiyesi hak
kında söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Kabul etm'iyenller... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Mazbatada, lâyihanın (müstaceliyetle görü
şülmesi teklif edilmektedir. Bu hususu da re
yinize arız ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Lâyihanın müstaceliyetle görüşül
mesi 'kabufL edillmiştdr. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında, «Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletler Arasında, Kuvvetlerinin Sta
tüsüne dair Sözleşme*» nin tatbikatına mütaallik 

Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 23 Haziran 1954 tarihlinde 
Ankara'da imzalanan, (Türikiye Cumhuriyeti 
île Amerika Birleşik Devletleri arasında, «Ku
zey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler 
Arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Söz
leşme» nin tatbikatına müıbaaîlik Anlaşma) tas
dik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. KaJbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

C : İ 
Maddeyi kabul edenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Kabul etmiyenİer. 

i[l] 22 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyiha açık oya arz edilmiştir. . 

4. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve Dahi
liye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/19) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi üze
rinde evvelce söz almış arkadaşları okuyorum: 

Osman Alisiroğlu, Cumhuriyetçi Millet Par
tisi Meclisi Grupıu adına, Nüvit Yetikin, Cumhu
riyet Halk Part'isi Meclis Crupu adına. Sırrı 
Atalay, Mehmet Hazer, İbrahim Us, Kâmil Kı-
rakoğlu ve Ahmet Bilgin. 

Söz Osman Alisiroğlu'nun . 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI

NA OISMAN ALİSİROĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, bugün de müzakere mevzuu 
olan kanun lâyihası, rejimimizin almakta ol
duğu istikâmeti değiştiren, vatandaşın Anaya
sada teminata raptedilmiş seçmek ve seçilmek 
hakkını ihlâl eden veya hiç olmazsa istimalini 
.güçleştiren bir kanun liâyihasıdır ve bu itibar
la geçenlerde bir münasebetle arz ettiğim gibi 
hukuk devleti fikriyle bağdaşamıyan bir zihni
yetin ifadesidir. 

İki Mayıs seçimlerinden sonra Hükümetin 
aceleye getirilmiş, iyice tetkika tâbi tutulma
mış ve esasen tetkika tâjbi tutulması istenirme^ 
ımiiş bâzı kanun lâyihalariyle meşgul olduğunu 
ve bunları sıra ile Yüksek Huzurunuza getir
mekte 'bulunduğunu görüyoruz. Bir taraftan 
teminat müesseseleri Hükümetin nüfuzu saha
sına ithal edilmek suretiyle za'fa uğraitılırken' 
diğer taraftan vatandaşın rey serbestisini tak
yit ve hattâ protesto eden tasarruflarla karşı 
karşıya bulunuyoruz. Ehıeklilik Kanunundan 
sonra Seçim Kanunu Ve ondan sonra da Kırşe
hir faciası kanunu... (Soldan gürültüler) 

[1] 23 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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PERTEV ARAT (îzimdr) — Sözünü geri al

sın Reıis Bey. 
OSMAN ALİŞÎRO&LU (Devamla) — Ne 

oluyoruz muhterem arkadaşlar? İki Mayıstan 
sonra bu kadar titiz ve bu kadar kıskanç dav
ranmanın mânası nedir? Bu telâşın, bu reaksi
yonun kaynağı neıdir? Bu garip ruh haletinin 
sdbep ve saiki üedir? Şudur: Geçende arz ettim, 
'bütün mukavemet unsurlarını 'bertaraf etmek. 
işte bu sebepledir ki, Hükümetin bu faaliyetini 
hüsnüniyetle rap d ed enliyoruz. 

Lâyihanın esbabı mueibesinde Hükümet, 
Milletvekilleri Seçimi Kanununda bâzı esaslı 
noksanların bulunduğunu ve bu esaslı noksan
ları muhtevi bir tadilin düşünüldüğünü, ancak 
müstaceliyet arz etmiyen kısımlar üzerinde ça
lışmalara devam edildiğini, fakat süratle tashi
hi lüzumlu görülen ve şimdi müzakere edilen 
maddelerin bir an evvel tashihi gayesiyle bu 
tasarının hazırlandığını ileri sürüyor. 

Muhterem arkadaşlar, seçimlerden yeni çık
tık, mazbatalarımızın mürekkebi dahi kurama
dı, 1958 seçimlerine daha dört sene var, müs
taceliyet bunun neresinde? istirham ederim, 
Hükümet bu mevzuda istical etmesin, bir ka
nun tadili de tedvini kadar emek ve zaman is
ter. Sonra mademki kanunun daha esaslı mev
zuları ele alınacak o halde kül halinde müta
lâası daha yerinde olur ve teşriî organa, faa
liyetini ayarlaması bakımından da hürmet ifa
de ederdi. Bugün bir tadil teklifi, yarın baş
ka bir teklif ile Yüksek Meclisin huzuruna 
çıkmak Hükümetin ihtiyar edeceği hattı hare
ket olmamalı idi. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten Seçim Ka
nunumuz seçim sistemi ve bâzı pratik hüküm
leri itibariyle tadile muhtaçtır. Gönül isterdi 
ki, Hükümet bu meseleyi tamamen objektif 
olarak ele alsın ve iktidar ile muhalefetin mu
vazenesine imkân verecek bir sistemi müdafaa 
etsin. Hükümet bunu yapmıyor, daha da kıs
kanç davranarak mevcut teminatı da kaldırı
yor ve ondan sonra da seçim emniyetinden bah
sediyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu lâyihada başlıca 
dört mesele ele alınmıştır. Siyasi ahlâk mesele
si, memur meselesi, radyo konuşmaları ve seç
menlerin rey serbestisine müdahale. Sıra ile 
arz edeyim. 

. 1954 0 : 1 
I - Hükümet, bu tasarruf ile vatandaşın 

ahlâk sahasına ve ahlâk telâkkilerine müdaha
le etmek istiyor ve diyor ki, bir siyasi partiye 
namzetlik için müracaat edip de refüze edilen 
vatandaş o devreye mahsus olmak üzere artık 
namzetliğini koyamaz, yani mebus olamaz. Bu
nu iki bakımdan mütalâa etmek lâzım. Evvelâ 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa aykırıdır. Bu ka
nunun 12 nci maddesi şu şu sıfatı taşıyanlar 
mebus olamazlar, diyor. Biz bu maddeye ayrı
ca falan partiye namzetlik için müracaat edip 
de refüze edilenler de mebus olamazlar diye bir 
hüküm ilâve etmiş oluyoruz. Şu farkla ki, 12 
nci maddedeki mâni mutlak, bu ise zamanla 
mukayyettir. Aradaki fark sadece bundan iba
rettir. Şu halde Teşkilâtı Esasiye ile ilgili bir 
tadilin usulü bu değildir. 

Ahlâk meselesine gelince; Hükümetin ve 
Muhterem Meclisin her ahlâk vakıasını, bir za
bıta vakıası telâkki ederek müdahale etmeye 
hakkı olmasa gerektir. Çünkü hukukun tanzim 
ve müdahale edeceği faaliyetler başkadır. Ah
lâkın tanzim ve takbih edeceği hareketler de 
başkadır. Bu iki sahayı yekdiğerine karıştır
mamak , lâzımdır. Eğer bir vatandaşın bir 
partiye müracaat edip bu müracaatının âde-
mikabulünden sonra serbest olarak veya baş
ka bir partiden namzetliğini koyması gay-
riahlâki bir faaliyet olarak kabul ediliyorsa 
bunu mutlaka o vatandaşa maletmek de doğru 
değildir. Gayriahlâki hareketin partiden de sâ
dır olabileceğini düşünmek lâzımdır. 1946 se
çimlerinde cereyan etmiş bir hâdiseyi arz et
mek isterim. Bir vatandaş Kırşehir'de bir si
yasi partiye müracaat ediyor. Ve namzetliğinin 
kabulünü istiyor. Fakat o parti sakim bir zih
niyet ile bu talebi kabul etmiyor ve o vatan
daş da iki gün sonra serbest olarak namzetli
ğini koyuyor ve o partinin karşısına çıkıyor. 
Bendeniz bunun iç yüzünü bildiğim için daha 
ziyade o partiyi takbih ediyorum, (Soldan, an
laşılmadı sesleri.) izah edeyim. 

Efendim, deniliyor ki bu tasarıda; bir va
tandaş namzetliğini koymak için siyasi bir par
tiye müracaat ediyor, vaatandaşm müracaatı 
kabul edilmezse ve vatandaşı o parti aday gös
termezse veya o vatandaş başka bir partiye 
müracaat edip namzetliğini koyarsa bu gay
riahlâki bir harekettir, deniyor. Bu her zaman 
böyle değildir. Bu hareketi mutlaka adaya yük-
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letmek doğru değildir. Bu gayri ahlâki hare
ketin her hangi bir partiden de sâdır olması 
mümkündür. 

1946 da bir hâdise cereyan etti, ben şahsan 
kabahati partide buluyorum. Mevzuubahis hare
ket burada tezat halindedir. Bundan sonra da 
böyle hâdiselerin tekerrürü mümkündür. Arz et
mek istediğim nokta budur. Kaldı ki, böyle bir 
durum karşısında mutlaka lâahlâki bir faaliyet 
vardır demek de her zaman için doğru değildir. 
Siyaset bir fikir sahasıdır. "Fikrin değişmesi, ol
gunlaşması mümkündür. Bu itibarla fikrini tas
hih etmek imkânından vatandaşı mahrum bırak
mamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda diğer bir 
mahzur da şudur; adayın siyasi partiye müracaat 
edip etmediğini nasıl tesbit edeceğiz?. Aday mü
racaat etmediğini, parti ise müracaat ettiğini id
dia edeceklerdir. Görülüyor ki vaz'edilmek iste
nen hüküm gerek mahiyeti ve gerekse tatbikatı 
itibariyle kabule şayan bir hüküm değildir. 

I I - Memur meselesi. 
Muhterem arkadaşlar; denilebilir ki, bu tek

lif ihtiva ettiği hükümlerin mahiyeti ve şiddeti 
itibariyle daha ziyade memuru istihdaf etmekte 
ve bu münevver zümreyi seçim sahasının tamamen 
dışında bırakmaktadır. Biz bir noktada Hükü
metle hemfikriz. Memurun hakikaten siyasetle 
meşgul olmasını istemiyoruz. Geride bıraktığımız 
seçimlerde birçok idare âmirlerinin iktidarı des
tekledikleri bir hakikattir. Ve bunun maşerî vic
danda yarattığı üzüntü de büyük olmuştur. O 
devre dönülmemesini biz de temenni ederiz. An
cak memuru siyaset sahnesinden çekerken tek ta
raflı hareket etmemelidir. Esbabı mucibeye göre 
muhalefetten namzetliğini koyup da kazanmıyan 
memur tekrar vazifesi başına dönemiyecektir. 
Çünkü vatandaşın o memura karşı emniyet ve 
itimadı kalmamıştır. Buna mukabil iktidarın ada
yı olan memur seçimi kaybederse tekrar vazifesi 
başına dönebilecektir. Burada muhalefete mensup 
vatandaşların o memura karşı emniyet ve itima
dının sarsılacağını da nazara almak lâzımdır, iş
te adaletsizlik ve endişemiz buradadır. Diğer ta
raftan memuru siyasetle iştigalden menedelim 
derken onu dolayısiyle de olsa bâzı siyasi hakla
rından mahrum etmiş veya hiç olmazsa istimalin
de müşkülât göstermiş oluyoruz. Zira mebus ol
mak için bir memurun altı ay evvel istifası bek
lenemez. Dar gelirli ol;an memurun bu riski gö-
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ze alması âkibeti meçhul bir maceraya atılması 
demektir. Buna rağmen bu macerayı göze alan
lar daha ziyade iktidar saflarını tercih edecek
lerdir. Görülüyor ki muhalefet ile iktidarın ka
nun nazarmdaki müsavatı bu mevzuda da ihlâl 
edilmiş oluyor. Ayrıca memurdan istifade etmek 
bakımından da meseleyi mütalâa etmek gerektir. 
Bu şekilde memurun mebus olması güçleşince bir
çok kıymetli elemanlardan istifade etmek imkânı 
da kalmamış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, memurun bir de sandık 
başkanı, olmaması keyfiyeti vardır. Hükümet, me
murun sandık başkanı vazifesini siyasi faaliyet 
olarak mütalâa ediyor. Biz bu fikre iştirak ede
miyoruz. Eğer bu noktai nazar siyasi mülâhaza
lar dışında bir içtihadın ifadesi ise bu içtihat sa
kat bir içtihattır. Çünkü sandık başkanının vazi
fesi nezaret ve neticeyi tesbitten ibarettir. Eğer 
bunun faaliyetini siyasi faaliyet olarak mütalâa 
edeceksek daha ehemmiyetli mevkide bulunan se
çim kurulları başkanı hâkimlerin vazifelerini de 
siyasi addetmek icabeder. Bundan başka bu tek
lifin kabulü halinde müşkülât ile de karşı karşı
ya geliriz. Çünkü her sandık için ikişer kişilik 
liste yapılacaktır. Bu elemanı bulabileceğimizi 
iddia etmek realiteleri nazara almamak ohır. Ni
tekim Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenleri 
de bu mütalâayı kabul buyurmuşlardır. 

I I I - Badyo meselesi. 
Muhterem arkadaşlar, D. P. muhalefette iken 

bütün siyasi partilerin medeni bir vasıta olan 
radyodan istifade etmelerini şiddetle müdafaa et
miş ve böyle medeni bir vasıtadan muhalefetin 
istifade edemediği memleketlerde dmokrasiden 
de bahsedilemiyeceğini iddia etmiştir. Bu mevzu
da bir kanun teklifi yaptığı gibi Seçim Kanunu
nun tedvini sırasında da bu fikri müdafaa ve ka
bul ettirmiştir. Esasen Seçim Kanunu D. P. nin 
eseridir. Bunu takdirle anmayı bir vazife biliriz. 
Şimdi aradan zaman diyebileceğimiz bir tatbikat 
devri geçmeden bu kanunun tadil edildiğini ve 
radyodan muhalefetin istifadesinin mahzurlu ol
duğu, esasen buna lüzum olmadığı fikrinin mü
dafaa edildiğini hayretle görüyoruz. Esbabı muci-
bede radyodan Devlet ve Hükümet mümessilleri
ne hakaret edildiği, Devletin otorite ve emniye
tinin za'fa uğradığı, maşerî vicdanın da bundan 
müteessir olduğu ileri sürülüyor. Biz de cevaben 
diyoruz ki, bu iddia doğru ise Adliye Vekili der
hal harekete geçmelidir, ve dâva açmalıdır. Adli-
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ye Vekilk.-m vazifesini' ihmal ve hele suiistimal 
etmeye hakki yoktur. Burada iki ihtimal vardır. 
Ya hakaret vardır, fakat, Adliye Vekili dâva aç
mamak suretiyle vazifesini yapmamıştır; veya 
suç yoktur ve bu itibarla esbabı mucibe hilafı ha
kikattir. Yüksek Meclisin dikkatini bu noktaya 
çekmek isterim. 

Esbabı mucibede teker teker ele alınan keli
meler takdir buyurulur ki, kelime olarak bir mâ
na ifade etmez. O kelimeleri bir cüzütam olan 
cümle, cümleler ve hattâ parça içinde mütalâa 
ebmek gerekir. Meselâ esbabı mucibede bir 
• (kaatiller) kelimesi vardır. Muhterem arkadaş
lar, Devlet Reisimiz, Hükümet Reisimiz elbet
te iki bu sıfata muhatap olamazlar. O halde bun
dan Devlet Ve Hükümet Reisine hakaret mâ
nası çıkarmak yerinde değildir, öyle olduğunu 
farz etsek dahi istisna için prensibi heım de 
[güçlükle elde edebildiğimiz prensibi feda et-
miyelim. Hakikaten nahoş kelimeler sarf edil
miş ise bunlar iktidardan da gelmiştir. Sağır
lar, sakatlar kelimeleri bir Vekilindir. Kama-
timizce 'bu 'gibi şeyleri biraz da seçim vıe pro
pagandanın yarattığı heyecana vermek ve hoş 
görmek gerekir. Zira Demokrasi geniş mâna-
siyle 'bir tolerans rejimidir. Bu sepeıble prensi
be kıymryalım, olduğu gibi muhafaza edelim. 

Muhterem -arkadaşlar, deniliyor ki Radyo
dan iktidar da istifade etmiyecektir. Hayır, Hü
kümet onu düşünmüş, iktidar partisinin imti
yazını muhafaza etmiştir. 46 nıcı maddede Dev
let ve Hükümet erkânının yapacakları konuş

uma propaganda mahiyetinde sayılmıyor. Me-
vselâ Demokrat Partinin Genel Başkanı olan 
IBsafyekil seçim zamanında radyodan ımillet'e 

"^tdb&derek şunu yaptık, 'bunu yaptık diyecek 
^u d:a propaganda sayılmıyacaık. Sorarım 

^em arkadaşlar, iktidar partisinin propa-
^edir? Hükümetin icraatının bilânço-

'0 bilançonun menfi tarafı da vac-
"kümet o menfi tarafı göstermi

şe umumi efkârı hakem yap-
mıyaca'ktır. 

serbestisi, 

h 
ve , 
mıuht 
gandası L 
sudur. Ama 
dır, fakat H 
yecektir. O hak. 
mak da mümkün ola 

IV - Seçmenin rey |DU tadil ile seçmienin 
Muhterem arkadaşlar, b e k t e d i r . Seçmen 

rey serbestisi de ihlâl edi- n sandığa atmak 
celine aldığı oy pus'lasını ayne. ]m istediğini 
hakkını ait olduğu .gibi o pusla, hakkını da 
silmek ve istediğini ilâve etmek \kıdır . 
haiz olmalıdır. Bu, onun en tabiî luu 
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Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki teklifi 

hangi yönden ele alırsak alalım faydalı değil 
bilâkis zararlı neticeler tevlidedecek mahiyet
tedir. 

Bu se'beple biz bu lâyihanın aleyhindeyiz, 
takdir Muhterem Meclisindir. 

REİS — C. H . P a r t M . a J ı n a Nüvit Yetkin. 
C. H. PARTJJŞI G R ü F ü ' ADINA NÜVİT 

YETKİN (Malatya) _— Muhterem arkadaşlar, 
yüksek huzurunuza< gelen Seçim Kanununun 
tadili tasarısı'münasebetiyle ıbu mevzudalki gö
rüşlerimizi'ifadeye çalışırken bu kanunun içine 
girdiğimiz ve tekâmülüne çalıştığımız demok
ratik "hayatımız bakımından haiz bulunduğu 
ienıemmiyet üzerinde sbir nebze durmak isteriz. 

Demokrasi, bir bakımdan, Milletin kendisi
ni idare edecek uzuvları bizzat seçmesi demek 
olduğuna göre vatandaşın seribestçıe iradesini 
izhar ^etmesini sağlıyacak serbest 'bir seçim ve 
bunu kıymetlendirmeyi mümkün kılacak s'eçim 
'kanunu demokrasi rejiminin ilk vıe en esaslı 
unsuru ve temel taşı, ana statüsü mahiyetinde
dir. 

1945 yılında baş'lıyan çok partili siyasi ha
yatımızda tek dereceli seçimi imkân tahtına 
sokan seçim kanunları üzerinde uzun tartışma
lar olmuş ve nihayet bütün siyasi partilerin 
görüş ve temennileri göz önüne alınarak ve 
ileri demokrat ımemleketlerin tatbik ettikleri 
sieçim mevzuatı örnek tutularak ilmî heyetler 
tarafından hazırlanan tasarı Büyük Millet Mec
lisince halen yürürlükte 'olan kanun haline ge
tirilmiştir. 

Bu kanunun ihtiva ettiği seçim sistemi ile 
seçim mekanizması bakımından vaz ''ettiği hü
kümlerle tatbikat ile bâzı noksanlıklar bulun
duğu ne derece doğru ise bu noksanlıkların hu
zurunuza getirilen tasarıda derpiş 'edilenlerin 
olmadığı da o 'derece aşikârdır. 

Mer'i Seçim Kanununun 1950 ve 1954 umu
mi seçimleriyle 1951 ara seçimlerinde ve bu 
kanuna tebaan yapılan mahallî seçimlerde gö
rülen aksaklıkları hakkında bizim de seçmen
lerden, teşkilâtımızdan ve bizzat müşahadeleri-
mizden aldığımız şikâyetlerimiz vardır. Bunu 
evvelce de zaman zaman partimiz sözcüleri bu 
kürsüden ifade etmiş ve teklifler halinde hu
zurunuza getirmiş oldukları gibi son tatbikatta 
meydana çıkan bâzı şikâyetlerimiz de buna in
zimam etmiş bulunmaktadır. 
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Esasen lâyihanın esbabı mucibesinde Hükü

metçe de bu kanunun tadili lüzumunu hissetti
ren noksanlıkların sadece bu lâyihada serdedv 
lenlerden ibaret bulunmadığı teslim edilerek 
aynen (Memleketin içtimai bünyesini, siyasi 
ahlâkını yakından alâkadar eden bu noksan
lardan halen müstaceliyet arz etmiyen bir kıs
mı üzerinde esaslı çalışmalara devam edilmekle 
beraber süratle tashihi lüzumu görülen diğer 
bir kısım mahzurların bir an evvel tashihi ga
yesiyle bu tasarı hazırlanmıştır.) denilmekte
dir. Bir kanunun tatbikatında içtimai bünye
mizi ve siyasi ahlâkımızı yakından alâkadar 
eden noksanlıkların mevcudiyeti itiraf edildik
ten sonra bunun müstaceliyet arz eden kısmı, 
etmiyen kısmı diye bir tasnife tâbi tutulmasın-
daki garabet meydandadır. Evvelâ rejimi ve 
siyasi hayatımızı bu kadar yakından alâkadar 
•eden bir mevzuda müstaceliyet bahis mevzuu 
olamaz. Saniyen mevcudiyeti teslim edilen nok
sanlıkların müstaceliyet arz edip etmediği hak
kındaki görüş indî ve tek taraflı olmaktan 
kurtulamaz. Bi/, bu kanun iki umumi ve bir 
ara seçimi ve mütaaddit :aahallî seçimlerle tec
rübe ve tatbikat gördükten sonra Hükümetten 
meydana çıkan bütün eksikleri ve adaletsizlik
leri başta kanunun vaz'ettiği seçim sistemi ol
mak üzere, ele alarak ve bütün siyasi partiler
le seçimde vazifedar daire ve teşekküllerin te
sadüf ettikleri güçlükleri, şikâyetleri ve görüş
leri kanunun hazırlanışmdaki usule sadık kala
rak ilmî ve bitaraf bir tarzda toplayıp netice
den bütün siyasi partileri ve vatandaşları tat
min ve temin edecek bir tadili huzurunuza ge
tirmesini beklerdik. Zira bizim kanaatimizce re
jime veçhe veren ve bir ana statü mahieyti arz 
eden bu kabîl kanunlar partiler arasında görüş 
birliğine varılarak çıkarılmazsa ve iktidarda 
bulunan parti mücerret Meclisteki çoğunluğuna 
dayanarak yukarda belirttiğimiz esasları ve ih
tiyaçları nazara almaksızın sadece kendi nef-
ine tadiller yaparsa kanun bünyeye ve ihtiyaca 
uymıyan birtakım hükümlerle malûl olur ki, 
yeniden iktidara geçecek partiler kanunu bu 
pürüzlerinden kurtarmak için kendi görüşleriy
le yeni istikamet vermeye mecbur kalırlar ve 
böylece mahzurlar devam eder gider. 

Bu itibarla biz Seçim Kanununun tadili hu
susunda Hükümet programında yer alan va'di 
iyi niyetle tefsir ederek memnun olmuştuk. Lâ-
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kin lâyihanın Meclise gelmesinden sonra göl
dük ki, Hükümet bu lâyiha ile tatbikatta zu
hur eden ve vatandaşın irade serbestisini, si
yasi partilerin seçim emniyetini ihlâl eden nok
sanları ıslah ve Seçim Kanununu kemale götü
recek bir ileri hamle yerme iktidarı eşit şart
lara zbrlıyarak taıkyidedem hattâ icabımda mah
kûm eden hükümleri izale ve kendi menfaatle
rine sed çeken hükümleri kapama ve Meclisteki 
büyük çoğunluğa dayanarak her halde ve ra
hatça iktidarda kalabilmenin yol ve imkânla
rını açmak hedefini gütmektedir. 

Bu itibarladır ki, bu kanun ve bununla bir
likte hazırlanıp M'eclise sunulan diğer iki kamoi 
sebebiyle demokratik hayatımız ve rejimimiz 
bakımından çok kötü ve tehlkeli bulduğumuz 
yolda hükümeti ikaz ve bu mevzularda yapıla
cak tâdillerin tek taraflı bir görüşün ve sadece», 
iktidarın şikâyetlerinin tatmini halinde değil:,, 
bütün vatandaşları tatmin eden bir eser hainde, 
mütalâa ve ihzarını temin için parti olarak hü
kümetle temas etmeyi faydalı telâkki etmiş idiku 
Maalesef bu talebimiz hiçbir demokratik m'am, 
lekette emsaline rastlanmıyan acaip bir tavır 
ve zihniyetle karşılanarak neticesiz kalmıştır. 

Halbuki 1950 yılında bu kanun Mecliste 
müzakere 'edilirken o zamanki Devlet Bakanı 
aynen (Hükümetiniz seçim kanunu daha hazır
latmaya başlarken ilk adımını atmadan önce 
geniş ve açık bir yürekle muhalefete el uzattı. 
Bize yardım ediniz, beraber çalışalım, Büyük 
Meclise sunacağımız tasarıyı ilk kelimesinden 
itibaren beraber hazırlıyalım dedik. Çünkü Se-. 
çim Kanunun şu veya bu partinin hazırladığı şu ı 
veya bu hükümetin politik mülâhazalarla hazır-. 
layıp getirdiği bir metin olmasını istemiyorduk;. 
Çünkü biz seçim esasları ve emniyetli seçimi 
mevzuu üzerinde Mecliste temsil edilen bütünı 
partilerin mutabakat halinde bulunmaları lü
zumuna dair inancımızı muhafaza 'etmekteyiz. 
Bunun için partileri davet ettik, bu tasarının 
Mecliste münakaşası esnasında muhalefet par» 
tilerinden âzami yardım beklemekteyiz) diyor-
du. Ve o zaman bugünkü iktidar partisinin 
sözcüsü (Hulusi Fuat Demirelli) (Tasarının 
hazırlanmasında vazife alan ilim heyetinin bu 
hazırlıkları tetkikatımıza ışık serpmiştir) diye
rek hazırlıkları tasvibediyordu. 

Bunları tekrardan maksadımız son melcei-
miz ve merciimiz olan Yüksek Meclise bu önemli 
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kanunun tadlinde dahi müracaat 'edilmesini 
uygun gördüğümüz usulü izahta fayda mü
lâhaza ettiğimizdendir. 

Ara seçimleri tehir edildiğine, umumi seçim
lere daha uzun bir zaman bulunduğuna ve tadil 
teklifinin kifayetsizliği ve maluliyeti meydanda 
olduğuna göre Seçim Kanunu üzerinde partiler 
arasında görüş birliğini sağlıyan bütün şikâyet
leri toplıyan ve gideren tam ve kâmil br tadilin 
hazırlanmasını Hükümetten istemek hepimizin 
hakkidir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunla yapılan 
seçimler göstermiştir ki, bünyemize uygun ve 
verilen oyları Mecliste daha âdilâne bir ,surette 
aksettirip değerlendirecek seçim sistemi başta 
olmak üzere seçimde adaletin ve eşitliğin temi
nini ve mevcut eksiklerin düzeltilmesini sağla
mak için tadilinde zaruret olduğuna bizim de 
kani olduğumuz hususlar vardır. 

Bu cümleden olarak: 
1. Seçim Kanununun propagandayı yasak 

ettiği son üç gün yalnız iktidar lehine kullanı
lan bir mühlet olmuştur. Bu müddetin 'büsbü
tün kaldırılması veya hakiki bir kontrola tâbi 
tutulması bir zarurettir. 

2. Seçimde büyük mikyasta para sarfedil-
diği herkesin bildiği bir hakikattir. Para sar
fiyatının seçimin selâmeti üzerindeki menfi 
tesiri her memlekette tecrübe edilmiş ve mâni 
hükümler konmuştur. Hayati ehemmiyeti olan 
bu manii ve mâkul hükümleri bizde de bir an 
evvel koymak lâzımdır. 

Hususiyle Devlet dairelerinin hesabsız para 
ile iktidar propagandasını yapması imkânının 
temin edilmesi aklın almıyacağı bir para sui
istimalidir. 

3. Dini siyasete alet etmeyi meneden ka
nun hükümleri, tecavüz ve iftiraya istinadede-
rek propaganda yapmayı meneden kanun mü
eyyideleri faal bir surette yalnız muhalefet 
partileri aleyhine kullanılmıştır. Bu yüzden 
seçim selâmetine ve vatandaş vicdanına yapılan 
ağır baskının ölçüsü yoktur. 

4. Radyo bugüru her memlekette feaşiııca ne
şir ve telkin vasıtasıdır. Bu vasıtanın bizim 
memleketimiz için ehemmiyeti her memleketten 
kat kat fazladır. 

Bizde radyo bütün sene yalnız Hükümetin 
propaganda vasıtası ve arzu ettiği her vakit 
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cevap ve müdafaa hakkı tanımıyarak muhale
fete karşı itham aletidir. Seçim zamanı radyo 
hükümleri bir dereceye kadar eşitlik imkânı 
veriyordu, iktidar 1954 seçiminde radyoyu 
mevcut kanunun caiz görmediği şekilde kullan
mıştır. Ve bundan dolayı da hüküm giymiştir. 
Şimdi elimizde bulunan tasarı iktidarı propa
ganda günleri ve propagandanın yasak olduğu 
günler radyo propagandasında serbest bırakıyor 
ve muhalefete birkaç dakikalık radyo konuş
masını tanımıyor. 

Buna mucip sebep olarak gösterilen muha
lefet sözcülerinin beğenilmiyen ve şiddetle ten-
kid edilen bütün sözlerine müstakil mahkeme
ler yolu ile her türlü mâniler konulabilir. Ve 
medeni memleketlerde vatandaşların suçları 
yalnız kanunla tarif ve yalnız hâkim karariyle 
mahkûm edilir. Siyaset adamlarının tenkidlerı 
ve hükümleri kendilerini aldatan indî takdirle
rinden ibarettir. Bunlar ciddî hiçbir ağırlık 
taşımazlar. Ve hiçbir Devlet tedbirine esas ve 
mesnet tutulamazlar. 

Muhterem arkadaşlar; böyle bir seçim usu
lünde eşit vatandaş hakkından ve muhalefetin 
fikrini söylemek ve vatandaşı aydınlatmak im
kânından bahsolunamaz. Bundan sonraki seçim
lerde iktidar karşısında bulunan bütün aday
ların dilleri bağlanacak ve hele radyoda yalnız 
iktidarın Hükümetteki sözcüleri konuşacaktır. 

,Seçim Kanununda radyo (bahsinde bizim gö
rüşümüzle göre Hükümetin1 maddeyi ilga tekli
fi değil iktidarın, radyoda eşitliğe aykııru konuş
ma imkânlarını ıtahdidetmek lâzımıdır. 

Lâyihanın sevkı hususunda Hükümetin ser
de tt iği mucip sebeplere gelince : Hemen şunu 
ilâve edelim ki; Hükümet bu lâyihada 'zahiren 
partilerin seçim mücadelelerini ve mutlak re

kabetlerini meşru ıte'lâkıki eder gübi görünürken 
diğer taraftan sanki Hükümet iktidar partisi
nin dışında bûdu mücerrette imiş gibi onun is-
tihadettiği parti adına yapacağı her türlü pro
paganda, hattâ müdahaleyi meşru telâkki et
mek ve (kanuni bir hak halinıe sokmak yolunu 
ihtiyar etmiş bulunmaktadır. 

Hükümet bu teklifi ile bir taraftan memu
run) siyasetle iştigalini meneden Memurin Ka
nunu hükümleri ikâfi değilmiş gibi yalnız siyasi 
faaliyet değil deruni 'kanaatleri peşinen mah-
'kûm ederelk işmizazları, imaları] suç halinıe ge;-
ıtirip ağır müeyyideler vaz 'ederken diğer taraf-
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tan aynı memura Hükümet ve dolayısiyle ikti
dar par/tisinin propagandasını yapmayı sadece 
ımeşru bir hak değil bir vazife olarak tahmile 
çalışimalktadi'r. 

Yine bir '.taraftan muhalif partilere dört yıl
da bir defa ve dakikalarla mahdut olaraik veri
len radyoda Ikonuşma hakkını çok görüp mez
edenken; diğer taraftan iktidar partisinin1 en 
faal ve idareci uzuvları olan Hükümet -erkânı
nın beyanlarımı hattâ propagandanın yasak ol
duğu zamanda serbestçe ve saatlerce tekrarıaıı 
meşru göstermenin yollarını aramaktadır. 

'Memur, mebusluğa 'adaylığını koymak is
terse altı ay evvel istifa edeceiktir. Bu tatbi-
ikatta sadece muhalefetten adaylık koymayı ön
ler, zira bu memur muhalefet partisinden aday
lık koymuş ve kazıanamaımışsa istikbali sefalet 
ve ıstıraptır. Ama iktidar partisinden adaysa; 
'kazanamasa da iktidarın makbul ve mergubu-
dur. Daha yükseği değilse eski yeri her halde 
müemmıendir. 

Ne hazindir ki bir parti görüşünü benimse
dikten sonra diğer bir partiye geçişi ve o par
tiden aday gösterilişi siyasi ahlâka muagyir 
bularak önlemliye çaluşan tasarının altımda ev
velce bunun canlı örnek'lerini vermiş zevatın 
imzaları bulunun aktadır. 

'Muhterem arkadaşlarım; huzurunuza gelen 
. tadil 'teklifinin encümemlerdeiki müzakerelerin
de iktidar partisine mensup arkadaşlarımız da 
tadili istemen maddeleri ilmî ve objektif zavi
yeden tahlil ve tenikidettiler. Serdolunan bu 
çok kıymetli mütalâaları bir ö rüp kararı mıev-
cııt değilse burada da izah edeceklerini ümid-
ediyor ve bunlardan iştirak ettiklerimizi burada 
tekrar ederek vakitlerinizi istiraftan kaçmıyoruz. 

Anayasanın 11 ve 12 nci maddeleriyle 70 nci 
maddesi vatandaşın seçmek ve seçilmek gibi âmme 
haMariyle, siyasi haklarını tarsin etmiştir. Se
çim Kanununun 1 nci maddesi dahi (Milletvekili 
seçimi tek derecelidir ve ekseriyet usulüne göre 
genel eşit ve gizli oyla yapılır, oy serbest ve şah
sidir. Oyların sayılması ve ayrılması açıktır) 
demek suretiyle bu irade izharının şekil ve usul
lerini vaz'etmiştir. 

Tasarı hiçbir ciddî sebep irae etmeksizin ve 
Anayasaya hürmet hissi taşımaksızın vatandaşın 
bu en meşru haklarını nezetmeyi ve onu bâzı ah-
velde ağır bir suçla müteradif olarak ancak mahke-
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melerin yapabileceği gibi âmme haklarını nezi ile 
tehdit ve tecziye etmekte ve bunu da siyasi ah
lâk namına siyasi ahlâk tesisi gayretiyle izaha ça
lışmaktadır. Kanaatimizce bu tasarı tümü ile ve 
tatbikatta doğuracağı türlü mahzurlariyle mü
talâa edildiğinde siyasi ahlâkı tesis değil; karan
lık istikametlere şüphesiz götürür. 

Evvelemirde Anayasamız ve buna muvazi ola
rak Seçim Kanunumuz seçim müessesesi ile va
tandaşın kendi vekil veya mümessilini seçmesini 
ve istiyen vatandaşın seçilmek üzere kendisini 
seçmen kütlesine arz etmesini hedef tutmuştur. 
Siyasi partiler seçmen vatandaş ile kendisine mü
messil olarak seçmek istediği vatandaş araşma 
giren ve muayyen program ve icraatını muayyen 
şahıslarla tahakkuk ettirmek iddiasiyle vatandaş
tan) o şahıslara o programı tatbik için rey istiyen 
mutavassıt teşekküller hükmündedir. Bizde bu
gün Seçim Kanununun ihtiva ettiği ana prensipte 
vatandaşın şahsı beğenip, şahsı kendine mümes
sil olarak seçmesi prensibidir. Tadil lâyihası: 

1. Vatandaşın bir parti listesi üzerinde bu 
meşru hakkını kullanarak beğendiğini alıkoyup, 
beğenmediğini çıkarmak imkânını fiilen menet
mekte ; 

2. Vatandaşın kendi el yazısı ile mevcut 
ndaylaıdan beğendiklerini ihtiva eden bir karma 
liste yapması meşru görüldüğü halde bir parti 
listesinde böyle bir a m e l e n i n icrası gibi basit 
bir kolaylığı menederken onun bu mukaddes hak
kını idrak ve şuur ile kullanmaktan âciz bulun
duğunu kabul etmek gibi büyük bir tezada düş
mekte; 

3. Diğer taraftan yine vatandaşın kendisini 
bir parti listesi içinde veya dışında seçmen tak
dirine arz etmek gibi meşru bir hakkı siyasi ah
lâk gibi ancak seçmenin reyi ile vereceği hükmü 
peşinen istihsal hedefini güden nazariyelerle ıs
kat etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; lâyiha ile tadil edilen 
35 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası ile bir 
siyasi partiye adaylık için müracaat etmiş olan 
vatandaşın artık seçilme yeterliği Anayasaya 
rağmen ve onun dışında tahdit olunmakta mü
eyyidesini cemiyetin tatbik hislerinde ve niha
yet treylerinde bulması lâzımgelen ve bulacak olan 
bir ahlâk nazariyesi uğruna hakları iskat olun
maya çalışılmaktadır. Aynı zamanda siyasi par
tilerin müşterek hareket'i de haksız ve sebepsiz 
olarak önlenmektedir. 
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Aynı maddenin altıncı fıkrası; memura Dev

let hizmetinin, memleket hizmetinin en mukad
des olan teşriî vazife imkânını fiilen kapatmak
la kalmayıp ihtisaslarının yegâne tatbik yeri 
münhasıran Devlet memurluğu olan çeşitli 'ihti
sas sahiplerinden Meclisi mahrum bırakmayı in-
tacedecek bir hükmü iht'iva etmektedir. Mer'i 
kanunun 45 ve 46 ncı maddeleriyle siyasi par
tilere Devlet radyosundan istifade hususunda 
tanınan asgari hak da ortadan kaldırılmakta 
yerine 45 nci madde ile memurların her hangi 
bir parti hakkında fikir beyanı ve hattâ fiil ve 
hareketle telkinde bulunması menedilmeye çalı
şılarak Devlet dairelerinde iftira ve jurnalcilik 
kapıları ardına kadar açılmakta, esasen partizan 
tazyik ve müdahalelere karşı her türlü teminat
tan halen mahrum olan memur yeni tehdit silâh-
lariyle huzursuz ve emniyetsiz bir duruma so
kulmaktadır. 

Diğer taraftan memurların ikt'idar partisi 
icraatına dair bu parti lehinde yapacakları be
yanlar ve çıkaracakları propaganda, asma mat
bualar propaganda olmaktan çıkarılarak en geniş 
bir surette Devlet ve Hükümet vasıta ve imkân
ları iktidar partisinin emrine verilerek, eşitlik 
külliyen ihlâl olunmaktadır. 

Nihayet 109 ve 110 ncu maddelerde yapıl
mak istenen tadiller ile Seçim Kanununun ihti
va ettiği genel oy esas prensibi yani vatandaşın 
dilediğini seçmek hakkı tamamen yıkılmakta, 
seçmen kime rey vermek isterse istesin listede 
yazılı olanları seçmiş sayılmak suretiyle hiçbir 
demokraside bulunmıyan itibari bir seçim usu
lü ihdas olunmaktadır. Bu suretle bir taraftan 
temsil usulünün geniş bölge gibi en mahzurlu 
şekli tatbik edilirken; diğer taraftan nispî usu
lün en mahzurlu tarafı olarak tavsif olunan 
seçmenle seçmek istediğinin arasında bir listenin 
ithali hali yerleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; yukardan beri izah 
olunan.mahzurlar ve bu tad'il tasarısının sevkına 
âmil olan maksatlar birlikte mütalâa edilirse 
ve tatbikatta alacağı manzara göz önüne getiri
lirse memleketimizde demokratik ve serbest bir 
seçimden bahsetmenin imkânsızlığı kendiliğin
den meydana çıkar. En hazini, bu kanun, bizde
ki çok partili siyasi hayatı baltalıyan birtakım 
zincirleme tedbirlerin bir halkası olarak görül
mektedir. 

Birkaç gün evvel kanunlaşan Emekli Kanunu. 

ile şimdi huzurunuzda bulunan Seçim Kanunu 
ve gündemde bulunan Kırşehir Kanunu birlik
te mütalâa edilince görülür ki; Hükümet, kendi
sini iktidara getiren demokrasi prensiplerine ar
kasını çevirmekte ve onu dolambaçlı yollarla ar
kadan hançerlemektedir. Buna vasıta olmıyaea-
ğmız hususundaki ümidimizi muhafaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; iyi bir Seçim Kanu
nunu, seçim kanununu tekâmüle götüren suret
te ıslahını hep arzu ederiz. Bu arzuyu, seçim 
emniyetini, seçim prensiplerini ihlâl etmeye bir 
vasıta olarak kullanmak yanlıştır. Lâyihanın 
reddini teklif ederiz. 

Takdir ve vebal sizindir. (Sağdan: Alkışlar) 
REÎS —• Açık oylarını kullanmamış arka

daşlar varsa oylarını kullanmalarım rica edi
yorum. 

Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rım; maruzatıma usul hakkında bir temenni üe 
başlıyacağım. Gönül isterdi ki, muhalefete 
mensup mebuslar konuşmadan önce son encü
men mazbata muharriri yahut ilgili bakan bu 
kürsüye gelişin noktai nazarlarını açıklasalar 
da.. (Raporu okumadınız mı sesleri) ondan 
sonra bizler konuşsak. 

Seçim Kanunu yapıldığı zaman da böyle ol
muştu. Mazbata muharriri gelmiş izahat ver
mişti. Ondan sonra mebuslar konuşmuştu. Ev
velâ muvakkat encümen reisi ve mazbata mu
harriri izahat vermişti. Umumiyet itibariyle te
amül M. M. veya Vekil izahat verir ondan son
ra da milletvekilleri konuşurlar. Usule ait bu 
temenniyi bu şekilde arz ettikten sonra esas 
meseleye geçiyorum. Muhalefete mensup sözcü
ler, Seçim Kanununun tadiline ait bu hüküm
lerin demokrasinin yerleşmesi ve kökleşmesi 
için mahzurlu olduğunu beyan ettiler. Hükümet 
teklifi ve esbabı mucibe lâyihası ile üç komis
yonun raporları ise, tecrübelerin neticesi ve 
zaruretlerin giderilmesi için bunun lüzumlu ol
duğu beyan edilmektedir. Demek ki, Seçim 
Kanunu üzerinde muhalefetle iktidar birbirine 
zıt iki kutup teşkil etmektedir. Memleketi ve 
rejimi yakından alâkadar eden en ehemmiyetli 
bir mevzuda iktidarla muhalefet tamamen ay
rı noktai nazar sahipleridir. Biz bu iki hattı-
fâsıl arasına sıkışmış bu meseleyi tahlil ve mü
nakaşa ederken yine tel&ra,r edeceğim, gönül iş? 
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terdi ki, iktidarla muhalefet rejimi alâkadar 
eden bu meselede müşterek bir anlayış ve nok-
tai nazar sahibi olsalardı. Maalesef bu olama
mıştır. 

Meselenin tahlil ve münakaşasını yaparken 
Perikles'in şu sözünü hatırladım. Perikles 
Atina demokrasisini müdafaaya çağrıldığı za
man demişti k i : «Münakaşa ayaklarımızın altı
na atılacak bir taş değildir. Faydalı ve hayırlı 
n'eticeyi istihsal içindir.» Biz burada konuşur
ken, tenkidlerimizi yaparken, gelen teklifi ka
nuniye verilecek reylere' mâni olamıyacağız, 
kanun çıkacaktır, biz bunu biliyoruz, ama biz 
tarihi, vazifemizi yapıyoruz, millete karşı vazi
femizi ifa ediyoruz. Ve edeceğiz. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerini değiştirmek üzere getirilen bu tek
lifi kanuniyi üç esastan mütalâa etmek icab-
eder. Birincisi âmme hukukunu alâkadar eden 
kısım, ikincisi rey sahibi vatandaşı alâkadar 
eden kısım, üçüncüsü siyasi partileri alâkadar 
eden kısım. Vatandaşı ve siyasi partileri alâ
kadar eden kısım âmme hukukunu ve Anayasa 
hukukunu da alâkadar etmektedir. Bunlardan 
birincisini doğrudan doğruya, diğerini de dola-
yısiyle ilgilendirmektedir. 

Âmme hukukiyle alâkadar eden kısmı es
babı mucibeden birlikte tetkik edelim. «Memur 
seçime girip iktidar partisini ağır şekilde 
tenkid eder, kazanamaz, bu memur ile iktidar 
nasıl iş birliği edebilir?». 

Seçimlerden önce propaganda zamanında 
siyasi bir parti mensubu aday çıkar, Hüküme
tin gidişatını beğenmez, tenkid eder. iktidar 
demek istemektedir ki, ben bu memuru tekrar 
nasıl hizmete alabilirim ve onun zihniyeti ile 
kendi zihniyetimi nasıl bağdaştırabilirim? 

Yeknazarda ve dar mânada belki haklı bir 
esbabı mucibedir. Ama siyasi olgunluk, siyasi 
terbiye, bilhassa demokratik sportmenliğin bi
zatihi ruhu müsamaha ve olgunluktur. Bir me
mur çıkıp, propaganda müddeti içinde iktidarı 
tenkid edebilir. Ama hizmet bittikten sonra 
o memur ile iktidar ihtilâf halinde midir ve 
bu ihtilâfı devam ettirmekte midirler Hüküme
tin elinde buna dair sarih, kesin istatistikler 
var mıdır ve Hükümet bu suçlardan dolayı 
kaç tane aday memuru mahkemeye sevk etmiş
tir?.., 
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Bu hususta mukni ve samimî kuv fofclr esba

bı mucibe bulunması lâzımdır. 
Şu halde iki takım birbiri ile mücadele <#fer, 

fakat maç bittikten sonra işin şekli ba^ka'^r. 
el sıkışırlar. Arkadaşlıkları devam eder. 

Bir dâva esnasında iki avukat birbiri ile 
sert konuşurlar, hücum ederler, fakat mahke
me bittikten sonra yine eskisi gibi dostturlar. 

Âmme hizmeti gören bir memur, siyasi ha
yata kendisini istidatlı görüyor, mücadeleye 
atılıyor, tenkidlerde bulunuyor, kazanamayın
ca politik faaliyeti bitmektedir, zira Memu
rin Kanununun 9 ncu maddesi kendisini bu 
hususta menetmektedir. (Sivas Valisi gibi ses
leri.) Evet, istenirse sizlere Kars ' tan da misal 
verebilirim. 

Dünyanın birçok yerlerinde memur, memu
riyet hizmeti ile beraber milletvekilliği sıfa
tını haizdir, iskandinavya memleketlerinde me
mur Bakan olmaktadır ve memuriyet sıfatı da 
devam etmektedir, ingiltere'de bir üniversite 
hocasının kadrosu mahfuz tutulmakta ve mil
letvekili olarak bulunmaktadır. Demokratik 
dünyanın birçok yerlerinde memuriyet sıfatı 
ile milletvekilliği sıfatı beraberce devam et
mektedir. Biz yalnız propaganda müddeti için 
dahi bunu çok görmekteyiz. 

Esbabı mucibede denmektedir ki, hele hâ
kimler... Onlar aday olup da siyasi hayata atıl
dıktan sonra tevzii adalette vatandaş, siyasi 
kanaatini izhar eden bu adama nasıl itimat 
edebilir. Hâkim siyasi kanaatini izhar etmiş 
bulunabilir. Hâkim veya Cumhuriyet savcısı 
kürsüye çıktığı zaman şayet siyasi kanaatini 
izhardan dolayı tecellii adalette zayıf görülü
yorsa sair hususlarda da zayıf kalması mukad
derdir. Hâkimin vicdani kanaati ve onun te
min ettiği karakter salâbeti vatandaş üzerinde 
mutlak bir tesir bırakmamışsa onun münhası
ran siyasi kanaatini izhar etmesi kendisi için 
bir nakısa teşkil etmez ve bu haklardan mah
rumiyeti için bir esbabı mucibe sayılmaz. 

Mebus seçilebilmek için memurların seçim 
propagandası sırasında Hükümeti ağır şekilde 
tenkidde bulundukları söylenmektedir. Bir ar
kadaşım da demin yerinden Sivas Valisini mi
sal olarak gösterdi. Türk öeza Kanununun 198 
nci maddeted vardır, bir memur memuriyeti, 
vazifesi esnasında her hangi bir sırra ve mahre
miyete sahip olmuşsa ve bunları haksız bir se-
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heple ifşa ederise Türk Ceza Kanununun arz et- [ 
tiğim 198 nci maddesi gereğince, Ibulunduikları 
yerlerde kanunların kolu, gözü Ve kulağı mesa
besinde olan Cumhuriyet savcılarının bunların 
yakalarına yapışması lâzıimidır. Sorarım.. İçiş
leri Vekiline ve Adliye Vekiline; Sivas Valisi 
hu şekilde bir namzet olaralk haksız yere ifşa
atta bulunmuşta yakasına yapışjmi'şlar mıdır ki, 
Jburada eslbahı mucilbe için bir misal olarak gös-
teriliyorlar ? 

'Mulhtereım -arkadaşlar, Kars ' ta bir nahiye 
müdürü me'bus adayı, ben Ankara'ya gittim 
millî emniyet arşivlerini tetkik ettim, Karis hal
kı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi hükü-
raetlerinin çjok ağır niyetleri ve tahminleri var
dır, diye propaganda konuşması yapmıştı. Bu
nu yapan Detanolkrat Partinin Kars'taki adayı 
'bir nahiye müdürüdür. Biz kfendlsini rlesmî ma
kamlara şikâyet ettik. Bu memur kendisinin 
asla sahip olaımıyacağı ve görmediği bir husus
ları sırf propaganda maksadiyle kendi kafalsm-
dan imal etmiştir. Bu meimur hakkınlda kanu
ni muamele yapılması elbette lâzımdır ve ya
pılmalıdır. Ama bu miemur bu sözü söylemiş 
diye bunu umuma teşmil edip de bütün meımur-
'lar için propaganda zamanında konuşlma yap
maları onlara Anayasa ile temin edilen siyasi 
haklarını nezcet'mek için kâfi sebep değiMir. 
Anlattılar; Sayın Ziraat Veıkili Mart ayı içinde 
Antie'b'dte fıstıik kongresi yapmıştır. Fakat öhür 
tarafta bilmem Türkiye'nin her hanigi bir ye
rinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak çı
kıyor, hir memur Hükümeti tenki'd ediyor. Vay 
sen misin Hükümeti tenkid eden, diye bu memur 
Ibakanlılk emrime .alınıyor. Bunun adalet ve fa
zilet ıner>esin!de.1 Ondan sonra da Seçim Kanunu
nu değiştirirken memurun siyasi hakkı bu mad
deyle kaldırılıyor, propaganda yapıyor, binaen
aleyh mamurun altı ay önce istifa etmesi lâzım- | 
dır, deniyor. Miart ayında,... 

PERTEV ARAT (izmir) — Bakan siyasi 
adamdır, elbtet'te yapacaktır. 

SIRRI ATALAY (Davamla) — Altı ay ön
ce istifa mechuriiyeti, diğer taraftan çeşitli mes
lek -er'babı münevver vatandasın siyasi hakkını 
nezeiderek Büyük Millet Meclisine göriderme-
meikte'dir veyahut da iktidar tarafına temayül 
göstermesini temindir, zira iktidara yaklaşmaz
sa hir miemur vatandaşın badema adaylığını 
koyması ondan düpedüz kahralmanlıık istemek- J 
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tir. Memur vatandaş malî durumu ve onun re-
falı servİyesi altı ay önce istifa etmesini ve seçi
mi, adaylığı kazanması doğrudan doğruya âmil 
'bulunmaktaldır. Memleket şartları, umumi se
viye, hayat şartlarını, nazar ıitibara almak 
zorundayız. Anayasanın miemura ve memurla 
'beraber JbütıüJn vatandaişlara tanıdığı, adaylığını 
ikoyma hakkını ve tasarruf hakkı elinden alını* 
yor ve Medeni Kanunun şahıs hürriyetinin ve 
tasarruf haklarına ait 23 ncü 'maddesi ile Ana
yasanın 70. madd'esine 10 ve 11 nci maddelerine 
mugayirdir. Denmektedir ki, memur seçim 
müddeti içerisinde övme veya kötüleme mahi
yetinde siyasi partiler hakkında kelâm etmiye-
cektir. Memurin Kanununun 9. maddesi esasen 
memurları sureti katiyede politikadan ber'i 
tutmaktadır ve onları politikanın içine sokma
maktadır. Şimdi biz bu teklifle Memurin Kanu
nunun bu dokuzuncu maddesinin istimal şeklini 
badireli bir uçuruma doğru götürmekteyiz. Bun
dan sonra bir jurnal devri açılacaktır. Bizde 
ispatın birinci şartı olan şahadet müessesesinin 
çürüklüğü ve klâsik durumunun vahameti kar
şısında memur vatandaş kardeşinden, yahut ya
kın akrabasından, rakibi olan diğer bir memur
dan veya iş sahibinden daima bir tazyik mua
melesi görecektir. Bu memur cebind'e Halkçı 
gazete bulunduruyor yahut bu memur nispî tem
sili müdafaa ediyor, o halde Halkçıdır, denecek 
bir tezvir makinesi işleyip duracaktır. Bundan 
sonra memur tezvir maknesinin amansız çark
ları arasında fazilet ve insanlığını kaybetmekle 
karşı karşıyadır. Münevver vatandaş memuru 
bu badirenin içine atmaya bilmem ki, gönül na
sıl razi olabilir ve izan, insaf bunun neresinde? 

Aziz arkadaşlar, tasarıda en mühim mesele
lerden birisi de Devlet radyosunda tanınmış bu
lunan zamanla mukayyet bir hakkın ortadan 
kaldırılmasıdır. Devlet radyosunun telkin kud
reti ve vaziyeti cümlenin malûmudur. Bugün 
gaz'ete yurdun köy adedinin yüzde onuna bile 
muntazaman gitmemektedir. Rey sahibi vatan
daş iktidarın icraatım ve noktai nazarını öğ
renmek ve bu malûmata sahip olabilmek hakkı
nı ve ihtiyacını nasıl hissediyorsa muhalefetin 
görüşünü ve memleket meselelerinde muhalefe
tin noktai nazarını da aynı şekilde öğrenmek 
hakkına sahiptir. Gerçek demokrasilerde eşitlik 
İktidar ve muhalefet için aynı şekilde mevzuu-
bahistir. Bir nimetten çoğunluğun istifade et-.-
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mesi ve karşı tarafa yalnız külfetleri yüklemesi 
doğru değildir, nimetlerden istifade, külfetleri 
karşı tarafa yüklemek bahis mevzuu olamaz. 
Bu, bütün demokratik memleketlerde asla t'er-
vicedilmiş bir yol değildir. 

Bütün dünyada radyolar üç esasa bağlı bu
lunmaktadır. Bizde Devlet -radyosu bu üç usu
lün hiçbirine benzememektedir, ingiltere ve 
Amerika'da radyolar tamamen şirketlerin elin
dedir. Hükümet ancak muhalefetin hakları ih
lâl edildiği zaman radyolara müdahalede bu
lunmaktadır. Yani muhalefetin lehine ve mu
halefeti müdafaa için Devlet şirketler üzerinde 
murakabe hakkını kullanmaktadır. Fransa'da 
radyo Devletin inhisarı altındadır, ama bütün 
siyasi partiler Devlet radyosundan aynı şekilde, 
aynı usulde ve aynı tarzda istifade ederler. 
iktidar diğer siyasi partiler aleyhinde hiçbir 
rüchan hakkına,malik değildir, isviçre'de ise 
Devlet radyosundan siyasi partilerden hiçbiri 
istifade edemezler; ne iktidar partileri, ne de 
muhalefet partileri. Orada radyo münhasıran 
bir eğitim müessesesidir ve âmme hizmeti 
görür, isviçre radyosunda Hükümet • icraatı bir 
propaganda vasıtası değildir. .Yalnız ve yalnız 
haber olarak verilir. Devlet radyosunda hiçbir 
propaganda, hiçbir tariz ve hücum görülmez. 
Biz de Devlet radyosu Hükümetin inhisarmda-
dır ve Hüküm'etin islimdedir. Hükümet, Devlet 
radyosundan dilediği gibi istifade eder, dile
diği şekilde kullanır, bu radyodan ica'bederse 
muhalefete söver, icaibeders'e muhalefeti dile
diği şekilde itham eder. Buna muhalefetin ce
vap hakkı da'hi yoktur. 

Seçim kanunu yapılmadan önce Demokrat 
Partiye mensup faulunan merhum Eskişehir 
Milletvekillerinden birisi radyoda iktidarla 
muhalefetin eşit haklara sahip olmak üzere foir 
kanun teklifinde bulunmuştu. Seçim Kanunu 
görüşüldüğü zaman Demokrat Parti adına Sa
yın Fuad Hulusi Demirelli Devlet radyosu hak
kında geniş izahatta bulunmuş ve Hükümetin 
muhalefetle aynı hakka salhip olmalarını mü
dafaa 'etmiş; ilim komisyonunda*Hükümetin ön 
tasarısında muhalefetin radyodan istifade müd
deti olan (beş dakikanın 15 dakikaya çıkarıl
masında Fikri Apaydın arkadaşımız da ısrar 
etmişlerdi ve demişlerdi ki 'bir âmme müesse
sesi mahiyetinde olan Devlet radyosunda Hü- I 
kümetle siyasi partiler aynı haklara sahip ol- | 
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malıdırlar ve böyle olmalıdır. Hükümet eâbabı 
ımucibesinde demektedir k i ; Devlet, radyosu 

I bilhassa 2 'Mayıs Seçimlerinde suiistimal «edil
miştir. Âmmie karakterini Ihaiz bulunan bir 
radyoda hakikaten Hükümete nasıl sö'vüMrilir ? 
Biz Hükümete sövülmesini asla teoviz etmeyiz. 
Devlet radyosunda ne iktidara ve ne de muha
lefete sökülebilir ve 'sövülmemelidir. Bu önce, 
siyasi terbiyesiyle ve gelişmekte olan demok
rasi idaresinde uzun tecrübelerle giderilebilir. 
Şayet her hangi bir şahıs ister iktidar, ister 
ımuhaleJet iböyle bir fiil ve hakarette bulunursa 
Türk Ceza Kanununun hakarete ve bu cürümle
re ait maddesiyb cezalandırrlafoilir. Onu der
hal hâkime teslim mümkündür. Bir defa suç 
işlenmişse Hükümet o kadar âciz midir ki, 
suçları mahkemeye vermiyor da seçim kanunu 
ile tanınmış olan ve demokratik hayatimizin 
esasları olan prensipleri ortadan kaldırıyor. 
Bu, bir aczin ifadesidir. Biz demokrat parti 
idarecilerini h'öylie 'bir aczin içinde görmek iste
meyiz. ('Soldan, aciz size aittir sesleri) Aziz 
arkadaşlar, vatandaş iktidarın icraatını öğren
mek ister ve hükümetin icraatını vatandaşa 
söylemek hai&kıdır. Ama muhalefeti 'bundan 
mahrum etmek, muhalefetin kendi nıoktai naza
rını vatandaşa söyletmemek doğru değildir. 

' Bunu temin de demokratik memleketlerde ikti
darların borcudur. Demokratik dünyada çoğun-
luğu elde lederek iktidara gelen 'bir hükümetin 
bu mesuliyeti ve aynı şekilde muhalefetin hak
larını da üzerine almış ve korumuş sayılır ve 
korumakla da mükelleftir. Hükümet radyoda 
konuşacak fakat muhalefet konuşmıyacak. Bu 
yanlış ama çok yanlış bir noktai nazardır. Ve 
marazı bir zihniyettir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Rarahisar) — 
Başından büyük lâflar, edh orsun. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Sen başından 
büyük lâflara karışıyorsun Murlad Âli Bey. 

Hele memlekette resmî ilân tevziatındaki 
sureti katiyede... (Bunun mevzuyla alâkası nedir? 
sesleri). Alâkasını anlatacağım. Resmî ilân tev
ziatında iktidarı tutan, onun alkışlıyan yazılar 
yazan mevkutelere keyfî bir şekilde ilân veril
mesi... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ulus ve Dünya da mı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Türk - Sözü 
de Adnan Bey... 
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Resmî ilân tevziatının bu şekilde oluşu muha

lefet mevkutelerime güçlükler çıkartması, muha
lefetin sesinin köylü vatandaşın eline gazete ola
rak 1/10 nispetinde dahi gitmezken telkin kud
reti artık birinci plânda bulunan radyodan muhar 
lefeti mahrum etmek, onu i'olee uğratmak ve 
onun hak ve hukukunu tanımamaktır. 

1950 seçimlerinden önce Devlet radyosunda 
13,30 da iktidar ve muhalefet partilerinin lider
lerinin nutukları yayınlanırdı. Seçimlerde yapı
lan onar dakikalık propaganda konuşmaları dı
şında, daha seçime başlanmadan önce dahi 13,30 
seansında siyasi partiler liderlerinin nutukları 
yayınlanırdı. Bakınız şimdi ne kadar geri gidi
yoruz... (Ne zaman sesleri). 1950 de... Bakınız ne 
kadar geri gidiyoruz?. Seçimlerde dahi muhalefet 

. bu haklardan mahrum edilmektedir. 
Denmektedir ki, Hükümet ve Devlet adam

ları Hükümetin icraatını vatandaşa duyurmaya 
mecburdur, evet, deminde arz ettiğim gibi, va
tandaş, Hükümetin icraatını öğrenmek ister, ob
jektif şekilde ve haber mahiyetinde öğrenmek is
ter. Vicdanı ile baş başa kaldığında, salim bir 
şekilde rey verebilmek için vatandaş Hükümet ic
raatını opjektif şekilde öğrenmek ister, ama mu
halefetin de noktai nazarını aynı şekilde öğren
mek ister. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES- (İstan-* 
. bul) —- Muhalefetin de objektif olarak bildir
mesi lâzımdır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İktidar, yal
nız benim noktai nazarımı öğrenecek, sizin nok
tai nazarınızı öğrenmiyecek derse, Nazi Almanya-
smdaki devlet idaresi sistemi... (Kürsülere vur
malar, sözünü geri al sesleri, şiddetli gürültüler.) 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Bu memlekete 
faşizmi getiren sizlersiniz, gömleği ile, bayrağı ile, 
1950 de faşizmi yıkan bizleriz. Daha sizin de bay
rağınızı alacağız elinizden]. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun (Gürültüler, sözünü geri al sesleri, kürsü
lere vurmalar.) 

REİS — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run, Sırrı Bey, biraz evvel sarf ettiğiniz sözü.,. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben Büyük 
Millet Meclîsi huzurunda konuşurken iki sene sav
cılık, 2 sene de hâkimlik, yapmış bir insan ola
rak konuşmamı bilerek yapmaktayım, (Gürültü
ler, kürsülere vurmalar.) 
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REİS — Müsaade buyurun. Biraz evvel Na

zi Almanyası gibi sözünü kullandınız, bu sözü
nüzü lütfen geri alın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben diyorum 
ki... (Soldan gürültüler, tevile çalışma sesleri.) 

REİS — Tekrar ediyorum, sözünüzü geri alın. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben sözümü 

bilerek konuştum ve bu şekilde konuştum. (Soldan 
şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

REİS — İkinci ihtarı yapıyorum, sözünüzü 
geri alınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben sözümü 
geri almam. (Soldan şiddetli gürültüler, sıra. ka
paklarına vurmalar.) 

REİS — Tüzük hükümleri gereğince iki ih
tara rağmen sadet dışı konuşmuştur. Bu itibarla 
kendisine söz verilmemesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun Sırrı Bey. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuza getirilen tasarı 1950 yı
lında varılan merhalenin maalesef ilerisine git
mesi beklenirken gerilik ifade eden hükümlerle 
malûl bir haldedir. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Yani size mi 
yaklaşıyoruz. • _ , 

MEHMET HAZER (Devamla) — Mâalesef 
gerilere gidiyorsunuz. 

REİS — Hatibin sözüne müdahale etmeyin 
rica ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Vatanda
şa siyasi hakkını kullandırmak hükümetlerin, 
meclislerin birinci derecede vazifeleridir. An
cak bâzı zaruretlerle istisnalara gidilebilir. Fa
kat istisnalar kaide halinde getirilemez. Meselâ 
silâhlı kuvvetlerin bâzı mülâhazalarla seçme ve 
seçilme hakkından mahrum edilmesi bir istis
na olarak kabul olunabilir. Fakat aynı istisna
yı başka mselek ve zümrelere teşmil etmek va
tandaşın vazife ve mükellefiyette eşitliğini ka
bul; etme esasına mugayirdir. Ne kadar çok va
tandaş kitlesi bu haklardan istifade ederse 
Meclisin temsil kabiliyet ve kuvveti de şüphe
siz ki o nispette kuvvetli olur. Binaenaleyh ta
sarının memurlar hakkında vaz'ettiği hükümler 
eşitliği bertaraf etmektedir. Temenni olunan, 
istisnaların çoğalması değil ve memleket mukad-
deratiyle alâkadar olması tabiî bulunan bir sı
nıf vatandaşın siyasi haklardan mahrum edil
mesinin önlenmesidir. Her vatandaş şüphesizdir 
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ki memleketin mukadderatiyle alâkadardır. 
Böyle olunca memleketin kaderine hükmedecek, 
hâkimiyeti temsil edecek meclislerin teşekkü
lünde reyini kullanması ve kendisinin de orada 
vazife almayı istemesi tabiî bir haktır. 

Bu zaviyeden mütalâa edilince ;tasarı maa
lesef bir ilerleme ifade etmemektedir. (Bir ses : 
Sizin görüşünüz.) Tasarıdaki bâzı hükümler 
siyasi hakların tahdidin olduğu gibi tabiat ka
nunlarına da muhalif. Ve tabia'ti eşyaya da 
mugayir hükümler ihtiva etmektedir. Memur 
her hangi bir partiyi programı hakkından, rey 
ve mütalâa hakkından menedilmektedir. Me
mur bir insan olarak düşünecektir. Düşünenin 
bir temayülü olması ve bunu Delirtmesi de ta
biî hukuk icaplarmdandır. Memurin Kanunu
nun 9 ncu maddesinin vaz'ettiği hüküm me
murun siyasetle iştigali meselesinde, memuru 
büsbütün siyasi hayattan, hak ve hürriyetlerin
den mahrum etmiş değildir.' O yalnız memuru 
faal olarak politikaya karışmaktan menetmiş-
tir. Eğer seçimlere katılan memurlar kendile
rine tevdi edilen hizmetlerinin icabı olarak 
muttali bulundukları sırları ifşa eder endişesi 
ile böyle bir hüküm vaz'ediliyorsa; seçim pro
pagandası serbestliği memura meslek sırrını 
ifşa salâhiyetini vermez. Binaenaleyh memur 
hakkında böyle bir hüküm vaz'edilirken me
murun siyasi haktan külliyen mahrumedilmesi-
ni değil onu bu haktan istifade ettirmek için 
mevcut olan mahzurları gidererek faydalandır
mak icabeder. Bu mevzu encümende konuşu
lurken memurların insan olmak dolayısiyle mü
savat ister, bu hakkı kullanmak ister, esasen 
memurları bir kanunla düşünmekten menetme
ye imkân yoktur. Memurun düşüncelerini tel 
kinde bulunduğu tarzında müphem, türlü şüp
heleri davet eder' hukukiler koymaktansa daha 
vazıh hükümlerle memurun da siyasetle olan 
münasebetlerini tavzih etmenin lüzumuna işa
ret etmiştim. 

Tasarıda âmme hizmetinin vikayesi mülâ-
hazasiyle memur bâzı haklardan mahrum edi
lirken hizmetliler de ayvu ahkâm ve aynı şart
lara tâbi tutulmak isteniyor. Malûm olduğu 
üzere arkadaşlar, hizmetliler âmme hizmeti 
görmezler ve âmme hizmetini yürütmekte bir 
tesirleri olmaz. Binaenaleyh hizmetlilerin me
murlar gibi mütalâa edilmesi de bu memnuiye-
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tin âmme hizmetinin vikayesi maksadına ma
tuf olmadığını gösterir. 

Diğer taraftan Dahiliye Encümeninde İkti
sadi Devlet Teşekküllerine mensup memurlar 
da aynı şekilde tahdide tâbi tutulmak isten
miştir. Bunların da Devlet memuru sayılmıya-
cakları bedihidir. Binaenaleyh âmme hizmeti
nin vikayesi esasına istinadeden bu tenkid, lâ
yihadaki esbabı mucibenin kabulüne kâfi der 
ğildir. Âmme hizmetinin korunması için başka 
tedbirler almak elbette lüzumludur, ,ama âmme 
hizmeti görmiyen, böyle vazife ile mükellef ol-
mıyan hizmetlilerin ve iktisadi Devlet Teşekkülü 
hizmetlilerin aynı hükme tâbi tutulması uygun 
olmaz. 

Sonra; biz bir sistem değişikliğine gidiyoruz. 
Halen mer'i bulunan Seçim Kanununun birinci 
maddesi seçmeni istediğini seçmekte tamamiyle 
serbest bırakmıştır. Seçmen, istediğini kanunun 
memnuiyetleri olmamak şartiyle seçmekte ser
besttir. Fakat şu yeni vaz'edilen esas daha ziya
de listeyi ön plâna atmakta ve vatandaşı seçim 
hususunda bir liste çerçevesi içinde kalmaya mec
bur etmektedir. Bir liste çerçevesi içinde reyini 
kullanmaya mecbur edilen vatandaş bu vaziyette 
bırakılmamalıdır. Bu listenin içinden bir veya 
birkaç kişiyi çıkarmak, onun yerine dilediğini 
yazmakta vatandaş muhtar ve serbest bırakılma
lıdır. 

Arkadaşlar, partilerce hazırlanan listeler va
tandaşın rey kullanmasında bir kolaylık temin, 
eden vasıtadır. Seçmeni böyle bir vasıtadan isti
fade etmesini kolaylaştırmak lâzımgelir. Vatan
daş eline aldığı listeden iki ismi silemiyor, yeni
den yazmak istediği kabul edilmiyor. Aday liste
si kabarık olan yerlerde hücrede bu kadar adayı 
düşünüp hazırlamasına da imkân yoktur. (Onu 
yazar gelir sesleri) Bizim seçmenlerimizin çoğu 
kendi başına büyük bir liste tanzim edemez. Bi
naenaleyh partilerin hazırladıkları listenin ver
diği kolaylıktan istifade etmeleri lâzımdır. Liste 
hâkimiyetinin bir mahzuru da, memlekette sem
pati kazanmış, parti nüfuzundan istifade ederek 
bâzı kimselerin Meclise gelme imkânı bulunması
dır. Bir diğer mahzuru da vatandaşları mutlaka 
listeler etrafında taksim ve tefrik etmektedir. 
Yani vatandaş ister istemez partici olacak, bir 
partiye intisabedecek demektir, 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-

bul) — Yok; böyle bir şey, nereden çıkarıyorsu
nuz1?. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Liste hâ
kimiyetinin tabiî bir neticesi olarak bu, böyle ola
caktır. 

Radyo konuşmalarının tahdidi de vatandaş
ları siyasi faaliyetlerden mahrum etmektedir. Bil
hassa bizin» gibi demokrasiye yeni girmiş mem
leketlerde.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Çok sövüp sayılması lâzımdır. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Radyonun 
büyük vatandaş kitlesine hitabettiği bir hakikat
tir. Eğer bâzı kimseler radyoda yapılan konuş
maları suiistimal etmişlerse bu, onu hüsnüisti-
mal edenleri mahrum etmeye kâfi sebep olamaz. 
Esasen radyo bir neşir vasıtası olmak dolayısiyle 
bu vasıta ile suç işliyenler hakkında mevzuatta 
kâfi derecede hükümler vardır. Bunlar yeni ih
tiyaçlara göre de tedvin edilebilir. Partilerin 
merkezleri kendi noktai nazarlarını, seçimin en 
hararetli bulunduğu zamanlarda teşkilâta başka 
vasıtalarla kolayca ulaştıramazlar. Bu bakımdan 
da radyodan faydalanmaları zaruri olur. 

Radyonun yalnız Hükümet icraatını yapan 
vasıta haline getirilmesi, bilhassa seçimler sırasın
da kullanılması; elbetteki eşitlik esasına mugayir
dir. Binaenaleyh radyo hakkında şimdiki tasarı
da vaz 'edilen hüküm bu eşitliği bertaraf eden bir 
hükümdür. Hulâsa, muhterem arkadaşlarım; hu
zurunuza getirilen Seçim Kanunu hem 1950 de 
kabul edilen Seçim Kanununa nazaran vatandaş 
hak ve hürriyetlerini daha çok tahdit eden hem 
de eşitliği ihlâl eden hükümler ihtiva eden bir 
tasarıdır. 

Bu sebeple bu tasarının reddedilmesini vic
danımdan gelen bir sesle arz ederim. 

REİS — Birinci, ikinci, üçüncü lâyihalar için 
kullanılan açık oy verme muamelesi bitmiştir. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Muhte
rem arkdaşlar, günlerden beri muhtelif komis
yonlarda müzakere edilen Milletvekilleri Seçim 
Kanununun bâzı maddelerinin tâdilini ve bâ
zılarının ilgasını derpiş eden tasarı nihayet hu r 

zurunuza gelmiş bulunuyor. 
Muhalif, muvafık birçok mebusların encü

menlerde itirazlarına rağmen bu tasarının yarı yol
dan (dönmesi ihtimalini düşünımek muhali im-
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kân dâhilinde düşünmek olur. 5545 sayılı Ka-
nun.uri' mütaaddit tatbikatn bu- kanunun dıeğiş1-
meye muhtaç taraflarını tebarüz ettirmişti. Ve 

.bu kanunda tadiller yapmak artık bir emriva
ki olmuştu. Kanunun esaslı şekilde revizyona 
tâbi tutulması lâzımdır. Fakat maalesef görüyo
ruz ki tasarı, kanunun ıslahını değil ancak De
mokrat Parti sultasının devamlılık şartlarını 
ihzar maksadiyle malûldür. (Gülüşmeler) Bu 
tasarı memlekette bir rejim buhranı yaratacak 
hattâ demokratik rejimin dikta rejimiyle mü
badelesi neticesini yaratacaktır. (Gülüşmeler ve 
gürültüler) Bu kanunun mâna ve hedefi (Ne
dir sesleri?) bünyesinde mündemiçtir. Bu ta-
sariyle partiler arasında eşitlik en açık şekilde 
bertaraf edilecektir. Bir Seçim Kanunun demok
ratik vasfı, o kanun hükümleriyle muhalefet 
partilerinin vazifesini kolaylaştırmaktır. (Bu 
olmuyor mu sesleri?) Olmuyor, kanun 1960 de 
olduğu gibi olur. O zaman kemaliyle korur. O 
zaman muvafık, muhalif 'beraberdi. Nitekim * 
Halk Partisi iktidarının 5545 sayılı Seçim Ka
nununa Demokrat Parti beyaz oy vermişti. De
mokrat Partinin 2 Mayıs 1954 seçim kütükleri ve 
Yüksek Seçim kurullarına ait tadil tasarısını da 
Halk Partisi muhalefeti de tasvip eylemişti. 
Seçim kanunlarının ihzarında hüsnüniyet hâ
kim bulunduğu müddetçe partiler arasında mu
tabakat bulunur! Yoksa bu mutabakat iktidarın 
tahakküm şartlariyle meydana gelemez. (Gü
rültüler) (1946 gibi sesleri) Bir iktidar parti
sinin iktidarda devamı şartları değil. 

1. Aksine muhlefete düşmesi ihtimalini 
düşünerek Seçim Kanunu ile getirdiği hüküm
ler ancak hüsnüniyete delâlet eder. Yoksa ko
misyonlarda tasarının müzakeresi sırasında 
Hükümet ve iktidar sözcülerinin iddia ettikle
ri gibi hükümlerin bütün partilere seyyanen 
tatbik edilmesi eşitliği temin için kâfi değil
dir. 

Her hangi bir maddenin muhtelif partilere 
aynı dürüstlükle tatbiki halinde dahi, tatbi
katta iktidar lehine neticeler sağlanabilir. Esas 
bu hükümlerin partilerin hususi durumu ile 

• intibak halinde iktidarı iltizam eder mahiyette 
olmamalıdır... (Allah Allah sesleri) Bir seçim 
Kanununun teminat mevzuunda müspet karak
teri muhalefeti himaye nispetinde tezahür eder. 
Bir seçim mücadelesinde iktidar partisinin ik. 
idarda olmaktan mütevellit avantajını inkâr 
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mümkün müdür? Onun bu avantajım ancak 
kanunda muhalefet lehine olan hükümler kom-
panse edebilir... (Ne lâflar yahu, sesleri). Hal
buki Demokrat 'Parti son icraatiyle kendi ikti
darının devamlılığını temin pahasına demokra
siyi yumruklamakta hattâ ezmeye kararlı oldu
ğunu göstermiştir. (Nereden anladın sesleri). 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Senin kafanda öyle. 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Devamla) '— Ben 
kendi kafamla konuşurum, sen kiminki ile? 

.MEHMET HAZER (Kars) — Her kesin ka
fası kendisine aittir. 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Devamla) — Tasa
rıdaki yeni hükümler sathi bir tetkik ile dahi 
gösteriyor ki, Demokrat Par^i, geçen seçimler
de iktidar aleyhinde neticeler göstermesi müm
kün olan hususi bünye ve menfaatleri ile 
uyuşmıyan maddeleri günün müsait havasında 
hal ve fasletmek kararını vermiştir. Kendi 
hareketini kanuna uydurmaktansa kanuna ken
dini râmetmiştir. Nevama bu şekilde İçtüzük 
tadili getirir gibi hareket edilmiştir. (İhtiyaç 
yok sesleri.) Yetkili seçim kurulu Devlet me
murlarının kendi icraatlarını geçmiş senelerle 
mukayese eden afişleri üst derecedeki Devlet 
ve Hükümet mensuplarının konuşmalarının 
radyoda neşrinin propaganda mahiyetinde ol
duğunu kaziyei muhkeme halinde karara bağ
lamıştır. 

Tasarının 46 ncı maddesi Yüksek Seçim 
Kurulunu ve bu kurulu hedef tutmaktadır, ona 
cevaptır. Demokrat Partinin kanunsuz yaptığı
nı kanunlaştırmaktan başka mânası yoktur. 
Maddenin ifadesine dikkat buyurulsun. Mad
denin bir defa kıraati ile dahi cevabi mahiye
ti kendini gösterecektir. Bu tadilden sonra 
kanlın dairesinde bol'bol Devlet kesesinden ye
ni bir propaganda vasıtası temin edilmiş ola
caktır. İktidarın yaptıkları, rakibinin mazideki 
şartlar içinde yaptıklarını mukayese suretiyle 
en hâd, en müsmir ve en haksız şekilde ilân 
.edebilecektir. Ve bu, propaganda olmıyacak-
tır arkadaşlar. (Soldan, tabiî sesleri.) 

Yine geçenki seçimlerde memurların, mü
nevverlerin kitle halinde Halk Partisi safların
da yer aldığını, adaylıklarını tercihan bu par
tiye koyduklarını gören Demokrat Parti me
murun malî varlığına musallat olmak suretiyle 
aday olmak imkânını âzami şekilde tahdidet-
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mistir. Bunu hatırlatayım. (Soldan: Tâbirleri
ni iyi kullan sesleri, gürültüler) 

Millî iradenin temsilinde ana prensip mille
ti teşkil eden bütün fertlerin teşriî vazifeyi ifa
da kâfi ehliyette olamıyacağma göre içlerinden 
ehil olanlarının intihabını zaruri kılar. 

Seçmenlerin teşriî vazifeyi tevdi edecekleri 
kıymetlerin adedini bu tasarı azaltmış oluyor. 
Ve buradaki yersiz sebeplerle tahdit çok kıy
metli bir unsur olan tahsili, ihtisası ve idari 
tecrübeyi ferdî pozisyonları itibariyle nefisle
rinde gösteren memurları aday olmaktan muaf 
tutuyor. 

Yine iç meselelere taallûku dolayısiyle 35 nci 
maddeyi siyasi ahlâkın kontrolünü mucip sebep 
göstererek değiştirmek istemişlerdir. Bunun ye
rine halkın ekseriyetini teşkil eden seçmen kit
lesinin ahlâki evleviyetle düşünülmeli idi. Se
çimde gördük ki iktidarı muhafaza hususunda 
her türlü vasıtayı kullanmakta büyük bir ser
besti ile hareket eden Demokrat Parti muazzam 
meblâğlar harcamıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalan söylüyorsun. (Soldan, yalan söy
lüyorsun sesleri, gürültüler) 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Yalan 
söylemiyorum. Meclis tahkikatı istiyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —• ispat et, yoksa namussuzsun! 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Ay
nen iade ederim, (ispat et sesleri) Reis Beyefen
di, konuşmamı temin etmenizi ricia ederim. 

RElS — Devam ediniz efendim. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bazı . 

kazalarda 3-4 jiple gezmediniz mi, yalan mı? 
Gezdiniz. (Paramızla sesleri) 

RE IS — Devam buyurun. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bu şe

kilde konuşulamaz. (Konuşmasını bil sesleri) 
RE IS —• İddia ettiğiniz şeyi ispat ediyor 

musunuz? Milyonları dediniz. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) —. Milyon 

kelimesi kullanmadım. 
ŞEVKİ HASIRCI .(Biledik) — Dedin,, yalan 

söyleme, mabutlarda vardır. 
REÎS — Tavzih «din.. 
KÂMİL KIRIKOĞLU • ((Devamla'). — Büyük 

meblâğlarla tâbirini ıkullaırudrm. (Soldan foüyük 
i ımelblâğ değil »esleri). 
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Bizim parti için 'büyük meblâğdır, belki si

zin için az olabilir. (Yaa sesleri, gürültüler). 
RAUF ONURSAL (îzımir) — Büyük reylerle 

kazandık, büyük meblâğla değil. 
REİS — Müsaade buyurun, müdahale gitme

yin, 
(KAMİL KIRIKOĞLU (Defamla) — Bir İn

giliz ımıebus namzedi seçimde iancaik 4S0 ster-
(lin sarf ledeıbilir, seçımem başıma auıcak ilki peni 
sarf leıdebilir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (îstam-
ıbul) — Kendi partime niçin öğretmedin? 

(KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Kanun
da değişiklik yapımıak lazımsa bu mevzuda ta
dil geıtirim, bunda sizlimle beraberiz. 

İktidar partisine mânıevi avantajlına malî te
fevvuku da tatbik etmek... ((Gürültüleri). 

REİS — Müsaade buyurun. İddialarını tav
zih etti. 

ıMevzu içerisinde, buyurun konuşun, Kâmil 
Bey, 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Tadil 
(tasarısının diğer hedeflerinden! birisi de müs-
ıtaklbel seçim ittifaklarınla ve imkânlaırınaı mâni 
olmaktır, öeçien seçimde tahakkukundan kork
tukları muhalefet •partilerinin ittifak ihtimali
ni tasarımın 46 meı maddesiyle külliyen bertaraf 
etmek istemişleridir.. 

Majoriıter sistemlerde seçim ittifakları sis
temim «m büyük mahzurudur. Yani azınlıkla
rın! temsil yetersizliğini kısmen izale eder ve 
heba olan reylerin miktarını azaltur. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Böyle bir şeye 
• ihtiyacımız yoktur. 
. KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sizden 

bahsetmiyorum. 
REİS — Rauf Bey, müsaade buyurun'. 
(Devam edim. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bugün 

için seçim sistemi üzıerimde durmuyoruz. O me
sele başlı başına memleketin ve seçimini istikba
liyle alâkalı müstesna bir ehemımiyet kazanmış
tır. Bizim tasarlımız ekseriyet sisteminin zarar
larını tahdit değil, tahkim yolunu tutmuş ıo.l-
ımasıdır. Bir Seçim Kanunu menısubolduğu prıen-
sibin esas kaidelerine ve zaruretlerime intibak 
jetmek: mecburiyetindedir. Bugüne fcadaır dün
ya yüzümde 'bu şekilde bir seçim kanunu ne 
tatbik edilmiştir, ne de taıtlbilk edilmektedir, ne 
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de .edileceği vardıır. Bu, Demokrat Partiye has 
bir paradokstur., (Soldan, Allah Allah, sesleri). 

Biz ancak nispî seçimin tatbikimi görmek... 
i (Soldan, vaktiyle siz yapsaydınız, sesleri). 

(Ekseriyet sisteminin bünyesinde azınlıkları 
leıkarıte letmek, onların ıreyleırini temsü iettirme-
ımek gibi zaaflarını! bertaraf etmek için bUgü-
aıe kadar1 çeşitli fbrmüM'er kullanılmıştır. Bu
nu yüksek huzurunuza ıarzıa lüzum yoktu.' Nispî 
sistemde ise rey dağılması mahzuru ancak lis
teleri silintisiz tam liste haline 'getirmek1 sure
tiyle mahzur önlenebilir. Halbuki bizi nispî se
çimin önlenmesini istediği majöriter sistemde 
yer alıyor. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — İktidarda 
iken ıyapsaydınız.¥ 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Görü
yorum ki müfrit arkadaşlarımın fazüıa konuş
mama tahammülleri yoktur. Sözlerimi nihayete 
'erdireceğim..,. 

REİS — Bir dakikamız kaldı. 
LKÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Rejim 

.aleyhine müteveccih zihniyetin mesul beyinler
de kötü niyet gemileri ile mahmul 'olmasından 
açıkça .endişe 'ediyorum,. Kötü niyetten şüphe 
ediyoruz. (Kendi kafanda ara sesleri). Muha
lefete 'teneffüse imkân bıırakmıyajn rejim 'aleyh
tarı bu tasarı kanunlaştığı takdirde ımübaıle^ 
fet partilerime kelimei şahadet getirmekten baş
ka artık çare kalmamıştır. (Sağdan alkışlar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDEKES (İstan
bul) — (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo ses
leri) Muhterem arkadaşlarım, şimdicik konuşan 
milletvekilinin son cümlelerini kimin yazmış 
olduğunu üslubundan fark ve temyiz etmek 
mümkündür. (Soldan : Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar). 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Yalan, 
yalan. (Sağdan : Yalan söylüyorsun sesleri). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, ben İsmet Pa
şa yazdı demedim. Yalnız dedim ki, üslûbun
dan kimin yazmış olduğunu tahmin etmek 
mümkündür. Böyle bir söz yalan olamaz. Be
nim dediğim, bu üslûbu falan zatın üslûbuna 
benzetmekti. Çünkü, bu sözleri yüzlerce, bin
lerce defa tekrar etmiştir. Çünkü, büyük lâf
lar etmek itiyadmdadır. Daima en küçük me
selelerde, hiç alâkası olmıyan mevzularda dahi, 
bir rejim buhranından bahsetmek gibi bir da-
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lâletin mağdurudur. (Soldan, bravo sesleri ve 
alkışlar) Bu sebepten dolayı, bu zatın okuduk
larını ben, sahibinin sesi olarak falana benzeti
yorum, dersem, bunda bir kabahat olmamak lâ-
zımgelir (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlarım; burada kanun mu 
yapıyoruz, yoksa sırf milletin itimadına lâyık 
olduğundan dolayı, sadece bu sebepten dolayı, 
kendilerince gaddar kesilmiş olduğu farz olu
nan Demokrat Partiye karşı içlerinde mevcut 
hınca serbestçe cereyan vermek fırsatını kul
lanmak mıdır Buna kanun yapmak demezler, 
kanun böyle yapılmaz. Buraya muhalefete men
sup olarak .her gelen milletvekili Demokrat Par
tiye musallat oldu, bu musallat tâbiri de ken
dilerinindir. Demokrat Partiye kötü ve muz
lim niyetler atfettiler, bütün münevverleri, bü
tün memurları toptan haklarından mahrum et
mek şeklinde birtakım isnatlarda bulundular. 
Demokrat Parti memleketi istibdadın kucağına 
götürüyor, dediler. Bununla da iktifa etmediler. 
Milyonları sarfetti, dediler. Onlardan birisi di
yor ki ; kürsüden son inen, D. P. iktidarda ol
duğu için yalnız mânevi bir tefevvuk temin et
mekle kalmıyacak, ayrıca bol para elde ederek 
bunu maddi cihetten takviye edecektir. 

Sorarım size, arkadaşlar, şimdi müzakere 
edilmekte olan tasarı ile biz nereden para bu
lacağız ? Bu zat neyi konuşuyor, bu 'du mücer
rette midir? Bu tasarının hangi maddesi De
mokrat Partiye para temin etmek suretiyle 
onun iktidarda kalmasını ve kendince doğdu
ğu farz olunan mânevi tefevvuku temin eder. 
Bu zat aynı zamanda, Demokrat Partinin ge
çen seçimlerde büyük paralar sarf ettiğini id
dia etti. Demokrat Parti görüyorsunuz ki, her 
bakımdan, kendisine emanet edilen Devlet para
sını suiistimal etmekten başlıyarak kötü niyetle 
itham olundu, muzlim emellere tevessülle itham 
olundu, vatandaş haklarına tasallut etmekle it
ham olundu, rejim buhranı getirmekle itham 
olundu, velhasıl bütün bu vaveylalar, şu Demok
rat Parti denilen topluluğu, nasıl bir çaresini 
bulsak da yok etsek, ondan kurtuîsaktan ibarettir. 
(Soldan bravo sesleri). Demokrat Parti taarruza 
uğramıştır. Vaktiyle millet hazinesinden kendi 
zimmetlerine 500 milyon lira geçirmiş bulunan
lar, bugün Demokrat Partinin geçen seçimlerde 
sarfettiği bir buçuk milyon lirayı bir suiistimalin 
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kaynağı olarak göstermeye yeltenmekte bir dakika 
tereddüt etmiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti (a) 
dan (z) ye, namuskâr bir partidir. Doğduğu 
günden bugüne kadar namuskâr bir parti olarak 
kalmıştır. (Sürekli ve şiddetli alkışlar.) Parti 
olarak bizim kursağımızda millet parasının hab
besi yoktur. (Şiddetli alkışlar.) Fakat Halk 
Partisinin doğduğu günden şu ana kadar bütün 
sarfiyatı, düne kadar reislerinin otomobili, ve 
onun şoförünün aylığı, benzini dahi, bu milletin 
parasından ödenmekteydi. 

Muhterem arkadaşlar, burada konuşan insana 
derim ki; Demokrat Partinin, senin dünya ef
kârına, memleket efkârına anlatmak istediğin gibi, 
Devlet parasını suiistimal etmek suretiyle sarfi
yat yaptığını ispat etmiyecek olursam, siyasi na
mustan mahrum adamsın. 

Bu kürsüden tekrar ediyorum, Demokrat Par
tinin, millet parasından suiistimal ettiğini ispat 
edecek olursa, daha adını bilmediğim şu milletve
kili söylediklerinin altından kalkar, aksi takdirde 
onla, siyasi ahlâk ve namustan mahrum bir insan 
olarak telâkki ederim. (Soldan şiddetli alkışlar.) 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Malatya) — Bu şe
kilde iddiade bulunmadım. İsnat edenler kendi 
siyasi namuslarını ispat etmek mecburiyetinde
dirler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, 1954 seçimleri 
oldu, yeni Meclis geldi, yeni bir devir açıldı, ye
ni bir devre yeni şartların hâkim olması lâzım-
gelir. Fakat bundan Halk Partisi tamamiyle 
mütegafil görünmektedir. 

1950 - 1954 iktidarı ve muhalifleri ne olursa 
olsun, geçmişte ki, şartları aynı şartlar addetmek 
beyhude gayret sarfetmek olur. 

Getirilen Seçim Kanununda doğrudan doğru
ya Demokrat Partinin lehine ve muhalefetin 
aleylhine müteveccih bulunan hangi hüküm var
dır? (ıSağdan, radyo, radyo sesleri) İktidarı 
mutlaka koruyacak, muhalefeti mutlaka eze
cek - tasvir etmek istedikleri gilbi - hükümle
rin nelerden ibaret olduğunu şerh etsinler. Doğ
ru söyledikleri takdirde, umumi vicdan üze
rinde tesir yapması ihtimalleri mevcuttur. Fa
kat şiim'diye kadar geçen 4 sene zarfında De
mokrat Parti memleket hayrına hangi tasarıyı 
getirmiş, hangi meseleyi burada müzakere et
miş ise, bunların bir tanesinde dahd Halik Par-

— 3VT — 



1 : 15 30. 
'tisi nasıl beraber olmak, bu yaptığınızı beğe
niyoruz, demek mürüvvetini göstermedi ise, bu
gün de bismillah diye işe başlarken ne .getirir
sek aynı tarzda hepsini külliyen ret ve inkâr 
etmek dâvasından ve bu yoldan vazgeçmiş de
ğillerdir. Zaten yedisinde ne ise yetmişinde de 
odur derler. (ıSo'ldan alkışlar)1 

'Muıhterem arkadaşlarını, bu, memleket na
mı hesabına esef edilecek 'bir hâdisedir. Bu fi
kirlerin, itiyatların ve siyasi ahlâkın nasıl don
muş olduğunu, anilleltin kahir sillesiyle dahi 
akıllarının başlarına nasıl hâlâ gelmemekte ol
duğunu bir tablo halinde hurada tanzir etmek
ledirler. Memleket namı hesabına esef edilecek, 
elem edilecek nokta sadece 'budur. 

ıBu parti bu memlekette tek parti hâkimiye
tini uzun zaman devam ettirmiştir. Bu insan
lar, bütün dünyâda demokratik idarelerin za
feri ilân olunduğu, milletçe demokratik hürri
yetler içıin kıyam olunduğu zamanlarda onları 
imdllete vermemek için vatandaş halklarının üze
rinde çöreklenmekte devam edebilmek için ellle-
rinden gelen hiçjbir teldbiri fevt etmemiş olduk
ları halde, iktidardan düşer düşmez, :bizi alt 
etmek için türlü tedbirlerle hürriyetin bir gün
de âşikı haline gelmişlerdir. Yeni türiyen si
yaset mevzaıtlarına 'bu fikri telkin etmek ve bu 
(itiyatlarının esiri kalmaktan da 'bir an için fa
riğ olmamaya karar vermişlerdir. (Soldan bra
vo sesleri, ısağdan gürültüler) 

Mulhterem arkadaşlarım, 'Türk efkârı umu-
miyesine arz etmek isterim k i ; ige'tirddğimdz ta
sarı Ihiçjbdr partinin lehine ve Ihiçlbir partinin 
aleyhine müteveccih değildir. jBu, sadece ah-
lâkiliği ve memlekette mânevi lıuzuru temine 
matuf 'olmanın 'ötesinde en küçük 'bir (gaye dahi 
takibetmemektedir. Bunun aksini dspa't edebi
lene aşkolsun demek lâzımgelir. Ben .bunu is
pata kaadir olabileceklerine katiyen kaani deği
lim. 

IMulhterem arkadaşlarım; bir ilim heyetin
den ibaihsedd'yorlar. Geçenlerde 'biliyorsunuz^ 
bu parti bir beyanname çıkardı.. Bunda diyor 
iki; ibiz Başvekile (gittik, Başvekil ibizimle konuş
madı. Başvekille biz Seçim Kanunu (hakkında 
konuşmak istiyorduk. Başvekille konuşacağız, 
ilim heyetiyle konuşacağız, bir seçim kanunu 
yapacağız- Bunu ne zaman soruyorlar? Bunu 
sordukları zaman tasarı harıl harıl komisyon
larda müzakere edilmekteydi. Demokratik te-
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lâkkiye hakimiz ki, tasarı encümenlerde müza
kere edilmekte iken; encümen Meclis komis
yonları Meclis- Heyeti Umulmiyesi, nazarlarında 
'bunların ehemmiyeti yoktur. Demokratik te
lâkkiye hakiniz ki, lâyiha komisyonlarda mü
zakere edilmekte iken (gelecekler, (Başvekille 
'konuşacaklar, ilim neyetiyle ikionuişaıcaklar, me
seleyi orada (halledip işi Ibİtireceklerdir. Bu, 
onların demokratik 'telâkkileri üzerinde ibdr n'oıt 
vermeye kâfi gelecek 'bir ımüişalhededdr. Bunu 
da geçelim. Yine 'bu (beyannamelerinde foir 
ilim (heyetine 'gidelim denilmektedir. Hangi 
ilim heyeti? Bu ilim heyeti düs.turu mükerrem 
mi? 

Sizin dört yıldan ıberi yerden yere vurduğu
nuz, batırdığınız, mahvettiğiniz, en ufak bir 
haysiyetini 'bırakmadığınız, böyle seçim kanunu 
olmaz dediğiniz, Seçim Kanununu yapan bir ilim 
'heyeti değil mi? Bunun daha farkında değiller
dir. (Soldan gülüşmeler) Bu siyasi parti haki
katen her türlü siyaset dirayetinden ve kiyase
tinden tamaımiyle mahrum görünmektedir, böy
le t>ir partiye acımak lâzımgelir. Dört sene sa
bah akşam böyle kanun olmaz de, hâlâ da de
mekte devam et, ondan sonra da ıbu kanunu ya
pan ilim heyetine gidelim, ondan fetva alalım 
talebinde bulun, içine düştükleri tezadın ne dere
ceye kadar hazin ve elim olduğunu ben söyle-
mesem 'hâlâ farketmiyeceklerdir. (Soldan gü
lüşmeler, bravo sesleri, alkış'laır) 

Muhterem arkadaşlarım, ikide 'birde çok 
söylendi, resmî ilân tevziatı şöyle oldu böyle 
oldu... Çok hamiyetli Halk Partili gazete sahip
leri, hu tevzide adalet olmıyan resmî ilânları, 
hir hamiyet ve vicdan protestosu mahiyetinde 
reddetmediler. Onlar, hunun ğayrimeşruluğuna, 
tevziimdeki adaletsizliğe kaani değillerdir. Bilâ
kis onlar tevziatı âdil bulmakta ve kabul et
mektedirler. Resmî ilân tevziatını bu derece
lerde ele almış, hattâ seçimlere gelinceye kadar 
'mücadelelerinin tek silâhı haline getirilmiş 
olan ibir parti, gönül arzu eder ki, kendi men
subu olan gazetecilere âdil olmadığını 'bu dere
ce haıykırarak ilân ettiğimiz hu 'resmî ilânları 
asla almayınız, kötü bir vaziyete düşleriz desin, 
fakat Öyle söylemek ahlâkiliğini gösteremedi
ler arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

Resmî ilânların 1950 de evvelki tevzi şek
lini de 'bilirsiniz. Zafer gazetesi, zannederim 
1947 de intişara başladı. Zafere, 1960 senesine 

— 318 — 



î : 15 30.6 
gelinceye kadar, o da seçimlerden ancak bir iki 
ay evvel resmî ilânlardan bir tutam tuz mahi
yetinde olmak üzere para verdiler. Ulus ise altı 
yüz bin, yedi yüz bin lira alıyordu. Hal böyl'e 
iken, İktidardan düştükleri gün, resmî ilân 
meselesini, mal bulmuş mağribi gibi ele aldılar, 
ama sanki bir cankurtaranmış gibi sarıldılar, 
onu mücadelelerinin te'k silahı ve tek maddesi 
halinıa g'etirdi'le':*. 

Bütün bunlar çok konuşuldu evlâdım genç " 
milletvekili. Bunlar çok konuşuldu. Bunlar üze-
rinda Millet reyini kullanmak suretiyle hük
münü verdi. Millet bunları bilmeden, 'bunlar 
neşrü ilân 'edilmeden reyini vermiş değildir. 
Allaha çok şükür, dostlar sağ olsun, mevcut 
olanı, hattâ olmıyanı millete *ilân ve ithamda 
bir rütbe birbirlerinden geri kalmadılar. Bu rüt
be bir birinden tekâsül göstermediler, bize atfet
tiklerinde, yaptıklarımız değil, fakat yapma
dıklarımız büyük ekseriyeti teşkil etmekte idi. 

Unlara göre eğer radyodan istifadeden mah
rum edilecek olurlarsa Huda nekerde, ne olur
muş? Memleket zulmete girermiş. Demek ki 
radyonun mevcudiyetinden evvel Amerika'da, 
ne de İngiltere'de seçim ve propaganda yoktu. 
İşler ' milletçe malûm olmıyordu. Kendi farazi
yelerine göre radyonun icadından evvel yapılan 
seçimler hakkında, butlan sebepleriyle malûldü
ler demek lâzımgeliyor. 

Biz radyo bahsinde vaktiyle itiraz ettik; 
itirazımız, radyodan kayıtsız ve şartsız kendi 
Ulus gazeteleri gibi istifade etmemeleri hususu 
hakkında idi. Kendileri, radyoyu, kurulduğu 
günden 'beri, istedikleri şekilde istismar ettiler. 
Radyoyu biz de kullanmıyalım, diğer taraftan 
siz de kullanmayınız dedik. 

Onlar kullanmadığı takdirde biz de elbette 
böyle miibalâtsızca kalmanın, ruhlarımızda aç
tığı yaranın acısını duyamazdık. Fakat radyo 
sabahtan akşama o kadar kötü bir şekilde kul

lanılıyordu ki bize de dörtte bir nispetinde kul
lanmak hakkını veriniz talebinde bulunduk, 
reddettiler ve yalnız seçim zamanına münhasır 
olmak üzere verdiler. Eğer seçim propaganda 
ile kazanılmak icabetseydi, Halk Partisini tebrik 
etmek gerekirdi. Halk Partisi o derece kesif ve 
çeşitli bir propaganda faaliyetine girişti. 1951 
ara seçimleri propaganda bakımından yüzde 
yüz Demokrat Parti aleyhindeydi. Hattâ o gün-

1954 C : 1 
kü matbuatın umumi manzarası da lise'bebin 
minelesbap bizim aleyhimizde idi. 

Bir! sene evvel bir demokrasi inkılâbı vukua 
gelmişti. Matbuatın bundan birtakım ümit ve 
temennileri olabilirdi. Bunların tahakkuk etme
diği zehabına düşebilirdi, işte böylece 1951 Ey
lülüne gelindiği zaman matbuatı tamamen De
mokrat Parti aleyhine bulduk. O günler mat
buatı, Allahmı seven Demokrat Partiye rey ver
mesin, ibaresi ile telhis olunabilir bir manzara
da iken 1951 seçimlerini yaptık ve bu seçimleri 
Demokrat Parti kazandı. 

Şimdi bu radyodan kaldırdığımız konuşma 
hakkı nasıl bir haktır? Dört senede bir kullanı
lacak bir hak; çıkacak orada bir iki lâf söyli-
yecek de, bilhassa burada olduğu gibi tahrifat 
yaparak, konuşacak, bu, kaleminden kan damlı-
yan arkadaşımız bu şekilde 10 dakika konuşa
cak ve Demokrat Partinin 4 senelik idaresinin 
bütün köylere kadar nüfuz eden çalışmaları 
ortadan silinecek ve Devlet çapında ta uzak 
şubelere kadar yayılmış o işler millet tarafın
dan görülmiyecek, takdir olunmıyacak, sadece 
radyoda on dakika konuşmakla bütün işler 
olup bitecek, buna imkân yoktur. İşte muhale
fetin elinden alman böyle bir silâhtır. Fakat 
onlara göre bundan sonra muhalefete kelimei 
şahadet getirmek düşmektedir. Böyle konuş
mak bu yüksek kürsünün ehemmiyeti, ciddiye
ti, ve kutsiyetiyle mütenasip olmıyan müba
lâğalardır, hattâ mülâtafa yerine alınacak ka
dar hakikatla asla irtibatı olmıyan mübalâğa
lardan ibaret kalacak. 

Yeni mevzuata göre radyoda Demokrat Par
ti konuşmıyacak, başka partiler de Halk Par
tisi de konuşmıyaeaktır. Buna itiraz eden yok
tur. Hükümet halka icraatını söyler, fakat ob
jektif olarak söyler, diyorlar. Demek oluyor ki, 
Hükümetin objektif olarak söylemesinde itiraz
ları yoktur. Objektif olarak söylemediği za
man ise, milletvekilidirler, grupları vardır, bir 
parçayı ele alırlar, işte sizin neşriyatınız, bir 
Hükümet böyle konuşmaz, derler. Prensipte mu
tabıktırlar. İki parti de radyoda konuşmıya
eaktır. Fakat Hükümet parti değildir. Vakaa 
Hükümet bir partinin içinden çıkar. Fakat Hü
kümet olduktan sonra o büsbütün başka bir 
teşekkül haline gelir. Hükümet, hâlâ kabul et
mek istememelerine rağmen, onların da Hükü
metidir. (Soldan, alkışlar) Eğer Hükümet ola-
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tak konuşulduğu zaman Hükümetliğe yakışır 
şekilde konuşulmamışsa bunun telâfisi müm
kündür. Elbette sizler de vicdan sahibisiniz. 
Elbette "milletin bir efkârı umumiyesi var, gö
zümüzden kaçmış bir meşguliyet varsa, bize ha
tamızı tashih etmek mürüvvetini göstersinler, 
bundan bahtiyarlık duyacağız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — içişleri Komis
yonunda da konuşmuştunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, Bu tedbire niçin 
lüzum görüldüğünü soramıyorlar ve biz iyi ko
nuştuk diyorlar. Kayıtlar elimizdedir. O ka
dar kötü konuştular ki, Devletin bir vasıtası 
başına yalnız onları değil, bütün partileri bir 
müddet için getirmemek bir zaruret haline gel
di. Bu_-memlekette Devletin radyosunda*, Devle
tin bir organı olan Hükümeti bu derecede ter
zil edilecek olursa bir zaman sonra işlerin ne
reye varacağını tesbit etmek mümkün olmaz. 
Biz hakkımızdan fariğ olursak, onlar da konuş
mamak mecburiyetine veya mahrumiyetime hiç 
olmazsa bir müddet için ve dünün tatbikatını, 
daha dün konuştuklarını hatırlıyaT'alk, katlan
mak lütuf ve keremini göstersinler. Bir dev
let radyosunda böyle konuşulmaz ve ıben konuş
madım. Demokrat Partiye ait olan saatlerde 
konuşmadım. O 'konuşanların neler konuştuk
larını (bana naklettiler. Onları dinledikten s'on-
ra devlet radyosunda bu nevi konuşma yapma'k 
vadisine dökülmesini hakikaten! doğru [bulma
dım. Konuşmadık da ne oldu? Konuştular da 
ne oldu? (Gülüşmeler) 

Muhterem genç çıkıyor ve diyor .ki, Ibu .ba
histe Demokrat Parti kendi iktidarını devam 
ettirmek için tedbirler alıyor. Eğer, Demokrat 
Partinin iktidarını devam ettirmek için tedbir 
alması bahis mevzuu olsaydı daha ıçolk lü
zumlu olan zamanlarda bu tedbirleri alıc-dik. 
Fakat kendilerinin hiçhir zaman cesaret ede-
miyeoeği tedbirleri, seçimlerden Wvel laldık, 
aleyhimize olmasına rağmen, Yüksek Seçim 
Kuruluna, mazbataların tetkiki salâhiyetini 
Verdik, vıa seçimleri ondan sonra yaptık. Rejim 
'buhranı alâmetleri dedikleri tedbirlerim, mağ
sup malların ellerinden alınmasına varıncaya 
kadar hepsini, aleyhimize olmasına rağmen se
çimlerden leıvvel .aldık ve efkârı umumiyenin 
önüne, eğer kabahatse, bu kabahatlerimizle git
mek mürüvetini, ulûvvücenaplığmı göster-
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dik. Bizim yüz karamız denilen mağsup malla
rın alınması, kanununu, Ecnebi 'Sermayesine 
çalışmasına zemin verm'ek 'hakkındaki kanunu, 
Petrol Kanununu, bütün 'bunları, bulunmaz de-
finelermiş, altın madenleriymiş gilbi ellerine 
geçirdiler ve mütemadiyen aleyhimizde işledi
ler. Bunları işliye çeklerini biliyorduk. Bunları 
üç ıay daha .geciktirebilirdik. Fakat yapmadık. 
Bizi bu halimizle, yani mağsup malları ıbir si-

" yasi partiden alıp millet hazinesine lada ifâden, 
Petrol Kanunu ve Ecnebi Sermayeyi Teşvik Ka
nunu çıkaran (bir iktidar olanak, millet beğen
sin reyini bize versin, beğenmediği takdirde 
emrine münkadız, demek mürüvvetini v'e siya
si ahlâkını gösterdik. Hattâ hana arkadaşlar
dan bâzıları, ne olur bunları yapmayalım, bun
lar bu mevzuları 'ellerinle alacaklar, alevliye-
cekleır, yağlı paçavraları petrole 'bulayacaklar, 
ondan sonra petrolü tutuşturacaklar, şunu üç 
ay sonraya bırakalım, dediler. Hayır, hu işin 
memlekete! faydalı olduğuna kaaniiz madem ki 
yeniden iktidara geldikten sonra ta'tbika koya
cağız, hunda mürüvvet yoktur, vatandaşlar be
ğenirlerse reylerini 'versinler, Ibeğenmıeızlerse ver
mesinler, hu kanunları şimdi çıkarmamız lâzımı
dır, dedim. 

Bunun içinde resmî ilânlar da vardır. Pa
ra sarf etmekten bahsettikleri için tedai suretiy
le cevap vermeye mecbur kaldığım 'için arz edi
yorum. Onun için mağsup malları ellerinden al
dık. Bunu da onlar bir martir haline getirmek 
için fevkalâde bir sebep diye kullandılar, istan
bul'da hazırlandılar, 20 gün davulunu çaldılar, 
sonra da parsa toplamaya gittiler. Halbuki ne 
derseniz deyiniz beyefendiler, bunun aslının 
mağsup mal olmadığı idd'ia edilemedikten son
ra, bütün o çağrılan seslerin, çalman davulların 
bir gün ebediyen susmaya mahkûm olacağı mu
kadderdi. Yalancının mumu yatsıya Ifadar ya
nar. Bir millet belki çok kısa zaman için «lda-
tılabilir. Fakat uzun zaman için," asla. O vakit
ler, bir siyasi partiyi hususi bir kanunla yıkı
yorsunuz, mücrimsiniz, suçlarınızın dehşeti al
tında titriyorsunuz, -diyorlar ve hâdiseyi istis
marda devam için elden gelen bütün gayretleri 
sarf ediyorlardı. Fakat bunun 15 gün dahi hük
mü olmadı, çünkü temel yalandı, şu. suretle ki 
biz kendi mallarını almış değildik. Aldığımız 
mallar Hazinenin malı idi. Vatandaşlar usulde 
hata olmuş," şu olmuş bu olmuş diyebilirlerdi. 
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Bunun eh müşkülpesendi dahi düşünebilirdi. 
Fakat kendileri bunlar bizim malımızdır diye
biliyorlar mı idi? Diyen yok. Olmayınca da vatan
daş günün birinde, ama da yaptın ha, hem ken
di malın değil, hem de ortalığı velveleye veri
yorsun, diyecekti. Biz böyle düşünmüştük ve 
bundan emin idik. Görüyorsunuz ki bütün bu 
kabahatlerimizi biz daha evvel vatandaşların 
gözleri önüne serdik ve vatandaşların huzuruna 
açık bir siyasi ahlâkla çıktık. Şu mânasında : 
Eey nasıl tecelli ederse etsin, mutlaka bu mem- . 
leketin hayrınadır kanaatini beslemek suretiyle 
huzur ve emniyet içinde seçimlere gittik ve bu 
seçimlerden döndük buraya geldik. Hâlâ rejim 
buhranı sözleri, memleketi yıkıyorsunuz terane
leri. Bunları artık bırakalım. Bize dört senede 
dört defa bu milleti yıktırdınız. 

Radyoda konuşmanın, meydanlarda konuş
manın âdabını öğrenelim, ondan sonra hak is-
tiyefim. Bugün muhalefet partileri işte bu se
bepten Devlet radyosunu kullanmaktan marrum-
durlar. Eğer delillerini isterlerse, konuşmaları
nı gözden geçirmek kâfidir. Vatan elden gidiyor, 
kaç defa bu kürsüden de söylemediler! Hangi 
(kanunu getirdik de bu vaveylayı koparmadılar?. 
Muzlim emellerden, kötü emellerden bahsetmedi
ler?. Şimdi birisi hatırlattı, D. P. de Seçim 'Ka
nununa beyaz rey verdi dedi. Evet bu, D. P. nin 
lehine kaydedilecek en büyük mürüvvet nişane-
sidir. Ben, böyle rejime taallûk eden bir hususta, 
yahut da her hangi başka bir mevzuda Halk Par
tisinin D. P. ye iştirakini görmedim. Çünkü ik
tidarla şu noktada bu noktada beraberiz demek, 
kendilerince mevcudiyetlerinin inkârı demektir. 
Ancak mücadeleci bir tavır ve vaziyet takındık
ları takdirde mevcut olabileceklerini, fakat her 
hangi bir mevzuda beraber görünmek ve normal 
bir muhalefet yoluna gitmenin kendileri için yok 
olmak demek olacağını kabul ettiklerinden dola
yı böyle bir sakim yol tutmuşlardır. îşte bugün 
gösterilen manzara da maalesef bu sakim yolda 
devam edilmek istenmesinin bir delilini teşkil 
ediyor. Diyor ki, muhalifim, mütemadiyen encü
menlerde konuşuldu ama, yine kanun çıkacak. 
Ferasetine kurban olduğum milletvekili nereden 
bildin bunu?. (Gülüşmeler) Muhterem arkadaş
lar,. encümende kaç kişi konuşmuş . Üç kişi, beş 
kişi konuşur, noktai nazarını söyler, ondan son
ra ekseriyetin reyine iltihak eder. Hattâ etmez, 
muhalif kalır, fakat biliyor kj, ekseriyetin revişi 
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budur. Ve bu çok haklı bir aksülameldir. î)üri 
görülen kötülüklerin ahlâkiyliğe tebdil edilmesi
nin tek çaresini teşkil eder, bunlar. 

Diyorlar ki, tek liste hâkimiyeti. Bu tek liste 
hâkimiyetini de nerden çıkardılar?. Bilmiyorum. 
Biz seçimlerde her hangi bir liste dalaveresi ile 
kazanmayı aklımızdan geçirmedik. Ikd türlü lis
teyi hiçbir vilâyetimizde tatbik etmedik. Bu, ak
lımızın kenarından bile geçmedi. Fakat onlar, me
selâ, bir Eskişehir için 12 tane mürettep liste or
taya çıkardılar. Neden 12 tane liste?. Çünkü ka
zada sevilen var, isevilmiyen var. O kazada veya 
semtte sevileni koydular, sevilmeyeni sildiler. Es
kişehir'in kazası dört veya beş. Eskişehir büyük 
bir şehirdir. Yüzbine yakın nüfusu olan bir şe
hirdir. Üst mahallede sevilen var, sevilmeyen var; 
alt mahallede sevilen var, sevilmeyen var. Mahal
leleri ve semtleri dahi hesabederek bunun âdeta 
lügaritmasını icadederek, seçimlerde üç beş ki
şiyi daha kazanabilir miyiz diye mütemadiyen 
bocaladılar. Bu karma liste dâvası buradan çık
mıştır. Bu, siyasi ahlâksızlığın bir delilini teşkil 
eder. işte tasarı bunu önliyeeektir. 

Seçmen, listesine hâkim olmalıdır diyorlar. 
Bu kanun, seçmen listesine hâkim olmamalıdır 
demiyor. Seçmen kâğıdını eline alır, istediğini 
yazar. Yazamazsa yazdırır. Seçmen o anda büyük 
bir liste yazamazmış. O anda yazamazsa akşam
dan yazdırsın. Onu da mı yapamaz?. Seçmen 
dört senede bir bu şekilde bir vazife yapacaktır. 
Birkaç ismi bir araya getirip yazmaya mecbur
dur. Bu, vatani bir vazifedir. Yazamazmış... Lâf 
mı bu?. Elbette yazacaktır. 

Âmme hakları kayboluyor, vatan yok oluyor. 
Arkadaşlar bu ne biçim konuşma?. Habbeyi kub
be yapmanın bundan daha güzel bir misali elbette 
olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, memurun siyasetle işti
gal edip etmemesi meselesi; bu meselede işin için© 
jurnalcilik girdi, memurlar ve münevverler aley
hine harekete geçildiği söylendi, çünkü onların 
silâhliarmca, Demokrat Parti aslında memurun ve 
münevverin düşmanıdır, bunu öyle farzettiler ve 
kendilerini aldattılar, fakat ümitlerinin hiçbirisi 
tahakkuk etmedi. Biz ne yapıyoruz? Memura 
diyoruz ki; eğer mebus olmak istiyorsa altı ay 
evvel istifa etsin ve tabii kendi arzusu ile ihti
yarî olan bir külfete katlansın, ondan sonra eğer 
tJalihi yaver olursa milletvekili ıdlsun. Onlara gö
re, hayır, bu böyle olmamalı, ya nasıl olmalıdır? 
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Sivas'taki gibi, kendileriyle anlaşılmalı, bizim 
Adalimiz olarak, rızasiyle, orada oturmalı, gece . 
silâhlı, gündüz külahlı gezmeli, vali, hem sıh
hiye müdürü, hem belediye reisi, hem müddei
umumi, hem bilmem ne, bir araya gelmeli, son 
ana kadar hareketlerini gizli tutmalı, sonra bir-
gün karşınıza çıkmalı. Bunda ne var, çıkarsa 
ne olur? Âmme işleri aksar, halleldar olur. Se
bebi! Çünkü memur, bunu tasarladığı andan iti
baren, artık bir muhalif partinin mebusu olmak 
için imkânlar hazırlama yoluna girecektir. Hele 
Sivas'ta olduğu gibi harekete geçtikten sonra, 
onun Hükümet icraatını yerine getirmekteki faa
liyeti elbette malûmdur. Çünkü kendisi Si
vas'tan milletvekili olacaktır. Çünkü vali, müd
deiumumi, sıhhiye müdürü, maarif müdürü Si
vas'tan milletvekili çıkacaktır. Şimdi, bunların 
Sivas'tan kazanmaları için, Hükümetin, iktida
rın orada halkça kötü görülmesi lâzımdır. Bu
nun için ne yapmak lâzımdır? Halka hizmet 
etmemek lâzımdır. 

Görüyorsunuz İki, burada <bu adamlarımı -meb
us olmıak ımenfaatleriyle âmme işlerinim ıgörül-
ımesi hususu bir tezat 'halindedir. Şimdi biz bu 
ite zadı ortadan kaldıırmak istiyoruz. Biz bura
da tamamlyle hasbiyiz, şu bakımdan iki, 'eğer 
Devlet memurlar umun mıebus olmıak hüikoıü de
vam edecek olsaydı, önümüzdeki seçimler ve 
her zamanı için,, iktidar (bakımlından Devlet me
murları daha geniş bir namzet kaynağı, teşkil 
ederler. Yani Devlet (memurlarından namzet 
olarak en geniş istifade edecek olan taraf yine 
iıktidardır. Çünkü beraiber çalışım aktadırlar. 
Çünkü zaten ekseriyet kazanmıştır ve bu vari
yette tekrar ekseriyet kazanılması daha muhte-
ımel 'görünür. Bunıum gibi birçok sebepler, ikti
darı bu kaynaktan mıahrum ediyor. Bu kayut-
ıtan muhalefetin daha 'geniş mikyasta istifade 
etmesi akla yakındıır. 'Vıaiziyetim tböyle olmasına 
rağmen1, Ibiz hunu kendimiz için gayrimümkün 
hale .'getiriyoruz. Böyle olduğu halde, bunu 
yaptığımız için, yine Ibize, siz âımıme hakkını, 
seçilmek hakkini', iyi hir 'Meclis terkibini, hep
sini berıbadı perişan ediyorsunuz, diyorlar. Bu, 
katiyen doğru değildir. Eğer bu kayıt, kimin 
•aleyhinde diye mütalâa edilmek lâzımeglirse, 
iktidarın aleyhindedir, hükmüne bağlanmak da-
ha ziyade akla yakın 'gelir. Bir milletvekili, ka
nunları yaparken muhalefete düşmek ihtimali
ni de düşününüz, dedi, hu ihtimalleri çok daha 
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yakından derpiş ederek buraya geldik. Haki
katen iktidarda iken muhalefete düşımek ihtima
lini daima hatırda itutımak ica'beder. Ama m\ı-
halefette bulunulduğu zaman ımuhalefettei kal
mak ihtimali mevcut olduğunu da hatırdan çıw 
kanmamak lazımdır. Biz eğer iıkıtidardanı düş
meyi lakl'imıaa getirmedeydik, dört yıllık çok 
nazik bir ideıvrenin sonunda tekrar Türk Mille
tinin itimıadııma nail olabilmek mazhariyetine 
kavuşamazdık. Bu gösteriyor ki biz daima ik
tidar dan düsmieyi aklumızdan çıkarmadık ve 
hizmetlerimizi ona göre ayarladık. Aksine ola-
ırak iktidarda daimî surette kalmak için çalış
saydık, 1954 seçimleri (bunum tamamen makûsu 

- olurdu. 
Onların hir türlü kavrayamadıkları ıbir nokta 

vardır. Ben bunu açıkça ifade ediyotrum : Onı-
lar, muhalefette kalmıanın da mümkün1 olduğu
nu aklılarına getirmeımişleır ve o derecede1 getir
memişlerdir ki bütün ımeımleketi velveleye ve
rip nihayet yarın iktidara geliyoruz diye da
vullar zurnalar çalmıışlardıır. iMilletin neyi te
celli edip de muhalef etıte kaldıkları] zaıimam, bu
mu evvelce akıllarına getirmedikleri için, kendi
lerimi hüsrana uğramış addetmektedirler, Hal-
ıbuki ibu, çok tabiî bir netice idi. 

İMuhterem arkadaşlarım, ımaddelere geçilin
ce hepsinin üzerinde daha fazla durmak sur ek
tiyle izahat vermiye, ben, Hükümetiniz ve Enr 
cümende çalışan arkadaşlar hazırız ve bunu 
yapacağız. Fakat doğrudan doğruya ifctidarıı-
ımuz ve partimiz hücumıa mâruz bırakıldığı için
dir ki, kendilerine^ simidi hu suretle toptan ce
vap 'vermek mecburiyetini duymuş 'bululmuyo
rum. 

'Temenni etmek istediğim1 Ibir şey varsa, o da, 
bin kere tecrübe edilmiş usullerin acaba tekrar 
tecrübesinden bir netice alınabilir mi gibi bir 
dalâlete kapılarak, memleket işlerinde çalışmıa-
yı nıüşkülllieştinme yoluna (gitmeyi hiçbir parti
nin kendisi için meslek ittihaz .etmemesidir. 
(Sürekli ve şiddetli aliki'Şİar). 

BEİS — Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGtfN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; tek derecteli seçime 1946 da girmiş 
bulunuyoruz. O tarihten bu güne kadar yapılan 
mütaaddit seçimlerde gördüğümüz noksanların 
giderilmesini düşünmek ve Seçim Knununun ta
dili mevzuunda bunları hatırlamak ve hatırlat
mak en büyük vatani bir vazifedir zannederim. 
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Dünyada her şey tekâmüle tâbidir. Şüphe

siz ki Seçim Kanunu da bu tedrici tekâmüle tâbi 
olmaktan vareste kalamaz. Bu itibarla Seçim 
Kanununun tadili mevzuubahis olunca evvelâ 
bu kanunun maksat ve gayesine vusulünü müm
kün kılmak ve bu gayeden onu uzaklaştıran âmil
leri ortadan kaldırmak vazifesi ile mükellef bu
lunmaktayız. 

Seçim Kanununun, gayesi; iradei milliyenin 
tam ve noksansız tecellisini mümkün kılmak ol
duğuna göre yapılacak tadilâtın birinci derece
de bu cihete matuf ve müteveccih bulunması 
kaçınılmaz bir zarurettir. 

Hal böyle iken, Hükümetin huzurunuza ge
tirdiği tadiller yalnız tatbikatta iktidarın, beğen
mediği ve hoşuna gitmediği olayların kendi gö
rüş zaviyesinden düzeltilmesi ve ortadan kaldı
rılması keyfiyetini derpiş etmektedir. Seçim 
Kanununda görülen en büyük noksan, seçim 
neticelerinin âdilâne bir şekilde tezahür ve te
celli etmemesidir. Şöyle ki ; t u son seçimde ik
tidarın aldığı her on bin rey için bir mebusla 
Büyük Millet Meclisinde temsil edildiği halde 
muhalefet ancak 100 bin reyle bir mebus tara
fından temsil edilebilmek imkânını bulabilmiş
tir. Bu büyük farklı netice iradei milliyenin 
tecellisinde bir" haksızlık âbidesi gibi dururken 
buna göz yumularak ortadan kaldırılması esba
bına tevessül edilmiyor, teferruattan olan ve hoşa 
gitmiyen neticelerin giderilmesini mümkün kıl
mak kasdı ile tezelden ve hemen seçim arifesin
de yedi sekiz maddenin tadili ve iki maddenin 
de kaldırılması keyfiyeti . ile huzurunuza çıkı
lıyor. 

REÎS — Ahmet Bey, esas mevzu üzerinde 
konuşunuz, yeni bir Seçim Kanununu müzakere 
etmiyoruz. 

AHMET BÎLGlN (Devamla) — Mevzuun 
içindeyim, ayrı bir şeyden bahsetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; malûmunuzdur ki Se
çim Kanunu bir ana kanundur. Ve rejimin ka
deri ile alâkalıdır. Bu itibarla tadili cihetine 
gidilirken çok dikkatli ve hassas davranmak 
mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatmayı bir 
vazife telâkki ederim. Böyle rejim ile alâkalı 
mühim bir kanunun tadilinden evvel ilim He
yetinin mütalâasını almadan ve îlim Heyeti ta
rafından tetkik ve tesbit edilmeden tadilâta gi
rişilmesini çok hatalı bulmaktayım. 
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Hele acele müzakere usullerine gidilerek bu 

tadilâtın pek çabuk bir karara bağlanmasının 
neticede çok zararlar tevlit edebileceğine inanı
yorum. Esasen bu tadilâtın acele yapılmasını 
mecburi kılan ve isticali icabettiren bir durum 
da olmadığına göre arz ettiğim tetkikatm ya
pılmadan bir karara varılmamasını genç demok
rasimizin gelişmesi ve rejimimizin istikbali ba
kımından lüzumlu görmekteyim. Açıkça söyli-
yelim ki, 2 Mayıs seçiminde iktidar partisinin 
hoşuna gitmiyen ve bu parti liderlerinin canını 
sıkan ne gibi hâdiseler olduysa onları önlemek 
kasdı ile bu tadil işi ele alınmış ve bunları 
mümkün kılacak maddelerle Yüksek Meclisin 
huzuruna çıkılmıştır. Hatırlardadır ki, Yüksek 
Seçim Kurulu bâzı daire ve müesseselerin ikti
dar partisi lehinde propaganda maksadiyle vü
cuda getirdiği afişlerin asılmasını ve faaliyet
lerinin durdurulması hakkında karar ittihaz et
mişti. Beğenilmiyen bu kararın tekerrürünü ön
lemek tadilde hedef tutulmuş görünmektedir. 

Keza, 2 Mayıs seçimlerinde bâzı memurla
rın muhalif partilerden müstakil namiyle da
hi olsa adaylık koydukları görülmüş olduğun
dan hoşa gitmiyen bu hareketin de katiyen ön
lenmesi hedef tutulmuş olduğu müşahede edil
mektedir. 

Yine aynı surette muhalefetin radyo neşri
yatı, geniş tesiri bakımından endişe uyandır
mıştır. O halde bunun da ortadan kaldırılması
nı iktidar kendi menfaatine uygun" görmüştür. 
Hele sandık başlarında kanunen de bitaraf 
olan ve bu tarafsızlıklarında asla şüphe edil
memesi lâzımgelen memur ve muallimlerin bu 
vazifeden alıkonmaları cidden calibi dikkattir. 

Sonra vatandaşın bir siyasi parti listesin
den beğenmiyerek sildiği bir veya birkaç ada
yın yerine beğenerek yazdığı adayların kabul 
edilmeyip çizilenlere oy vermiş nazariyle bakıl
ması serbest seçim hakkını ihlâlden başka bir 
mâna taşımaz. Bununla listeden eksik oy alan
ların izzetinefsini korumak kasdedildiği aşikâr 
olan bir hakikat değil midir? Bu hal ile ser
best seçmek ve seçilmek imkânları ortadan 
kalkmış olmuyor mu? 

Sayın arkadaşlar, işte yukardan beri arz et
tiğim esbabı mucibe dolayısiyle Seçim Kanunu 
tadilâtının kanundaki umumi aksaklıkların 
giderilmesini hedef tutan esaslı bir tetkika tâbi 
tutulmak üzere îlim Heyeti tarafından incele-
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nerek bir esasa bağlanmasını ve bu hususta is
tical edilmiyerek bu işlerin tekemmül ettiril
mesi için lâyihanın Hükümete iadesini teklif 
ediyorum. 

REÎS — Açık reylerin neticesini arz ediyo
rum : 

Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin Gelecek 
Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuni
yet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 
ve 6089 sayılı kanunlara ek kanun lâyihasına 
(350) arkadaş rey vermiştir, bu reyler müspet 
reylerdir, bu suretle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında Vergi Muaf iyetlerf Anlaşmasının tasdikı-
na dair kanun lâyihasına (342) arkadaş rey 
vermiştir, reylerin hepsi müspettir. Lâyiha 
(342) reyle kanunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında «Kuzey Atlantik Andlaşma-
sma Taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin 
Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına müta-
allik Anlaşmanın kabulü hakkındaki kanun lâ
yihasına (347) arkadaş rey vermiştir. Bu su
retle bu lâyiha da (347) reyle kanunlaşmıştır. 

Söz Nüvit Yetkin'indir. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) —Arkadaşla

rım, demin Başvekil, bu kürsüde konuşurken 
hatiplerimizden birinin bir milletvekilinin k'^ndi 
adına yaptığı konuşmayı, daha evvelki müza
kereleri takibetmemiş olduğu için, her halde 
Grup namına yapılmış bir konuşma zannederek 
Grupumuzu itham eder ş'ekilde konuştu. Bu iti
barla b'en de - maalesef Mecliste ekseriyet ol
mamasına rağmen.. 

REİS — Rey sırasında ekseriyete bakılır, ar
kadaşlar koridordadır, ekseriyet vardır. 

• NÜVİT YETKİN (Devamla) — Toplandığı 
zaman konuşayım. (Devam sesleri). 

Başvekil bu suretle daha evvel Meclise gel-" 
memiş ve müzakereleri takibetmemiş olduğu 
için kendileri bir gaflete düşmüşlerdir zannede
rim. Nitekim yalnız bir milletvekili arkadaşı
mızın konuşmasını işaret ederek ve partimizi 
hedef tutarak «kanun mu yapıyoruz, milletin 
iradesi ile iktidara gelmiş bir partiyi mi itham 
ediyoruz?» Diyor. 

Biz görüşlerimizi ifade 'ederken Başvekilin 
gerek bu kanuışmiasıinlıi, gertek diğer1 kontaşmiaütaınlda 
işaret ettikleri noktaların tamamını cevaplan
dırmıştık. Tahmin ederiz ki, zabıtlarda okuduk-
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l an zaman kendileri de söylediklerini pişman 
olurlar. 

Biz bir partiyi itham için kürsüye gelmedik. 
Bu yalnız Adnan Menderes tarafından tatbik 
edilen bir usuldür. Bu usulü biz tatbik etmedik. 

Ancak bir kanunu tenkid ederken haklı ola
rak iktidar partisi lehine kanunda eşitliği ihlâl 
eden noktaları belirttik ve bunu yapmamız, ik
tidar partisini itham etmeyi hedef tuttuğumuz 
için değil, kanunun selâmetle çıkmasını hedef 
tuttuğumuz içindir. 

Maalesef Sayın Adnan Menderes bütün ko
nuşmalarında mevzuun tamamen dışında . kal
dığı, âdeta dinliyenlerin demagojik diyecekleri 
bir şekilde, mevzuu dejenere ettigği için temas 
ettiği noktalara cevap vermeye mecburum. 

Diyor.İki: «Bizimle konuşmak istedikleri za
man bu kanun tasarısı encümenlerde idi. Encü
menlerde görüşülmekte olan ve Heyeti Umumi-
yeye gelecek olan bir tasarının Hükümetle ko
nuşularak, anlaşarak ıslahı nasıl kabil olur ve 
bu hangi zihniyetin ifadesidir?». 

Sayın arkadaşlar; İçtüzüğümüzde de vardır, 
tatbikatta da görülmüştür; hatalı gördüğü, son
radan nadim -olduğu bir tasarıyı Hükümetin 
geri alması bir müessesedir. Esasen bu şimdiye 
kadar olmamış bir hâdise de değildir. Biz bu 
kanunu rejimle ilgili gördüğümüz için Hükü-
m'etle görüşmeyi, mukabil taleplerimizi, şikâyet
lerimizi ifade etmeyi istedik. Kendilerinin izah 
tarzına hayret etmemek kabil değil. 

Sonra dikkat buyurulacak olursa biz bu mev
zuu Meclise bir şikâyet konusu olarak getirme
dik, şikâyette bulunmadık; sadece bir vakıayı 
işaret ettik. O günkü noktai nazarımızda bu
gün de sebat etmekte olduğumuzu arz etmek is
terim. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Tebliğ neş
rettiniz... 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Suç mudur? 
Resmî ilân tevziatı üzerinde hiç lüzumu yok

ken durmak istedi. Zaten eskiden bahsetmek 
itiyadıdır. Arkadaşımız şahsi kanaatini izhar 
etti. (Arkadaşınız bahsetti sesleri). 

REİS — Devam buyurun., 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Resmî ilân 

mahiyetini protesto mahiyetinde almak istedi
ler. Hamdolsun iktidarın gayretiyle bugün par
timizin malı olan bir gazete yoktur. Biz ilâm 
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alıp almamasına değil bunun tevziindeki ada
letsizliğe işaret etmek istedik. 

Radyodan istifade edemeyişimiz keyfiyetini 
izah etmeye çalışırken Başvekilin verdiği iza
hat tarzı gariptir. Diyor ki, «vaktiyle biz rad
yodan seçim sırasında saat istedik. Çünkü o 
zaman iktidar radyoda mütemadiyen konuşmak
taydı. Bizim konuşmak hakkımız yoktu.» 

Şimdi bu hakkı kaldırdıklarına göre, «İk
tidar ve Hükümet olarak o zaman siz nasıl yaptı
nızsa, biz de radyoyu kendi inhisarımızda ve 
tek taraflı olarak kullanacağız.» demek istiyor
lar. («Soldan, öyle bir şey söylenmiş değildir 
sesleri.») Bu, kanaatimizce rejimi ileriye de
ğil, geriye götürür. 

Parti mallarından da bahsetti ve «Yalancı
nın mumu yatsıya kadar yanar.» dedi. Eğer bu 
hesap bir mahkeme önünde sorulsaydı yatsı 
vakti sönecek mumun kime ait olduğu görü
lürdü. 

Eskişehir'de 12 000 tip seçim puslası çıka
rılmış. Eğer bunu bizim partiye atfediyorlarsa. 
şiddetle reddederim. Onu kendi partileri için-

* deki hizipleşmelerde arasınlar. Ama Malatya '-
da seçim kurulu dosyaları arasında partimiz 
aleyhine tertibedilmiş birtakım vesaik mevcut
tur. 

Memur mebus olmak isterse altı ay evvel 
istifa etsin şekline rıza göstermiyormuşuz. 

Bu esbabı mucibe ile Sayın Menderes'in ifa
desi şu oluyor : Biz memurlarla anlaşmak is-
tiyerek âdeta çete kuruyormuşuz. Evvel emir
de iktidarın muhalefete olan müsamahasız tav
rı karşısında bir parti ile iş birliği yapacak ce
saretli memur olmıyacağı gibi, her halde buna 
tenezzül edecek muhalefet partisi de yoktur. 
(Soldan «Bu söz Sivas'a ait.» sesleri.) 

Dinleyin rica ederim, biliyorum neyi kasd-
etmek istediklerini. İktidarın böyle tertiplerle 
huzurunuza getirdiği tasarı ile bütün memurlar
la iktidarın bir anlaşması imkân ve ihtimalleri
ni açmak istemektedir, 

Aziz arkadaşlarım, maddelerin görüşülmesi 
esnasında görüşmelerimizi ayrıca ifade edece
ğiz. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 
KAMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Var 

, efendim var. 
REİS — Buyurun, 
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KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, Başbakan yağdı, gürledi ve 
gitti. (Soldan, gitmedi sesleri) Başbakan konu
şurken şu genç mebus diye bahsettiler. 

Arkadaşlar, bu kubbenin altında hepimiz 
mebusuz. Bir Başbakanın ağzına bu şekilde ifa
de yakışır mı? yakışmaz mı? Bunu yüksek tak
dirinize arz ediyorum. 

NUSRETTİN BARUT (Bitlis) — Ne olur? 
• KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Ne mi 

olur? Ben de eğer (şu Başbakan) diye ifade 
edersem bu Meclis beni tasvibeder mi? (Soldan, 
eder sesleri"), öyle ise bir dahaki sefere öyle hi
tap edeceğim. 

Bana söylemediğim sözleri isnadetti. Zabıt
ları getirtip pekâlâ okuyabilirdi. Ben Demok
rat Partinin menşei gayrimalûm milyonlar sarf-
ettiğinden bahsetmedim. 

REİS — Rica ederim Kâmil Bey mevzu için
de kalınız. (Gürültüler...) 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bir 
partinin normal olarak, az veya çok, seçim için, 
meblâğlar sarfetmesi mümkündür. Bunda gayri-

I meşru diye bir iddia yoktur. Eğer böyle bir şey 
olsaydı, böyle bir şey düşünmüş olsaydım mil
let kürsüsünden iddia ve ispat ederdim. Benim 
iddia etmediğim bir şeyi bana isnadetmek si
yasi ahlâk ve namus ile ne dereceye kadar ka
bili teliftir? Bunu kendisinden sormak ister
dim. 

(Geliyor, geliyor sesleri) (Gülüşmeler). 
Gelsin efendim, korkacağım yok, memnuniyet du
yarım.. Ben konuşurken birinci derecede kendime 
muhatap aramak mecburiyetindeyim. Mevzuum 
şu idi, bir seçim kanununun müzakeresinde, mev
zuu betahsis şahıslara intikal ettirmek, şahıs mü
cadelesi haline sokmak bir Başbakan için doğru 
değildir. Bunu Meclisin ıttılaına arz etmek Ve bu 
şekilde Meclis içinde bir mebus, (şu mebus) diye 
hitap edecek bir Başbakanın mevcudiyetini hatır
latmak istiyorum. (Gürültüler). 

I ADLİYE ENCÜMENİ ADINA İSMAİL HA-
| DIMLIOĞLU (Denizli) — Muhterem arkadaş

lar, ben de Adliye Encümeni Sözcüsü sıfatiyle 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu tasarının 
Adliye Ençümenindeki müzakeresi "* sırasında 
hazır bulunan arkadaşların fikirlerini burada 

I sizlere bildirmek için söz aldım. 
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Hükümetin getirmiş olduğu bu tasarıda dört 

esas tecemmu etmektedir : 
1. Siyasetle iştigalleri zaten memnu bulunan 

memurların memuriyet sıfatları devam ederken 
de yine, siyasi faaliyet sayılan seçilme hakkını 
kullanmasına meydan vermemek; 

2. Vatandaşlar üzerinde çok menfi tesirler 
yaratan siyasi ve umumi ahlâk telâkkilerine mu
gayir sayılan hareketleri önlemek; 

3. Âmme hizmetine tahsis edilen Devlet 
radyosuna seçim propogandası vesilesiyle, Dev
let otorite ve emniyetini za'fa uğratacak ve siyasi 
ahlâki bozacak mahiyetteki konuşmayı menetmek; 

4. Seçmenlerin tamamiyle vicdanları ile baş-
baş'a kalarak ya bizzat yazmak veyahut başkala
rına yazdırmak suretiyle serbset iradelerinin te
cellisine imkân verecek şekilde oylarım kullanma
larını temin etmek. 

Bu esaslar, bilhassa son seçimlerin devamı sı
rasında hepimizin şahidi olduğumuz hâdiseler ve 
vakıaların bir ifadesi telâkki 'edilebileceği gibi, 
aynı zamanda genç demokrasimizin salim bir şe
kilde inkişafının başlıca şartlarından olan sağlam 
bir siyasî ahlâkın tesis ve muhaf aziası endişe ve ih
tiyacında da doğduğunu ifade etmek yerinde olur. 
çok partili demokratik rejimde âmme hizmeti 
ifa eden memurların tarafsız kalmaları lâzım ve 
zaruridir. 

Mebus adayı olarak taraf, partilerden birini 
alenen tutan bir memurun, seçilemediği takdirde, 
hakikaten tarafsızlığa avdet etmesi mümkün olsa 
bile, vatandaş nazarında o memur bir tarafın 
adamı olarak daima şüpheli bir halde kalacaktır. 
Bu itibarla memurların mebus adayı olabilmesi 
için muayyen bir müddet evvel memuriyetten ay
rılmaları mecburiyetini vaz'eden tadil teklifi, 
realitenin ifadesi olduğu gibi, Memurin Kanu
nunun 9 ncu maddesiyle zaten menedilmiş bu
lunan bir keyfiyetin teyit ve teşmilinden başka 
bir şey değildir. 

Bir taraftan memuru siyasetle iştigalden me-
nederken diğer taraftan kayıtsız ve şartsız seçilme 
hakkı tanınmak gibi birbirine zıt iki hüküm kar
şısında son seçimler sırasında adaylığını koyan 
bâzı memur arkadaşların (Biz de gidip seçim 
çevremizde propaganda yapabilecek miyiz?) diye 
tereddüde düştüklerini yakînen biliyoruz!. Bu te
reddüdün yerinde olduğunu kabul edenlerdenim. 
Fakat hususi kanunda herhangi bir kayıt ve şarta 
tâbi tutulmadığı için biz kendilerine müspet cevap 
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vermiştik, işte bu tadil hükmü, mevcut zıddiyeti 
bertaraf etmek ve âmme hizmeti görenlerin tam 
bir bitaraf içerisinde iş görmelerini sağlamak ve 
ayıı|ı zamanda umumi efkâr nazarında o memuru, 
taraf tutuyor, particilik yapıyor, gibi bir töhmet 
altına girmekten korumak emelinden başka bir 
şey değildir. 

Bu hükmün memurun seçilme hakkını ortadan 
kaldırdığı ve bu itibarla Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu hükümlerine aykırı olduğu da iddia edilemez» 
Zira, memurun seçilme hakkı nezedilmiyor, ancak 
yukarda arz edilen sebeple ve düşünceler dolayı-
siyl'e memurun muayyen bir müddet evvel memur
luk sıfatını terketmesi lüzum ve şartı konulmuş 
oluyor. 

Aynı sebep ve mülâhazalarla memurların âm
me hizmeti gören kimseler olması dolayısiyle tam 
bir bitaraflık içerisinde kalmalarını temine matuf 
düşünce ile bu propaganda yasağı vaz 'olunmuştur. 

35 nci maddeye bu fıkranın ilâvesine lüzum 
gördük. Zira, bir şahıs artık bir partiye kendi
sini mal edip o parti aday listesinde yer aldık
tan sonra bütün mânasiyle o partinin prensip
lerine sadık kalacağını da önceden derpiş eyle- • 
miş demektir. Onun propagandasını yapmaya 
mecburdur. Bunun hilafını düşünmek, o şahsın, 
listesine dâhil olduğu partiye karşı kötü niyetle 
hareket etmesini kabul etmek demek olur ki böy
le bir hareketin umumi ahlâk kaideler'iyle asla 
kabili telif olmıyacağını elbette takdir buyurur
sunuz. 

Aynı zamanda böyle bir hareketin vatanda
şın üzerinde ne kadar menfi tesir yarattığını 
ve bunun siyasi ve umumi ahlâk kaidelerine 
mugayir hareketler sayıldığını son seçimlerde 
görmüş bulunuyoruz. Binaenaleyh, seçilme hak
kı gibi kutsi bir âmme hakkına sahip ve malik 
olan kimsenin, hasis ve şahsi bir arzunun tahak
kukunu temin maksadiyle âmme vicdanmca mer-
dut bir fiil mahiyetinde görülen ve Türk'ün 
asil karakteri ile asla telifi kabil olmıyan bir 
hareketi kanuni müeyyide altına almaktan başka 
bir şey olmıyan bu fıkranın olduğu gibi' kabul 
edilmesini encümen adına rica ederim. Aynı 35 
nci maddenin beşinci fıkrasında (Devlet, vilâ
yet, özel idare ve belediyelerle bunlara bağlı da
ire ve müesseseler ve iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde memur ve hizmetli olarak çalışanlarla) 
diye devam eden fıkrada bu gibiler de namzetli- " 
ğini koyabilmek, muayyen müddete tâb'i tutul-
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m»^.nın sebep ve maksadı aşikârdır. Seçim mü
cadelesinde tam bir bitaraflık içerisinde âmme 
hizmetlerinin görülmesini temin ile mükellef bu
lunan memur kitlesinin siyasetle iştigallerini 
önlemeye matuftur. Seçim Kanununun memur
ların seçime iştirakini temin eden mevcut hük
mü karşısında âmme hizmetlerinin ifasında esas

l ı bir istikrar unsuru olmaları icabeden memur
ların ne suretle propaganda yaparak siyasete 
karıştıkları, vatandaşların beslemeleri zaruri 
olan itimat ve emniyetin nasıl sarsıldığı son se
çim sırasında bir kere daha tezahür etmiştir. 
Bu da, âmme hizmeti görmüş olmalarından ile
ri gelmektedir. Zaten burada maksat, daha ev
vel de arz etmiş olduğum gibi; seçime iştirak 
edecek olan Devlet memurlarının tam bir bita
raf! içinde kalmalarıdır. Devlet memurları ye-
ya İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları ken
di vazifelerindeki, nüfuzlarını kullanarak onu 
istismar cihetine gitmesinler diye konmuştur. 
Hepimiz biliriz ki, İktisadi Devlet, Teşekkülleri 
mensupları da seçim dolayısiyle haklarını kul-
langnaya kalktıklarını ve buna takaddüm eden 
zamanlarda bâzı namzetlerin, adaylığını koymak 
istiyenlerin meşgul olduğu sahada vatandaşlara 
karşı ne gibi bir muamele yaptıklarını da ya-
kinen biliyoruz. İşte bu gördüğümüz hâdiseler
den mülhem olarak İktisadi Devlet Teşekkülle
ri mensuplarının da aynı hükme tâbi tutulma
sını muvafık gördük. 

B'ir de radyo propagandasının kaldırılması 
işi : 

Bunun da sayın Başvekil, Hükümet adına et
raflı şekilde izahını yaptılar. Biz de kısaca te-
yiden şu şekilde mâruzâtta bulunmak isteriz : 

Devlet radyosu her şeyden evvel bir terbiye 
ve kültür müessesesidir. Bunun dışında her 
hangi bir şekilde ondan istifadeye kalkışmak; 
hattâ daha ileriye gidip seçim gibi heyecanlı bir 
zamanda bu kültür müessesesini başka türlü 
halka tanıtmak doğru bir şey değildir. 

İşte bu hâkim olan mülâhaza ile Hükümetin 
bu husustaki maddeleri kaldırmak babında getir
miş olduğu lâyiha encümenimizce tereddütsüz 
olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Bunun ye
rine konulmuş olan hükme gelince; radyonun bir 
kültür ve haber müessesesi olduğu bilindiğinden 
dolayı Hükümet icraatının halka günü gününe 
bildirmesi işinde, gayet tabiî olarak Hükümet er-
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kânının bu cihazdan faydalanması yoluna gidil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; diğer hususları mad
delerin müzakeresi sırasında arz etmek üzere hu
zurunuzdan ayrılıyorum. 

IjEÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında başka söz istiyen olmadığına göre madde
lere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın müstaceliyetle görüşülmesi hakkın
da komisyon başkanı tarafından verilmiş -bir tak
rir vardır, okutuyorum : 

30. V I . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair kanun lâyihasının müstace-
len müzakeresine, encümen karariyle arz ve tejc-
lif ederim. 

Adliye Ene. Rs. 
H. özyörük 

REİS — Lâyihanın müstaceliyetle görüşül
mesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad

delerinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 35, 71, 89, 91, 109, 110, 135 ve 
166 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiş; 45 ve 46 ncı maddeleri kaldırılarak yer-. 
lerine aşağıda yazılı maddeler ikame edilmiştir : 

Madde 35. — Seçilme yeterliğine sahip her" 
vatandaş milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili or
ganları bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim 
çevreleri için, o çevrenin seçebileceği milletve
kili sayısını geçmemek üzere aday gösterebilirler. 

Bir siyasi partinin aday listesine girmiş bulu
nan kimse, diğer bir siyasi parti tarafından her 
hangi bir seçim çevresi için aday gösterile-
miyeeeği gibi müstakillen adaylığını da koyamaz. 
Muhtelif siyasi partiler müşterek liste halinde 
aday gösteremezler. Hiçbir siyasi partiye in
tisabı olmıyan kimsenin her hangi bir siyasi 
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parti tarafından aday gösterilmesi kendisinin ya
zılı muvafakatine bağlıdır. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat edip 
de o parti listesinde her hangi bir sebeple yer 
alamıyan kimse hiçbir seçim çevresinde o seçim
de müstakillen adaylığını koymıyacağı gibi baş
ka bir parti tarafından da aday gösterilemez ve 
seçilemez. 

Elli seçmenin, oturdukları yer muhtarlığmca 
tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatları 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. 
Bu takdirde aday gösterilen kimsenin de bu hu
susta yazılı ve noterden tasdikli olarak muvafa
katini bildirmesi şarttır. 

Vilâyet ve kaza seçim kurullarında vazife ka
bul eden hâkimlerin bu seçim çevresinde ve Yük
sek Seçim Kurulunda vazife kabul eden Temyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şûrası mensuplarının bü
tün seçim çevrelerinde ikinci dereceye kadar 
(ikinci derece dâhil) kan ve sihri hısımları aday
lıklarını koydukları veya. aday gösterildikleri 
takdirde, bunlar seçim kurallarındaki vazifele
rinden istinkâfa ve keyfiyeti derhal Adliye Ve
kâletine bildirmeye /mecburdurlar. 

(Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerle 
bunlara bağlı daire ve müesseseler ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ımenıuır ve hizmetli ola-
ıra'k çalışanlarla hâkim ve bakim sınıfımdan sa
yılanların genel ve ara seçimlerin başlanıgıcın-

. dan altıı ay önce;, seçimin yendlemımesime veya 
ara seçimlerinin vaktimden evvel yapılmasına 
karar veriltmeısi 'halinde ise yemilemımenim ve ka
rarım ilânımdan başlıyarak yedi gün içinde isti
fa etmedikçe hiçbir seçim çevresinden namzet
liklerini koyamazlar, namzet gösterilemezler ve 
seçilemezleır. 

(Belediye reisleri, genel veya ara seçimlerin 
başlangıcımdan iki ay önce; seçimim yemilenıme-
sine veya ara seçimleriınim vaktimden evvel ya
pılmasına karar verilmesi halimde ise yenilem-
menim ve kararın ilanımdan başlıyarak yedi 
gün içinde istifa etmedikçe vazifeli bulunduk
ları seçim çevresinden 'adaylıklarımı1 koyamıaz-
lar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

' Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî me
mur, askerî adlî hâkim ve gedikli subay ve ge
dikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış bulunanlar : 

'Genel ve ara seçimlerin başlangıcımdan al
tı ay önce, seçimin yemilemımesime veya ara se-
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çimlerin vaktimden evvel yaprimasnnıa karar 
verilmesi halinde yenilenmenin veya kararın 
ilânından başlıyarak yedi güm1 içimde ayrılma 
isteğimde bulunmadıkça hiçbir seçim çevıresin-
den adaylıklarımı koyamazlar, .aday 'gösterile-
ınuezler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakım âmire verilecek 
bir dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sa
hibine ait olduğu âmir taraf ımdan tasdik edi
lir ve derhal 'doğruca Vekâlete gönderilir. 

Dilekçe sahibine dilekçemin alımdığıma dair 
bir makbuz ve mertebeler silsilesi voliyle âmir
lere de bilgi verilir. Aym esaslar dairesinde 
telgrafla da müracaat caizidir. 

Dilekçelerin Vekâlete geldiği tarihten itiba
ren nihayet on gün içinde aymlmıa isteğinin fca-

.bııl edilip edilmediği dilekçiye ve âmirlerine 
'tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılına hakkını kazanmamış ol-
duklarıından dolayı ayrılma istekleri reddedil
miş bulunanlar aday listesine giremezler .Ayrıl
ıma istekleri kabul edilenler sonradan milletve
kili seçilmemiş olsalar ıda'hi 'ayrılma isteğimden 
feragat edemezler. Bu istek mutlaka yerine ge
tirilir. 

Namzetlik için müracaat varakaları puldan 
muaftır. 

REÎS — Encümen. 
ADLÎYE En. ADINA ISMAlL HADIMLI-

OĞrLU (Denizli) — Seçim Kanununun ahengini 
muhafaza bakımından okunan 35 nci maddenin 
beşinci fıkrasının başına (vilâyet ve kaza) diye 
'*bıaşlanmış, komisyon bu hususu nazara alma
mıştır. Seçim Kanununda (il ve ilce) olarak 
ifade edildiğine göre bu «vilâyet» ve «kaza» 
kelimelerinin «il» ve «ilce» olarak değiştirilme
sini ve bir de akrabaları sayarken «karı ve ko
ca» yi unutmuşuz. Bu, eski esas kanunda da 
yoktur. Fakat tatbikatta birçok sual ve tered
dütleri mucip olmuştur. Bu itibarla bu (ikinci 
derece akrabalar) tâbiri yanma bir de «karı -
koca» dan birisiyle tâbirinin konmasını, aynı 
bendin 6 ncı fıkrasının 5 nci satırında «sayılan
ların» kelimesi vardır, bunun «sayılanlar» ve 
aynı fıkranın, 11 nci satırında «namzet» kelimesi 
vardır, bunun da esas kanun tâbirlerine uyma 
'bakımından «aday» olarak kalmasını ve 9* nen 
fıkranın 4 ncü satırında «veya» kelimenin «ve» 
şeklinde bir de en, sondaki (Namzetlik) kelime-
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sinin (adaylık) olarak tashihini kpmisyon adına ! 
arz ve teklif ederim. 

MUHLÎS TÜMAY JManisaJ — Muhterem 
arkadaşlarım; tatbikatta görülen mahzurlar kar
şısında, kanunların gerekli şekilde tadillerine 
gidilmesi bir zarurettir. 

Biri ara seçiminde olmak üzere üç defa tat
bikat gören Seçim Kanunumuzun aksıyan nok
taları görülmüştür. 

Hükümetin tadil teklifi bu bakımdan yerin
dedir. 

Bu defa sevk edilen ve tetkikınıza arz edilen 
lâyiha ile Seçim Kanunumuzun 35, 45, 46 ve 109, 
110, 135 ve 166 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı hükümlerinin kaldırılarak yeni hükümle-
rin ilâvesi istenmektedir. 

Ben t u tadil hükümleri arasında evvelâ, bil
hassa 35 nci madde üzerinde durmak istiyorum. 
Bu madde adaylık koyma faslına ait bir mad
dedir. Bu maddeye üçüncü fıkra olarak bir hü- i 
küm ilâve edilmek isteniyor. Bu da, bir siyasi 
partiye adaylık için müracaat edip de o parti j 
listesinde her hangi bir sebeple yer alamıyan ı 
kimse, hiçbir seçim çevresinde (Müstakilleri 
adaylığını koyamıyacağı) gibi, (Başka bir pa-<*- ! 
ti tarafından da aday gösterilemez) ve (Seçile- } 
mez) hükmüdür. 

Bundan başka altıncı fıkraya konulan mü
him değişikliği ihtiva eden diğer hüküm de şu
dur : 

(Devlet ,vilâyet, özel idare ve belediyelerde 
memur veya hizmetli olarak çalışanlarla, hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanların (Genel ve ara 
seçimlerin başlangıcından altı ay önce, seçimin 
yenilenmesine veya ara seçimlerin vaktinden 
evvel yapılmasına karar verilmesi halinde ise 
yenilenmenin, ve kararın'ilânından başlıyarak 
yedi gün içinde istifa etmedikçe hiçbir seçim 
çevresinden namzetliklerini koyamazlar ve 
namzet gösterilemezler ve seçilemezler) Buna 
mütenazır olmak üzere (8) nci fıkrada da, ge
nel ve ara seçimlerin başlangıcından altı ay ön
ce, askerî eşhas hakkında : (Seçimin yenilen
mesine veya ara seçimlerin vaktinden evvel ya
pılmasına karar verilmesi halinde yenilenmenin 
veya kararın ilânından başlıyarak yedi gün 
içinde ayrılma isteğinde bulunmadıkça hiçbir 
seçim çevresinden adaylıklarını koyamazlar, 
aday gösterilemezler-ve seçilemezler) şeklinde 
bir hüküm sevk edilmektedir. I 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi arz ettiğim 

bu noktalar üzerinde birer birer düşüncelerimi 
kısaca belirtmeye çalışacağım. Evvelâ maddeye 
ilâve edilen üçüncü fıkraya temas etmek isti
yorum : Bu fıkraya göre bir siyasi partiye 
adaylık için müracaat eden bir vatandaşın ma
hallî parti yoklamasında kazanamaması, veya 
parti salahiyetli organı tarafından parti yokla
masında kazanan bir vatandaşın aday listesine 
alınmaması halidir. Bu takdirde bu vatandaş 
müstakil olarak namzetliğini koyamıyacak ve 
diğer başka bir partiye de adaylığını koydur
mak üzere müracaatta bulunamıyacaktır. Böy
lece bir partiye, gerek o parti bünyesinden, ge
rekse tarafsız vatandaşlardan müracaat eden 
kimse, yoklamayı kaybedince, seçmenlere ken
disini seçtirmek hakkından mahrum kalacak. 
öbür yandan da, seçmenler, yani (Millet) bir 
vatandaşı seçebilmek hakkından mahrum ola
caktır. 

Aziz arkadaşlar, demokrasinin temel şart; 
esaslarından bulunan seçim, (Seçmen ve seçi
lecekler) le ifade edilebilen vatandaşın temel 
haklarına ve hürriyetlerine ait bir ameliyedir. 

Kimler seçmen olabilir, kimler seçilebilir1? 
Anayasa ve diğer kanunlarda bunlar tesbit edil
miştir. 

Keza, kimlerin seçmen olamıyacağı ve kim- • 
lerin seçilemiyecekieri de yine Anayasa ve di
ğer kanunlarda gösterilmiştir. 

Seçimlerin icra tarzı, Anayasa ruhu ve esas
ları dairesinde tanzimi işi, seçim kanunlariyle 
tesbit edilmiştir. Nitekim Anayasamızın 11 nci 
maddesi 30 yaşını bitiren kadın ve erkek her 
Türk'ün mebus seçilebileceği esasım koymuş
tur. 

12 nci maddede, (Ecnebi hizmeti resmiye-
sinde bulunmak, mücazaatı terhibiye veya sir
kat, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiis
timal, hileli iflâs cürümlerinden biri ile mah
kûm olmak, mahcur bulunmak, hukuki medeni-
yesinden iskat edilmiş olmak, Türkçe okuyup 
yazmamak) gibi sayılan ve tahdidedilen se
beplerin milletvekilliğine seçim için mâni ola
cağı tasrih edilmiştir. Ancak bu sayılan sebep
ler bir vatandaşı milletin reyine arz edilmek ve 
seçilmek hakkından mahrum edebilir. 

Seçim Kanunumuzun kurduğu esaslara göre 
seçileceklerin millet reyine arzı; müstakil olanak 
veya parti adayı olarak vâki olmaktadır. 
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Partiler kanun hükümlerine göre kurulmuş I 

ve faaliyetleri kanunun himayesinde olan siyasi 
teşekküllerdir. 

Bir partiden diğer bi'r partiye nakil her mem
lekette ve her zaman görülmüş hâdiselerdendir. 
Cemiyetlerde bu, bazan bir tekâmülün de ifadesi 
olmaktadır. Bir partiye aday olmak üzere müra
caat eden bir vatandaşın, gerek partisiz ve gerekse 
partili olarak yoklamada kazanmaması takdirinde 
adaylık için bir başka partiye müracaat etmesinde 
ve hele müstakil olarak millet huzuruna çıkma
sında ben ahlâk dışı bir hareket vasfı görmemek
teyim. 

Parti bünyesinde aday yoklamalarının nasıl 
bir ruuh haleti içinde cereyan ettiğini tahmin et
mek güç bir şey değildir. 

Böyle bir yoklamada kazanamıyan veya o par
tinin salahiyetli organları tarafından aday liste
sine şu veya bu sebeple aiınmıyan bir vatandaşın 
kendisini müstakillen aday ilân etmesinde veya 
bîr başka partiye adaylık için müracaatında bir 
telâkkiye göre ahlâksızlık hali görülse bile bunun 
cezasını seçimde, seçmemek suretiyle, vatanda
şın takdiri tertip etmelidir. 

Bundan başka her parti kendi nizamnamesin
de bir başka partiye müracaat edip yoklamayı 
kaybeden bir kimsenin adaylık müracaatını kabul 
etmemek için hüküm koyarak düşünülen mahzuru 
önliyebi'lir ve bu tedbir, işin mahiyetine daha da 
uygun olur kanaatindeyim. 

Yoklamayı kaybeden veya listeye alınmıyan 
bir adayın milletin reyine kendisini arzdan me-
nedilmesi, bînnetice hem seçmen ve hem de seçile
cekler bakımından seçmek serbesliğini bir nevi 
ihlâl mânasını taşımaktadır. Halbuki seçim 
mevzuatının bellibaşlı gayesi seçimin tam mâna-

• siyle - seçecekler ve seçilecekler - bakımından 
serbest ceryanmı temin olmalıdır. 

Sonra vâzıı kanun hukuk esaslarından ilham 
alarak hukuk kaideleri ve hukuki nizamlar tesis 
eder, ahlâk kaidelerinin tesisi ile uğraşmaz. 

Bu sebep ve bu düşünce ile maddenin bu ilâve 
fıkrasının kaldırılmasını arz eden bir teklif sunu
yorum. 

Altıncı fıkra üzerinde yapılan tadil yerinde
dir. Âmme hizmetinin her hangi bir şubesinde 
kendisini memur olarak, hizmetli olarak millet 
hizmetine arz eden bir kimse üzerinde bu sıfat 
baki kaldıkça milletvekilliği için adaylığını koy
mamalıdır, koyamamalıdır, I 
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l&emuriyet sıfatı ve onun nüfiiz ve salâ

hiyetleri, seçimlere ve seçmenler üzerinde se
çimin serbesliğini ihlâl eden bir sebep olabilir. 
Milletvekilliğine adaylığını koymak istiyen me
mur ve hizmetliler, hâkinv ve hâkim sınıfından 
olanlar memuriyetle alâkalarını kesmiş bulunma
lıdırlar. Seçimin ilânından ne kadar zaman evvel 
bu istifa vâki olmalıdır ? Mesele bu müddetin tâyi-
nindedir. Elbette ki burada kesin ve herkesin it
tifak edebileceği bir müddet koymak kolay ola
maz. Yalnız zaruretlerin miktarlarmca tâyin ve 
tahdidi lâzımdır. 

Millet Meclisinin gördüğü vazifeler ve onun 
bütün mille! hayatına şâmil çeşitleri bakımından, 
muhtelif memuriyet şubelerinde çalışmış ve tec
rübe sahibi olmuş bulunan unsurlara da ihtiyaç 
bedihidir. Bu ihtiyaç kabul edilince istifanın! se
çimlerden altı ay gibi uzun bir zaman evvel yapıl
masının şart koşulması çok ağır olur. Hepimizce 
malûmdur ki, memur, «Rızkın cedit yevmin ce
dit» geçinen bir zümredir. Bu zümreden millet
vekilliğine seçilmek istiyenlerin (6) ay gibi uzun 
bir müddet maaşsız yaşayabilmelerine imkân ta
savvur olunamaz. Bu haliyle, bu uzun müddet 
şartı, bu zümremin milletvekilliğine adaylıklarını 
koymalarına fiilen imkân vermez. 

Bu itibarla bu müddetin (3) ayar indirilmesi
nin muvafık olacağını düşünmekteyim. 

Aynı sebep ve mülâhazalarla, .milletvekilliğine 
adaylıklarını kovmak istiyen askerî eşhas hak
kında istifa müddetinin (3) aya indirilmesini 
muvafık mütalâa etmekteyim. 

Bu maksatla da bir önerge takdim ediyorum, 
takdir Yüksek Meclisindir. 

REİS — Kemal Yörüıkoğlu. 
KHMAL YÖRÜKOĞLU ('VanOi — Muhterem 

arkadaşlar; ıbendeıniz 35 nci maddenin! 3 m<cü 
frkrasi' -üzerinde maruzatta ıbuilünacağıım. Bu 
fıkrada, bir siyasi partiden adaylığmı (koyup da 
muvaffak olaımayıın'ca; diğeir bir partiye girme
nin ve o partiden aday gösterilımenin ve hattâ 
ımüstakil olaraık adaylığımı koymamın! .memnu 
olduğu derpiş edilmektedir. Bu maddede ve es
babı mucibede, Hükümet lâyihasında bu hare'-
»ketin gayriahlâiki olduğu ve bir partinin prıoıgra-
ımm ve nizamnamesini! (benimseyip, ıkalbul edip, 
o partiye adayhlk için- müracaat ettikten ve 
adaylığı kaızanamaywiıca çjoık yakım- bir 'mazisini 
unutup, sırf mebus seçilmek içini ve her hamgi 
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bir ihtirasını tahmin gayesiyle diğer ıbir parti- I 
ye girmesi gayriahlıâıkidir; bendemiz bu hükme 
dokunmuyorum. Ancak (müstakil de (koyamaz) 
hükmü bendenizde pek uygun (değildir. Çünlkü 
partiler kemdi listelerine mülstaikil mam'zeıtleır ko
yuyorlar. Acaba müstakil olarak üstesine aldı-" 
ğı namzet haikikaten o partinin programlını, ni-
zaımnamıesini ıbeınimseımiş, midir? Bıenimseımişse 
niçin o partinin ıbünyesime girmeyip de müsta-
ıkil -olarak giriyor? Bu hüküm burada kalırsa 
partilerin ıkendi listelerine müstakil aday al-
tmaları halinde tenakuza ımünıtehi olwr. Bina
enaleyh bu tenakuzun izalesi şıartıır. Bir va
tandaş aday yoklamasını ıkazanmıyabilir; fakat 
müstakil loılarak vatandaşın huzuruna çıkıp 
'kendisinin mebus seçümesini) elbette i&teır. Bu, 
onun hakkıdır, bu hakkı ondan nezetmelk ta
mamen 'Teşkilâtı Esasiye Kamun/una aykırıdır 
ve muhaliftir. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Hangi nokta
dan? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Arz 
edeyim: 

Esasen esbabı mucibe bunun gayriahlâki ol
duğunu ileri sürmektedir. Bendeniz hukukla 
ahlâk arasındaki münasebetleri arz edip sizi ra-* 
hatsız etmek istemem. Her hangi bir hareketin 
ahlâka mugayereti demek onu hukuka mugaye-
reti demek değildir. Bu takdirde bütün gayri
ahlâki hareketleri kanuni müeyyideye bağla
mak icabeder ki, bunun da imkânsızlığı aşi- I 
kârdır. I 

Bu itibarla vatandaş bir partiye müracaat 
edince ve adaylığı kazanmayınca niçin müsta- I 
kil olarak adaylığını koymasın. Yarın seçildiği 
takdirde adaylığını kazandığını ve partiye gir-
miyeceğini kim iddia edebilir? Müstakillen 
adaylığını koyması o parti aleyhine propaganda 
yapacağı mânasını tazammun etmez. Müstakil I 
olarak adaylığını koymakta ve bilâhara gelip I 
partiye girmektedir. Aday yoklamasını kazan- I 
madiği halde müstakil olarak milletvekili seçil- I 
m'ekte ve aday yoklamasını kazanmadığı parti
ye gelip girmektedir ve parti de bunu kabul I 
etmektedir. Bunun misalleri mevcuttur. Bu dev
rede de mevcuttur. 

Bu itibarla müstakilleri madde bünyesinden 
çıkarmanın realiteye daha uygun olacağı kana
atindeyim. Bu hususta bir takrir hazırladım, 
kabulünü rica edeceğim. | 
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Şimdi, altıncı fıkra hakkında Hükümet e&-

babı mucib'esinde, bir taraftan Memurin Kanu
nu memuru siyasetle uğraşmaktan menederken 
diğer taraftan Milletvekilliği Seçimi Kanunu 
ile memur memuriyetle alâkasını kesmediği 
hald'e onun aktif politikaya girmesini kabul et
mek suretiyle iki hüküm arasındaki ahenksizliği 
ve tearuzu belirtiyor. Bu ahenksizlik ve tearuzu 
izale etmek için memurun, muayyen bir müddetten 
evvel memuriyetten istifa etmesi lâzımdır. Bu 
hüküm gayet yerindedir. Buna ben de iltihak 
ederim. Bendenizin dokunmak istediğim nokta 
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında bu 35 nci 
maddede İktisadi Devlet Teşekkülleri mensup
larını bu maddenin şümulü haricinde bırakmış
tır. Lâyiha Dahiliye Encümeninde müzakere 
edilirken İktisadi Devlet Teşekkülleri mensup
larının da .bu madde şümulü dâhiline alınması 
kabul ediliyor. Teşkilâtı Esasiye Encümeni bu
na lüzum görmüyor, çıkarıyor. Adalet Encü
meni tekrar bu hükmü koyuyor. Hükümetin es
babı mucibe mazbatasında Memurin Kanunu 
ile Milletvekili Seçimi Kanunu arasındaki 
ahenksizliği izale için sırf memurlara hasru 
tahsis edilmiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mensupları Devlet memurları sayılmazlar. Çün
kü İktisadi Devlet Teşekkülleri hususi hukuk 
ve prensiplerine göre kurulmuşlardır. Kuru
luşlarının esas temeli de budur. Bu iti
barla mezkûr müesseselerde çalışan şahıs
lar Memurin Kanunu hükümlerine ve şü
mulüne tâbi tutulmazlar. Nitekim tatbi
katta da böyledir. Gerek Mahkemei Tem
yiz Tevhidi İçtihat kararları ve gerek Devlet 
Şûrası kararı da bu merkezdedir. Bu itibarla 
bir kanun tedvin ederken tebellür etmiş bir 
hukuk kaidesine de riayet etmemiz icabeder. 
Bendeniz Teşkilâtı Esasiye Encümeninin de iş
tirak ettiği Hükümetin isabetli olan noktai ha
zarını uygun buluyorum. Hükümetin sevk et
tiği maddenin kabulünü, yani İktisadi Devlet 
Teşekkülleri mensuplarının bu madde şümulün
den çıkarılmasının uygun olacağı kanaatinde
yim. (Soldan : Gürültüler, esas o, öyle şey 
olmaz, onu anlamak için Zonguldak'a gitme
niz lâzım sesleri.) Lütfen sabırlı olun arkadaş-" 
lar. Kaldı ki, 45 nci maddede «35 nci maddede 
yazılı olanlardan hâkim ve hâkim sınıfında 
sayılanlarla memur ve hizmetliler ve askerî şa
hısların bu kanunun 6 nci maddesinde yazılı 

- m -



t : 15 30.6 
seçim müddeti zarfında propaganda yapamaya
caklarını falan söylüyor. Binaenaleyh bu mad
de ile eski kanundaki hüküm değiştirilmek 
isteniyor. Fakat iktisadi Devlet Teşekkülü 
mensuplarının bu maddenin şümulüne alınma
ması, bu teşekkül mensuplarının maddenin şümu
lüne alınmaması bu teşekkül mensuplarının me
mur olmadığının delilidir. (Doğru sesleri) Bina
enaleyh pu teşekküllerin bir âmme müessesesi olup 
olmadığı ihtilâflı bir mevzudur. Fakat bugün te
bellür etmiş olan umumi içtihat ve .kanaate gö
re bu müessese bir âmme müessesesi olmayıp 
hususi hukuk esaslarına göre teşekkül etmiş 
bir müessesedir. Bendeniz bu-hususta bir tak
rir veriyorum, mülayim gelirse kabul buyuru-
lur. Takdir Yüksek Heyetindir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Earahisar) 
— Efendim, ben sondan başlıyacağım» Altıncı 
fıkra hakkında Kemal Yörükğolu arkadaşımın 
fikrinde değilim. 

Bu fıkradan iktisadi Devlet Teşekküllerin
de çalışanları çıkaramayız. Çünkü fıkra (Dev
let, vilâyet, özel idare ve belediyelerde çalışan 
ve bunlara bağlı diğer müesseselerde çalışan) 
diyor. Yani arkadaşlar, .bu fıkranın fazla şü
mullü olduğu hususunda arkadaşımla hemfi-
kirm. Hakikaten çok şümullüdür. Bunun şü
mulünü daha daraltmak lâzımdır. Belediyede 
çalışan bir çöpçü ve mezbahada çalışan veya 
elektrik müessesesinde hizmetli her hangi bir 
vatandaş da bunun şümulüne girdikten sonra 
Devlet iktisadi Teşekkülü haline gelmiş, mese
lâ PTT Umum Müdürünü bundan vareste kıl
mak tezada düşmek demektir. Onun için ikti
sadi Devlet Teşekküllerini de bu fıkranın içi
ne almak lâzımdır; 

Diğer arkadaşlarımın deıtaeyan ettiği nok
talara gelince : • t< 

Arkadaşlar, diğer arkadaşların temas ettik
leri noktalara tekrar dokunmaya niyetim yok
tur. Yalnız 35 nci maddenin 3 ncü fıkrasını da 
demokratik görüşe uygun bulmadım, şu bakım
dan: Bir;- siyasi partiye adaylık için müracaat 
etmiş' ve^şû veya ;btt sebeple bu parti tarafından 
adaylığilreddedilen her haıiği bir vatandaş, t i r 
diğer • part i listesine girehiediği gibi müstakil-
len de adaylığını koyâmıyacaktii?. (O devre için. 

• sesleri) Bu hükümle bu vatandaşın1'siyasi hakkı 
tahdidedilmiş oluyor. Bir vatandaş tasavvur 
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edin, bir partiye müracaat ile adaylığını taleb-
ediyor. Parti bunu reddediyor. Diğer partiden 
adaylığına koyamaz; ama müstakillen de aday
lığını koyamıyacaktır. Bir vatandaş tasavvur 
edin müstakildir, o seçimde devamlı şekilde hiç
bir partiye müracaat edememesini, hiç olmazsa 
müstakil olarak adaylığını koyamamasmı, böy
lece bu hakkının tahdidedilmesini ben hukuk 
prensiplerine uygun görmüyorum. Filhakika bu
radaki iyi niyeti anlıyor ve takdir ediyorum. 

Yani öyle adamlarla karşı karşıya geldik 
ki, bir partiye müracaat ediyor, o partiden vaat 
alıyor, rekabeti siyasiye tevlidetmek suretiyle 
kıymetli bir şahsiyet olduğunu efkârı umumi-
yeye aşılamak, telkin etmek, neticede siyasi ka
zanç temin etmek istiyenleri müşahede ettik, 
tes'Mt ettik. Ama böyle birkaç tane soysuzun bu 
türlü hareketlerini numune alarak ele alıp bö^-
le antidemokratik bir yola gitmenin doğru ol
madığı kanaatindeyim. Yani vatandaşın siyasi 
ahlâkını tarsin bakımından böyle bir fıkraya 
belki ihtiyaç vardır, fakat bunun aksini de dü
şünmek lâzımdır. Vatandaşın bu türlü siyasi ah
lâksızlığını yoketmek kasdı ile böyle bir madde 
koyarken hüsnüniyetle müracaat edip, suini
yetli, bir partinin veya parti ileri gelenlerinin 
siyasi ahlâksızlığı yüzünden reddedilen, olmaz 
mı? Bu gibileri de olur. Bir kanun ebediyen 
yürürlükte kalmak için vaz'edilir. Ve muhtelif 
ihtimalleri düşünerek hükümler konur. 

• Pekâlâ, yukarda arz ettiğim gibi, hüsnüni
yet sahibi bir kimsenin istikbalini mahvetmek 
kasdı ile kasten müracaat ettirilir ve kasten 
o şahıslar tarafından adaylığı reddedilebilir. 
Onun için bu türlü hareketleri de düşünmek lâ
zımdır. 

iyi niyetle hareket eden vatandaşlar için 
bendeniz bu gibi haksızlık ve mahzurların ola
bileceğini zannediyorum. 

Sonra diğer bir mahzuru da arz edeceğim 
arkadaşlar. Muhlis Tümay arkadaşımızın bu 
hususta izhar 'ettiği kanaate bendeniz de işti
rak ediyorum. Bu madde güttüğümüz yola ay
kırıdır. Bu sebeple muhalifim. 

Şayet bu hüküm Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmediği takdirde bendenizin bir teklifim var
dır, o da şudur : Hiç olmazsa, ehveni şer... 

RAUF ONURSAL (izmir) — Pazarlık yok. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Oradan 

sözümü kesme arkadaş! Pekâlâ pazarlık var-
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Fikirler teati edilir. Kabul edilirse o zaman 
zımni pazarlık tahassul etmiş demektir. 

Bendeniz komisyonda bir tez arz etmiştim, 
. tezim kabul edilmedi. Tezimi tekrar ediyorum. 

Hiç olmazsa arkadaşlar - yazılı olarak - diye 
iki kelimenin ilâve edilmesini teklif ediyorum. 
Şöyle deniyor : (Bir siyasi partiye adaylık 
için müracaat edip de) ibaresi yerine şöyle bir 
teklif yapıyorum : (Bir siyasi partiye adaylık 
için yazılı olarak müracaat edip de...) Çünkü, 
arkadaşlar, telefonla vâki müracaat üzerine de 
denebilir. Hiç olmazsa bir vesika olsun. Bunu 
arz ve teklif ediyorum. 

RElS — Başvekil. 
BAŞVEKİL APNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum 
ki mevzu bastü izah 'edilmeden de açık bulun
maktadır. Mesele şudur : 

Bir partiden namzet gösterilmesini arzu 
eden bir zat, her hangi bir sebep dolayısiyle 
bir başka partiden namzet gösterilmesin. Bunu 
ta'knin 'etmek istiyoruz. Bunun esbabı mucibesi, 
siyaset vurguncularını ortadan kaldıraıaiktan 
ibarettir. 

Şimdi, arkadaşlarımız vaziyeti şöyle tasvir 
ediyorlar ve diyorlar ki, her hangi bir vatan-' 
daş, partileri filân bilmiyecek, partiler malûm 
değil, hüsnüniyetle o partiye müracaat etmiş, 
ret cevabı almış. Bunun 'başka partiye gitmesi 
mümkün olduğu takdirde âmme haklarından 
mahrum kaknıyaeak, Anayasaya muhalif olmı-
yacak şu vıe bu olacak. Hâdise katiyen böyle 
değildir. Bir kimsenin ;bir partiden namzetliğini 
istiyebilmesi için partinin nizamnamesini be
nimsemiş ve o partide bir (müddet bulunması 
lâzımdır, onun âzası olmak lâzımgelir. Bir zat, 
düşününüz, dört sene, altı sene, yedi sene bir 
partinin âzasıdır, seçim zamanında partisinin 
usullerine göre mebus namzedi olmak istediği 
halde mebus namzedi gösterilmediği takdirde, 
adam anasına babasına darılıp levden kaçan 
çocuk gibi yahut papaza kızıp oruç bozan insan 
gibi o partiyi o anda terkedecek kalkıp gide
cek ve rakip olan partiye beni namzet gösterin 
diyecek. Bundaki >gayriahlâkilik aşikârdır. Par-
'tili olarak bunlar bizim başımıza geldi. Yedi 
siene ikamet ediyor bir parti içinde, o partinin 
programını yedi sene benimsiyor. Yedinci se
nenin sonuncu günü, beni namzet yapmadılar 
diye, yahut da karşı tarafın kazanma ihtimalini 
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kuvvetli gördüğü için, yedi sene kendisime şah
siyet ve hüviyeti siyasiye vermiş olanı partisini 
tekmeliyor ve rakip partiden namzetlik istiyor. 
Bu siyaset sahtekârlığının ta kendisidir. 12 nci 
maddedeki hilekârlık tgibi tâbirler maddi hile
kârlığa taallûk eder. .Bu ise mânevi sahtekârlı
ğın ta kendisini teşkil eder ki bir partinin 
programını benimsemiş olması lâzımgelen bir 
insanın, yedi sene o partinin bünyesinde ikamet 
ettikten sonra ben seni istemiyorum; çünkü sen 
beni namzet göstermiyorsun, diyecek veyahut 
sen perişan bir teşekkülsün, perişan bir durum
dasın, kazanmak ihtimalin kalmamıştır diyeeek 
ve tekmeyi atacaktır. Ve bu bir hafta içinde, 
seçim kampanyası içinde olacaktır. Çarşamba 
günü H. P. den, Perşembe günü D. P. den 
namzet olacak. Bu, olmasın arkadaşlar. Vatan
daşlara böyle kimseleri seçilsin diye takdim 
etmesinler. Bu, siyasi ahlâksızlıktır. Böyle ge
cenin hayrumulur mu seherinden? Çarşamba 
günü H. P. den, Perşembe günü D. P. den me
bus olmak istiyen bir şahsın bu memlekete hay
rı olacağını iddia etmek zordur. 

C. H. P. den Or;du eski mebusu bir zat, seçim 
listelerini Yüksek Seçim Kuruluna vermemize 
mecbur olduğumuz saatten iki saat evvel, yani 
seçim listelerinin verildiği günün saat ikisinde, * 
üçünde D. P. ye müracaat ediyor, diyor ki : 
H. P. si beni namzetlikten düşürdü, Ordu eski 
mebusu Topaloğlu. 

Binaenaleyh ben onun aleyhinde çalışaca
ğım diyor. Biz Genel Kurul olarak toplu halde
yiz, pekâlâ aleyhte çalışsın, meneden yok, de
dik. Genel Kurul müzakerelerine devam eder
ken yarım saat sonra yine bir haber geldi. 
Böyl'e mükerrer müracaatın mânası ne olabilir
di? O zaman sormak mecburiyetinde kaldık. 
Yoksa bizim partiden mi namzet gösterilmesini 
istiyor dedik. Böyle olduğunu anladık. 

işte Çarşamba günü Halk Partisinde .olan 
zat Perşembe günü D. P. ye geliyor, beni nam
zet gösterin diyor. Arkasından da bu zat kol-
kola Halk "Partisinin erkânı' ite dolaşıyor. 

Muhterem arkadaşlar, siyaset en yüksek se
viyede memlekete hizmet etmek gayesinin ta
hakkuku sahasıdır.' Böyle bir sahada bu nevi
den 'ahlaksızlığın temizlenmesi lâzımdır. Başka 
memleketlerde lüzum görülmiyebilir. 

Bizim düne kadar kapalı geçen siyasi haya
tımızın kendine göre birtakım ihtiyaç v'3 icap-
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lan vardı. Bu ihtiyaç ve icapları takdir ederek 
siyasette ahlâkiliğe tevcihi istikamet etmenin 
zararı değil, faydası vardır. Kimi bir haktan 
menediyoruz ? O adamı ki, iki parti birbiriyle 
rakip, hattâ Halk Partisinin tuttuğu yolun ne
ticesi olarak birbirinin gırtlağına sarılmış bir 
halde. Diyor ki, iktidara gelirsem yalınayak 
başıkabak sokaklarda dolaştıracağım. Bir kan 
dâvası haline getirmişlerdir husumeti. Bütün 
yazıları meydanda. (Soldan sözleri de sesleri.) 
Böyle iki parti arasında kan dâvası halinde gi
derken iş; - yalınayak, başıkabak dolaştıracağım 
diyor ve kim bilir daha ne ukubata mâruz bı
rakmak istiyor - iki partinin arasındaki müna
sebetin manzarası bu iken adam kalkıyor, sa
bahleyin, kendi partisinden yüz bulmamıştır, 
öğleyin, öğleden sonra yüzde yüz aksi istika
mette bir partiye, sabık partisine, kendisini 
dört sene mebus yapan partisine karşı kiralan
mış kılıcını kullanmak teklifinde bulunuyor. 

Yukarda, Reis beyin odasında Meclis müza
kerelerini dinliyordum. Muhterem bir arkadaşı
mız dedi ki; 12 nci maddede mebusluğa mâni 
olan hükümler yazılıdır. Binaenaleyh bunun dı
şında yeni bir hüküm tedvin etmek Anayasaya 
muhalif olur. Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu
rasını arz edeyim: Anayasa umumi prensipleri 
ifade eder, istikamet gösterir. Böyle ikide birde, 
uzaktan yakından alâkası olmıyan meseleleri 
dahi Anayasaya muhaliftir diye onları Anayasa 
ile irtibatlandırmak suretiyle Anayasayı bir si
lâh olarak dâvada kullanmanın doğru olmadı
ğına kaniim. Hattâ fevkalâde umumi bir mâna 
taşıyan mebus yeminini dahi bu hâdiseye tatbik 
etmek bence caiz olan ahvalden değildir. «Va
tan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin 
bilâkaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye 
takibetmiyeceğim», diye yapılan bir yemini bir 
vilâyetin kaza olması hususuna muhaliftir diye ' 
irtibatlandırmak gibi bir şfey olur. 12 nci 
madde şu surettedir, arz edeyim : 

»Madde 12. — Ecnebi hizmeti r-esmiyesinde 
(bulunanlar, mücazatı tertniibiye veya sirkat, sah
tekârlık, dolandıırıeıiılk, -emmiyeti suiistimali, 
'hileli iflâs cürümlerimideın biriyle ım-ahkûm olan
lar, «mahcurlar, tâbiiyeti ecnebiye iddiasında 
bulunanlar, hukuku raıedenıiyedan nsfcaıt edilmiş 
olanlar, 'Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler 
mebus intilhaıbolunamazlar.. 

Bumun (mânası, buı sebepler olmadığı'-takdir-
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de mebus seçilebilir değildir. Tadadi olarak 
bunları -zikretmişlerdir. Bunlarımı dışında meb
usluk içiın ımâmıi bir hülküımı tedvin olunamaz, 
diye katı bir ifadeyi ihtiva -eden bir -madde de
ğildir. Anayasanun 12 nci maddesi tatbikatta. 
Iböyle tecelli etmiştir. 'Meselâ Eineümıenıde arz 
ettiğim gibi, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
namzet olmak 'ister. (Erkânı 'Harbiye! Umumiye 
Reisi sonradan çıkan bir kanunda tesbit edilen 
bir hükme riayet 'etmediği takdirde mebus ola
maz, yani kamum diyor k i ; bir Erkânı Haribiyei 
Umumiye Reisi, seçimılerdem iki ay evvel isti
fa eıtmıe-diği takdirde mebus (namzedi olamaz. 
ıŞîmdi gelin, 12 nci maddeyi -okuyun ve Erkâ
nı Haribiyei Umumiye Reisinin, m-ebus olamama
sı vaziyetini, tatbikat olarak, 12 nci madde 
hükmiyle tatbika girişin.* Tıpkıı bunun gibi, bu 
kanunum içinde ımemur altı ay -evvel mem/uriye-
timden istifa etmediği takdirde mebus olamaz, 
diyoruz, bumu müzakere ediyoruz. Hattâ belki 
12 mel maddenin Ibu hükmünü ileri süren arka-
ıdaşlariimuz memurlarım altı ay evvel istifa -et
meleri mecburiyetine ait hükümleri, afrkuna var-
(maıdan1, taraftardırilaır. Halbuki, onlarım feh
vasınca memurun, altı ay evvel istifa mecburiye
t i dahi 12 nci maddeye muhaliftir. Ama, tatbi
ka t bugün 'böyle değil. Memur işte izim ve saire 
suretiyle adaylığımı! kor. Fakat getirdiğiımiz 
tasarı' da 12 mel maddenin hilâfında olmak üze
re, hilâfında demekten maksadımı, omlarımı fa
raziyelerine göredir. Biz bir memurun' mebus 
olabilmesi içim 6 ay evvel meımuriyettem istifa-
sımı ışart koşmıaktayız. 

Görülüyor ki arkadaşlar, 12 nci maddemin 
ihtiva ettiği hükümler, mebusluğun mutlak but
lan sebeplenini ihtiva etmektedir, vazon,' kanu
nun ımaddi sebep olarak, hattâ her h-anıgi bir 
umumi hizmetin deruhd-e edilemeımesi için dahi 
sebep teşkil edeni bu fiilleri işlemiş olanlar Dev
let hizmetinde olduğu gibi, mebus da olamazlar. 
Yani umumi mânada 'Devlet hizmeti göıremezı-
ler. Çümkü bunlar umufm-î butlan sebepleridir. 
Bugünkü mevzuatımi/zun 12 inci maddesinin dı
şında mebusluğu mened-em hükümleri tedvin et
miş buîunımuyoir. işte buıgümikü mevzuatıımnz da 
bunları ihtiva etmektedir. Binaenaleyh onlara 
ilâveten biz yeni bir hüküm getirmedik. Maru
zatım şimdilik bu kadardır. % 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlarım, 5545 sayılı Milletvekili Seçimi1 Ka-
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tıtüıunun 35 nci maddesi; Devleıt, vilâyet, özel 
idare ve belediyelerde memur veya hizmetli ola
rak çalışanlarla hâkim ve hâkim sınıfından sayı- » 
lamların, genel veya ara seçimlerinin başlangıcın
dan 6 ay önce, seçimin yenilenmesi veya ara seçim
lerinin vaktinden evvel yapılmasına karar veril
mesi halinde ise yenilenmenin veya kararın ilânın
dan başlıyarak 7 gün içinde istifa etmedikçe hiç
bir seçim çevresinden namzetliğini koyamıya-
eağını âmir bulunmaktadır. Bu maddenin bu 
şekli memurun 6 ay evvel istifa etmek mecburi
yetini bir prensip olarak kabul ve bunu bir şart 
olarak derpiş ettiğine göre kanaatimce burada 
ufak bir noksanlık hâsıl olmaktadır. 

Normal seçim tarihinden 6 ay evvel istifa ve an
cak bu suretle mebusluğa namzetliğini koyma 
hükmü vaz'edildiğinden, memur kendisinde bu 
medeni cesareti bulmadıkça elbetteki isti'fia edip 
namzetliğindi vaz 'etmiyecektir. Fakat seçimin ye
nilenmesine karar verilip ilân edildiği takdirde 
aynı memur 7 gün evvel istifa ve namzetliğini 
koymak imkân ve hakkını kazanmaktadır. Biri
sinde 6 ay diğerinde aynı şekilde mebusluk için 
adaylığım vaz'edecektir bir hafta. Aynı memur.. 
Bu namzetliğin konulması tam bir nispetsizlik 
arzetmektedir. Kanaatimce bu tasarıdaki ruh ve 
mâna seçimden altı ay evvel istifa etmek zarure
tini bir âmir hüküm olarak koymaktadır. Böyle 
altı ay evvel, faraza 1 Temmuzda normal olarak 
seçim yapılması halinde 1 Ocakta istifa etmemiş 
ve. bu riski göze almamış bir memur her hangi 
fair sebeple Mayısta veya Haziranda yenileme 
kararı verildiği takdirde tekrar seçime girme 
ve namzetliğini koyma hakkını tanımak gibi 
acaip bir hal almaktadır. Bunuun için maru
zatım, eğer yenileme veya ara seçimi vaktinden 
evvel yapılması kararı bu altı aydan evvel ve
rilmiş ise bu takdirde bir hafta zarfında istifa 
etmek hükmünü koymak daha isabetli olur. 
Altı ay içinde yenileme kararı verilirse kabul, 
edilmesi, kanunun ruh ve mânasına daha uygun 
olur kanaatindeyim. Bu sebeplerden dolayı bir 
de teklifte bulunuyorum. 

BEHÇET. KAYAALP (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar; lâyihanın esbabı mucibe kısmın
da hu kanunun sevkına sebep ve saik olarak Me
murin Kanununun 9 ncu maddesi ile Seçim Ka
nununun 35 nci maddesi hükmü arasındaki zıd
diyet gösterilmiştir. Ve tamamen bu zıddiyeti, or
tadan kaldırmaya matuftur. 
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Bu bakımdan bendeniz Kemal Yörükoğlu ar

kadaşımızın 35 nci maddenin altıncı fıkrasında * 
yazılı «İktisadi Devlet Teşekküllerinde memur ve 
hizmetli olarak çalışanlar» kısmının maddeden 
çıkarılmasına taraftarım. 

Sebebini izah etmek isterim : Başta da söyle
diğim gibi, madem ki Memurin Kanunu ile Se
çim Kanunu arasındaki tezadı ortadan kaldırmak 
mevzuubahistir, o halde Memurin Kanununa tâbi 
olmıyan ve bugün halen ayakta duran İktisadi 
Devlet Teşekkülleri statüsü mevcut olduğu müd
detçe bu teşekküle mensup olanların maddede yer 
almasına imkânı hukuki mevcut değildir. (Vâzıı 
kanunuz sesleri) Vâzıı kanunuz ama, mevzu ka
nunları da dikkat nazardan kaçırmamak icabe-
der. . * 

Şimdi, İktisadi Devlet Teşekküllerine mensup 
olanların bir statüsü vardır. Bu statü İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan kimselerin siyaset
le iştigal etmelerine cevaz vermektedir. O halde 
Memurin Kanunu çerçevesi içinde bunları müta
lâa etmek imkânı yoktur. Bizim fikri hukukimiz 
budur: Hakikaten bizim fikrimize muhalif olan 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kesif olduğu mu
hitlerden seçilip gelen mebus arkadaşlarımız bel
ki bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin siyasi ha
yatta oynamış oldukları rolleri yakınen bildikle
ri içindir ki, bu ıstırabı aksettirmek istiyorlar 
demektir. Hakikaten İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde çalışan, müdürlük yapan, amirlik yapan 
kimselerin bu nüfuzlarını suiistimal ederek ak
si tecellilerle karşımıza çıkmaktadır. Bu bir ha
kikattir. Fakat bu hakikatin karşısında bir de Ik-
'tisadi Devlet Teşekkülleri statüsü vardır. Bende
niz bu kısım ilâve edilirken encümende muhalif -
kaldım, Hükümet buradadır dedim, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri statüsünde buna ait bir de
ğişiklik yapması mutasavver midir l Şayet muta-
savverse böyle bir şey ilâve edelim, fakat böyle 
bir düşünce yoksa, eski serbesti içinde kalacak-
larsa bu fikre ben muhalifim, dedim. 

Şimdi bendeniz de Kemal Beyin fikrine işti
rak ederek İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan memur ve hizmetlilerin bu maddeden çıka
rılmasına taraftarım. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

REİS — Efendim; şu ana kadar altı arka
daş konuştu. Daha sekiz arkadaş söz almış bu
lunmaktadır. Bu madde hakkındaki müzakere-
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lerin yeterliğine dair bir takrir de verilmiştir. 

*Bu takriri reyinize arz edeceğim.. 

Yüksek Reisliğe 
35 nci maddenin tadili ^ fıkrasına ait müza

kere kâfidir. Reye arzını teklif ederim. 
Çankırı Mebusu 
Tahsin Uygur , 

REİS — Müzakerenin yeterliği hakkındaki 
takriri dinlediniz. Reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Müzakerenin 
yeterliği kabul edilmiştir. 

35 nei madde, muhtelif tadil teklifleri oldu
ğu için fıkra fıkra okunup reyinize arz edile
cektir. 

Madde 35. — Seçilme yeterliğine sahip her 
vatandaş milletvekilliğine adaylığmı koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili 
organları bu partilerin teşkilâtı bu lman seçim 
çevreleri için, o çevrenin seçebileceği milletve
kili syısmı geçmemek üzere aday gösterebilir
ler. 

REÎS — Bu fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir siyasi partinin aday listesine girmiş bu : 

lunan kimse, diğer bir siyasi parti tarafından 
her hangi bir seçim çevresi için aday gösterile-
miyeceği gibi müstakillen adaylığını da koya
maz. Muhtelif siyasi partiler müşterek liste ha
linde aday gösteremezler. Hiçbir siyasi parti
ye intisabı olmıyan kimsenin her hangi bir si
yasi parti tarafından aday gösterilmesi kendi
sinin yazılı muvafakatine bağlıdır. 

REÎS — Bu fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat 
edip de o parti listesinde her hangi bir .sebeple 
yer alamıyan kimse hiçbir seçim çevresinde o 
seçimde müstakillen adaylığını koyamıyacağı 
gibi başka bir parti tarafından da aday göste
rilemez ve seçilemez. j 

REÎS — Bu fıkraya ait muhtelif takrirler 
vardır. Hepsini okutup reyinize arz edeceğim. 

Sayın Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle (35) nci mad

deye ilâve edilen (3) neü fıkra hükmünün mad-
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de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
. Muhlis Tümay 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 35 nci 

maddenin 3 ncü fıkrasındaki (adaylıkları kabul 
edilmiyen kimseler hiçbir seçim çevresinden 
müstakillen adaylıklarını koyamıyacaklarına) 
dair olan bu hükmün fıkradan çıkarılmasını 
arz ve istirham eylerim. Van Mebusu 

Kemal Yörükoğlu 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müzakere olunmakta bulunan tasarının 35 

nci maddesinden (a - seçimde müstakiHen aday
lığını koyamıyacağı gibi) kaydının kaldırılması
nı arz ve teklif ederim. İsparta Mebusu 

Said Bilgiç • 

Y. Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile 35 nci maddenin 

(b'ir siyasi partiye adaylık için..) diye başlıyan 
üçüncü fıkrasına (adaylık için) kelimelerinden 
sonra (yazılı olarak) kelimelerinin ilâvesinin 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Afyon Mebusu 
Kemal özçoban 

Yüksek Reisliğe 
35 nei maddenin 3 ncü maddesinde mevcut 

(Müstakillen adaylığını koyamıyacağı gibi) kıs
mının bentten çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. Çanakkale Mebusu 

Servet Sezgin 

RElS — Komisyon bu takrirlere iştirak edi
yor mu? 

ADLİYE EN. ADINA ISMAÎL HADIMLI-
OĞLU (Denizli) — Hayır., 

R E Î S — Bu takrirlerin en aykırısı Muhlis 
Tümay ve arkadaşlarının takriridir, fıkranın 
çıkarılmasını teklif etmektedir. 

Bu takririn nazari mütalâaya alınmasını re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Takrir reddedilmiştir. 

Ondan sonra Kemal özçoban'm (yazılı ola
rak) kaydının ilâvesi ile bu fıkranın ipkası hak
kındaki takriri vardır. Bunu reyinize arz ediyo
rum. Nazarı mütalâaya alınmasını kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir, takrir redde
dilmiştir. 
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(İsparta Mebusu Said Bilgiç'in takriri tek

rar okundu) 
EEÎS — Bu takririn nazarı mütalâaya alın

masını kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir red
dedilmiştir. 

Üçüncü fıkrayı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Elli seçmenin, oturdukları yer muhtarlığın-
ca tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaat
ları ile bir kimsenin aday gösterilmesi müm
kündür. Bu takdirde aday gösterilen kimsenin 
de bu hususta yazılı ve noterden tasdikli ola
rak muvafakatini bildirmesi şarttır. 

REİS — Bu fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İl ve ilce seçim kurullarında vazife kabul 
eden hâkimlerin bu seçim çevresinde ve Yük
sek Seçim Kurulunda vazife kabul eden Temyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şûrası mensuplarının bü
tün seçim çevrelerinde karı veya kocadan biri
si, ile ikinci dereceye kadar (İkinci derece dâ
hil) kan ve sihri hısımları adaylıklarını koy
dukları veya aday gösterdikleri takdirde, bun
lar seçim kurallarındaki vazifelerinden istin-
kâfa ve keyfiyeti derhal Adliye Vekâletine 
bildirmeye mecburdurlar. 

REİS — Bu fıkrayı da reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerle 
bunlara bağlı daire ve müesseseler ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde memur ve hizmetli ola
rak çalışanlarla hâkim ve hâkim sınıfından sa
nılanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcın
dan altı ay önce, seçimin yenilenmesine veya 
ara seçimlerinin vaktinden evvel yapılmasına 
karar verilmesi halinde ise yenilenmenin ve ka
rarın ilânından başlıyarak yedi gün içinde isti
fa etmedikçe hiçbir seçim çevresinden namzet
liklerini koyamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

REİS — Bu fıkra hakkında tadil teklifle
ri vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe i 
35 nci maddenin 6 ncı fıkrasında yazılı (İk

tisadi Devlet Teşekküllerinde memur ve hiz
metliler) kısmının maddeden çıkarılmasını arz 
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ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
, « n Behçet Kayaalp 

Yüksek Reisliğe 
35 nci maddede 6 ncı fıkrasındaki İktisadi 

Devlet Teşekküllerinde memur ve hizmetli ola
rak çalışanların; şifahen arz ettiğim sebepler
den mezkûr fıkrada Hükümet lâyihasındaki 
fıkranın aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Van Mebusu 
Kemal Yörükoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen, arz ettiğim sebeplerle (35), nci mad

denin (6) ncı fıkrasının aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilerek kabulünü teklif ederim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerde 
memur veya hizmetli olarak çalışanlarla hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanların; genel ve ara 
seçimlerin başlangıcından üç ay önce, seçimin 
yenilenmesine veya ara seçjimlerin vaktinden 
evvel yapılmasına karar verilmesi halinde ise 
yenilenmenin ve kararın ilânından başlıyarak 
yedi gün içinde istifa etmedikçe hiçbir seçim 
çevresinden namzetliklerini koyamazlar, namzet 
gösterilemezler ve seçilemezler. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izahına çalıştığım sebepler dola-

yısiyle, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısın
da 35 nci maddenin 6 ncı ve 8 nci fınrasınm aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çoruh Mebusu 
Yaşar Gümüşel 

Devlet, vilâyet özel idare ve belediyelerde 
memur veya hizmetli olarak çalışanlarla hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanların genel ve ara 
seçimleri başlangıcından altı ay önce şayet altı 
aydan daha fazla bir müddet evvel seçimin ye
nilenmesine veya ara seçimlerin yapılmasına 

"karar verilmesi halinde ise yenilenmenin ve 
kararın ilânından 'btaşlıyarak yedi gün içinde 
istifa etmedikçe hiçbir seçim çevresinden nam-
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Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek bir 

dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibi
ne ait olduğu âmir tarafından tasdik edilir ve 
derhal doğruca Vekâlete gönderilir. 

Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair 
bir makbuz ve mertebeler silsilesi yoliyle âmir
lere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde 
telgrafla da müracaat caizdir. 

Dilekçelerin Vekâlete geldiği tarihten iti
baren nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin 
kabul edilip edilmediği dilekçiye ve âmirlerine 
tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış ol
duklarından dolayı ayrılma istekleri reddedil
miş bulunanlar aday listesine giremezler. Ay
rılma istekleri kabul edilenler sonradan millet
vekili seçilmemiş olsalar dahi ayrılma isteğin
den feragat edemezler. Bu istek mutlaka yeri
ne getirilir. 

REÎS — Bu fıkra hakkında bir tadil teklifi 
vardır, okutuyorum : 
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zetliklerini koyamazlar. Namzet gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından al& 
ay önce şayet altı aydan daha fazla bir müddet 
evvel... 

REÎS — Encümen bu takrirlere iltihak edi
yor mu? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA İSMAİL 
IIADIMLIOĞLU (Denizli) — Etmiyoruz efen
dim. 

REİS — Encümen takrirlere iltihak etmedi
ğini ifade etmiştir. 

Şimdi takrirleri sırası ile tekrar okutuyorum. 
(Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Bu takririn nazarı mütalâaya alınıp 

alınmamasını reylerinize arz ediyorum. Takriri 
kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil-

' mistir. 
Diğer takrirler de seçimden evvel memurla

rın istifa müddetlerine aittir. Müddete ait olan 
takrirleri nazara alanlar lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Takrirler reddedil
miştir. 

Fıkrayı aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Fıkra kabul edilmiştir. 

Yedinci fıkrayı okutuyorum: 
Belediye reisleri, genel veya ara seçimlerin 

başlangıcından iki ay önce; seçimin yenilenme
sine veya ara seçimlerinin vaktinden evvel ya
pılmasına karar verilmesi halinde ise yenilen
menin ve kararın ilânından başlıyarak yedi 
gün içinde istifa etmedikçe vazifeli bulunduk
ları seçim çevresinden adaylıklarını koyamaz
lar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

REİS — Bu fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi de sekizinci fıkrayı okutuyorum : 
Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî 

memur, askerî adlî hâkim ve gedikli subay ve 
gedikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını 
kazanmış bulunanlar : 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından altı 
ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara seçim
lerin vaktinden evvel yapılmasına karar veril
mesi halinde yenilenmenin ve kararın ilânından 
başlıyarak yedi gün içinde ayrılma isteğinde 
bulunmadıkça hiçbir seçim çevresinden aday
lıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

Yüksek Reisliğe - -
Şifahen arz ettiğim sebeplerle (35) nci 

maddenin (8) nci fıkrasının aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilerek kabulünü teklif ederim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

~ Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izahına çalıştığım sebepler 

dolayısiyle 5545 sayılı M. V. Seçimi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla, askeri 
memur, askerî adlî hâkim ve gedikli subay ve 
gedikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını 
kazanmış bulunanlar : 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından üç 
ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara seçim
lerin vaktinden evvel yapılmasına karar veril
mesi halinde yenilenmenin veya kararın ilâ
nından başlıyarak yedi gün içinde ayrılma is
teğinde bulunmadıkça hiçbir seçim çevresin
den adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Teklifimi 
geri alıyorum. 

REİS — Teklif sahibi teklifini geri almış
tır, diğer bir teklif daha var, onu da okutuyo
rum : 
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maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasa- ' 
rısmda 35 nci maddenin 6 neı ve 8 nci fıkrasın- I 
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve ı 
teklif ederim. ı 

Çoruh Mebusu 
Yaşar Gümüşel i 

Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerde j 
memur veya ücretli olarak çalışanlarla hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanların genel ve ara 
seçimleri başlangıcından altı ay önce, şayet al
tı aydan daha fazla bir müddet evvel seçimin 
yenilenmesine veya ara seçimlerin yapılmasına 
karar verilmesi halinde ise yenilenmenin ve 
kararın ilânından başlıyarak yedi gün içinde 
istifa etmedikçe hiçbir seçim çevresinden nam
zetliklerini koyamazlar, namzet gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Genel ve ara seçimleri başlangıcından altı 
ay önce şayet altı aydan daha fazla müddet 
evvel.... 

.'REİS — Bu takriri neyinizte arız «diyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmemiş.-
tir. 

'Fıkrayı reyinize arz «diyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Fııkra aynen' kabul edilmiştir. 

Şimdi 9 ncu fıkrayı okutuyorum. 
Adaylık için müracaat varakaları puldan 

.muaftır. 
REİS- — Fıkrayı reyinize arz ediyorum. Ka

tan] edenler.., Etmiyemler... Bu fıkra da kabul 
edilmiştir. 

iMJaddenin heyeti umumiyesini Komisyonun 
tashihi veçhile reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Memurlar hakkında propaganda yasağı 
İMadde 45. — 35 inci maddede yazılı olan

lardan hâkim: ve hâkim sınıfımdan sayılanlarla 
memur ve hizmetliler ve askerî şahısların bu 
kanunun 6 nci maddesindeki seçim müddeti 
zarfında her hangi bir partininı leih ve aleyhinde 
propaganda yapmak veya bu hususta başkasına 
söz veya her hangi bir fiil ve hareketle telkin
de 'bulunmak suretiyle siyasi faaliyet gösterme
leri yasaktır. 

REİS — Maddeyi reyinize iarz ©diyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
inıiştir. 
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Propaganda sayılmıyan hususlar 

ıMadde 46. — (Devlet ve Hükümet işlerinde 
vazife alanların, ibu işler etrafında yapacakları 
konuşımalarla, alâkalı .daire ve müesseselerin 
kemdi faaliyetlerimi gösterir -şekilde yayımiluya-
cakları her türlü matbua seçim propagandası 
mahiyetinde sayılama». 

REİS — Madde hakkında bir takrir var, 
lokuyoruz. 

T. B. M. M, Yüksek Reisliğine 
Tasarın m 46 nci m>addesimin reddini ve si

yasi partilerin seçimler sımasında radyodan is
tifadelerini mümkün kılan eski hükmün deva-
mımıı arz ve teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
<Said Bilgiç 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA İSMAİL HA-

DIMLIOĞLU (Denizli!) — Hayır, 
REİS — Komisyon iştirak etmemektedir. 

Takriri nazarı dikkate alanlar... Almıyanllar... 
Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum, Ka
imi. edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Miadde 71. — İlce seçim kurulu toplanarak 
seçim bölgesindeki veya dışındaki seçmenler 
arasından iyi şöhret sahibi .olmakla tanınmış 
okur yazar kimselerden: kurula ıbağlıs seçim böl-
eglerindeki sandıklardan her biri için ikişer ki
şiden mürekkep bir Üstte tertibeder. 

Kurul bunlardan Ibirini aleni kur 'a ile san
dık başlkanllıığına seçer. 

Sandık kurulu başkanının vazifesi başına 
gelmemesi halinde, yerime kurul üyelerimden 
en yaşlısı 'başkanlık eder. 

REİS — Madde hakkımda söz istiyen var anı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... 'Etmiyenler... Kabul edilımişıtir. 

iMadde 89."— Seçmen dilediği adayları boş ^ 
tıeyaz kâğıda yazarak oy pusılası< tanzim etmek
te serbesttir. 

REİS — Madde hakkımda söz istiyen var imi ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilımişıtir. 

Madde 91. — Oy puslasmrn kapalı oy ver
me yerinde zarfa konup kapanması mecburîdir. • 
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Bu maksatla sandık kurulu seçmenin oy 

puslasını zarfa koyması için oy serbestliğini ve 
gizliliğini sağlıyacak lüzumu kadar kapalı oy 
vermıe yeri hazırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

Madde 109. — Aşağıda yazılı oy puslaları 
muteber değildir : 

1. Sandık Kurulunca verilen 'tek biçim ve 
renkte bir zarftan gayrı bir zarfa konulmuş bu
lunan puslalar; 

2. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin ikim 
olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan 
puslalar; 

3. Hangi sieçımen tarafından atıldığı (belli 
olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarftan çıkacak oy puslaları; 

4. ihtiva 'ettikleri isim'] erden hiçbiri San
dık Kurulunca okunamıyan <oy puslalar; 

5. Seçime iştirak eden partiler tarafından 
gösterilen adaylardan veya bunlarla müstakil 
adaylardan veya yalnız müstakil adaylardan 
terkibedilmiş matbu veya daktilo veya başka 
flbir aletle yazılmış veya teksir ledilmiş oy pusla
ları. 

Bir zarftan, muhtelif isimleri muhtevi ve 
(birden fazla oy puslaları çıktığı takdirde bu 
pusilalardan hiçbiri muteber olamaz. Aynı isim
leri muhtevi pusladan birkaç tane çıkması ha
linde bunlar tek pusla sayılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? 

TEVFÎK İLERİ (Samsun) — Efendim, tat
bikatta meselâ liste (basılırken mürekkep hatası 
olmuş, yahut kâğıtta delik var. Bunların dahi 
.muteber sayılmaması kâfi görüldü. Bu itibarla 
komisyonun bu meseleyi izah ederken teyiden 
hu gibi, atanın hüviyetini belli etmiyen Ibaskı 
hatalarının ve sairenin dikkate alınmıyacağını 
sarahaten ifade, etmesini hilhassa istirham 'edi
yorum. Bu, bir. 

İkincisi; makbul sayılmıyan listelerden' bah
sediliyor. Bu arada karma listeler de vardır. 
Her bölgiede birtakım hâdiselerle karşılaştık. 
Samsun'da karşılaştığımız bir hâdiseyi arz ede
yim : 

Halk Partisinin her tarafta iktidarı kazana-
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cağız kazanacağız demesini hayretle karşılı
yorduk. Sonradan ne ile kazanacağını tahmin 
ettiğini öğrendik. Maalesef kötü tertipler aldı. 
Samsun'da «s'on üç gün içinde 1'950 yılında Trab
zon'da basılmış ve kullanılmış Deınolkrat Parti 
listesinden yüz (binlerce basılarak köylerde da
ğıtıldı. Vatandaş D. P. yi görecek sandığa 'ata
cak. Sandık açılınca çıkan listelerdekiler aday 
değil, Samsun'lu değil, Trabzon'un 1950 nam-
ziet listeleri, hunlarm kimisi Vefat etmiş, şu ol
muş bu olmuş. Eğer bu göcrölmeseydi, bu liste
ler sandığa atılacak, tabiî ıbunlar sayrlmıyacağı 
için biz de C. H. P. den 40 bin rey <eksik almış 
olacaktık. Mesele bunların sayılmaması değil, 
'taktik bu olunca, düpedüz bir' sahtekârlık olun-
ca Ibiz bu gibi reylerin sayilmaması ile mi iktifa 
edeceğiz. Bu bir seçim hiylesidir, bu ıbir seçim 
sahtekârlığıdır. Bunu vatandaş okumuyor, 
namzet Ahmet sanıyor, atıyor Mehmet çıkıyor. 
İşte seçimi (baltalamak 'budur. Demin bâzı ar
kadaşlara seçim emniyeti, adaylık emniyeti falan 
dediler. Asıl bu hâdiseye dikkatinizi çekiyorum. 
Bu bir sahtekârlık olduğuna göre, millî irade 
Ibu suretle baltalandığına göre bu sahtekârlığı 
yapanı, basan, dağıtan yakalandığı zaman n e -
olacak? Bu, kanunda düşünülmüış müdür, düşü
nülecek 'midir1? Bu mevzuda cezai müeyyideye 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Hükümetin veya 
Encümenin bu hususta cevap verımesini rica 
ederim. 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA İSMAİL HA-
DTMLTOĞLU (Denizli) — Efendim; oy pusula
ları üzerinde bu gibi bâzı işaretlere tesadüf 
edilmiştir. Fakat bunlar kasten yapılmış şey
ler değildir, baskı hatasıdır. 

Eğer bu oy pusulalarmdaki işaret, kanunun 
menettiği keyfiyeti derpiş ediyorsa, işaret kas
ten yapılmış ise gayet tabiîdir ki, bu oy pus-
lası, muteber değildir. Kasdm dışında her 
hangi bir dikkatsizlik neticesi olarak olmuşsa 
oy pusulasının gayrimuteber olacağına delâlet 
etmez. 

Şayet seçime fesat karıştırmak maksadı ile 
böyle bir hareket yapılmış ise bunun için bir 
müeyyide bulunması lâzımdır. 

Oy puslalarım kullananların, oy pusla-
smdaki namzetlerin hangi partiye ait olduğunu 
ve bunların muteber olup olmıyacagını bilmesi 
lâzımdır. "* T'; 

Seçmenin cehaleti, susu, busu nazarı itibara 
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alınarak böyle bir yola gitmeyi komisyon na- ; 
mma doğru bulmuyorum. 

REÎS — Maddeyi1 reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 110. — Belli aday sayısından daha 
az sayıda isim ihtiva eden oy puslaları olduğu 
gibi kabul edilir. 

Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamı-
yan isimler hesaba katılmaz. 

Aynı isim birkaç defa yazılmış ise tek oy 
sayılır. 

Puslada, seçilecek aday sayısından fazla 
isim bulunduğu takdirde, sondan başlanarak 
fazla adlar hesaba katılmaz. ' 

Seçime iştirak eden partilerin alâmet ve 
işaretlerini muhtevi olan matbu oy puslalarmda 
yazılı adaylardan bir veya birkaçının iptali 
halinde bu isimler iptal edilmemiş addoluna
cağı gibi bunların yerine ilâve edilmiş isim bu
lunduğu takdirde bu isimler de hesaba katıl
maz ve mezkûr matbu oy puslası olduğu gibi 
kullanılmış sayılır. 

ÎRFAN AKSU (İsparta) — Efendim, 1950 
belediye seçimlerinde Yalvaç'fa vâki olan bir 
hâdiseyi Yüksek Huzurunuzda arz ederek dik
katinizi çekmek istiyorum. Her hangi bir oy 
puslasmda miktardan fazla yazılmış isim varsa 
sadece miktarı kabul edilir. Ondan sonra gelen
ler kabul edilmez. O zamanki belediye reisi ve 
meclisi seçimden 15 gün evvel başlıyor vatan
daşlara 50 - 100 lira gibi miktarlarda ceza ser
piştirmeye. Sonra rey puslasını dağıtıyor. Di
yor ki, senin ismini yazdım. Beş kişilik bir lis
te. Beşinizin de ismi çıkmazsa bu listeyi atma
dığınızı anlar ve cezanızı kaldırmam, attığınız 
takdirde cezanızı kaldırırım, diyor. Çünkü, bu 
isimlerle onların oyları belli olacaktır. Hakika
ten bu şekilde 70 - 80 liste çıkmıştır, biz ilce 
seçim kuruluna müracaat ettik, fakat bunların 
kimler tarafından atıldığı belli değildir, olabi
lir ki, bunlar da namzet zannedilmiştir, diye o 
oy puslaları muteber addedildi ve seçim bu su
retle başka bir parti tarafından kazanılmış oldu. 

önümüzdeki seçimlerde bu hal tekerrür ede
bilir ve seçimin neticesine müessir olabilir. Bu
nun için aday olmadığı halde kimliğini belli 
edecek şekilde listenin altına isim yazılmasının 
önüne geçilmesi için bu gibi listelerin mutebep I 
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addolunmaması her halde maslahata daha uy
gun olur.'Mâruzâtım budur. 

REÎS — Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Efendim, bu ta

dil maddesi ile seçimin sıhhati ihlâl olunduğuna 
kaniim. Çünkü muaddel 110 ncu madde, parti
lerin kendi alâmet ve işaretlerini taşıyan mat
bu oy puslasmda yazılı adaylardan bir veya 
birkaçını çizip yerine başka isimler yazılması
nı önlüyor. Zira, böyle yapıldığı takdirde ilâ
ve edien isimler hesaba katılmıyacak, istenmi-
yen adayların isimlerinin de çizilmesine bakıl-
mayıp o matbu liste olduğu gibi kabul edil
miş sayılacaktır. Bu, bizzat seçimin sıhhatini 
bozmaktır, hattâ ağır bir ihlâldir. Seçimin 
sıhhati, sandığa atılan oyların bir tahrife, ta
dile, mutebersizliğe uğramadan atıldıkları za
manki gibi hesaba katılmasını emreder. Seç
men, idaresini hangi şahıslar üzerinde topla
mış ise seçim hesabına onlar girmelidir. Seçi
min sıhhati, bunu icabettirir. Seçimin sıhhati
ni .korumak için alman bütün tedbirler, önce 
seçmenin iradesini hangi şahıslar üzerinde top
ladığını sıhhatle tesbit etmeye matuf olmalı
dır. Halbuki şimdi bu muaddel madde ile seçi
min bu sıhhat şartı ihlâl olunuyor. Bir parti 
listesinden bâzı isimleri silen seçmen, iradesi
ni, sildiği kimselerin yerine koyduğu kimseler 
üzerinde toplamış demektir. 

Halbuki şimdi o isimler hiç silinmemiş gibi 
telâkki edilip seçim hesabına katılıyor. Tersine 
seçmenin iradesini kazanan listeye eklenmiş 
isimler eklenmemiş telâkki edilip seçim hesa
bından dışarıda bırakılıyor. 

Bu, millî iradenin malûl olarak ortaya çık
masına yol açacak bir hata, temsili Hükümet 
sisteminin temelini çürütecek bir gaflettir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 135. — Bu kanunun 45 nci madde
sinde yazılı memnuiyetlere aykırı hareket eden
lerden 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası alınmakla beraber tardlarma da 
karar verilir. 

133 ve 134 ncü maddelerdeki haller dışın-, 
da seçim propagandasına dair bu kanunda ya
zılı sair hükümlere aykırı harekette bulunan
lar Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 
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•birinci fıkrasında yazılı cezalarla cezalandırı
lırlar. " • • ' 

REİS — Madde hakkında söz istiyen... Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 166. — Seçim giderleri genel büt
çeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adli
ye Vekâleti bütçesindeki özel bölüme konur. 

Seçim kurulları başkan ve üyeleri ile, se
çim işleriyle ilgili vekâletlerin merkezlerinde 
teşkil edilecek , seçim bürolarının başkan ve 
üyeleri ile diğer memur ve hizmetlileri ve se
çim işleri için bu kanun gereğince vazifelendi-
rileceklere ve bu işlerde mesai saatleri dışında 
çalışacak memur ve hizmtlilere verilecek üc
retler ve hariçten alınarak çalıştırılacakların 
gündelikleri İcra Vekilleri Heyetince belirtile
cek esas ve miktarlara göre ödenir. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gön
derileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre ayrıca verilir. 

Adliye Vekâleti bu madde hükümlerine gö
re harcanacak seçim giderleri ödeneğinden ye
ter miktarını il ve ilce seçim kurulları baş
kanları emrine gönderir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması lâ-
zımgelen her türlü masrafların ita âmiri il ve 
ilce seçim kurulları başkanları olup tahakkuk 
işlemleri Cumhuriyet.müddeiumumileri tarafın
dan yapılır. 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA ÎSMAÎL HA-
DIMLIOĞLU (Denizli) — B u maddede dördüncü 
satırdaki «Üyeleri ile» ibaresi «Üyelerine» ola
cak ve aynı maddenin yedinci satırındaki «Hiz
metlileri» kelimesi de «Hizmetlilere» şeklinde 
olacaktır. Maddenin bu suretle tashihini rica 
ederim. 

REİS — Bu tashih ile maddeyi reyinizle arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad

delerinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 35, 71, 89, 91, 109, 110, 135 ve. 
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166 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiş; 45 ve 46 ncı maddeleri kaldırılarak 
yerlerine aşağıda yazılı maddeler ikame edil
miştir : 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesinin açık oya kon
ması hakkında bir takrir vardır, okutuyorum : 

Yüksek Riyasette 
Milletvekilleri Seçimi Kanunuunun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dair kanun lâyihasının İç
tüzüğün 136 ncı maddesi gereğince açık oya 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Malatya Malatya Sinoîb 
N. Yetkin M. Kartal N. Sertoğlu 

Sinob Kars Kars 
V. Dayıbaş S. Atalay H. Erdoğan 

Kars Kars Tunceli 
K. Güven P. Aktaş P . Ülkü 
Malatya Malatya Malatya 
E. Doğan A. Köroğlu T. Ünsalan 
Malatya Kars Kars 
H. Özbay İ. Us R. Çakır 

Kars Kars Malatya 
M. Hazer T. Göle K. Kmkoğlu 

REİS Tüzük hükümlerine göre, lâyihanın 
heyeti umumiyesi açık oyunuza arz edilmiştir. 

Beyaz kabul, yeşil istinkâf, kırmızı ret. 
Reyler, kutular dolaştırılarak toplamlacaktır. 
Gündeme devam ediyoruz. 

- M İ -



t : 15 30.1 
5. — Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve 

Nevşehir Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden 
bir vilâyet kurulmasına dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbatalara 
(1/20) [1] 

RElS — Kırşehir vilâyetinin kaldırılmasına 
ve Nevşehir Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden 
bir vilâyet kurulmasına dair kanun lâyihası 
vardır. Milletvekili arkadaşlara dağıtılalı 48 
saat olmaması itibariyle bu lâyihanın bugün 
müzakeresi reyinize bağlıdır. 

Lâyihanın müzakeresini reyinize arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyihanın 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında C. H. P. Meclis Grubu adına 
REİS — C. H. Partisi Meclis Grupu namına 

Sırrı Atalay. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLlS 

GRUPU ADINA SIRRI ATALAY (Kars) — 
Muhterem, arkadaşlarım; demokratik gayeleri
mizin heder olduğunu, demokratik idealizmin 
gayesinden inhiraf ettiğini açıkça gösteren ted
bir ve teşebbüslere şahit olmaktayız. Birbirini 
takibeden üç mühim kanun lâyihası sistemli 
bir iddia ve gayenin ifadesidir. 

Bu ifade demokrasinin esas ve prensiplerin
den, objektif hukuk kaidelerinden nasip alma
maktadır. Kaynağı hukuk ve samimiyet olmı-
yan bu teşebbüsleri istikbalimiz için ciddî ve 
vahim tehlike aynı zamanda kasitli tehdit ola
rak müşahede ettiğimizi milletimize ve siyasi 
tarihe duyurmayı en başlı vatan borcu sayarız. 

2 Mayıs seçimlerini takibeden günlerde mu
halefete rey veren Kırşehir îlini ilce haline ge
tirileceği şayiası bir kasırga gibi âmme vicdanı 
üzerinde esti. (Allah, Allah sesleri) Buna inan
mak güçtü. Zira şayia hukuki bir mahiyetten 
âri olduğu cihetle gülünçtü. Heyhat, Devlet rad
yosu maşerî vicdanı hiçe sayar. Bir eda ile res
mî teşebbüsün kara habercisi oldu. 

İşte bu hazin hikâye şimdi huzurunuzdadır. 
Demokrasimize şeref vermiyeeek, gelecek ne

sillerimizin dahi ibretle ıstırapla üzerinde dura
cakları bir intikamın hikayesiydi. 

Kırşehir'in ve ilçelerinin coğrafi ve iktisadi 
durumu ile, idari- teşkilât bölümünde yapılması 
düşünülen mahallerin iktisadi ve coğrafi du-

[1] 24 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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m mi arının tahlil ve münakaşasını yapmaya lü-

| zum yoktur." 
i Zira bu lâyiha normal usul ve mantıki bir 
! esasın mahsulü değildir. 
I Eğer bu teklif objektif bir tahlile dayansa 
I gerçek bir zaruretin samimî neticesi olsaydı 
j Anayasanın 89 ncu maddesinin ve İller İdaresi 
i Kanununun 1 nci maddesinin hukuki ışıkları 
[ altında meseleyi teferrüatiyle münakaşa ede-
I bilirdik. Hükümetin acele kaleme alınmış bir dâ-
i vavekili arzuhali mahiyetinde bulunan esbabı 

mucibesi (Soldan: Gülüşmeler) mâna ve ruhu 
ı ile hukuki bir mesnet ve hakiki bir ihtiyacın 

mevöut olmadığını açıkça göstermektedir. 
Vatandaşın reyi muteber olduğu kadar mu-

ı kaddestir. Bu lâyiha işte bu itibara ve bu kut-
j siyete teccavüzdür. Siyasi kanaatini izhar eden 
i rey sahibi vatandaş cezalandırılmaktadır. De-
I mokratik hayat, hürriyetle kabili telif olan her 
i nevi hakka ve haktan doğan her nizama müsait 
i davranır. Demokratik eşitliğin gizli oy, aleni 
I tasnif ve serbest kanaat sahibi olmanın anah-
I t a n budur. Demokrat Parti kendisine rey ver-

miyen vatandaşı ve beldeleri Kırşehir'in şahsın-
i da cezalandırarak bütün bu esasları yıkmakta

dır. Seçim emniyeti ve siyasi emniyet çoğunluğu 
I elde eden siyasi bir topluluğun ceza müeyyidesi 
| altında bulunursa, demokrasiden bahsetmek süs-
J lü bir hayal şeklinde kalır. 
} D. P. kendisine rey veren vatandaşla rey ver-
I miyen vatandaş arasında tefrik yapar ve vermi-
I yeni hukuk dışı bir zihniyetle cezalandırırsa, kin 
j ve husumet yaratmış olur. 
i Bir iktidarın en başlı vazifesi vatandaş ara-
] sında her türlü kin ve intikam duygularını izale 
j etmektir. Demokratik dünyada siyasi kdn ve in-
i tikamm basit hissine kapılan ve bu marazi zih-
| niyetin esiri olan iktidarlar asla tahayyül dahi 
i edilmez. 

D. P. bir şehre cezayı reva görürken mevziî 
bir intikam hissini gelecek mahallî ve mebus se
çimi olarak bütün seçimler için umuma teşmil 

I tehdidini de taşımaktadır. Bir şahsa yapılan hak-
I sizlik umuma yapılmış bir tehdit mahiyetindedir. 
I D. P. idarecileri, kendilerine rey vermiyenleri 
I cezalandırmak tehditlerini ikaa kaadir olduk-
| larmı da göstermiş bulunmaktadır-. 
j Mukaddes, vicdani kanaati iktidar tarafından 
j müsamaha ve olgunlukla kabul edilmesi demok-
! rasinin şartı olan ; Yatandasın zihninde bir 
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nebze dahi güphe ve tereddüt yaratmaya veya • 
buna matuf harekette bulunmaya hiçbir siyasi 
partinin ve iktidarın hakkı yoktur. Maalesef D. 
P. idarecileri kendilerinde böyle bir hakkı bul
muşturlar. Biz Nevşehir'in il olmasına muarız de
ğiliz. Biz âmme hizmetlerinin süratle ve suhulet
le vatandaş ayağına götürülmesine taraftarız. Bu 
hususta alınacak karar ve tedbirlerin hararetli 
müdafiiyiz. Karşımızda bu neviden bir mesele 
mevcut değildir. Kasıtlı iddiaya bürünmüş siyasi 
bir ceza ve tehdit mevcuttur. Çoğunluk iktidarı 
vazife olarak alınca bilmelidir ki, muhalefetin 
hukukunu korumak vazifesini de deruhde etmiş
tir. D. P. muhalefetin hak ve hukukunu temin 
şöyle dursun, muhalefete rey veren bir şehri ce
zalandırma yolundadır. Kendisi için istediği hak
ları başkalarına inkâr etmek ve haksızlıkları ika 
etmek... İşte demokrasinin sakındığı şey budur. 
Ve bu olmalıdır. İktidar pervasızca vatandaş hak 
ve hürriyetlerini tahdit etmekte ve seçim serbes
tisini, rey hakkını tehdit etmektedir. Cezalandı
rılan sadece Kırşehir değil... Kırşehir'in maddi 
ve mânevi şahsında bütün bir muhalefet bütün 
bir sağduyu ve maşerî vicdandır. Vatandaşın ser
best reyi ceza müeyyidesi ile zincire vuruluyor. 
Bu mahkumiyet zincirinin sesleri âtideki seçimle
rin eşitlik ve. hürriyeti üzerinde karanlık gölgeler 
dalgasıdır. D. P. iktidarının asıl maksadı da bu
dur.. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet Meclis
leri vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği 
temin eden en kudretli ve en son mercilerdir. 

Siyasi hayatımızda tamir kabul etmez bir 
azap ve ıstırap konusu olacak olan Kırşehir ta
sarısını reddetmekle Büyük Millet Meclisinin 
en yüksek basiret ve koruma misalini vermesini 
istirham ederiz. (Sağdan sürekli alkışlar) 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, Kırşehir mevzuunda söz alır
ken teessür içinde bulunduğumuzu sizlere arz 
etmek isterim. (Soldan,vah vah sesleri) Bu te
essürü, takdir edersiniz ki yalnız ben ve arka
daşlarım yaşamıyoruz. 200 bin kırşehir'li de bu 
hayatı yaşamaktadır. Bayramlarını da bu vatan
daşlar göz yaşı ile geçirmişlerdir. (Soldan Al
lah Allah sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —• Ne oluyoruz yani. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Size 
göre bir şey yok beyefendi. Ama gelin Kırşehir-
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'. lilere sorun. Ben daha ileri gideceğim, vicdanla

rınızın ve ruh haletinizin tercümanı olarak arz 
ediyorum; bundan, sizler de müteeessirsıniz. 
(Soldan yok, yok sesleri) Arkadaşlar, bir görü
şe göre aksini ispat eden deliller beyhudedir. 
Hükümetin hiç vicdan azabı hissetmeden huzu
runuza sevk ettiği tasarının esbabı mucibesi, bir 
h'issi intikamın ifadesidir. Onun için onun tah
liline girmiyeceğim. Müsaadenizle sizlere bir su
al soracağım. Bu gidiş nereye? Elbette cevabını 
ben vereceğim. Dikta rejimine. (Soldan halt et
mişsin sesleri) Dikta rejimi.. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Ağzına 
hiç yakışmıyor. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Size 
daha iyi yakışıyor beyefendi, kürsüye çıkar ko
nuşursunuz. 

Arkadaşlar, bu lâyiha kin ve intikamın ifa
desidir. (Soldan, Allah Allah sesleri) 

Arkadaşlar, insan haysiyetinin, insan hak
larının hürmet görmediği diyarlarda değil de
mokrasilerden insanlıktan bahsetmek abestir, 

Tekrar ediyorum, Kırşehir bir kinin kurbanı 
olmaktadır. (Soldan, asla sesleri) 

Evet, efkârı umumiye kararını vermiştir. 
(Soldan, hangi efkârı umumiye sesleri) 

Türk efkârı umumiyesi hattâ ve hattâ dün
ya efkârı umumiyesi. (Soldan, maşallah sesleri, 
gürültüler) 

SOLDAN BİR MEBUS — O sizin jurnalci
liğiniz. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Jur
nal kelimesini sizlere iade ederim. 

Muhterem Başvekil şimdi gülüyor, kendileri 
1953 te Kırşerir'e teşrif ettiler ve orada dediler 
k'i, şimdiye kadar Kırşehir kendi kaderi ile baş-
başa kaldı, haklarını iade edeceğiz, burası Orta 
Anadolu'nun en mamur bir beldesi olacaktır, 
bunu vadetmişlerdir. Aradan ne geçti arkadaş
lar? Bir şey geçti; 2 Mayıs seçimleri. Kırşehir 
bugün kaderiyle baş başa kalmaya razı. Fakat 

I Hükümet o kadarından da mahrum bırakmak 
istiyor. Sebebi, malûm; hissî ve siyasidir. Ef
kârı umumiye buna kanaat getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; konuşmıyacağım; 
özür diliyerek sizlere bir şey hatırlatacağım. 
Burada benimle beraber yemin eden Demokrat 
Partili arkadaşlarımı ve nankör Kırşehir çocu
ğu Adliye Vekilini Kırşehir'i müdafaaya davet 

[ ediyorum. (Gürültüler, Sözünü geri al sesleri) 
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REÎS — Nankör sözünü geri alın efendim, j 

(Gürültüler, geri alsın sesleri, nankör sensin 
sesleri). 

OSMAN ALİŞÎROĞLU (Devamla) — Sözü
mü geri .almıyacağım. (Gürültüler). 

Arkadaşlar; bu kanun kabul edilirse... (Gü
rültüler). 

REÎS — Size hitatediyorum. Sarf ettiğiniz 
kelime hakaretâmiz olması sebebiyle tüzük hü
kümlerimin tatbiki lâzımıgeilimekıtedir. Arkada
şımız sözünü geri almamaktadır. Tüzük hüküm
lerine göre kendisinin üç celse müzakerata iş
tirak etmemesi hususunu reyinize arz ediyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etniiyenler... Kabul edil
miştir. (Çık çık sesleri, gürültüler). 

^SMAN ALÎŞİRO&LU (Dışarı çıkarken) — 
Sn kapaklarını vurabilirsiniz fakat beni asla 
susturamazsınız. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GURUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Gurup adına söz istiyorum. (Sol
dan «gurupunuz 'adıma konuşuldu» sesleri). 

REİS — Buyurunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte- . 

rem arkadaşlar, lâğvedilen bir vilâyetin bir ev
lâdının burada hislerini ifade etmesine taham
mül etmek istemiyen arkadaşlar var. Bizim bu
rada söyliyeceklerimiz bir mersiyeden ileri git
meyecektir. Zulmetmek imkânı iktidarda ise bi
ze de mersiye hakkını çok görmeyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hakaret etmek hakkını nereden bulu
yorsun? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, İmparatorluk devrinde Sancak 
merkezi ve Cumhuriyetten bu yana da vilâyet 
merkezi olan Kırşehir bugün Hükümetin getir
diği tasarı ile kaza haline getirilmek isteniyor, j 

Mesulyetini müdrik bir hükümetin hazırladı
ğı ejgfe'ha mucibe ile kanun tasarısı arasında | 
mantıki bir irtibat kurulamadığı zaman, insan- ı 
lar, ister istemez, mantık icabı bunun başka 
sebepleri vardır diye.bir hükme varırlar. Hü
kümetin esbabı mucibesi üzerinde vereceğimiz 
izahat gösterecektir ki, Hükümetin maksadını 
bu esbabı mucibe temin edecek mahiyette de
ğildir. O halde tahtında müstetir hüve vardır. 
Bunu söylemek aklü mantığın icabıdır. Esbabı 
mueibesini Hükümet çıksın, bu kürsüde müda- | 
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faa etsin. Eğer vicdıamâarııuzı tatmin ederseı mese
le kalmaz. Fakat edemiyecektir. arkadaşlar. Hü
kümet peşin bir karara varmış, Kırşehir Vilâ
yetini hissî veya siyasi sebeplerle ortadan kal
dırmaya karar vermiş, sudan birtakım bahane
lerle Meclisin karşısına gelmiştir. Hükümetin 
se'babı mueibesini tahlil ettiğim zaman görecek
siniz ki, sizden rey istiyen Hükümet bir sigara 
dumanı ile karşınıza gelmiş, hakikatin bir ne-
fesiyle dağılacak 'bir sigara dumanı... Madde 
madde cevap vereceğiz. 

Arkadaşlar, Hükümet maksadını açıklıya-
mıyor; ben bu vilâyeti ortadan kaldırmak isti
yorum, dağıtmak istiyorum, diyemiyor. Ne ya
pıyor? Bir adamı öldürmek istiyen bir kimse
nin açıktan açığa yapamadığı şeyi yapıyor : Ko
lunu kesiyor, bacağını kesiyor, muhtelif uzuv
larını kesiyor; ondan sonra, sen bu halinle ya-
şıyamazsm hükmüne varıyor. Hükümetin es
babı mucibesi bu mahiyettedir, arkadaşlar. De
mokrat Parti iktidara geldiği günden beri âm
me hizmetlerinden, vatandaşların suhuletle is
tifadesi gayesiyle birtakım köyleri nahiye, bir
takım nahiyeleri kaza, birtakım kazaları vilâ
yet yaptığını burada ifade etmiştir. Fakat şim
diye kadar bir vilâyet ilga edilmemişti. Türki
ye'de vilâyet olmak vasfında yerler var mıdır, 
yok mudur? Bu suali herkes kendi vicdanına 
sorsun. 

2 Mayıstan sonra Kırşehir üzerinde durulu
yor. Bunun tamamen hissi sebeplere dayandığı
nı delilleriyle açıklıyacağım. 

Arkadaşlar, bunun hissi veya siyasi sebep
lerini tahlile girişmeden evvel, esbabı mucibe-
den satırlar okuyacağım. Hükümetin söyledi
ğiyle yapmak istediği arasında karlı dağlar ka
dar fark vardır. 

Bakınız esbabı mucibe ne diyor arkadaşlar : 
(Köylerden kaza ve vilâyet merkezine ge

len vatandaş, resmî ve hususi işini gördükten 
sonra aynı günde tekrar köyüne dönmek im
kânına kavuştuğunda günlük masraflarından 
vareste kalır ve bu da hizmetlerin iktisadi ve 
müsmir olmasını sağlar. Yakınma getirilen 
umumi hizmetlerden suhuletle ve az masraf ih
tiyariyle faydalanan ve süratle köyüne, aile ve 
işinin başına dönen vatandaş memnuniyet ve 
Devlete karşı haklı bir muhabbet duyar.) Fa
kat teklif ettiği şeyler bu muhabbet asla doğmı-
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yacaktır arkadaşlar; kin ve nefretten başka 
hiçbir şey doğmıyacaktır! (Soldan gürültüler). 

RElS — Müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Esbabı 

mueibenin ihtiva ettiği hilafı hakikat noktala
ra temas etmeden evvel bir noktayı Yüksek He
yetinize hatırlatmak isterim : Aynı esbabı mu
cibe ile karşınıza gelen Hükümet 4 Mart 1954 
tarihinde de Meclisin karşısına gelmişti. Ava
nos Kazasının bâzı köylerini aynı ilçeye bağ
lamak kararını sizden istemişti. O zaman ge
tirdiği esbabı mucibeden bâzı satırlar okuyaca
ğım ve bugün yapmak istediği işle mukayese 
edeceğim arkadaşlar : 

(Karahasanlı Nahiyesi Avanos merkezine 
60 ilâ 90 kilometre mesafede olup kışın ara
daki dağlar sebebiyle kaza merkeziyle olan ir
tibatın müşkülâtla mümkün olabildiği ve yakın
larından Ankara - Kayseri demiryolunun geç
mesi itibariyle de coğrafi ve ekonomik yönden 
Avanos'la her hangi bir münasebetleri bulun
madığı....) diyor. Şimdi arkadaşlar, Kozaklı il
çesini nereye bağlıyor bilir misiniz? Âmme hiz
metlerini halkm ayağına getireceğim diye, 
Nevşehir'de il kuruyor, oraya bağlıyor. Kozaklı 
ilçesinin köyünden bir vatandaş kalkacak, yol 
vermiyen dağlardan geçecek, Avanos'a gelecek, 
oradan geçerek 35 kilometre uzakta olan Nev
şehir'e gidecek, arada yol dahi yoktur, arkadaş
lar. Bizzat kendisinin vaktiyle ileri sürdüğü 
esbabı mucibe ile tezat halinde bulunan bir 
Hükümet burada hüsnüniyet iddiasında bulu
namaz !. 

Arkadaşlar, esbabı mucibe aynı zamanda 
hakikatla hiçbir alâkası olmıyan hususları da 
ihtiva etmektedir. Bakınız ne diyor, esbabı mu
cibe : 

(Filhakika, Kırşehir, Mucur, Hacıbektaş, 
Avanos, Kozaklı ve Grülşehir kazalarının kâin 
bulunduğu Kızılırmak vadisi iktisadi ve coğ
rafî !bir vahdet arz etmekte ve Nevşıehir ibu 
manzumenin merkezini teşkil 'etmektedir.) 

Tamamiyle hilafı hakikattir arkadaşlar. 
Haritayı elinize alınız, bakınız, Kozaklı ilciesi-
nin Kızılırmak vadisiyle hiçbir alâkası olmadığı 
gibi ibu sayılan ilçelerle de, Nevşehir'in vaziye- i 
tini tetkik edecek olursanız, Nevşehir 'asla mier-
kezî vaziyette değildir. Kızılırmak'm cenubun
da hulunan Nevşehir, bu saydığı kazalar aşağı 
yukarı bir hat üzerinde sıralaomış, Nevşehir 
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onun cenubunda ve uçta kalmaktadır. Merkezî 
'bir vaziyet asla bahis mevzuu değildir. 

Bundan sonra birtakım yanlış malûmat ile 
sizden karar almak istiyorlar. Meselâ diyorlar 
ki : «Kırşehir'in Hacıbektaş ilçesi Nevşehir'e 
32 kilometre 'mesafededir». Hayır arkadaşlar, 
'52 kilometre mesafededir. Kırşehir'e 46 kilo
metre muntazam bir 'ş'oısıe ile bağlıdır. Mucur 
ilçesi Kırşehir'e 26 (kilometre mesafede ve mun
tazam 'bir şose ile bağlıdır. Kaman ildesi 55 kilo-
m'etre mesafededir ve devlet yolu ile bağlıdır. 
Çiçekdağ ilce merkezi köylerine nazaran anor
mal durumda olduğu halde 69 kilometre mun
tazam bir şose ile 'bağlıdır. Bu vaziyette 'bulu
nan bir vilâyeti parçalıyor, âmme hizmetlerini 
halkın ayağına götüreceğim diye Kızılırmağm 
cenubunda bulunan ve buralarla hiçbir iktisadi 
ve ticari (rabıtası olmıyan, halkm pazar telâkki 
ederek gitmediği bir Nevşehir'i vilâyet yapıyor 
ve Kırşehir'i parçalıyor. 

Muhterem arkadaşlar, hükümetin bu işte 
nasıl hissi ve siyasi sebeplerle hareket ettiğini 
belirtmek için bir noktaya dikkatinizi çdkıeıce-
ğim : Yakınlık dolayısiyle, iktisadi rabıta d'o-
layısiyle, arazinin karakteri dolayısiyle Nev
şehir'e bu kazaları bağlamayı düşünen hükümet, 
her nedense Nevşehir kazasının yanmasında 
bağları birbirine karışmış olan 15 kilbmetre 
mesafedeki Ür»güp kazasını Nevşehir vilâyetine 
bağlamayı aklından geçirmiyor. Bakan encü-
mJende : «Bu bir fekkü ilhak mevzuu olduğu 
için bunu sonra mülâhaza ederiz diye düşün
müştük» diyor. Bir vilâyeti parçalıyan, yeni bir 
vilâyeti kurian bir hükümet, bu kadar tabiî bir 
şeyi zamanında yapmalı idi. Sebep gayet basittir: 
Kayserilileri rencide etmiemek! 

Muhterem arkadaşlar, Hacıbektaş ilçesinin 
Nevşehir'e olan mesafesini 52 kilometre olduğu 
halde 32 gösteren, bu yakınlıktan ahkâm çıka
ran hükümet, maksadına bununla da vâsıl ola
mayacağını çok iyi biliyor. Mucuru bağlıyamı-
yor, onun hakkında bir 'esbabı mucibe serdede-
miyor, yalnız : «Avanos ilçesi 3'5 kilometre me
safede, Hacıbektaş da 32,kilometre mesafede
dir, bunları bağlamak münasiptir, bir de Gül-
şehir'i bağlarız, Nevşehir vilâyetini kurarız» di
yor. Bu da maksadını temine kâfi 'gelmiyor, 
hükümet bu sefer yeni şeyler ortaya çıkarıyor : 
«Kaman kazası Ankara'ya münasiptir, diyor. 
Çiçekdağı kazası da Yozgad'a münasiptir, ibun-
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laa* da çıktıktan sonra geriye kalan bir (merkez 
kazası ve diğer iki kaza ile Kırşehir vilâyeti ya
şayamaz» diyor. Ve bir fatiha okuyor. 

Başbakan çok gülüyor, temenni etmiem ki 
bu akıbet bir gün Aydın'in da başına gelsin. 
(Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, Nahiye 
olmak istiyen köyler, kaza olmak istiyen nahi
yeler, vilâyet olmak istiyen kazalar, fevç fevç 
buraya 'heyetler gönderiyor, hükümetle temas 
ediyor, istirhamda bulunuyor. Böyle bir zaman
da halktan bir arzu sâdır o'lmıyor. Hükümet 
kendisi re'sen münasip görüyor, eğer Kaman 
kazasının Ankara'ya bağlanması, Kaman halkı
nın, 50 bin insanm ihtiyacının bir ifadesi olsay
dı elbetteki dört senelik iktidarı zamanında 
Demokrat Partiye bu arzu izhar edilirdi. Ka-
manlı bir mebus bu Mecliste bulunmuştu. Ka
man halkından, Kaman köylerinden böyle bir 
arzu izhar edilmiyor. Ne zaman bu arzu izihar 
ediliyor ve kimin tacafndan izhar 'ediliyor? 2 
Mayıs seçimlerinin kaybından sonra Kaman 
merkezindeki birkaç kişi tarafımdan izhar edili
yor. 60 - 70 tane köyü var Kaman'm, 50 bin 
nüfusu var, köylerden böyle bir müracaat yok; 
Çiçekdağı 'ndan böyle bir müracaat yok. Hükü
met, bir vasi gibi, halkın hissetmediği bir ihti
yacı ona empoze ediyor. Bu şekilde hareket 
eden bir hükümetin bir fikri mûzmeri olduğunu 
kabul etmek, bizim için değil, sizin için, de 
mantıkî bir zarurettir. 

Niçin Kamanı Ankara'ya bağlamak istiyor 
Hükümet? Gelsinler, bu kürsüden açıklasınlar. 
Ne diyorlar, bilir misiniz? «Kaman diyorlar, 
her ne kadar Kırşehir'e 55 kilometre mesafede, 
Ankara'ya 140 kilometre mesafede ise de, ikti
sadi alâka itibariyle Ankara'ya bağlıdır. Nedir 
bu bahsettikleri iktisadi alâka? Acaba Kaman'm 
50 bin köylüsü sabahleyin köyden çıkıp, eşeğini 
önüne katıp Ankara'ya gelip pazarında alış ve
riş mi ediyor? Hayır; böyle bir şey katiyen 
mevzuubahis değildir. Kaman köylerini hatır
latmak isterim, bundan kısa bir zaman evvel 
Kırşehir merkez kazasına bağlı köylerdi. Son
radan Kaman kaza haline getirilmek suretiyle 
Kaman'a bağlanmışlardır. Bu halk uzun zaman
dan beri devam eden şahsi münasebetlerle Kır
şehir halkiyle kaynaşmıştır. Bir vilâyeti ku
rarken, bir ilçeyi başka bir vilâyete bağlarken 
yalnız mesafe elbette nazarı itibara alınamaz, 
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bir takım başka faktörler vardır. Hepiniz Ana
dolu'nun halini bilirsiniz, köyünden kalkıp ka
sabaya veya vilâyet merkezine gelen bir vatan
daş orada dostlara sahiptir, kendisine kredi ile 
mal veren müesseselere sahiptir. İcabında ödünç 
para veren, evinde kendisini misafir eden insan
lara sahiptir. Maddi ve mânevi bağlarla bir aile
nin fertleri gibi kaynaşmış vaziyettedirler. Gü
nün birinde bunları koparıyorsunuz. Niçin? Ka
man'in iktisadi alâkası Ankara ileymiş. Ka
man'dan böyle bir ses, böyle bir arzu, bir feryat 
gelmiyor, bilâkis bunun aksi geliyor arkadaşlar. 

2 Mayıs seçimlerinden sonra yüzde seksen 
Kırşehir'de Cumhuriyetçi Millet Partisine rey 
verildiği için, bu Kırşehir bize seçimi kaybettirdi 
diyen aday ve onun taraftarları, bizi Ankara 'ya 
bağlayınız diye bir müracaatta bulunuyorlar. 

Mizansen devam ediyor arkadaşlar. 6 Mayıs 
günü Avanus 'ta Demokrat Parti Başkanı ve Be
lediye Başkanı bir miting tertibediyorlar, çocuk
ların ellerinde levhalar: (Kahrolsun Kırşehir, 
biz Kayseri'yi isteriz, bizi ayırınız) diyorlar ve 
bir mazbata tanzim edip Hükümete gönderiyor
lar. Hükümet bunu bilmiyorum diyemez arka
daşlar. 

Ondan sonra hissî sebeplerle başlıyan bu ha
reket iktidar çevrelerinde akis buluyor ve Kır
şehir vilâyetini ortadan kaldırmak kararma ik
tidar varıyor. 

Mayıs ayı sonunda Anadolu Ajansının ver
diği bir haber var : Kırşehir merkezinin Nev
şehir'e nakli suretiyle bir il teşkili Hükümetçe 
uygun görülmüştür. Bundan çok evvel bitaraf 
dergilerde dahi iktidarın Kırşehir'i parçalıyara'k 
kazalar halinde diğer vilâyetlere raptedeceği ya
zlıyordu. 15 Mayıs tarihindeki Akis Dergisi 
bunun bir delilidir. Diğer gazetelere de intikal 
etmiştir. Her halde bu gazeteciler, bu dergide 
yazı yazanlar kâhin değildirler. İktidar çevre
leriyle yaptıkları temas neticesinde bu fikri 
umumi efkâra bildiriyorlar. 

Çiçekdağı ilçesini de Yozgad'a münasip gö* 
rüyorlar. Sebep, acaba Çiçekdağ ilçesinin köy
leri senelerden beri Hükümetimizin başını mı 
ağrıttı? Biz bu Kırşehir'den memnun değiliz, 
iktisadi alâka itibariyle biz Yozgad'a bağlıyız, 
bizi buradan kurtarınız diye bir müracaatta mı 
bulundu? Böyle bir müracaat yok arkadaşlar. 
Şimdi şu dosyamda bulunan yüzlerce mazbatayı 
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göstereceğim. Köylerin ihtiyar heyetleri maz
batalar tanzim ediyorlar: Bizi vilâyetimizden 
ayırmayınız, diyorlar, Kaman'm köyleri, Çiçek
dağı'n köyleri... 

Bir gün Bütçe Encümeninde köylüye verilen 
zirai kredinin mahalline sarf edilip edilmediği
nin kontrolü mevzuubahis olduğu zaman muh
terem Menderes: «Türk köyleri reşiddir, onun 
vasiye ihtiyacı yoktur, o münasip olan yerlere 
harceder» demişlerdi. Şimdi kendilerine soru
yorum: Halkın hissetmediği bir ıstırabı kendi
leri icadetmek hakkını nereden alıyorlar? Ka
man köylüleri eğer Kırşehir'den ayrılıp da An
kara'ya bağlanmakta eğer kendileri için bir 
fayda görmeselerdi kapımızı 50 bin kerre aşm-
dırırlardı. Ne Çiçekdağ köylülerinin böyle bir 
arzusu var, ne Kaman köylülerinin böyle bir ar
zusu var. Ya kimlerin arzulan var? Seçimli kay
beden, bundan müteessir olan bir takım parti
zanların arzuları var. «Bizi buradan ayırınız, bu
radan bize hayır yok» diyorlar arkadaşlar. 

Bu mesele îçiş'leri Encümıeninde ortaya atıl
dığı zaman Muhıter<em (Dahiliye Balkanı : «Siz 
(Hükümet 'misiniiz ki, mazbata alryorsunuızı?» 
dediler. Ben ide, «Bir milletvekili halkın ıstıra-
bini, şikâyetini ifade eden mazbataları ailıp onu 
Hükümete verebilir, Meclise arz edelbililr, .mü
dafaa ettiği bir fikrin mıesmıedi olarak elinde 
/bulundurabilir» cevabını verdim. 

ıŞimdı soruyorum arkadaşlar : «Hangi âmırnıe 
hizmıetini halkın ayağına götürüyorsunuz ve 
ikime hizmet ediyorsunuz bu tasarı ile?» Halk : 
«Ben işitemiyor um Kırşehir'den ayrılmak, ben 
memnunum» diyor, (Gayet talbiî ıbunu söyliye-
cefctir . Kaman .köylüsü niçin Ankara'ya igelsim? 
Kamam köylüsü hiçbir zaman alı̂ ş veriş etmek 
için Ankara'ya gelmez; Kaıman merkezinde bel-
ıki on tüccar, yirmi tüccar Ankara'ya da gider, 
Kayseri'ye de gider, İstanbul'a da gider. Bu, 
idari teşkilâtta değişiklik yapmak içim hir se
bep değildir arkadaşlar. İdari teşkilât kura-
iluriken ine nazarı itibara alınır ? Büyük kütlenin 
nereleri pazar olarak Ikâıbül 'ettiği naaarı itiba
ra alınır? 50 bin Kaman/köylüsünden 50 İkisi 
alıış vıeriş içini Ankara'ya gelmez; fakat Kaman 
köylüleri ne yapar Ibilir misiniz? Alış veriş için 
Kaman pazarına gelir, Akpınar Nahiyesi paza
rına gider, Kırşehir merkezindeki pazara gelir 
arkadaşlar. Neden? Mesafe yakın bir, ikinci
si ; ora ille kaynaşmış, anlaşmış, kendi ıevi, kıen-
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.di muhiti ıtelâkfci ediyor, Şimdi âmme hizmet.-
lerini halkın ayağına getiriyonuz parolası ile 
hareket edip de sizden r.ey istiyen Hükümıet, 
Kaman'ıın 180 - 190 kilometre uzaktaki köyleri
ni getirip Ankara'ya bağlıyacak ve bu suretle 
millete hizmet lettiğini iddia edecektir. Halkın 
hissetmediği bir ihtiyacı, demokrat olduğunu 
söyliyen bir Hükümet icadedeımez. Halkın fer
yadına kulağını fcapıyan hir Hükümet halka hiz-

| met gayesiyle hu (tasarıyı getirdiğini söyliye-
mez. Bu ihtiyar heyetleri benim sultam1 altında 

I olan insanlar değildir. Köy halkının, arzusu ola
rak hu mazbatalar tanzim edilmiş ve biz vilâ
yetimizden ayrılmak işitemiyoruz, diyorlar. 

'Görülüyor ki arkadaşlar, Hükümet Nevşe
hir Vilâyetini teşkil etmekle Kırşıehir Vilâyeti
ni kendi muzmıer fikrine .göne ortadan kaldır-
mıya muvaffak 'olamıyor, onun için ikinci bir 
operasyon başlıyor. Sağ kolu Kaman, onu ko
parıyor, bu Ankara'ya münasiptir diyor, sol 
kolu Çiçekdağ, onu koparıyor, onu da Yoz^ 
gad'a ıbağlıyor. Burada biraz evvel arz (ettiğim, 
bir milletvekili de vardı, Kaman'm halkı böyle 
bir ihtiyacı hissetmiş olsaydı o da duyururdu. 
Çiçekdağı W yetiştirdiği bir Bakan vardır, o 
Çiçekdağı köylüleri bu ihtiyacı hissıetmiş olsa-
lardı o Bakan vasıtasiyle çoktan Ibunu Hükü-
ımet'e duyurabilirlerdi. Hükümetimizin hassa.» 
olan kulağı bir Bakana, Ibir milletvekiline .rağ
men senelerce (böyle bir ihtiyacı duymamışsa 
bugün 2 May ustan sonra ıböyle bir ihtiyaçtan 
bahsetmek sadece idrak ile; akıl ile istihza et
mekten başka bir şey .değildir. 

(Dahiliye Encümeninde Bakana sordum: «Ka
man'un ne imiş iktisadi alâkası Ankara ile? Çi
çekdağı'nın Yozgad'la?» O gün bir cevap ve
rilmedi .arkadaşlar. Alelacele mazjbata Bütçe 
Encümenime gönderildi. Sabahleyin gittik, ora
da hazır bulunduk. Bakanlık mümessilleri de 
orada idiler. Ne oldu bilmiyorum, birdenibire 
Encümeni ıterik .etti Bakanlık mümessilleri. Büt
çe Encümeni Başkam! da : «Bakanlık mümessil
leri nerededir,'Kırşehir ımıes'elesini görüşeceğiz» 
dediler, kâtibe : «(Dışarı hak acaiba omada mı?» 
dediler, oırada da bulunmadı. Oradan ayrılan 
Bakanlık [mümessilleri alelacele Kırşehir'den 
(birtakım derme çatma malûmat ıtedariki ile meş
gul idiler. Ne getirdiler karşımıza bilir misiniz 
arkadaşlar, Bütçe Eıncümeoıinde Bakan açıkla-

I di : Kaman Kaza-smın dedi, Ankara ile iktisadi 
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alâkası vardır. İktisadi alâkası olabilir. Falkat 
büyük kitle burayı' pazar telâkki «diyor mu, et
miyor mu? İdari kademelerin! bir yere bağlan-
ıması bakımından bunum ehemmiyeti vardır. 
Kaman'da yün çıkarmış, Ankara'da da satılır, 
istanbul'da da satılır, Konya'da da Hanya'da 
da satılır. Halk gıelm'ez arkadaşllar. 

Arkadaşlar, ne imiş iktisadi alâkası bilir 
misiniz? ıMâzur görsün Balkan (beni, .birtakım 
uydurma rakamlar. Uydurma olduğunu şimdi 
ispat edeceğim : 

Bizde istatistiklerin mecrası malûmdur. Bâzı 
yerlerde ziraat muallimleri veyahut ziraat me
murları istatistik tutarlar; mmtakamızda şu ka
dar serçe, şu kadar bağıtlak, şu kadar güvercin, 
şu kadar karga vardır ve saire.. îşte Kırşehir'den 
gelen malûmat da bunun gibi arkadaşlar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Karga çoktur sizde. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bül
bülü ihmal etmiş, o, Meclistedir diye. (Gülüşme
ler) 

Arkadaşlar; şu gelen malûmatın ne kadar 
perişan, ne kadar derme çatma, ne kadar haki-
kattan uzak olduğunu anlatmak için bir şey söy
lemek kâfidir : Kaman İlçesi* 50 bine yakın nü
fusa malik ve Kırşehir Vilâyetinin hububat an-
barı telâkki edilen bir yerdir ve geniştir arazisi. 
Çiçekdağı İlçesi ise 24 bin nüfusa sahiptir, arazi
si dağlıktır, ekilen saha çok mahduttur. Gelen 
malûmat o kadar şahane bir doğruluk ifadesidir 
ki, bakınız Çiçekdağı'ndan 105 bin ton hububat 
çıkıyormuş senede. Kaman'a gelince her neden
se barem düşmüş : 56 bin ton. Çiçekdağı İlçesi 
kuruldu kurulalı 105 b'in tonun yüzünü görme
miştir, görmesine de imkân yoktur. O kadar mü
balâğalı rakamlar veriliyor ki arkadaşlar bakı
nız, Çiçekdağ 105 bin hububat ve diğer tarla 
mahsulleri alırmış, bunun 60 bin tonunu sadece 
Yerköy'deki ofise satarmış. Kırşehir'deki ziraat 
müdürlüğü bu malûmatı nereden elde etmiş, o 
da ayrı bir mesele.. Tetkik ettirsin Hükümet, 
acaba Yerköy'deki ofis 60 bin ton alabiliyor 
mu? Hepsinin Çiçekdağı'ndan geldiğini kabul 
edin. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Gelebilir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla). — Ala
biliyor mu diyorum. (Gürültüler) 
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Şimdi beyler, müsaade buyurursanız silodan 

kendilerine bir rakam çıkarmaya çalıştılar. Ben 
mubayaa edilen 60 bin ton var mı onu soruyor 
rum. İsterse sevk etsin, isterse açıkta dursun. 
Yok arkadaşlar yok, Çiçekdağı 60 bin ton hubu
bat satmaz. Çiçekdağı'n Yerköy'e civar köyleri 
belki senede bir defa götürür, buğdayını satar. 
Bu, halkın daimî olarak orasını pazar saydığı
nın bir ifadesi değildir. 

Biliyorsunuz, rekolte zamanlarında kamyon 
sahipleri kamyonları boş kalmasın diye köylere 
giderler, buğday alırlar. Ofisin tesbit ettiği fi
yat istasyonlara göredir. İstasyondan uzak olan 
yerlerde bu fiyat biraz düşer. Aradaki farkı ka
zanmak ve kamyonları boş bırakmamak için her 
tarafa* kamyonlar gider, buğday alır, kendine 
göre uygun olan bir yere götürür, satar, on para. 
yirmi para kâr eder. Bu, bir kazanın halkının 
daimî surette Yerköy Kazasiyle veya onun' bağ
lı bulunduğu Yozgad'la iktisadi ve ticari müna
sebette bulunduğunun bir delili değildir, arka
daşlar. (26 500) ton buğdayı Kaman'dan geti
rip Ankara 'da satarlarmış. Hayret, bir dirhem 
buğdayı köylü getirip satmaz burada arkadaş
lar. Demin dediğim gibi, aradaki kira farkını 
kazanmak istiyen, kamyonunu boş bırakmamak 
ist iyen kamyoncular gider, getirir. Değirmenler 
vardır, değirmenlere buğday satmak için tüccar 
alır, getirir. Ama hiçbir köylü 100 kilo, 200 ki
lo buğdayını eşeğe yükleyip de Ankara'da sat
maz. Bunu yapması için sebep yoktur. Neden? 
Ankara'daki satışla Kaman'daki satışın arasın
daki fiyat farkı nedir? Mesafeye göre bir nak
liye ücretidir. Köylünün kalkıp da buraya gel
mesinin hiçbir sebep ve hikmeti yoktur. Kaman 
köylüsü buğdayı satmak için Ankara'ya katiyen 
gelmez. Bu tamamiyle hilafı hakikattir. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Kırşehir'e gider mi? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gider, 
yakın olan köyler gider. 

REİS — Müdahale etmeyin rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ka

man deyince kasabadaki dört tüccarı anlama
mak lâzımdır, 50 bin nüfusu anlamak lâzım, 
onların Ankara ile daimî olarak münasebette 
bulundukları haftada bir defa, yahut haftada 
iki defa, on günde bir defa geldiklerini iddia 
etmiye imkân yoktur. Böyle bir münasebet 
tamamiyle farazidir, tamamiyle uydurmadır. 
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Çiçekdağı'nın mesafesinden bir Yozgad Mil

letvekili arkadaşım ahkâm çıkarmaya çalıştı, 
ona da cevap vereyim : 

Eğer mesafe bütün meseleleri halletmek için 
yegâne mesnet ise söyliyeceğimiz çok sözler 
var arkadaşlar. (Gürültüler). 

REİS —• Müdahale etmeyin, rica ederim, 
karşılıklı konuşma yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yegâ
ne mesnet olmadığını söylüyorum. Bu bir fak
tördür, nazara alınır. 

Bakınız arkadaşlar Yozgad'm bir Boğazlı-
yan ilçesi vardır. Kayseri büyük ticari ve ik
tisadi bir merkezdir, oraya olan mesafesi 61 
kilometredir. Aynı Boğazlıyan İlçesinin Yoz
gad'a olan mesafesi Devletin haritasına göre 
92 kilometredir. Hiçbir Boğazlıyan köyleri kal
kıp da Yozgad'a alış veriş etmek için gitmez. 
Sadece Hükümetle olan işlerini görmek için gi
der. Eğer mesafe kâfi bir sebepse Hükümetin 
bunu da nazarı itibara alarak Boğazlıyan'ı da 
şimdiye kadar Kayseri'ye bağlaması icap eder
d i 

Görülüyor ki, Hükümet tezat içerisindedir. 
Tezatları izah etmek için mâkul bir sebep de 
olmadığına göre o halde siyasi ve hissî bir se
bep var demek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlar, âmme hizmetlerini hal
kın ayağına götüreceğiz, nasıl yapacağız? Kır
şehir Vilâyetini parçalıyacağız, Kaman Anka
ra 'ya münasip, Çiçekdağı Yozgad'a münasip di
yeceğiz, ,o tarafı koparacağız. Ondan sonra bir 
asırdan beri Sancak ve il merkezi olan Kırşe
hir ' i kaza haline getireceğiz. Başbakanın şaha
ne vaitlerine rağmen felce uğratacağız, sönme
ye mahkûm edeceğiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —• Şahane kelimesini kabul etmem. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ca
nım parlak va'diniz demek istiyorum. Yok, şa
hane de yakışmaz değil Menderes (Gülüşme
ler). Çünkü bu gidiş şahane bir gidiş de onun 
için diyorum. 

Arkadaşlar, Nevşehir'e bağlanmak istenen 
ilçelerden hiçbirisinin muntazam bir şose ile 
Kırşehir ilçeleri ile irtibatı yoktur. Kara yol
ları yapacak diye bir söz geliyor. Avanos'un 
35 - 40 kilometre uzunluğunda bir yolu var
dır arkadaşlar. Demokrat Parti de dört sene-
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den beri himmet ettiği halde otuz sene evvel 
başlanan bu yol hâlâ ikmal edilemedi. Ve Ba
yındırlık Bakanına söylediğim gibi kuzu dişi 
çıktı. 

Soruyorum size, yolu yok, irtibatı yok, ne
den Nevşehir İlçesinin kurulması için 2 Mayıs 
seçimlerinden sonra bu kadar istical ediliyor? 
Meselede hissî bir sebep yok, politik bir sebep 
yok da neden bu kadar ısrar ediliyor? Diyecek
ler ki, 1952 de Nevşehirliler müracaat ettiler. 
Müracaatın hududu mu var, herkes müracaat 
ediyor. 1953 te de bir cevap verilmiş «İleride 
arzunuz mütalâa edilecektir.» Her kese veri
len kilise cevap. Şimdi soruyorum Hükümete, 
daha şahane cevapları vardır. Seçim propagan
dası yapmak için Erzurum'a giden Başbakan 
Bayburt ' tan geçerken yıllardan beri vilâyet 
olmak arzusu ile kıvranan bu ilce halkına müj
de veriyor, Bayburt vilâyet olacaktır, diyor. 
Neden oradan başlanmamış da, 2 Mayıs seçim
lerinden sonra Kırşehir'den başlanmış? Demok
ratik bir hüsnü tesadüf diyelim. (Gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar, idari teşkilât kademeleri
ni iktisadi bir merkez etrafında toplamanın me
ziyetlerinden bahsetti Hükümet, Söyliyeyim si
ze arkadaşlar : Ne Kırşehir köylüsü, ne Mu
cur, ne Hacıbektaş, ne Avanos, ne de Kozaklı 
köylüsü kalkıp da Nevşehir pazarına alış veriş 
yapmak için gitmez. Bu mevzuda ileri sürü
lecek bütün iddialar hilafı hakikattir. Ben 
o memleketin çocuğuyum, durumu çok yakın
dan biliyorum. Bilâkis Nevşehirli vatandaşlar 
kuru yemişlerini satmak için bu yerlerin pa
zarlarına gelirler, alış veriş ederler. Gitmez 
halk oraya. 

Görülüyor ki, arkadaşlar; Hükümetin tasa
rısını mâkul ve meşru gösterecek hiçbir sebep or
tada yoktur. Meşru ve mâkul sebeplerin hududu 
dışına çıkıldığı zaman, söylenecek söz, Kırşehir'e 
yapılan bu muamele bir intikam hissinin ifadesi
dir ve Kırşehir'e bir zulüm yapılmak suretiyle 
Türk demokrasisine ve Türk milletine karşı bü
yük bir tertip de bulunulmaktadır. Bundan hiç 
kimse şüphe etmesin arkadaşlar. 

Bir arkadaşımızın Bütçe Encümeninde de de
diği gibi, reyini bir muhalif parti lehine kullanan 
bir vilâyet, iptidai devirlerde olduğu gibi, top
tan cezalandırılmak yoluna gidilecek olursa, bu 
memlekette seçim emniyetinden, rey serbestisinden 
bahsedilemez. Her vilâyet, her kaza, her nahiye 
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eğer iktidarın hoşuna gidecek şekilde hareket et
mezsek aynı âkibet başnnıza gelecektir, diyecek- . 
tir. Bu yolu tutan bir iktidar bu memlekette de- | 
mokrat vasfını taşımaya lâyık değildir arkadaş- j 
lar. | 

Biliyorum, biliyorum, bu tasarı çıkacaktır. 
Bu tasarının çıkacağını tezahürleriniz gösteriyor, j 
Çıkabilir, şereften başka her kayıbm telâfi edi- j 
lebileceği bir gün gelir arkadaşlar. Her gecenin 
bir sabanı vardır. Bilirsiniz şairin sözünü : 

Zalimlere birgün dedirir kudreti Mevlâ, 
Tallahü lekad âserekellahü aleyna. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Sözünü 

geri alsın, burada zalim yok. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zul

mün de daniskasıdır arkadaşlar. Soldan, gürül
tüler) Zulmün de daniskasıdır. (Soldan, hâşa 
sesleri) 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Dahiliye Vekili arkadaşım, şimdi benden 
evvel konuşan milletvekilinin sözlerini teferruatı 
ile cevaplandıracaktır. Ben sadece meseleye ve
rilmek istenilen manzara üzerinde kısaca dura
cağım. 

Söylediklerine bakarsanız, Kırşehir parçalanı
yor, Kırşehir mahvediliyor. Muhterem arkadaş
lar, bu vaveylaları dinlediğiniz zaman Kırşehir'i 
idam ediyorlar zannedersiniz. Kırşehir'i kaza 
yapmak, Kırşehir'in içinde oturan bâzı kimseler 
için olabilir ki katiyen muhtemel olan kazançlar
dan, emlâk kıymetlerinin yükselmesinden, mah
rumiyetten mütevellit bir telâş mevzuubahis ola
bilir. Bu suretle işi siyasi bir istismar mevzuu yap
mak istiyenler bulunabilir. Fakat burada mesele
nin hakiki mahiyetini göz önünde tutarak, sora
lım : Adapazarmı bundan 15 gün evvel vilâyet 
haline getirdiniz. Adapazarı 55 - 60 bin nüfuslu 
bir kasabadır. Kırşehir'in kasaba nüfusu ise, 14 
bindir. Eğer bir vilâyeti kaza yapmak bir gadir 
ise bunu 30 senedir vilâyet olmıyan Adapazarı'n 
mağduriyetiyle mukayese etmek yerinde olur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bravo 
mugalâta üstadı... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — 14 bin nüfuslu bir kasabanın bir kaza mer
kezi olması eğer bir facia ise bunun 55 bin nü
fuslu Adapazarı 'mn senelerce kaza kalması fa
ciası gibi mukabillerini ifade etmek de mümkün j 
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olabilir. Eğer Kırşehir'in kaza olması bir facia 
ve bir mağduriyet ise, 500 tane Türk kazasını 
vilâyet merkezi yapmamak suretiyle bu kaza 
merkezlerinde de bu faciayı idame ediyorsu
nuz demektir. Bu bakımdan işin bu derece ti-
yatrovari takdim edilmesine faeiaengiz göste
rilmesine tahammülü yoktur. Belki, dediğim 
gibi, bundan kasaba içinde sakin olan bâzı va
tandaşlar mağdur olabilir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Köylü
ler feryat ediyor. Menderes kulağını aç, zalim
liğini de erkekçe yap... (Gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Erkekliği o derece inhisarına aldı ki, hiç 
kimsede kalmadı. (Gülmeler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sana 
nispetle çoktur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi Çiçekdağı'nın başka bir vilâyet 
merkezine bağlanması ve bu gibi kazaların ka
za merkezi olmaktan iskatı gibi her hangi bir 
şey bahis mevzuu olmadığına göre bir kaza 
merkezinin bir yerden diğer yere bağlanmasın
da tasvir ettikleri facia ve elîm vaziyetin mev
cut olduğunu ifade etmek imkânı yoktur. Bu 
gibi fek ve ilhaklar sabah akşam yapılagelmek-
tedir. 

Bir zamanlar Aksaray Vilâyetinin ilga edi
lerek ve kaza halinde Niğde'ye bağlanmıştır. 
Bu gibi misalleri çok vardır. 

Binaenaleyh bu şekilde tasvir etmeye mev
zuun tahammülü yoktur. Fakat bu sözler köy
lü iniltisi ile vicdanınızı harekete getirmek için 
söylenmektedir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vilâ
yeti kaldırdınız. Bizi de kaldırın da zulmünüz 
tamam olsun. 

REİS — Osman Bey intizamı bozmayınız. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar, biz, müstakbel 
hınçların, intikamların dahi önüne geçmek için 
tedbirler almaktayız. Şayet onun temsil ettiği 
teşekkül iktidarı kazanmış olsaydı kâinat gö
rürdü, neler olurdu, yalnız biz değil. (Soldan 
bravo sesleri). 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — (Osman 
Bölükbaşı'na hitaben) Yahu oturduğun yerden 
söylenip durma, duyamıyoruz. Artık yeter. (Sol
dan şiddetli gürültüler). 

— 351 — 



î : 15 30.6 
REİS — Osman Bey ikinci ihtarı yapıyo

rum. intizamı bozmaya devam ederseniz hakkı
nızda tüzük hükümlerini tatbik edeceğim. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Çık, kür
süden konuş, oturduğun yerden ne söylenip 
duruyorsun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, delilleri baş
ka yerde aramaya hacet yok. Muhalefet diye 
karşımızda oturanların daha akisleri vatanın 
mavi kubbelerinde çmlıyan sözlerini, daha mü
rekkebi kuramamış yazılarını tekrar gözden ge
çirecek olursak, iktidarı ele geçirdikleri takdir
de kırk katır mı, kırk satır mı, bizlere neleri 
reva göreceklerdi, bunları kendi sözlerinden 
bulup çıkarmak müşkül işlerden değildir. Bize 
hesaplar mı sormıyacaklardı, zindanlara mı at-
mıyacaklardı, bizi sokak sokak, bölge bölge, yer 
yer mi süründürmiyeceklerdi? 

Muhterem arkadaşlarım ; demek istiyorlar 
ki, bu iş siyasidir. Bu işin siyasi olmadığı hak
kında Dahiliye Vekili arkadaşım izahat vere
ceklerdir. Fakat bir an için kendisinin noktai 
nazarını hakikattir diye kabul edelim, diyelim 
ki bunun yapılmasında siyasi maksat da vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü Türkiye'
nin taksimatı mülkiye haritasını göz önüne ko
yacak olursanız bu taksimatla muhtelif maksat
ların bu arada siyasi maksatların da mevcut ol
duğunu kabul etmek yerinde olur. Tetkikleri 
yapınca bunları pekâlâ görürsünüz. Siyasi 
maksat mevcut olduğunu bir an için farzedelim. 
Bu vilâyetin bir içtimai ve siyasi bünye itiba
riyle anormallik göstermekte olduğunu inkâr et
mek kabil değildir. Evet, evet, evet biz açık 
konuşuruz. Türkiye'nin hiçbir tarafında, hiç
bir vilâyetinde iki seçimde de % 3 ten fazla rey 
almıyan bir partiye mensup bir milletvekili ar
kadaşın Kırşehir'de takibettiği türlü ivicaçlı si
yaset malûmdur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞT (Kırşehir) — Açık 
konuş, namusluysan açık konuş! 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) —• Namustan bahsetme, geliyor lâf, 
bekle. 

REÎS — Osman Bey; bir dakika efendim. 
İki defa intizamı 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Beni muhalif mebus olarak alın, Hü
kümet sizi memnun etmek için beni mebus çı-
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karmamak için size mütemadiyen baskıda bulun
mak mecburiyetindedir, diye mebusluk yapar 
ve böylece halkı idlâl eder. öte taraftan der ki : 
Hükümet bana neden zulmediyor diye söylenir. 
Hükümet Kırşehir gibi bir beyabana 50 - 60 
milyonu nasıl sarfeder? Bu beni gözden düşür
mek içindir, der. Ben ağzı çelikli bir ımebusum, 
binaenaleyh hem müspet de olsam, menfi de 
olsam hükümetler üzerine tazyik yapmak, tesir 
yapmak ve neticeler almak kudretindeyim hat
tâ bu sefer tekrar beni mebus yapın ben yine 
menfiliğimde de öyle bir kabiliyetimdir ki, gi
derim Bayar'm elini öperim, Menderes'e selâm 
veririm yine Kırşehir'im amalimi terviç etmemin 
yolunu bulurum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞT (Kırşehir) — Yalan 
söylüyorsun yalan (Soldan sen sus sesleri, gü
rültüler). 

REİS — İki ihtara rağmen hâlâ huzur ve in
tizamı ihlâl ettiği için İçtüzük hükümleri gere
ğince kendisine takbih cezası verilmesini teklif 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takbih 
cezası verilmesi kabul edilmiştir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, eğer bir vilâ
yetin halkı, milletvekilleri tarafından böylesine 
idlâl edilmiş olursa, hakikatları ifade etmenin 
bir siyasi tedbir zarureti haline geldiğini de ka
bul etmek yerinde olur. 

'Muhterem arkadaşılar, biz Kırşehir için her 
şeyi yaptık ve her şeyi yapmakta devam, edece
ğiz. Bumda hiç şüphe yoktur. Kırşehir'in1, ka
zalarımın hiçbirisinde orta mektep yoktu. Hep
sini yapıyoruz. Lisesi yoktu; lise yapıyoruz. 
Susu yoktu, ıbusu yoktu. Bu yapılanlar Kırşe
hir ' in mıer/kezine değil vilâyet olarak (kabaları
ma ve köylerinedir. Bunlar yine kaza ve 'köy 
olmakta devam -edecek ve Hükümetin ıimerlkez-
den yardımları buralara oluk gibi akacaktır. 
ömürlerinde görmedikleri Devlet hizmeti ni
metlerini, Devlet yardıımlarmı 'görmekte devam 
edeceklerdir. O halde bu vaveylaya sebep ne
dir? Hakikaten birisi kalktı, Encümende, bu 
Lehistan'ım taksimine ıbenziyor, dedi. Bu ben
zeyiş nerede? Üç Devlet bir Devleti 'arallarında 
taksim mi ediyor? Kırşehir Türkiye'nin tâbii
yetimden başka bir tâbiiyete 'mi geçiyor? 

ıKırşehir "bundan sonraki muamelelerinde, 
âmme hizmetlerinde ve köy hizmetlerinde bir 
eksikliğe mi mâruz bırakılıyor? Her yer gibi 
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mıasiibini altmıştır, nasibini almakta da devam ı 
edecektir. Acaba burada büyük bir facia tasvir 
ederek böyle bir eda -ile konuşan o milletvekili, 
evlâdı bulunduğu Kırşehir'in bugüne kadar 
Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar gör
memiş olduğu terakki, tekâmül ve nimetleri Kır
şehir'in Demokrat Panti iktidarı zamanımda 
görmüş olmasumı bir Kırşehir çocuğu olarak 
aerre kadar bir teşekkür hissi ile, bir şükran 
hissi ile müşahede etmemiş midir? O köyle
rin, o kazaların içinin, o vilâyetin her tarafı
mın dört sene içinde bünye ve çehre değiştir
diğim, terakki ve tekâmül içinde bulunduğunu 
ilerlemekte olduğunu müşahede etmemiş midir? 
'Eğer «bütün bunları bir Kırşehir evlâdı olarak 
müşahede etmemişse buna bir diyeceğimiz yok. 
Bize bu derece kötü isnatları, bu derece mem
leketi batırma isnatları nasıl yapılabilmiştir? I 
Bu .hakikaten üzerinde durulması lâzımıgelem 
bir hâdisedir. Arzım şudur : Bu kanun lâyiha
sının, bu derece faciaengiz bir tâbir ve eda ile 
ifade edilmesine ve birtakım sahnevi tesirlerle 
telkinler yapılmak istenmiye mevzu teşkil ede
cek yeri yoktur. Kırşehirliler memleketlerinde 
berhudar olmakta devam edeceklerdir. Kirşe- I 
hir'e bağlı olan kazalar bugün1 bağlı oldukları 
vilâyetle yanıaı bağlanacakları başka vilâyet 
arasında zerre kadar bir tercih yapmak vaziye
tinde olmıyacaklardır. Kaza olmak mevzuu 
olunca Kırşehir'le öbürü arasımda 30 veya 10 ki
lometre bir fark vardır. Bu, zanneder misiniz ki, 
bu memleket halkı için muazzam işlerdendir. 
Kaldı ki, biz taksimatı idaniyemizi iktisadi icap
lara, idari icaplara ve âmme hikmetlerinim gös
terdiği zaruretlere göne birtakım tahavvülâta 
tâbi tutmak düşüncesindeyiz,. Bize hınçtan, ikin
den bahsedenler 1950 - 1954 yıllarımda da ikti
darda bulunduğumuzu unutuyorlar . Eğer biz 
kin ve 'hınçla- -hareket eden insanlar olsaydık 
1950 seçimlerinde bize ney vermiyen vilâyetle
re de birtakım tedbirler tatbik ederdik. Bun
larımı hiçbirisi varit değildir. Hükümet hizmet
leri bakımından katiyen böyle bir tefrik ya
pılmamaktadır. Malatya'ya da, Kars'a da, Si
nob'a, Kırşehir'e, Trabzon'a da seyyanen mua- I 
mele yapılmıştır. Sonra arkadaşlar, biz yalnız 
Kırşehir'de kaybetmiş değiliz. Kaybettiğimiz 
daha başka yerler de vardın. Bunlarım bir ka
zasını bir yenden alıp diğer bir yene bağlamak, 
bin nahiyesini fekkedip başka bin tarafa bağ- j 
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lamak, aklımızdan geçmemektedir. Hal böyle 
•olunca bize yapılan isnatlar yersizdir, bin. 

İkincisi; mevzuun sahnevi tezahürata taham
mülü yoktur, iki, (Alkışlar). 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Çok muhterem arkadaşlarım, mevzuu 
müzakere olan tasarı Yüksek Meclisin alâkalı 
iki komisyonunda ariz ve ami'k tetkik ve tasvib-
edildikten sonra Yüksek Heyetinize gelmiş bu
lunmaktadır. Bu tasarının günlerden beri Bü
yük Millet Meclisinde müzakereleri sırasında 
bilhassa muhalefette bulunan arkadaşlarımız 
tarafından çeşitli şekilde isimlendirildiğine ma
alesef şahit olduk. 

Halk Partisi adına konuşan Sırrı Atalay ar
kadaşımızın teker teker mütalâalarına cevap 
vermeden evvel geçenlerde yine burada bir ka
nun tasarısının müzakeresi sırasında bugün 
Yüksek Heyetinizin tetkikma arz edilmiş bulu
nan bu tasarı hakkında da ifade etmiş bulundu
ğu bir sözü hatırlatacağım. Ve maalesef bizim 
bütün arzu ve isteklerimize rağmen daima ken
di taraflarından gelen bâzı tahriklerle şimdi 
yeniden gözlerimizi biraz maziye doğru çevir
meyi bilhassa kendilerinden rica edeceğim. 

Buyurdular ki, bu gelen tasarı demokraninm 
3 ayaklı sehpasından biridir. 

Arkadaşlar; milletlerin hayatında bazan ke
limelerin çok büyük kıymeti vardır. Bizim dili
mizde sehpa sözü yadırganır. Ama Halk Partisi 
sözcüsü arkadaşımızın, çok büyük bir hüsnü
niyetle sevk etmiş olduğumuz bu mevzu tasarı 
üzerinde bu kadar ithamkâr konuşmalarına ve
rilecek cevap, üç ayaklı sehpayı kendi maziniz
de arayın, demekten ibaret olacaktır. 

Günlerden beri Hükümet olarak çeşitli yol
lardan bu kanun münasebetiyle yapılan neşriyat 
ve telkinleri büyük bir temkin ve dikkatle ta-
kibettik. Ve umumi efkâra yalnız bir istikamette 
sunulmakta olan bu mütalâa ve telkinler ceva
bımızı elbette bir gün büyük Millet Meclisi hu
zurunda, komisyonlarda ve umumi heyette, 
onun vasıtasiyle büyük Türk milletine, efkârı 
umumiyeye arz edeceğimizi düşündük. 

Hükümet olarak temkin ve vekar esas vazi
femiz idi. Ama gün geldi çattı, bir taraflı telkin
lerin tesiri altında kısmen dahi olsa, bırakılmış 
olan umumi efkâr karşısında bu gün şimdi k o 
nuşan, bilhassa Cumhuriyetçi Millet Partili ar-
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kadaşımm beyanlarım cevaplandırmak mecbu
riyetindeyim. 

Bu tasarının mucip sebep lâyihası üzerinde 
komisyonlarda ne söyledilerse, gözlerimi kapa
dım, kendilerini dinledim, burada ilâve edilmiş 
tek bir kelime dahi yoktur. Komisyondaki ar
kadaşlarım hatırlarlar, hattâ o kadar ki arka
daşlar, komisyonlardaki bu konuşmaları daha 
evvel gazetelere intikal ettirilmiştir. Bütün ko
misyonlarda bunu enine boyuna münakaşa et
tik. Onlar dervişin, şıhm kerameti kendinden 
menkuldür fehvasınca sadece kendi noktai na
zarlarına itibar ederler. Hükümetin, resmî ma
kamların getirdikleri rakamlara inanmazlar. 

Huzurunuza getirilen, tasarı muhtelif encü
menlerden geçmiş ve buradaki birçok arkadaş
larımızın tasvip kararı ile huzurunuza gelmiştir. 

Bütün iddiaları bir noktada tesebbüt etmek
tedir, «bu tasarı siyasi maksatla getirilmiştir.» 

Bendeniz tasarının hazırlanışmdaki teknik 
malûmatı yüksek heyetinize arz ederken bu nok
taya işaret ettikten sonra onlarca Cumhuriyetçi 
Millet. Partisinin liste halinde Kırşehir'de ka
zanması üzerine büyük 'bir ihtişam ile Büyük 
Türk Milleti tarafından yeniden iktidara geti
rilmiş olan Demiokrat Partinin Hükümeti (kasdi 
bir şekilde bu vilâyeti bölmeye karar vermiş, 
bu maksatla birtakım tedbirlere başvurmuş. Ya
ni bu arkadaşların umumi efkâra intikal ettir
mek istedikleri şudur: Bundan evvel bir Nev
şehir vilâyeti kurmak bahis mevzuu değildi. Bu 
şimdiye kadar Hükümet tarafından hiç düşü
nülmemişti. Ama 2 Mayıs seçiminde orada ken
dileri kazandıktan sonra bir siyasi tedbir mahi
yetinde olarak bir tasarı ile Hükümet Büyük 
Millet Meclisine gelmiş bulunuyor. Kanaatleri 
bu. 

Komisyonlarda tu tasarının müzakeresi sıra
sında bu noktai nazarlarını cevaplandırmam 
için ısrar ettiler. Ve bundan ayrılmıyacak şekil
de tesebbüt ettiler. 

Fakat şimdi biraz evvel burada beyanda bu
lunurken bizden öğrendikleri bir hakikati yine 
inanmıyarak ifade ettiler. Dediler ki, şimdi Hü
kümet çıkacak, Dahiliye Vekili kürsüye gelecek 
ve- bu teşebbüsün mazisi vardır, şöyle olmuştur, 
böyle olmuştur diye beyanda bulunacak, halbu
ki bu siyasi bir maksatla gelmiştir, İki Mayıstan 
sonra yapılmış bir teşebbüstür, diyecek.. 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi 

1954 Ö : İ 
dosya ve evrakların demonstrasyonu için müsa
it bir yer değildir. Fakat kendilerinin beyanı 
karşısında arz etmeye mecburum ki, şu elimde 
gördüğünüz büyük dosya 1952 senesinden itiba
ren Nevşehirli vatandaşlarımızın, hem de bü
tün siyasi partilerin, hattâ bugün kapanmış .olan 
Millet Partisi de dâhil olduğu halde bütün 
halk ve esnaf teşekküllerinin müşterek müraca
atı üzerine Hükümetimize Nevşehir Kazasının 
vilâyet haline kalbedilmesi için yapılan müra
caatlardan sonra bugüne kadar müstahzar hale 
getirilmiş dosyadır. Şu halde Hükümet bu me
seleyi kendilerinin dediği gibi muayyen bir mak
satla ve iki Mayıs seçimlerinden sonra ele al
mış değildir. 1952 de Nevşehir'li vatandaşları
mızın yaptıkları müracaatlar üzerine ele alın
mış 1953 te müracaat tekrar edilmiş. Bunun 
karşısında Hükümet bunu müspet mütalâa et
mekte olduğunu Nevşehirlilere bildirmiş. Ara
dan zaman geçmiş, bu zaman içinde bu hazır
lanmış. Sakarya ve Adıyaman Kanunu çıktık
tan sonra bu müstahzar dosya nihayet ele alın
mış ve ikmal edildikten sonra şu esbabı mucibe 
lâyihasiyle beraber Yüksek Meclise sevk edil
miştir. 

Israrla tutunmak istedikleri bu iki Mayıs ta
rihi ile şu realite arasındaki büyük fark elbette 
Yüksek Meclisin takdir edeceği bir hakikattir. 
Meseleyi ele aldıktan sonra çeşitli yollardan ya
pılan neşriyata, mânevi, hattâ bâzı yerlerde 
maddi tazyiklere rağmen biz Hükümet olarak 
en küçük bir beyanda ve cevapta bulunmadık. 
Bunları üzerimize alınmadık, intikam maksadiy-
le buraya getirilmiş bir kanun dediler, günlerce 
neşriyatını yaptılar. Vazifesini müdrik bir Hü
kümet olarak hazırladığımız kanun tasarısı Yük
sek Meclisin huzurundadır. Arkadaşım encümen
lerde yapılmış olan konuşmaları beni de ilzam 
ederek, tahrif etmek suretiyle burada yüksek 
heyetinize naklettiler. Bâzı rakamlar verdiler. 
Bâzı mesafeler söylediler. Bu rakam ve mesafe
ler yalnız kendi envanterinde mevcuttur. Biz 
resmî kayıtlardan çıkardığımız rakamlara göre 
konuşuruz. Çünkü biz Yüksek Meclisin huzurun
da mesuliyetimizi idrak etmekteyiz. 

Nevşehir Kazasında bir vilâyet kurulması 
esası prensip olarak kabul edilmiş ve benimsen
mişken Dahiliye Vekâleti olarak bu mesele üze
rinde durduk. Hazırlıklarımızı ikmal ettik. Nev
şehir'i kendi kendine yapan gayretleri ve bugün-
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kü iktisadi ve sosyal, idari, coğrafi durumu iti
bariyle burada bir vilâyetin tesis edilmesi lüzu
muna kaani olduktan sonra elbette bunun bün
yesini nasıl kurabileceğimizi düşündük, vilâyet
ler muayyen standartlara göre kurulması zaruri 
olan idari hizmet kademeleridir. Böyle bir te
sisi yaparken cüz'ü külle bağlamak esasına sa
dık kaldık. 

Arkadaşım mütemadiyen haritanın üst kıs
mından bahsederek yeni teşkil edilmiş olan bir 
kazamızın uzaklığını izah etmek suretiyle bu
nun Nevşehir'de vilâyet ihdasına kâfi bir se
bep olamıyacağmda ısrar etmektedir. Ama ha
ritanın alt kısmı bizim çok yerinde olan mü
talâalarımızı teyideder mahiyettedir. Nevşehir 
merkez olmak üzere Nevşehir'in etrafında dört 
kaza bir ünite teşkil etmektedir. Ve bunlar yir
mişer, otuzar, kırkar kilometre mesafe ile bir
birine bağlıdır. Kendilerinin dediği gibi .geçil
mez, aşılmaz mesafeler değildir. 

Devlet Karayollarmca neşredilmiş olan hari
tada da - kendi ellerinde de mevcuttur - görül
düğü gibi tesviyeyi türabiyesi ikmal edilmiş ve 
inşa halinde yollar da vardır. Bu bir idari üni
te halinde kurulmaya çok müsait olan Nevşe
hir Vilâyetinin etrafındaki kazalarla olan mü
cavereti, aynı zamanda iktisadi karakterleri iti
bariyle tıpatıp uygundur. 

Nevşehir'i kurmaya karar verdikten ve bu 
vilâyetin merkezine bağlanacak kazaları bu şe
kilde tesbit ettikten sonra Kırşehir'in durumu j 
ile de alâkadar olduk. Kaman'm Ankara'ya i 
mücavereti, Çiçekdağı'nın Yozgad'a mücavereti j 
dikkatimizi çekti. İktisadi durumlarını tesbit i 
ettik. Burada istihsale ait rakamlar verildi. Bi- [ 
ze sordular; 56 bin ton hububat çıkarır mı? Bu 
rakamlar resmî kayıtlardan çıkarılmış rakam
lardır. . . . . . . . 

Çiçekdağı'nın Yozgad'a mücavereti iktisadi 
olarak da düşünülmüştür. Yozgad'm bir kazası 
olan Yerköy'le Çijçekdağı arası 4 - 5 kilometre
dir. Yerköy bir istasyondur. Çiçekdağı'nın istih
sal ettiği maddeler, bu istasyon vasıtasiyle muh
telif pazarlara en müsait şartlar altında gider. 
İstihsal edilmiş olan maddelerin muayyen pa
zarlara doğru akışı takibedilmektedir. Buna gö
re bir karar almak icabederdi. 

Kaman'a gelelim; buyurdular ki, halk tara
fından müracaat yoktur. Vardır, arkadaşlar. 
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Halk tarafından yapılmış olan müracaatlar lis
te halindedir. Bulların ne dereceye kadar is'af 
edilip edilmiyeceğini Hükümet olarak teemmül 
etmek mecburiyetindeyiz. Kaman'm en müsait 
pazarı Ankara'dır. Bizim verdiğimiz rakamlara 
rağmen ben inanmıyorum, benim dediklerim 
doğrudur, iddiası karşısında kendilerine söyli-
yecek elbette bir şeyimiz kalmaz. 

Kaman'la Çiçekdağı'nın mücavir vilâyetlerle 
olan vaziyetini bu şekilde tesbit ettikten sonra 
bunların müstakbel inkişaflarım sağlıyacak ted
birleri de bu arada ve bu yeni teşkil edilecek 
vilâyet içinde nazara almak lâzımgelirdi. Bun
ları bu şekilde yaptıktan sonra elimizde kalan 
nihayet Kırşehir merkezi ile Mucur ve Kozak'-
ti. Bunların heyeti mecmuasının nüfusu 80 bin
dir. Buna mukabil huzurunuza getirdiğimiz ta
sarı ile kurmak istediğimiz Nevşehir Vilâyeti
nin Ürgüp dâhil nüfusu 200 küsur bindir. 80 
binlik küçük bir ünite bir tarafta 220 binlik 
büyük bir ünite ise diğer tarafta.. 

Nevşehir'in elbetteki bir vilâyet olması bir 
emritabiî ve zaruri idi. Sayın Başbakanın bu
yurdukları gibi merkezi 50 - 60 bin nüfuslu kaza
larımız dururken bugün vilâyet halinde 80 bin 
nüfuslu olarak Kırşehir'i bırakmak imkânsız
lığını Yüksek Heyetiniz takdir eder. Bu va
ziyetle tahaddüs eden ve yeniden kurulan Nev
şehir'i Mucur'u, Kırşehir'i ve Kozaklı'yi bera
ber mütalâa ederek tasarı bu şekilde Yüksek 
Heyetinizin huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Benim teknik mâruzâtım bu kadardır. Bir de
fa daha Yüksek Heyetiniz huzurunda şunu arz 
etmek isterim : İktidar olarak ve Hükümet ola
rak mânevi hamurumuzda intikamın mayası yok
tur, arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri) Böyle bir 
hisle katiyen hareket etmemekteyiz. Bizim ha
murumuzda içimizde memlekete seyyanen hizmet 
etmekle yanan bir ateşin ışıkları ve istikbale doğ
ru açılmış olan ışıklı bir hizmet yolu vardır. Biz 
bu yol üzerinde gidiyoruz. Hükümet olarak yap
tığımız bütün tatbikatta mülhem olduğumuz, çok 
samimî olarak ifade edeyim, budur. Bunu vazıh 
ve katı bir şekilde ifade ettikten sonra şunu da 
yine arz etmek isterim ki, bu yürüdüğümüz yolda 
hızımızı bu küçük, ufak tefek engellerle asla 
Hükümet olarak değiştirmiyecek ve tatbikattan 
aldığımız ilhamlarla halkın hizmetinde yürüyece
ğiz. Yoksa siyasi bir istismardan mülhem tazyik 
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altında hareket eden hükümetler tatbikat yapa
maz ve millete hizmet edemez arkadaşlar. 

(Bravo sesleri, alkışlar), 
REÎS — Seçim Kanunu hakkında acık oy ve

rilmesi muamelesi sona ermiştir. 
MEHMET MAHMUTOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar, çok acı bir talih ve tesadüf
in memleketim ve seçim bölgem olan Kırşehir'in 
kaza ve Nevşehir Kazasında bir vilâyet kurulma
sına dair olan ve muhterem heyetinize arz edi
len kanun lâyihası üzerinde konuşmak için yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Kırşehir'in kaza haline kalbi ve Nevşehir Ka
zasında bir vilâyet kurulmasına dair olan Hükü-

.metimizin kanun teklifi esbabı mucibesi; idari 
taksimatın kurulmasında iktisadi münasebetlerin 
hâkim olduğu ve demokratik rejimin âmme hiz
metini vatandaşın ayağına götürmek olduğuna 
göre iktisadi alâka ve münasebetlerin bir merkez 
etrafında toplanmış bulunan yerlerin tercihi ica-
bedip, muhiti ile merkezî bir bölge teşkil eden 
ve iktisadi gelişme istidadını gösteren bâzı kaza
ların da bu inkişafını desteklemek; maksadiyle 
vilâyet mevzuu içinde mülâhaza etmeyi muvafık 
görüp, bu esas üzerinden hareket eden Hükümet 
Nevşehir'de bir vilâyet kurulmasını ve Kırşehir'
in de kaza haline getirilerek diğer kazalariyle 
birlikte Nevşehir'e ve Kaman Kazasının da ikti
sadi bağlılık bakımından Ankara'ya ve Çiçek
dağı'mn da aynı mülâhaza ile Yozgad'a bağlan
masını âmir bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Kırşehir, Orta - Ana-
doluda ve Kızılırmak vadisi üzerinde kazaları ile 
kadem elenmiş Kaman 'a 50, Mucur'a 26, Hacıbek
taş'a 46, Avanos'a 90, Çiçekdağı'na 69 ve Kozak
lı 'ya da 85 kilometre mesafede olup; Ankara, 
Yozgad, Kayseri ve Niğde vilayetleriyle çevrili 
12 500 metre murabbalık bir saha işgal eden 
190 000 nüfuslu, Garbi Şarka bağlıyan Dev
let şosası üzerinde ve Kılıçözü Çayının iki tara
fında meyve ve sebze bağ ve bahçeleriyle sıralan
mış 17 kilometre devam eden yemyeşil bir vilâ
yet merkezidir. 

Kalbleri ilim sevgisiyle, faziletle, cesaret, fe
ragat ve fedakârlıkla çarpan Türk çocuklarının 
bu yemyeşil yurdu ta... Eti 'ler zamanında mev
cut olup o zaman bu şehre Suşehri demişler, bilâ-
hara Selçukiler'in eline geçince haline uygun ola
rak Gülşehir, ahiren de Osmanlı'ların eline geç
mesiyle Kırşehir olarak tesmiye edilmiştir. 

. 1964 C : 1 
Kırşehir'i tanımak için gezmek kadar, buna 

muvazi olarak ilim ve fen sahasındaki yetiştirdiği 
simaları da tanımak lâzımdır. Türkistan 'm Moğol 
istilâsına uğraması üzerine Baba îlyas Horasanı 
göç edip Kırşehir'e gelerek yerleşmiş ve torunu 
Âşıkpaşa'da burada doğmuş ve Türk dili inkılâ
bı lüzumunu bundan yüzlerce evvel duyan ve be
lirten bu büyük adam olmuştur. 

Kırşehir ayrıca mühim bir medeniyet merke
zi olduğu, içerisinde mevcut Oacibey Oamil, Ahi-
evren ve Âşıkpaşa türbeleri ve kalesi ve daire
siyle ispat etmektedir. 

Şehrin kuruluşu itibariyle ayrıca bir üstün
lüğe maliktir. Son derece inkişaf ve gelişmeye 
müsaittir. 4 kazası Devlet şosesinin üzerinde 
sıralanmış, Avanos bu Deflet şosesine 30 kilo
metre ve yeni kurulan Kozaklı Kazası da bu 
şoseye daha yakın yollarla bağlanmışlardır. Ka
zalarına olan mesafeleri yukarda arzedildiği 
veçhile Kırşehir'in bunların tam merkezini teş
kil etmektedir. Şehrin içerisindeki Terme kap
lıcası ve 12 kilometre mesafedeki Kar akut kap
lıcası da ileride turistik bakımdan mühim bir 
hususiyet arzetmektedir. Hattâ bir Alman ikti
sat profesörü olan Dr. Bade, bu kaplıcaları tet
kik ederek Almanya'da bile mümasili olmadığım 
ifade etmiştir. 

Kültür sahasında; lise, ortaokul, erkek ve 
kız sanat enstitüleri ve lüzumu kadar da ilko
kulu mevcuttur. Hattâ Muhterem Başbakan 
Adnan Menderes, Kırşehiri tetkik ettim, bu şeh
rin bir liseye ihtiyacı olduğuna şahit oldum, de
mek suretiyle lise açılması lüzumuna işaret bu
yurmuştur. 

Kırşehir'de ziraat ve halk bankalarının mev
cudiyeti de bu şehrin ticari faaliyeti hususunda 
umumi bir fikir verebilir. 

Kırşehir zirai bakımdan üstün bir ehemmi
yet arzeder. Yukarda arzettiğim gibi 4 kazası 
ile birlikte Kızılırmak vadisi üzerinde kademe-
lenmiş ve toprağının kuvvei ihbatiyesi ve coğ
rafi durumu itibariyle Orta - Anadolu'nun bir 
zahire ambarını teşkil etmektedir. Kırşehir bu 
zirai bakımdan bir vahdet teşkil eden Kaman, 
Mucur, Hacıbektaş, Avanos, Kozaklı ve Çiçek
dağı kazaları manzumesinin tam merkezindedir. 

Kırşehir; halı, kilim ve hayvancılık bakı
mından üstün bir durum arzetmektedir. Bundan 
gayrı Ankara'nın mühim bir nispette mevsimine 
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göre sebze ve meyva ihtiyacını karşılamaktadır. 

Netice itibariyle; Kırşehir, kazalariyle bir
likte zirai, ticari, iktisadi sahada bir vahdet teş
kil etmektedir. Biz Nevşehir 'in vilâyet olmasını 
istemiyor değiliz. Kendi bünyesine alabileceği 
civarındaki kazalarla bir vilâyet haline getiril
sin. Ancak yukarda tafsilâtiyle arz ettiğim se
beplerden dolayı buranın vilâyet olması, mut
laka Kırşehir'in kaza haline getirilmesini ica-
bettirmez. tstinadedilen mucip sebepler de bu 
fiilî durumu değiştirecek bir değerde bulunmadı
ğından Kırşehir'in vilâyet olarak ipkasının ha
kikate, adalete ve vicdana daha uygundur. Tak
dir ve tarihi mesuliyet Yüksek Heyetinizindir. 

EEÎS — Efendim, daha söz almış sekiz ar
kadaşımız vardır, müzakerenin kifayeti hakkın
da da iki tane takrir verilmiştir, onları okuta
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Nevşehir Vilâyeti Kanununun tamamı hak

kındaki müzakerelerin kifayetini teklif ederim. 
Ordu Mebusu 
Memiş Yazıcı 

Yüksek Reisliğe 
Nevşehir adiyle yeniden bir vilâyet kurul

ması hakkındaki kanun lâyihası üzerindeki mü
zakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Eyüp Şahin 

REÎS — Efendim, takrirleri reyinize arz 
ediyorum. 

ÎSMAlL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 
Müsaade buyurun, şahsımı ilgilendiren bir hu
sus hakkında konuşmak istiyorum. 

REÎS — Takrirlerle alâkası yoktur. Takrir
leri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Müzakerelerin kifayeti kabul edil
miştir. 

Efendim, bir takrir daha vardır, komisyona 
iadesini istemektedir, onu da okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nev

şehir Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulmasına dair kanun lâyihasının Kır
şehir vilâyetinin ipkasiyle Nevşehir Kazasında 
Nevşehir adiyle yeni bir vilâyet kurulması sure
tiyle gerekli tadilâtın yapılabilmesi için lâyiha-

.1954 C : 1 
nm komisyonlara iadesini arz ve teklif ederiz. 

30. VI.1954 
Ankara Tekirdağ 

Talât Vasfi Öz î. Hakkı Akyüz 
(Ret, ret sesleri). 

REÎS — Takriri neyinize 'arz ediyorum. Ka
bul edenler... KaJbul etmiyenle?... Takrir redde
dilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kalbul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müstaceliyetle görüşülmesi tek
lifi de vardır. Bunu da reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Müs
taceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir 
Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir vilayet 

karulmasma dair Kanun 

MADDE 1. — Kırşehir Vilâyeti kaldırıl
mıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen'? Bu
yurun. 

ÎSMAÎL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 
Muhtenem arkadaşlar; bu mevzuda bütçe encü
meni raporunda, alt tarafta, imzalar kısmında 
bir yanlışlık vardır. 

REÎS — Birinci madde üzerinde lütfen ko
nuşun. Heyeti umumiyesinin görüşülmesi bit
miştir efendim. 

ÎSMAÎL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — 
Evet efendim. Ben Bütçıe Komisyonunda bu 
•meseleye muarız kalmış ve muhalefetimi beyan 
etmiştim. Bu muhalefetime rağmenı ^bu rapo
run altında imzamda olmamasına rağmıen im
zam varmış gibi gösterilmiş. Bir yanlışlık ola
cak. Bunun tashihini rica ederken mezkûr tasa
rıya muhalif kaldığımı verdiğim takrirle de 
nazarı âlilerinize arz etmiş oluyorum. 

Heyeti Umumiyede müzakeresindıe de bâzı 
diyeceklerim vardı, fakat vakit çok gecikti. 
Yalnız şunu arz edeyim; ötekinin tashihini rica 
ettikten sonra birinci madde üzterinde konuşu
yorum. 

Muhterem Başbakanımız muhtelif vesile
lerle hatalarımızı bize gösterenlere biz müte
şekkir kalırız derler. Bir az evvel seçim kanu
nu müzakere edilirken de ayni cümleyi kendi
leri tekrar ettiler. Bu cümle bana bir şeyi ha
tırlattı, bir yerde işitmiştim, Konfüçyüse atfe-
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derler. Diyor ki: « Yaraıbbi ben ne bahtiyar ve 
mesut insanım ki ne zaman bir hata işlesem 
o hatamı bana hatırlatacak etrafımda dostlarım 
bulunur.» Ben de o dostlardan birisi' olacak 
bu tasarının hazırlanışı esnasında esbabı muci
zesinde bütün hüsnüniyete.. (Madde ile alâkası 
yok sesleri) 

Madde hakkındadır. 
Bu mesele hakkında böyle bilhassa benim 

gibi mahcup bir eda ile ve hiç de fazla taciz 
etmemek noktasında çok fazla hassas olarak 
böylece bir fikir etrafında vicdani kanaatini 
söyliyen bir kimseyi karşıdakilerin bilâkis des
teklemesi icabeder. Kimseye tariz ve tecavüz 
mevzuubahs değildir. Esasen meselenin talih
sizliği birtakım ta'brikâmiz sözlerle hattâi isnat 
ve iftiralarla karşı tarafın kürsüye gelmiş, ol
masındadır. Öteden beri müspet ve faydalı bir 
(muhalefet bizim karşımızda değildir. Esasen 
tutumları muhalefet yapamıyacak 'gibi olduk
larını göstermiştir. Neden? Çünkü daima tahrik 
ediyorlar, daima isnat ve iftira yoluna gidi
yorlar.. 

REİS — İsmail Hakkı Bey, madde içerisin
de kalın. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — 
Ama meselenin... (Kâfi kâfi seseleri) 

Şu halde benim birinci arz ettiğim nokta 
bu imza meselesindeki yanlışlığın lütfen tashi
hidir. 

Sonra samimî Ibir vicdan 'kanaatini izhar 
edecektim ve her halde çok iyi dinlerdiniz; 
vakit çok geçti, biraz da açlık vardır; onun 
için hürmetle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA MUBAD 
ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz burada zabıtta bir zühul 
olduğunu gördüm. Lâyihanın heyeti umumiye-
sinin reye konmasından evvel bana söz veril
mesini Sayın Reis Beyden rica ettim. Fakat İs
mail Hakkı Bey arkadaşımız benden evvel dav
randı, yüksek huzurunuza çıktı. 

Bu lâyiha Bütçe Encümeninde reye vaz'edil
diği zaman otuz arkadaş reye iştirak etti. 25 
arkadaş lâyihanın kabulü lehinde, beş arkadaş 
da reddi hakkında rey verdiler. Muhalif rey 
veren Mustafa Ekinci ve İsmail Hakkı Akyüz 
arkadaşlarımızın muhalefet yazıları bir zühul 
eseri olarak her nasılsa isimleri üzerine yazıl-
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1 mamıştır. Diğer muhalif arkadaşlarımız; Halk 

Partisinden Nuri Sertoğlu, Kocaeli Mebusu Ek
rem Alican ve Siîrd Mebusu Baki Erdem ar
kadaşımızın muhalefette bulundukları bunlar
dan, iki arkadaşın muhalefeti zapta geçmemesi 
keyfiyetidir. Bu iki arkadaş muhalif bulunduk
larından bu hususun zapta geçmesinde fayda 
mülâhaza ediyorum. Bu cihetin zapta geçme
sini... İkincisi de İstanbul matbuatı da bu ka-

I nun tasarısının müzakeresi için 18 kişi iştirak 
ettiğini ve bu 18 kişiden 7 sinin muhalif bu
lunduğu hususunda bir yazı neşretmiştir. Bu 

i kanun lâyihasının müzakeresine 18 değil 80 
mebus iştirak etmiş ve bundan da beş muhali
fe karşı 25 kişi ile kabul edilmiştir. Bu husu
sun da zapta geçmesinde fayda vardır, bû hu
susun aydınlanmasında fayda mülâhaza ettiğim 
için yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

ZİHNİ URAL (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar, çok temenni ediyorum ki, tasarının he
yeti umumiyesi üzerinde bâzı muhalif arka
daşlarımızın dermeyan etmiş oldukları yersiz 
mütalâalara cevap verdikten sonra esas üzerin
deki düşüncelerimi arz edebileyim. Fakat doğ
rudan doğruya maddelere geçildiği için bu 
imkândan mahrum kaldım, cevap veremedim. 
Bunun için üzüntülüyüm. 

| Birinci madde (Kırşehir Vilâyeti kaldırıl
mıştır.) demektedir. Bir vilâyetin kaldırılma
sı veya yeni bir vilâyetin kurulması doğrudan 
doğruya kanun mevzuudur. Fakat arkadaşlar 

I biliyorsunuz kanun ya bir milletvekili veya 
Hükümet tarafından teklif edilir. 

MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Bunun madde 
j ile alâkası ne? 
| ZİHNİ URAL (Devamla) — Netice mucip 

sebeplere istinadetmektedîr. Bu kanun da mu
cip sebeplerle gelmiştir. 

Arkadaşlar, her hangi bir muamele tekem-
i mül ettirildikten sonra bir neticeye varılırsa o 
I bugün ve yarın için daimî bir şekilde iyi bir 

kanun olarak vasıflandırılır ve devam edege-
i lir. Fakat zühulen veyahut her hangi bir nok-
j sanlık suretiyle kanun mucip sebeplerinin müs-
! tenidatı esaslı bir şekilde tetkik edilmez de o 
; kanun yerinde mucip sebebe istinadetnıezse... 

(Gürültüler sadet dışı sesleri). 
I MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Madde ile alâ-
i kası yok, Reis Bey. 
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ZlHNÎ URAL (Devamla) — Rica ederim, 

müsaade buyurun, iki teklif var. Biz de zühul 
ediyoruz. Birisi Kırşehir Vilâyetinin lağvı di
ğeri Nevşehir'in bir vilâyet olması, yani vilâ
yet teşkili. Ama bunlar ayrı ayrı iki mevzudur. 
(Yok, öyle değil »esleri) Birçok arkadaşlarımız 
diyorlar ki, Nevşehir'de vilâyet teşkil edilsin, 
fakat Kırşehir lâğvedilmesin. Böyle diyen ar
kadaşlarımız vardır. (Soldan, yok, yok sesleri) 
Tek metin halinde gelince Nevşehir için rey ve
recek bir arkadaş Kırşehir'in kalması için ne 
şekilde rey vermiş olacaktır? (Soldan, «maddeye 
rey verecektir sesleri) Bu maddeye rey verdiği 
takdirde topyekûn Kırşehir'in lağvını kabul et
miş olacaktır. Fakat bu şekle birinci maddeye 
muhalif arkadaşlar ne yapacaklardır? Bunu İç
işleri Komisyonunda da söyledim. Lâyiha nok
san gelmiştir, bu bakımdan ikmali icabede.r. 
Bunu arz etmek için söz aldım arkadaşlar; (Kâ
fi kâfi s'esleri, gülüşmeler.) 

REÎS — Milletvekili Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dair olan kanun lâyihasına 
(326) rey verilmiştir; (293) kabul, (32) ret ve 
(1) çekinser. Bu suretle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Buyurun Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde &öz almak istiyordum. Fakat... (Geçti 
sesleri) Evet geçti biliyorum, maalesef malûm 
yola başvurmak suretiyle, yani müzakerenin 
kifayetinin kabulü suretiyle bu hakkı kullana
madık. (Gürültüler) Efendim, biz esasen zayıfız, 
zayıf durumdayız, sizler kuvvetlisiniz. (Gürültü
ler, böyle şey olur mu sesleri) Aded itibariyle 
kuvvetlisiniz. Biz hakka dayanarak konuşaca
ğız. (Soldan gürültüler). 

REÎS — Birinci madde üzerinde konuşun 
efendim. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Birinci mad
de üzerinde konuşuyorum. Kırşehir ilga dilmiş-
tir deniliyor. Biz Kırşehir Vilâyetinin ilgasına 
taraftar değiliz. Enasen Kırşehir Vilâyetinin 
ilgasının sebebini Başbakan buradan açıkça 
söylediler. Hissi, siyasi sebepler olduğunu söy
lediler ki, bundan çok memnun olduk. 

Kırşehir Vilâyeti demokratik mücadeleye 
kurban gitti, zararı yok, gün gelecektir Kırşe
hir; Erş'ehir olarak doğacaktır, bunu böylece 
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bilin. (Sağdan gülüşmeler, soldan gürültüler). 

RElS — Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, seçim bölgemizin son vaziyeti hak
kında hiç olmazsa bir fatiha okumak fırsatına 
nail olacağımızı zannediyorduk ama kifayeti 
müzakere takriri buna mâni oldu... 

MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Madde üzerinde 
konuş. (Soldan gürültüler). 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurun konuşayım. 

RElS — Birinci madde hakkında konuşun. 
AHMET BlLGÎN (Devamla) — Devri sabık

ta b'ir ihsanı şahane bir de gazabı şahane vardı. 
Bu gazabı şahanedir. (Soldan «şah yok» sesT 
leri.) 

REİS — Birinci maddeyi reyinize arz <ediyo<-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci mad
de ikabul edilmiştir. 

iMADDE 2. — Niğde Vilâyetine bağlı Nev
şehir Kazası merkez •o/lm-ak ve'(Nevşehir) adiy
le anılmak üzere yeniden 'bir vilâyet kurul
muştur. 

REİS — İkinci maddeyi neyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İkinci mad
de 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik cetvelde gösterildiği 
veçhile Nevşehir Kazasını ihtiva eden nahiye, 
ıkasaba ve köyler Nevşehir Vilâyetinin iMerkez 
Kazasına (bağlanmış ve bugünkü Kırşehir Mer-
ikez Kazasını ihtiva eden nahiye, <kasaıba ve 
köylerden terekkübetmelk üzere Kırşehir adiyle 
yeniden :bir (kaza ıkurularak ;bu kaza ile eski 
Kırşehir Vilâyetinin Avanos, Kozaklı, Mucur, 
iHaerbeıktaş ve Niğde Vilâyetinin 'Gülşehir ve 
(Kayseri Vilâyetinin Ürgüp kazaları Nevşehir 
Vilâyetine, Kaman Kazası Ankara ve Çiçekdağı 
Kazası da Yozıgad Vilâyetine bağlanmıştır. 

•REİS — Maddeyi reyinize arz .ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyen'ler... Madde kabul edil
miştir. 

IMUVAKKAT MADDE 1. — Nevşehir Vilâ
yetinin Umumi 'Meclisi, hu vilâyete hağlaınan 
IKırşehir, Avanos, Kozanlu, Mucur, Hacubektaş, 
Grülş'eh'ir ve Ürgüp Ikazalariyle Nevşehir Merlkez 
Kazasıınm mevcut umumi meclis üyelerinden 
teşekkül 'eder. 

Kaman Kazasıınm umumi meclis üyeleri An-
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icara ve Çiçekdağı Kamsmumı üyeleri de Yozıgad 
"Vilâyeti Umumi iMeclisi üyeleri olurlar. 

REİS —• Buyurun ıkoımisyon. 
(BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜRAD 

ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisaır')i — îMuhterem 
(arkadaşlar, bir ıtalbı hatası vardır, maddede 
•geçeni (Kozanlu) tâbiri ('Kozaklı) olacaktır. 
Maddemin bu şekilde tashihini rica ederiım. | 

REİS — Bu tashihle maddeyi reyinize arz 
ediyoırum. Kabul edenler... Etmiyenler... İMadde 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Umumi Mec
lis bir hafta içinde âdi toplantılarına başlıyarak 
daimî encümen üyelerini seçer, bütçe ile kadro
yu tanzim eder ve İdarei Hususiyei Vilâyat Ka
nunu ile mer'i kanunların verdiği diğer vazife
leri ifa ve salâhiyetleri istimal eyler. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Nevşehir Vilâ
yetine bağlanan kazalarla Ankara ve Yozgad 
vilâyetlerine bağlanan kazalar özel idarelerinin 
bilûmum nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat ve 
bakaya muamele ve hesapları ve bu kazalarda 
mevcut menkul ve gayrimenkul mal, hak, alacak 
ve borçları ve tunları ihtiva eden defter, dosya 
ve evrak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren Nevşehir Vilâyeti ile Ankara ve Yozgad 
vilâyetleri özel idarelerine devir ve teslim olu
nur. 

Adı geçen kazalarda bulunan her çeşit gayri-
menkullerin tapu kayıtları bu kzalarm bağlan
dıkları vilâyetler hükmi şahsiyeti adına harçsız 
tashih olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu knunun me
riyeti tarihinden itibaren Nevşehir Vilâyetine 
bağlanan kazaların özel idarelerince tahakkuk 
ettirilip tahsil olunan paralar bu kazalar özel 
idarelerinde veya vilâyet özel idaresi merkez 
muhasebesinde açılacak muvakkat hesaplarda top
lanır ve mer'i mevzuat hükümlerine müsteniden 
sarf ve tediye olunur. 

REİS — Haddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunla 
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kaldırılan Kırşehir Viâlyetinin özel İdare Kad
rosunda bulunup Nevşehir, Ankara ve Yozgad 
vilâyetlerine bağlanan kazalarda ve merkezde ça
lışan özel idare memur ve müstahdemleri bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren maaş 
ve kakdrolariyle birlikte Nevşehir, Ankara ve 
Yozgad vilâyetleri özel idarelerine geçerler. 
Niğde Vilâyetinin özel İdare kadrosunda bu-

I lunup Nevşehir Vilâyetine bağlanan Nevşehir 
Merkez kazası ile Guîşerir ve Kayseri Vilâye
tinin Ürgüp kazalarında çalışan özel idare me
mur ve müstahdemleri de bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren maaş ve kadrola-
riyle birlikte Nevşehir Vilâyeti özel idaresine 
intikal ederler. Nevşehir Vilâyetini teşkil eden 
kazaların özel idarelerinde çalışan memur ve 
müstahdemler ile mülga Kırşehir Vilâyeti özel 
İdare merkez teşkilâtında çalışan bilûmum mü
dür, memur ve müstahdemlerin kadroları Nev
şehir Vilâyetinin özel idare teşkilât kadrosunu 
teşkil eder. 

Bunların maaş; ve ücretleri ve diğer alacak
ları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bu kazaların bağlandıkları vilâyetlerin 
özel idarelerince tediye olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- • 
mistir. 

MADDE 4. — Bu kanun 20 Temmuz 1954 
tarihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. .— Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın açık oya konması hakkında bir 
teklif vardır. Okutuyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reye 
geçmeden evvel aleyhte konuşacağım. 

30, VI.1954 
Yüksek Riyasete 

Kırşehir Vilâyetinin ilgası ve Nevşehir Ka-
I zasmda yeniden bir vilâyet kurulması hakkın-
• d aki Kanunun İçtüzüğün 136 ncı maddesi1 gere-
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ğince açık oya konulması arz ve teklif olunur. 

Malatya Malatya Kars 
N. Yetkin M. Kartal S. Atalay 

Kars Sinob Sinob 
H. Erdoğan N. Sertoğlu V. Dayıbaş 

TunesU MJalatya Malatya 
P. Ü3kü T. Ünsalan E. Doğan 
Malatya Kars Malatya 

A. Köroğlu K. Güven H. özbay 
Kars Kars Kars 

P. Aktaş î. Us R. Çakır 
Kars Kars Malatya 

M. Hazer T. Göle K. Kırıkoğlu 
REtS •— Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar; kanunun müzakeresi münasebe
tiyle biraz evvel şahsım hakkında hilafı hakikat 
birçok şeyler söylediler. Şahsen bunları aynen 
kendisine iade ederim. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşun. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - . Arka. 

daşlar; Başbakan bu kürsüde Kırşehir'in ilgası
nın siyasi sebeplere dayandığını açıkça itiraf et
miştir," tarihe bu geçecektir, milletin hafızasında 
bu yaşıyacaktır. 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi açık 
oya arz edilmiştir. 

Reylerini kullanmıyanlar lütfen reylerini kul
lansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşe

hir Kazasında (Nevşehir) adîyle yeniden bir vi
lâyet kurulmasına dair kanun lâyihasına 299 rey 
kullanılmıştır. 

259 kabul; 39 ret. Bu suretle lâyiha kanunlaş
mıştır. (Soldan alkışlar). 

Vaktin gecikmiş olması itibariyle 2 Temmuz 
1954 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 22 



î : 15 30.6.1954 C : 1 
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara sâri taahhütlere Girişilmesine mezuniyet veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 sayılı kanunlara ek Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 350 • 
Kabul edenler : 350 

Reddedenler : ' ' . 
Müstenkifler : 

Reye iştirak 'etmiyenler : 185 
Münhal mebusluklar : 6 

[Kabul edenlerJ 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Taluğ 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zcren 

ANKARA 
Muh]is Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfı Öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türe gün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Sait Esen 
Halil İmre 
Ahmet Kara gür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlıı 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 

Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad AJp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celal Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrera 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçi oğlu 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Oevat Köstekci 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 

İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdj Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Eyüp Şahin 
Mehmet Ilüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi San alan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abn ülkadir Eryurt 
Tlâraid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlıı 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 
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ESKİŞEHİR 
Saiih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
ITamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
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Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet Incekara . 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Aıbidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 

.1954 O : İ 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Onat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Biran d 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet Öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğhı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

. Sabri Işbakan 
Salâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüş oğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 

— 363 — 



Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

StlRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Saip özer 
•Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Rardımcı (V.) 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Dağistan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes (V.) 
Cevat Ülkü 

ı : 10 öu.b 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Fethi Mahranılı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı (V.) 

BÎLECÎK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (V.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Baha Cemal Zağra 

. ıyo4 u : ı 
TRABZON 

Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Isımail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
iv ağıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 

Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

Sabri Erduman 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
GAZİANTEB 

Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğ-
İn 
Abdullah Cüli 
Sekip inal 
A. Mithat Kus'eyri 
Şemsettin Mursaloğhı 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu, 
Hüseyin Fırat 

[Reye iştirak etmiyenler] 
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İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal (I.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Kemal Atay 
Necmi Ateş 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazım Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar (1.) 
Fuad Köprülü (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol (V.) 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Supi Tanrı-
över 
Zakar Tezer 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (î. Â.) 
Sadık Giz 
Osman Kapani (V.) 
Ekrem Hayri Üstünda^ 

KARS 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

İ : 15 3Û.6 
KASTAMONU 

Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
do 

•Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Nihat Halûk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 

İ964 Ö : İ 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğfu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen (V.) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

ORDU 
Bekir Baykal (1.) 
Mehmet Cemil Bengü 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Salim Serçe 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Sabri Düek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feriduu Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hi'mi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (1.) 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 



1 : 15 30 . 6.1954 0 : 1 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikma 

dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
342 
342 

33 

1 39 
6 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgao 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Faıin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

[Kabul 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Neeati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 

edenler] 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nur'oddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
"Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail .Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

Refet Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Eyüp Şahin 
Mehmed Hüsfev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Salâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket înce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuııcel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZÎANTEB 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

î : 15 30. 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Nıazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet TJnat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 

. 1954 C : 1 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlıı 
Cavit Kavurmacıoğlıı 
Hasan Hayati Ülkün 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Muşta ta Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SIİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
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SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyoi 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Saip özer 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Ktifrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı (V.) 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtfoek 

ANTALYA 
Attillâ Konuk 
Burhanettin Onat 

/Ahmet Tokuş 
AYDIN 

: Nihat lyriboz 
Etem Menderes (V.) 

Oevat Ülkü 
BALIKESİR 

Mekki Said Esen 
Enver Güreli 

t : 15 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

30.6 

TOKAD 
Selâhattin GKilüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orfcterk 
Pertev Sanaç 

. 1954 Ö : İ 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğluı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Saim önhön 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. A.) 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı (V.) 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çtelikbaş (V.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (V.) 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Hasan Poatkan (V.) 
OAZÎANTEB 

Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (V.) 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal (î.) 
Mehmet Ünal 
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İSPARTA 
îrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar (I.) 
Fuad Köprülü (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi. 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol (V.) 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (î.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (I. Â.) 
Sadık Giz 
Osman Kapani (V.) 
Behçet Uz (V.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın: 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 

İ : 15 30.6 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpagaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
(D 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Himmet ölçmem 
M. Rüştü özali 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsanı Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulumay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

. 19M 0 : 1 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen (V.) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Ablükadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

ORDU 
Bekir Baykal (I.) 
Mehmet Cemil Bengü 

fttsıa 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu -

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Salim Serçe 
İsmet Uslu 

StlRD 
Suat Bedük 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Ha§im Tan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 

ebusluklar] 
l 
1 
1 
2 
1 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğluı 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okay-
gün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muhlis Görentaş 

YOZGAD 
ihsan Aktürel (I.) 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Sabih Duralı 

6 



t : 15 30.6 1954 C : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, «Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
taraf Devletler arasında, kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına mütaallik Anlaş

manın tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 347 

Kabul edenler : 347 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak 'etmiyenler : 188 
Münhal mebusluklar : ö 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BÎTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç . 
Muhlis Er dener 
Müfit Erkuyıımcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Haluk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaettin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer Önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 

Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Eyüp Şahin 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğhı 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
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Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket tnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Plasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytine-ğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
- İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen ' 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füriızan Tekil 
Nazlı Tlabar 

î : 15 30.6 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behç'et Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taaer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 

. 1954 C : 1 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhar^ Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur. 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdull ah Aytemi z 

Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
E tem Ay bar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
âkif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil • 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüsoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

371 — 



SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Ora! 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet ünaldı 

SîtRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

t : 15 
SİVAS 

Hüseyin Çitü 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Neemi Arman 
Fethi Ma hramlı 

TOKAD 
Osman Haeıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

30.6.1954 O : 1 
TRABZON 

Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
îsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişeioğlu 
Edibe Sayar 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demîrer 
Saip özer 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa; Zieıren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
"Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. A.) 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
îhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Sabrî Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğhı 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
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Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal (t.) 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar (î.) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (1. A.) 
Sadık Giz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

t : 15 30.6 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Aü Ceylân 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
(t) 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahfuan Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

1954 C : l 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timur'oğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal (î.) 
Mehmet Cemil Bengü 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Şükrü Uhıçay 

SEYHAN 
Salim Serçe 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 

SÎÎRD 
Suat Bedük 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 

Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Samim Yüe edere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (1.) 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 
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î : 15 30.6.1954 C : 1 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırıl

masına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 326 

Kabul edenler : 293 
Reddedenler : 32 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak 'etmiy enler : 209 
Münhal mebusluklar : 6 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Talât Vasfi öz 
Âliye Tenmçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu . 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk. Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
İhsan Güle:* 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen. 
İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaettin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlıı 

DİYARBAKIR 
Eyüp Şahin 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
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1 :15 30 . 6 .1954 C : 1 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Eefik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola ' 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlafcor 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 

Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğln 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlü 
Hasan Hayati Ülkün 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memig Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfı Sezgin 

Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SÖRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanae 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâsim Tatlıoelu 
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Ali Ünlüsoy 
ZONGULDAK 

Sebatı Ataman 

î : 15 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 

30. 6.1954 C ; 
Sahih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 

Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İZMİR 
îlhan Sipahioğlui 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Remzi Çakır 

Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükb'aşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir T aş er 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 
Esat Doğan-
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğiu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 

Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tolunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

SİNOB 
l î . Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

[Müstenkifler] 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 

[Reye iştirak etmeyenler 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Saip özer 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi İnanç 
Seyfi Kürtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırn Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necatı Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen (1.) 
Sabri Çonkar (î) 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Gelâl Boynuk 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 

Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 
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GİRESUN 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Sabrı Özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal (I.) 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar (t.) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 

İ : 15 30.6 
Necdet încekara 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Hamza Osman Erkan 
(t) 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 

.1954 C : 1 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih^Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
•Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

ORDU 
Bekir Baykal (I.) 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Salim Serçe 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 

Server Somuncuoğlu 
Haşim T a n 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
ihsan Aktürel (I.) 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

Aydın 
Bursa 

[Münhal Mebusluklar]-
1 | istanbul 
1 I Kayseri 

Zonguldak 



î : 15 30.6.1954 C : 1 
Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 

kurllmasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
• (Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 299 

Kabul edenler : 259 
Reddedenler : '39 
Müstenkifler : 

Reye iştirak 'etmiyenler : 237 
Münhal mebusluklar : 6 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
M ute t af a Zer en 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Şeref Kâmil Mengü 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Âkmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

[Kabul 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet "özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
T ahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 

edenler] 
Tahsin Uygur 

ÇOİtUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
îsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Eyüp Şahin 
.Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıe 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanal an 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket ince 

Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğln 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 

— 378 — 



î : 15 30.6 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Riza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 

Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif Özgen 
ismail Hakkı Veral 

MANİSA 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN , 
Etem Aybar 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 

.1954 C : 1 
Hasan Hayati Ülkün 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabrı Işbakan 
Memiş, Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri (Reis V.) 
Abdullah Keleş/oğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SttRD 
Veysi Oran 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 

Fethi Mahramlı 
TOKAD 

Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişciofflu 
Edibe Sayar 
Avnj Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Talât Vasfı öz 

BURSA 
Raif Aybar 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İZMİR 
İlhan Sipahioğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 

Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Ta'hir 'Taışer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 

Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 
! Esat Doğan 

ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SlNOR 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TRABZON 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Saip özer 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün , 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

Cevat Ülkü 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
Mücteba Iştın. 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Eeşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen (I.) 
Sabri Çonkar (I.) 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Bedi Enüstün 
Sai'aeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrenı 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç -

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavugoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin ün lü 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
Mazlıar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
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Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
îbrahim Gürgen 
Aziz Koksal (t.) 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar (î.) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zajkar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (t.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİB 
Nebil Sadi Altuğ 
Arif Güngören 
Necdet înçekara 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 

Aydın 
Buna 

Ziya Termen 
KAYSERİ 

Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
îbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
(t.) 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Sâmet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 

Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

ORDU 
Bekir Baykal (t.) 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ ' 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

[Münhal Mebusluklar] 
istanbul 
Kayseri 

Zonguldak 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrallah Nutku 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
ihsan Aktürel (t.) 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
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TASHİH CETVELİ 

Btı İnikat Zabıt Ceridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

S:ay£a Sütun Satır 'Yicunüıış 

1345 

ı34,5 

347 

349 

(Doğanı 

29 ZuİJmjeıtmıeik imkânı iktidarda 
ise ıbizie ide mersiye .hakkım çok 
ıgönmeyin 

31 31 inci satıra doğru sütununda
ki ibare gidecektir. 

345 
346 
346 
346 
346 
346 

2 
1 
1 

• 2 
• 2 ' 

2 

21 
10 
22 
11 
14 
41 

âmıme »hizmetlerinden 
ıa.yn'i ilçeye 
'Kozaklı İlçesini 
ıbağlıdiır 
(bağlıdır. 
IMucur'u bağlıyaımıyo,r 

Hükümetle .temas «diyar. 

348 
348 
348 
348. . 

1 
1. 
.1 . 
2 

•8 
15 
26 
21 

'«Türık köyleri reşittir...» 
.görmıeseilerdi 

" ımazb ataları 
Sunada 'biraz evVel .arz ettiğim 
bir ımilletveikili de vardı, 

halk 'gelmez 'arlkadaşlar. 

349 
349 

'349 
349 

349 

349 

349 
351 
351 

1 
1. 

2 
1 

1 

2 ' 

2 
- 1 , • 

2 

12 
18 

2 
1 

46 

'6 

43 
2 

16 

mecrası 
[Başvekil Adnan Menderes (Ts-
tanıbul')' — Karga çoktur sizde. 

Ibir ıraikam 
ıbir Yorigad 'Milletvekili ar'ka"-
daşıım 
'Kırşehir ilçeleri M<e intibaın yoik-
ıtur. 
iNevş'ehir İlçesinin ikuıralımıam' 
için 
ıbüyük 'bir tertipte 
gelecektir 
Oısmaaı (Bölükbaşı (Kırşehir) — 
Sana nispette çoktur. 

•Müsaade .ediniz .de katledilen 
-bir vilâyetin .evladı olarak mer-
siyemizıi v.e fatihaımızı okuya
lım. 
Osman Bölüklbaşı (IBevaımla) 
•— Zuimıetmeık hak km iktidarım 
ise, muhalefete de halkareti çok 
görmeyin. . 
'Hükümet, âmme hizmetlerinden 
ayrı !biır ilçeye 
Hükümet Ko'zalk îlııicesini 
(Kırşehir'e bağlıdır 
'Kırşehir'e bağlıdır 
(Mucur'u Nevşehir'e bağlııyamı-
ıyor. 
ıhepimizle temas ediyor, Hükü-
ıUKötle iteımas leıdiyor. 
ı«Tünk iköylüsü •işittir..."*' 
görselerdi 
'vesikaları 
(burada biraz .evvel arz ettim, 
(Kaman 'un bir ; 'Milletveksili de 
'vardı. 
ıbalfc Ankara'ya gelmez arıka-
idaşlar. 
(macerası 
iBaşvekil Adnao Meınderfes. (İs
tanbul} — Bülbülü saymadiin 
IBölükbaşı. 
(bir lahkâm 
iboınuşmamia müdahale .eden bir 
(Yozgad Milletvekili: iarkjaldaşım' 
Nevşehir'le irtibatı yofetur. 

Nevşehir İlçesinin vilâyet ya-
pıkması için 
(büyük 'bir tehditte' 
.gelebilir 
'Olsumam •'Bölükbaşı' (Kurşehir) — 
ıSama nispetle ıdo ğrudür. 

T. B. M. M. Matbaası 
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İçtima: F. S.. S A Y I S I : 

Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere 
Girişilmesine Mezuniyet Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 
5259 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1 /24 ) 

Başvekâlet , ) 18 .VI . 1954 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 7U2789, 6/1916 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet Veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek olarak Nafıa Vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 27 . 5 . 1954 tarihinde Yüksek Meclis'e sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. ^ 

Başvekil 
JL Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

L Memleket kalkınmasında ehemmiyetli rolü bulunan su dâvamızın Hükümetçe kabul ve 
tesbit olunan programlar dâhilinde neticelenmesini temin için gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişme salâhiyeti, 6089 sayılı Kanunla 786 milyon liraya çıkarılmış ve bu işlerin tahakkuku 
maksadiyle 6200 sayılı Kanunla teşekkül eden Su işleri Umum Müdürlüğü de; rasyonel bir ça
lışma imkânına ulaşmış olarak su işlerimizin inşa ve inkişafı hususunda bütün imkân ve iktida-
riyle çalışma yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Halen inşasına büyük bir hızla devam olunan Seyhan Barajı inşaatım mütaakıp keyfiyet ba
kımından aynı ehemmiyeti haiz ve fakat kemiyetbakımmdan onun çok üstünde bulunan Gediz, 
Akçay ve Hırfanlı barajlarının inşası hazırlıklarına da girişilmiş ve bu husustaki çalışmaları
mız bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

Şu kadar ki; mezkûr barajların inşası için dış finansmandan faydalanmak imkânları da araş
tırılmış ve vekâletimiz bu vadide çok müsait tekliflerle karşılanmıştır. 

Binaenaleyh; bu çeşit büyük tesislerimize ait yatırımları hariçten gelecek sermayelerle kar
şılama yoluna girerken dış finansmanların 8 ilâ 10 yıl gibi uzun vadeli bonolar verilmek sure
tiyle iadesi icaplarını yerine getirecek imkânları da şimdiden hazırlamak zarureti karşısında bu
lunulmaktadır. 

Diğer taraftan, Hükümetçe gerek programa bağlanmış bulunan ve gerekse bundan sonra prog
ramlanacak diğer su işlerimizin sonradan belirecek zaruretler dolayısiyle tesbit edilen tarihlere 
göre inşalarının tacili lüzumlu görüldüğü takdirde bunların bütçede derpiş olunan tahsisat üs
tündeki miktarlarım kısa vadeli bonolarla ödeme mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 

5259 sayılı 'Kanunla verilen 120 milyon liralık bono çıkarma yetkisinin bir miktarı bundan evvel 
kullanılmış, ve bakiyesi ise ancak ele alındığı yukarda arz olunan üç baraj için girişilecek taahhüt
ten icaplarım kargılajııaya yetecektir. Bu cihet göz önünd» tutulduğu takdirde gerek bundan böy-
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le ele alacağımız büyük barajlar için vermeyi düşündüğümüz uzun vadeli ve gerekse iç imkânlarla 
yürütülecek inşaatımız karşılığında verilecek kısa vadeli bonolarımızı karşılamak hususunda elimiz
de kanuni imkân kalmamaktadır. Bu sebepledir ki; 5259 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile Su işleri 
için 120 milyon liraya kadar bono çıkarılması hususunda Maliye Vekiline verilen salâhiyetin 250 
milyon liraya iblâğı lüzumu belirmiş ve ilişik ek kanunun 1 nci maddesinin teklifine zaruret gö
rülmüştür, 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/24 

Karar No. 3 

M. VI. 1954 

Yüksek Reisliğe 

21 . VI . 1954 tarihinde Encümenimize ha
vale edilen, 

Yeniden Yapılacak Su İşleri için Gelecek Yıl
lara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet 
Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası, Hükümet 
mümessillerinin de iştirakiyle müzakere edildi. 

Netice : Nafıa Vekâletinin bu mevzudaki 
gerekçesinde ileri sürülen hususlar Encümeni-
mizce de uygun bulunduğundan lâyihanın ay
nen kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

afi a Encümeni 
Gazianteb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Denizli 

B. Ak§it 
Diyarbakır 

Reisi 

R. Karaosmanoğlu 
Erzurum 

E. Tunçel 
Gazianteb 
C. San 

M. Muharriri 
Konya 

H. ölçmm 

Bursa 
A. F. Tücel 

Denizli 
0. Ongan 

Urfa 
H. Oral 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/24 
Karar No. 18 

25 .VI . 1S54 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden Yapılacak Su işleri için Gelecek Yıl
lara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet Ve
rilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sa
yılı kanunlara ek olarak Nafıa Vekâletince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin İ8.VI. 
1954 tarihli ve 6/1916 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası Nafıa Encümeni mazbata-
siyle birlikte encümenimize havale edilmiş olmak
la Devlet Su işleri Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik 

ve müzakere edildi. 
Kanun lâyihası, 5259 sayılı Kanunla verilen 

120 milyon liralık bono yetkisinin kullanılmış 
olması sebebiyle yeniden ele alınacak işler için 
bu bono yetkisinin 250 milyon liraya iblâğını 
istihdaf etmektedir. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Nafıa Encü
meni Hükümetin teklifini aynen kabul etmiştir. 
Encümenimizde cereyan eden müzakerelerden 
ve Hükümet mümessillerinden alman gerekli iza
hattan sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş 

( S. Sayısı : 20 ) 



re lâyihanın birinci maddead, her sene bütçeye 
aksedecek miktarın 40 milyon lirayı aşmamak 
suretiyle tahdidi tazammun eden hükmün Hükü
metin muvafakatiyle maddeye ilâvesi uygun gö
rülerek tadilen kabul edilmiştir. 

2 ve üçüncü maddeleri Hülkümetin teklifi 
veçhile aynen kabul olunan kanun lâyihası) müs-
taeelen igörüşükmesi temennisiyle Umumd Hey
etin tasvibime &n «dilmerk üaer* Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis V. Mazbata U. 
Balıkesir Jstanibui Afyon K. 
E. îmr$ E. Eüsmm M. ÂU Ülffm 

Amtalya 
A. Tokuş 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskofşehiır 

M. Başkurt 
Kırikla-reM 
Ş. Bakay 
Muğla 

A. SanoğİM 
Seyhiaın 
N. Tolon 

Çaıntkm 
T. Uygur 

Diyftrbaknır 
M. Ekinci 

Giresun 
T. Tüfekcioğlu 

•Manisa 
M. Kurbaaıoğlu 

, Ordu 
R. Aksoy 

Teikirdağ 
î. E. Akyüe 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
DiyarbakıiT 
/. H. Tiğrel 
KJaâteranomı 
Z. Termen 

Muğla 
İV. Poyraaoğkt, 

Sıeyham 
S, Ban 
Tbkad 
/. Baç 

Trabzon ^resuitt 
8. F. Kalay cıoğhı 1İ. §mer 
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HÜKÜMETİN TEKLfFÎ 

Yeniden Yapılacak Su îşleri İçin Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet Veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı 

kanunlara ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5259 sayılı Karnınım 1 nci 
maddesi gereğince 120 milyon liraya kadar tono 
çıkarmak salâhiyeti 250 milyon liraya iblâğ 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tera-
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Derlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
Ö. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
B. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
R. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. B. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
O. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEGÎŞTİBİŞÎ 

Yeniden Yapılacak Su îşleri îçin Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet Veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 

sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5259 sayılı Kanunun 'birinci 
maddesi gereğince 120 milyon Jİraya kadar bo
no çıkarmak salâhiyeti her sene ödenecek mik
tarı (40) milyon lirayı aşmamak şartdyle 250 
milyon liraya iblâğ edilmiştir. • 

MADDE 2. — Hülkümetin 2 nci madd«i ajr-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay^ 
nen kabul edBmdstir. 
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Üevre : St 
İçtima: F. S. S A Y I S I : 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Muafiyet
leri Anlaşmasının tasdikına dair kanun lâyihası ve Muvakkat En

cümen mazbatası (1 /26 ) 

T. C. 
Ba§vekâlet M . VI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 2804, 6/2011 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdiki 
hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 23 . 6 . 1954 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, M«nd$ree 

MUClP SEBEPLER LÂYİHASI 

> Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri .arasında Ankara'da cereyan eden mü
zakereler sonunda iki Tarafın salahiyetli temsilcileri tarafından imzalanan bu Anılaşma ile Tür
kiye, Anlatmanın iltk paragrafında 'belirtildiği gibi, Amerika Birleşik Dervletleri tarafındanı veya 
onun namıına müşterek savunma maksatları ile ve Amerika Birleşik 'Devletlerinin) Dış Yardımı 
programları gereğince Türkiye'de yapılacak masraflara Anlaşmanın 2 ve 3 noü paragraflarımda 
zikredilen vergileri, Anlaşmanın Ekindıe belirtilen şümul ve usul dairesinde sirayet ettirmıeımeyi 
kabul etmektedir. Bu1 esas, Amerika Birleşik Devletleri 'tarafından balhis mevzuu maksatlarla 
yapılan masrafların şu veya bu ölçü ve sekilide millî .bütçelere aktarılmadan doğrudan doğruya 
ve noksansız .olarak masraf mevzuunu teşkil eden müşterek savunma işine inkılâJbettirilmesini sağ
lanmaya matuf ve Amerika Birleşik Devletleri mevzuatı ile tatbikına titizlikle gayret sarf olunan 
bir prensibin, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak ve müşterek savunana 
münasebetleri .bakımından tesbitinden ibarettir. 

Anlaşma ve Ek metinlerinin okunmasından da anlaşılacağı veçhile, bu masraflarla ilgili olarak 
Türkiye'ye ithal olunacak maddeler ve 'bu ithaller doilayısiyle gümrüklerde tanzim olunacak ve
sikalar her türlü vergi ve resimlerle ardiye ücretinden muaf tutulaoalktır. Anlaşma ile derpiş olu> 
nan muafiyet sahasıınıın % 90 dan fazlasının Ibu ithali vergi ve resimlerine mütedair bulunduğu 
tahmin olunmaktadır. 3 *•' ^ 

Keza aynı (maksatlarla dâhilde tedarik olunacak eşya dolayısiyle ödenmiş veya ödenımesi 
ieabedecek imalât Muamele Vergisi, Ekde belirtilen hallere göre, muafiyet veya kabul' olunan 
usul dairesinde hesabedilerefc masrafı yapan şahıs veya ımafcamıa Hükümetçe iade okunmak su
retiyle mevzuuıbahis masraflara sirayet ettiıilmiyeoektir. 

Damga resmi, 'harçlar, devlet ve belediyelerce alman elektrik ve havagazi istihlâk vergileri, 
belediyelerce alman motor, kazan, ilân tellallık ve liman işgal resimleri ile iskele, rıhtım, kanal 
ve saire ile ilgili müruriye resimlerinin ve meraki bi bahriyeden alman resimlerin masraflara sirayeti 
muafiyet tatbiki suretiyle, teligraf ve telefon ücretleri üzerinden ödenen Müdafaa Vergisi, 
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sıhhiye resimleri ile denizde can ve mal 'korunmasına anütaallik 'hizmetler dolayısiyle alınan, resim 
ve ücretlerin masrafı yapan §ahıs( veya makama Hükümetçe iadesi veya ödenmesi suretiyle masraf
lara sirayeti önlenecektir. 

Türkiye'nin dahilî istihlâke yeterliğini veya sair Sebepleri göz önünde bulundurarak tatbik et
memek hakkı mahfuz olmak üzere şeker istihlâk Vergisi ile mamul tütün ve içkilere mütedair in
hisar resimleri ile Müdafaa Vergisi 'hakkında muafiyet uygulanacaktır. 

Yukarda zikrolunan vergilerle ilgili olarak Anlaşma'da yer alan hükümler Anlaşma tarihinden 
sonra yapılacak masraflara tatbik olunacaktır. 

Masrafların mevzuunu teşkil eden idleri Türkiye'de yapacak olan şirket ve şahıslara Amerika 
Birleşik Devletlerince ödenecek ücret önceden mukarrer bir usul ile net olarak taahhüdedilmiş 
bulunduğuna ve Türkiye için tefrik 'olunan masraf veya yardım payından ödenmekte olduğuna gö
re bu şahıs vte şirketlerden alınacak (Mir ve Kurumlar vergilerinin de bu masraflara sirayet 
edeceği müşahede olunmuş ve memleketimizde (müesses vergi 'adaleline halel getirmiyecek (bir ölçü 
ve usul dairesinde Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyeti! şirket ve şahısların Anlaşma mevzuuna 
giren işler dolayısiyle vâki kazançları (Mir ve Kurumlar vergilerinden beri bulundurulmuştur. 

Anlaşma ve Ekinde sıözü edilen muafiyet ve istisnalar ile ilgili tatbikatın suhuletle yürütül
mesini temime matuf diğer hükümler de yer almıştır. 

Bu arada bilhassa vergi mevzuatımızda vukubulacak tadiller dolayısiyle hâsıl olacak yeni 
durumlar önünde anlaşmaya hâkim olan prensip tatbikatının sekteye uğramaması için Tarafların 
yeni durumu gözden geçirerek sözü edilen prensibe en uygun kararları alması ve bu kararların da 
süratle tatbik edilmesi icabetmektedir. Ana vergi kanunlarının metinlerinde hususi ve muvakkat 
hallere münhasır anlaşmaları tasdik eden kanunlar hakkındaki hükümlerin yer alması doğru olmı-
yacağmdan bahis mevzuu ahvalde, bu Anlaşmanın tatbikatı dolayısiyle Hükümete 2 . V I I . 1953 
tarihli ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müşterek enfrastrüktür programı gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işleri hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinde yer alan 
salâhiyete müşabih bir yetkinin tanınması yerinde görülmüş ve bu cihet kanun lâyihasının 2 nci 
maddesinde tesbit ve tasrih edilmiştir. Lâyihanın sözü edilen maddesinde aynı zamanda bu Anlaşma^ 
ve ekinin tatbikini teshil ve derpiş olunan usulleri ıslah maksadiyle Tarafların alınmasına lüzum 
görecekleri tedbirlerin de yeni bir kanun ısdarmalüzum kalmaksızın yürürlüğe sokulması derpiş 
edilmiştir. 

Lâyihanın 1 nci maddesi Anlaşmanın tasdikma, 2 nci maddesi yukardaki paragrafta belirtilen 
sebeplere binaen Hükümete tanınması gereken yetkiye, 3 ncü maddesi kanunun yürürlük tarihine, 
4 ncü maddesi de yürütme yetkisine aittir. 

( S. Sayısı : 21) 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B.M.M. 
Muvakkat Encümen 25 . VI . 1954 

Esas No. 1/26 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tas-
dikma dair kanun lâyihası Muvakkat Encüme
nimizde Hariciye, Gümrük ve inhisarlar ve Ma
liye vekâletleri mümessilleri hazır oldukları 
halde incelendi. 

Müşterek savunma maksadına matuf olarak 
Amerika Birleşik Devletleri Dış Yardım Fonun
dan memleketimize yapılacak masrafların ver
giden muaf tutulmasını ve yardımların vergi 
yoliyle Devlet Bütçesine aksettirilmeksizin tah
sis mahalline sarfını istihdaf eden Anlaşma mu
afiyet hükümlerinin tatbikinin saha ve şümulü
nü tesbit etmektedir. 

Lâyihanın 2 nci maddesi : Anlaşmanın 8 ve 
11 nci fıkraları ile ek hükümleri gereğince Tür
kiye ile Amerika Birleşik Devletleri yetkili ma
kamları arasında yapılacak görüşmelerin neti
celerine mütedair mukarreratı tatbik etmek 

için îcra Vekilleri Heyetine salâhiyet vermek
tedir. 

Anlaşma ve eklerinin tasdiki ile Hükümete 
salâhiyet verilmesini derpiş eden lâyiha Encü-
menimizce aynen ve ittifakla kabul edilmiş
tir. 

(Kanun lâyihatsı, işin ehemmiyietine binaen, 
•takdimen ve müstacelen .gftrüş/ülmesd temenni
siyle Umumi Heyetin Yüksek Tasvibine arz 
olunımıak üzere Reisliğe sunulur. 

'Muvakkat Em. 
Reisi M. Muharriri Kâtip 
Bursa ilzmlir Istadbul 

II. Köymen €. Bahan H. Hüsman 
Trabzon Gazianteb Sanısun 

M. Goloğlu S. İnal H. Üzer 
Erzurum Hakkâri Çankırı 

S. Erduman Ü. Seven T. Uygur 

( S. Sayısı : 21) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın* 
daki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikma 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Müşterek savunma maksadiyle 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya 
onun namına Türkiye'de yapılacak masraflara 
vergi sirayet ettirilmemesi hakkındaki 23 Hazi
ran 1954 tarihli «Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması 
ve eki» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Anlaşmanın 8 ve 11 nci fık
raları ile ek hükümleri gereğince Türkiye ve' Ame
rika Birleşik Devletleri yetkili makamları arasın
da yapılacak görüşmelerin neticelerine mütedair 
mukarreratı tatbik etmeye icra Vekilleri Heyeti 
salâhiyettardır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Bagvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili Devlet Vekili 

M. Sarol O. Kapanı 
Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
O. §. Çiçekdağ E. Menderes 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

N. Gedik F. Köprülü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
H. Polatkan C. yardımcı 
Nafıa Vekili İktisat ve Ticaret Vekili 
K. Zeyünoğlu 8. Yırcalı 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili 
, Dr. B. Üz 

Ziraat Vekili Münakalât Vekili 
Uf. ökmen M. Çavuşoğlu 

Çalışma Vekili İşletmeler Vekili 
B. Erkmen F. Çelikbaş 

( S. Sayısı : 21 ) 
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TÜRKİYE İLE AMERİKA BÎRLEŞlK DEVLETLERİ ARASINDA VERGİ MUAFİYET
LERİ ANLAŞMASI 

Kuzey Atlantik Andlaşması gereğince deruhde ettikleri vecibeler çerçevesi dâhilinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, müşterek savunma için Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılan masrafları ilgilendirebileceği nispette, 
Türk vergileri mevzuunda aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

1 — Türkiye Hükümeti tarafından, aşağıda ikinci ve üçücü fıkralarda tadat olunan Türk 
vergi, munzam vergi, resim, hare ve ücretlerden muafiyet sağlanacaktır. Bu vergi muafiyeti, 
Amerika Birleşik Devletlerinin her hangi bir dış yardım programı gereğince yapacağı masraflar 
da dâhil olmak üzere, müşterek savunma gayreti uğrunda eşya, tesisat ve hizmetler için Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına Türkiye'de yapılan bütün masraflara tatbik 
edilecektir. 

2 — Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılan ve yukardaki 1 nci 
fıkrada mevzuubahs edilen masraflara aşağıdaki Türk vergi ve resimleri sirayet ettirilmiyecektir: 

(a) Türkiye'ye ithal olunan eşyadan ve bu ithalât dolayısiyle alman vergi, resim ve ücretler. 
(b) Muamele Vergisi. 
(c) Nakliyat resmi. 
(d) Harçlar ve damga resmi. 
(e) Elektrik cereyanı ve havagazı istihlâki üzerinden alman Devlet ve Belediye vergileri ve 

bunların zamları. 
(f) Kazan ve motörlerden belediyelerce alman resimler. 
(g) Dahilde tedarik olunan akar yakıtlar üzerinden alman vergiler. 
(h) Telgraf ve Telefon ücretleri üzerinden alman Millî Savunma Vergisi. 
(i) Gemi ve uçaklar dolayısiyle liman ve hava meydanlarında alman resim ve ücretler. 
(j) Belediyelerce alman ilân ve tellallık resimleri. 
(k) Şeker istihlâk Vergisi. 
(1) Mamul tütün ve içkilerden alman İnhisar Resmi, Müdafaa ve Hususi İstihlâk vergileri. 

3 — Amerika Birleşik Devletleri tarafından vej^a onun namına yapılan ve yukarda 1 nci fıkrada 
zikrolunan masraflara Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetindeki şirket ve şahıslardan veya bunlar 
tarafından istihdam olunan Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetindeki fertlerden alınan Gelir ve Ku
rumlar vergileri de sirayet ettirilmiyecektir. 

4 — Yukarda 2 nci ve 3 neü fıkralarda tadat olunan vergi, munzam vergi, resim, hare ve üc
retlerden muafiyet sağlanması hususunda tatbik olunacak usuller ve işbu muafiyetin şümulü bu 
Anlaşmanın ekinde tesbit olunmuştur. 

5 — Muafiyet, Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edilen mukaveleler dolayısiyle, 
mütaahhitler veya bunlara karşı taahhüde girişmiş ikinci mütaahhitler tarafından yapılan mas
raflar ile ilgili olarak, yukarda 2 nci ve 3 ncü fıkralarda tadat olunan, eğer mevcut ise, vergi, 
munzam vergi, resim, hare ve ücretlere de şâmil olacaktır. 

6 — İşbu Anlaşma hükümleri fertler tarafından yapılan masraflara tesir etmiyeceği gibi, iş
bu Anlaşma çerçevesine girmekle beraber mubayaa ve ihaleye salahiyetli bir memur veya Ameri
ka Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına mukavele akdine usulüne uygun olarak yet-

• kili kılınmış diğer bir şahıs tarafından akdedilmiş bir mukaveleye dayanmıyan küçük masraflara 
da tatbik olunmıyacaktır. . 

7 — Sarfiyatın Türkiye Hükümeti tarafından' yapıldığı ve bilâhara tamamen veya kısmen Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetince Türkiye Hükümetine ödendiği, Enfrastrüktür ve benzeri 

( S. Sayısı : 21 ) , 
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programlara gelince, bu masraflara Amerika Birleşik Devletlerinin iştirak hissesinin Anlaşmanın 
2 nci fıkrasında zikredilen vergi ve resimlerle bu Anlaşmanın 8 nci fıkrası gereğince masraflara 
sirayet ettirilen bilâhara kabul olunabilecek diğer vergi ve resimler düşüldükten sonra kalan 
bir meblâğ olarak ödenmesini mümkün kılacak usuller tesbit ve tatbik olunacaktır. 

8 —• işbu Anlaşmada sarahaten masraflara sirayeti önlenmemiş olan ve işbu Anlaşmada der
piş edilen Amerika Birleşik Devletleri masrafları kategorilerine kabili tatbik telâkki edilebilecek 
Türk vergi, munzam vergi, resim, hare ve ücretleri hakkında iki Hükümet, bu gibi vergilerden 
muafiyet tanımmasınıın işhu Anlaşmaya esas teşkil eden prensiplere uygun olup olmadığı husu
sunda müzakerede ıbuılun!acakla>rdiır. Uygun olduğu neticesine varıldığı takdirde, iki Hükümet, 
iAmerika Birleşik Devletleri Hükümetine işbu Anlaşmada derpiş edilenlere müşabih münasip 
tbir muafiyet sağlanması için usuller ihdasına girişeceklerdir. 

9 — işbu Anlaşma, Türkiye Hükümeti tarafından mevcut anlaşmalar ve mevcut Türk mev
duatı ile sağlanan diğer her hangi bir vergi muafiyetine tesir etmek maksadiyle yapılmadığı 
«gibi, 19 Haziran 1961 tarihinde Londra'da imzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasıı Kuvvetlerinin 
Statüsüne mütedair Sözleşme de işbu Anlaşmaya tesir etmiy e çektir. 

10 — İşbu Anlaşma sosyal emniyet ve fertlerin istihdamı ile ilgili diğer yardımlardan mu
afiyet sağlaımi'yacafctır. 

11 — Türkiye Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti işıbu Anlaşmamın, ihtiva 
ettiği prensipler gereğince ve sadece Anlaşmada derpiş edilen maksatlar için müessir bir şekilde 
tatbikim sağlamak üzere iş ^binliği yapacaklar ve gerekli tedbirleri alacaklardır. 

12 — Bu Anlaşma mucibince tanınacak muafiyet işbu Anlaşma tarihinden sonra yapılacak bü
tün masraflara tatbik edilecektir. 

Yukarıdaki hususları tasdikan, iki Hükümetin hu maksatla salâhiyattar kılınmış bulunan 
(mümessilleri işbu Anılaşmayı imzalamışlardır. 

Ankara'da, Haziran 1954 tarihinde, her ikisi de aynı derecede mntelber olmak üzere Türkçe 
ve İngilizce lisanlarında iki nüsha olarak yapılamıştır. 

'Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

F. Köprülü Avra M. Warren 

( S. Sayısı : 21 ) 
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îşbu Ek, Anlaşmanın bir cüz'ü olup, Anlaşmanın 4 ncü fıkrası hükümleri gereğince, 2 nci ve 
3 ncü fıkralarında tadat olunan vergi, munzam vergi, resim, hare ve ücretlerin dayandıkları 
Türk kanunlarının tarih ve numaraları ile bunlar hakkında Anlaşma ile kabul olunan muafiyetin 
şümulü ve bunların masraflara sirayetini önlemek için tatbik olunacak usuller aşağıda gösteril
miştir. »-M- "-

1. — Türkiye'ye ithal olunan eşyadan veya eşyanın Türkiye'ye ithali dolayısiyle alman vergî, 
resim ve ücretler : 

(a) Gümrük Vergisi : (11 . V . 1949 tarihli ve 5383 sayılı ve 26 . II . 1954 tarihli ve 6290 sayrlı 
kanunlar ve bunların ek ve tadilleri) 

(b) Gümrük Vergisinden Belediye Hissesi : (9 . VI I . 1948 tarihli ve 5237 sayılı ve 1 1 . V . 1949 
tarihli ve 5383 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri) 

(c) İthalât Muamele Vergisi : (4 . VI . 194G tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri) 
(d) Rıhtım Resmi : (16 . V I I I . 1951 tarihli ve 5842 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri) 
(e) Petrol ve müştaklarından alman İstihlâk Vergisi : ( 17 .VI . 1930 tarihli ve 1718 sayılı 

Kanun ve ek ve tadilleri) 
(f) Akar yakıtlardan alman Yol Vergisi : (22 . I I . 1952 tarihli ve 5889 sayılı Kanun ve ek ve 

tadilleri) 
(g) Gümrüklerde kullanılan bâzı vesikalara yapıştırılan Müdafaa Pulu : (3 .V.1931 tarihli 

ve 2456 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri) 
(h) Bu vesikalarla ilgili Damga Resmi : (29. V . 1928 tarihli ve 1324 sayılı Kanun ve ek ve 

tadilleri) 
(i) Gümrük Ardiye Ücreti : (11. V . 1949 tarihli ve 5383 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri) 
Müşterek savunma maksadiyle Türkiye'ye ithal 'olunacak eşyamın nerv'd ve miktları ekin 18 nci 

maddesinde zikredilen Türk makamına, bunları ithal eden Amerika Birleşik Devletleri makamları 
veya Amerika Birleşik Devletleri ile mukavelesi bulunan mütaahhit veya ikinci mütaahhit veya 
Amerika Birleşik Devletleri hesabına masrafa yetkili Türk makamınca beyan olunur. Bu malûmatı 
muhtevi beyanname mıevzuubahs ithalâtın Anlaşma hükümleri gereğince vergiden muaf tutulaca
ğını tasrih ettiği ıgibi !bu <bteyannameye eşyanın orijinal faturaları veya Ibunlarm tasdikli suretleri 
ile mümkün olduğu takdirde ve iki Hükümetin emniyeti bakımından mahzurlu değilse yapılacak 
işin plânları, projeleri, mukaveleleri ve şartnaımeleri eklenir. Bu beyannamenin sözü edilen Türk 
makamınca tasdikli bir nüshası gümrük makam'larına ilbraz ve eşya yukarda yazılı vergi, resim 

ve ücretlerden muaf olarak Türkiye'ye ithalolunacakti'r. Şurası mukarrerdir ki, işlbu frkranın 
şümulüne giren vergi muafiyeti, Türkiye haricinde mu!bayaa edilip Türkiye'ye ithal olunan 
eşya ıhususunda da muafiyeti tazani'mun eder. 

Müşterek savunma ile ilgili işe lüzumlu yabancı menşeli eşyanın Türkiye dâhilinde tedarikine 
lüzum 'hâsıl olduğu ahvalde şu 'esaslara uyulacaktır : Yalbancı menşeli eşya dâhilde bu işin tica
reti ile uğraşan müesseelerden ıbüyük miktarlarda yeni olarak satınalmmış bulunduğu takdirde eş
yayı satan müessese veya ithalin yapıldığı gümrük kayıtlarından bu eşya için ithal sırasında 
ödenmiş yukarda yazılı vergi, resim ve ücretin tutarı mümkün olduğu nispette hesap olunacak 
ilgili Amerika Birleşik Devletleri makamına veya ana izafetle mütaafhhide Türkiye Hükümetince iade 
olunacaktır. Bu suretle tedarik olunan eşyanın işbu Anlaşmada derpiş olunan 'gayelere lüzumu ve' 
miktarının işe yeterliği Ekin 18 nei maddesinde zikrolunan Türk makamı tarafından, ve alıcının 
vereceği beyanname ile 'bundan evvelki fıkrada derpiş edildiği veçhile eklenecek vesaika müsteni
den tasdik olunacaktır. 

Bu esaslar akar yakıttan gayri eşyaya münhasır olup dâhilde tedarik olunacak akar yakıtla
ra ait viergilerle ilgili hususlar aşağıda 9 neu fıkrada belirtilmiştir. 

Bu usuller, müşterek müdafaa maksadiyle ihtiyaç görülen eşyanın süratle tedarikind teminen, 
Türk gümrüklerince uygulanmakta olan diğer usullerle <hteımâh'enlk olarak tatbik olunacaktır. 

( S. Sayısı : 21) 



2. — imalât Muamele Vergisi (4 . VI . 1940 'tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri). 
(a) Amerika Birleşi'k Devletleri Hükümetinin veya ona izafetle ibir mütaıahhidin başkalarına 

teslimatta bulunmaksızın münhasıran 'müşterek savunma mevzuunu teşkil eden işte kullanılmak 
üzerer Türkiye 'de bizzat yapacakları imalât Muamele Vergisinin şümulüne ginen işler dolayısiy-
le ödenmesi gereken Muamele Ve^gisinedn muaf olacaktır. 

(b) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya ona izafetle bir inşaat mütaahhidi arafından 
müşterek savunma maksadiyle dâhilde imâl edilmiş maddeler satın alındığı takdirde, bunların 
Muamele Vergisine tâbi tutulmuş olanlarının Muamele Vergileri şu suretle tesfbit ve Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine veya inşaat mütaahhidine iade olunacaktır. Sınai müessesenin mu
amele vergili satış fiyatı içinde Muamele Vergisi, maddenin tâbi bulunduğu nispete göre halen 

12,5 *15 18 
şu nispetlerle ifade edilir : , , Muamele Vergisine tâbi tutulmuş yerli mamuller 

112,5 115 118 
için ödenen Muamele Vergisi, mamulü imal eden sınai müesseselerin vergili toptan satış bedelle
rine, mamullerin tâbi bulunduğu vergi nispetlerine göre yukarda belirtilen nispetler tatbik edil
mek suretiyle bulunabilecektir. Bu maddeleri satmalanlar o maddeyi hangi sınai müesseseden sa-
tınaldıklarını, bu maddelerin o müesseselerden vâki teslimleri için Muamele Vergisi ödenmiş 
olup olmadığını tevsik edecek vesaiki da temin edip iade olunacak verginin hesabını bunlarla 
tevsik edeceklerdir. Bu eşya doğrudan doğruya imali yapan sınai müesseseden satmalmmayıp 
da o türlü eşyanın ticaretiyle uğraşan ticarethanelerden büyük miktarlarda satmalmdığı ahval
de de tüccarın bu malı imali yapan sınai müesseseden hangi fiyatla satmaldığmm yukarda belirti
len unsurlar bakımından tevsiki lâzımdır, ta ki yukarda gösterilen nispetlerin tatbik olunacağı, 
sınai müessesenin vergili toptan satış fiyatı bulunabilsin. 

3 — Nakliyat Resmi. (10 Nisan 1340 hicri tarihli ve 472 sayılı ve 17 . V . 1940 tarihli ve 3828 
sayılı kanunlarla ek ve tadilleri) 

Müşterek savunma faaliyetleri ile ilgili eşyanın Türkiye'de vapur ve terenlerle nakli dolayı-
siyle ödenecek Nakliyat Resmi Amerika Birleşik Devletleri makamları veya ona izafetle mütaah-
hit tarafından nakliyat müesseselerinden alınıp muhafaza olunacak vesaikle tevsik olunmak su
retiyle hesap ve Türkiye Hükümetince ilgili Amerika Birleşik Devletleri makamına veya mütaah-
hide iade olunacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince İşbu Anlaşmada derpiş olunduğu veçhile müşterek 
savunma işleriyle resmen vazifelendirilen personelin Türk şehirleri arasında tren ve vapurlarla 
ve bu işlerle ilgili olarak yapacakları seyahatler dolayısiyle ödenecek Nakliyat Resmi de aynı su
retle tevsik olunmak şartiyle Türkiye Hükümetince iade olunacaktır. 

4 — Harçlar (25 . II . 1952 tarihli ve 5887 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan harç
lar ve bunların ek ve tadilleri.) 

Bu Anlaşmanın şümulüne giren müşterek savunma maksatları ile yapılan masraflarla ilgili 
muameleler, mütaallik bulunduğu vesikada tasrih edilmek kaydiyle, harçtan müstesna olarak ya
pılacaktır. 

5 — Damga Resmi (29 . V . 1928 tarihli ve 1324 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) 
Mündericatında münhasıran bu Anlaşmanın şümulüne giren müşterek savunma maksatları ile 

yapılan masraflarla ilgili bulunduğu tasrih edilmek şartiyle, Türkiye'de veya hariçte tanzim edil
miş olan evrak, senetler ve ilânlar damga Resminden müstesna olacaktır. 

6 — Devletçe alman elektrik ve havagazı istihlâk vergileri (17 . VI . 1930 tarihli ve 1718 
sayılı Kanun ile ek ve tâdilleri) 

Müşterek savunmanın icabettirdiği tesisatın inşası, bakımı ve işletilmesinde istihlâk oluna
cak elektrik ve havagazı Devlet tarafından alınmakta olan istihlâk Vergisinden müstesna ola-
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eaktır. Tesisat sahasındaki meskenlerde istihlâk olunan elektrik ve havagazı da bu hükmün şü
mulüne dâhildir. 

7 — Belediyelerce alınan elektrik ve havagazı İstihlâk vergisi. (9 . VII . 1948 tarihli ve 5237 
sayılı Kanunla ek ve tadilleri). 

Yukarıdaki 6 ncı fıkrada belirtilen şartlar dairesib.de istihlâk olunan elektrik ve havagazı 
belediyelerce alman istihlâk Vergisi ile zamlarmdan da müstesna olacaktır. 

8 — Belediyelerce alınan motor ve kazan Resmi (9 . VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Kanun 
ile ek ve tâdilleri). 

Münhasıran müşterek savunma maksadiyle yapılan masraflar ile ilgili işlerde muharrik kuvvet 
olarak kullanılacak motörlerle tuharlı kazanlar, belediyelerce alman ruhsat Resminden ve zamlarm
dan müstesna olacaktır. 

9 — Dâhilde tedarik olunacak akar - yakıtlardan alman vergi ve resimler (Ek'in 1 inci fıkra
sında zikredilen kanunlar ile 9 . VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ve Ek ve tadilleri) 

Müşterek savunma maksadiyle yapılan masraflarla ilgili işlere lüzumlu akar yakıtların ver
gisiz ithali prensibi Anlaşmanın 2 nci fıkrasının a) bendinde ve Ek'in 1 nci fıkrasında yer almış
tır. Anlaşmanın 2 g) fıkrasında yer alan hüküm ise mezkûr prensibi tamamlayıcı bir hükümdür. 
Bu hükme göre: 

(a) NATO Silâhlı Kuvvetler Statüsü Sözleşmesinde ve buna müzeyyel anlaşmalarda tarif 
olunduğu veçhile, Amerika Birleşik Devletleri Askerî kuvvet ve sivil unsur mensupları bulunan 
Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetli personelin resmî vazifeleriyle ilgili hizmetler dolayısiyle ya
pacakları seyahatlerde kullandıkları taşıtlar için perakende olarak satın alacakları akar yakıt ko
nusunda, halen memleketimizdeki yabancı elçilik mensupları ile askerî heyetlerin istifade ettik
leri usuller tatbik edilmek suretiyle, ödenmesi melhuz vergiler bertaraf edilecektir. 

(b) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya onun namına inşaat mütaahhidi tarafından mün
hasıran müşterek savunma ile ilgili işlerde kullanılmak üzere, Ekin 1. nci fıkrası ile derpiş olunan 
usuller dairesinde büyük miktarda tedarik edilen akar yakıt kâfi gelmediği veya ihtiyacın süratle te
mini zarureti hâsıl olan ahvalde lüzumlu akar yakıt Türkiye'deki tevzi müesseselerinin önceden tesbit 
edilecek depolardan, perakende olmamak üzere, hâsıl olan ihtiyaca tekabül edecek miktarlarda, el
çilikler hakkında uygulanan usul dairesinde vergisiz olarak tedarik olunabilecektir. 

Ekin 18. nci fıkrasında zikredilen Türk makamı muafen ithâl olunan akar yakıtların miktarını 
da göz önünde bulundurarak bu fıkrada derpiş olunan usul dairesinde tedarik olunan akar yakıtların 
bilfiil müşterek savunma ihtiyaçlarına tekabül etmesini temin edecektir. 

(c) Dâhilde istihsal olunacak akar yakıtlar müşterek savunma maksadiyle kullanılmak üzere 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya ona izafetle inşaat mütaahhidi tarafından, istihsali ya
pan müesseselerden vergisiz olarak alınacaktır. Ekin 18. nci fıkrasında zikredilen Türk Makamı bu 
suretle tedarik olunan akar yakıtların bilfiil müşterek müdafaa ihtiyaçlarına tekabül etmesini temin 
edecektir. 

10. — Telgraf ve telefon ücretlerinden alman Müdafaa Vergisi: (17 . I I . 1947 tarihli ve 5004 sa
yılı 'Kanun ile ek ve tadilleri). 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya ona izafetle Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetli in
şaat mütaahhitlerinin Müdafaa Vergisine tâbi telgraf ve telefon masraflarına isabet eden ve posta 
idarelerinden alınmış makbuz ve sair vesikalarla tevsik edilen Müdafaa Vergisi Türkiye Hükümetin
ce Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine veya inşaat mütaahhidine iade olunur. 

11. — Gemi ve uçaklar dolayısiyle liman ve hava meydanlarında alınan resim ve ücretler. 
Münhasıran bu Anlaşmanın şümulüne giren müşterek savunma ile ilgili olmak üzere, 

(i) Eşya yüklemek veya boşaltmak, 
(ü) Personel almak veya bırakmak, 
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(iii) Diğer maksatlarla 
Türk limanlarına veya Türk hava meydanlarına gelen gemi ve uçaklarla bu gibi gemi ve uçak

lardan Türk liman ve hava meydanlarımla boşaltılan veya bunlara yüklenen .eşyaya aşağıdaki re
sim ve ücretlerden muafiyet sağlanacaktır: 

!(la) Lüman işgal reisini ( 9 . V I I . 1948 tarihli ve 51237 sayılı Kanun,ile ek Ve tadilleri) 
(!b) M'erakibi bahriyeden alınacak rüsum (15 Nisan 1'338 hicrî tarihli ve 216 sayılı vie- 26 .11 . 

1931 'tarihli ve 1735 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri) 
.(«)• iskele, rıhtım, kanal ve saire ile ilgili müruriye resimleri (8 . VI . 1936 tarihli ve 3004 

sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) 
(,d)< Rüsumu sılhlhiyie (121 Nisan 1340 hicrî tarihli ve 500 sayılı Kanun ile elk ve tadilleri ve 

3 1 . V I I . 1936 tarihli ve 3056 sayılı Kanun) 
Türk makamlarınca mevzuubahs gemilere fiilen ifa edilen hizmetler karşılığı almıaeak ücretler 

işbu muafiylet'in haricin'dedir. 
(e) Fenerler, ziyalı şamandıralar, geçit şamandıraları, tahlisiyehizmetleri, kılavuzluk ve rö

morka j gilbi denizde can ve mal korutnmıaisına mütaallik hikmetlerle ilgili reisim ve ücretler (31. 
VI I . 1936 tarihli ve 3056 sayılı Kanun ve 16. VTII. 1951 tarihli ve 5842 saydı Kanun ile ek ve ta
dilleri) 

Türk makamlarınca metvzuulba'hs gemilerle fiilen ifa edilen hizmetler karşılığı alınacak ücretler 
işlbu muafiyetin haricindedir. 

(f) Hava meydanlarında yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler (14. V I . 1938 tarihli 
ve 3424 sayılı Kanun ile dk ve tadilleri) 

Türk: mıakalmlarınca rnevzuulbahs uçaklara fiilen ifa edilen hizmetDer karşılığı alı/nacak ücretler 
işbu muafiyetin haricindedir. 

Yukarda (a), (lb), (c) ve (f) bentlerinde zikr olunan resüm ve ücretlerin masraflara sirayeti 
muafiyet yoliyle önlenmiştir. Yukarda (d) ve (ıe) bentlerinde zükroluınaınj resim ve ücretlerin 
imıasraflara sirayeti İse bumların Türkiye Hükümetince •bumları ödiyenleırıe iadesi suretiyle önlene
cektir. 

Ekin bu fıkrasınida derpiş olunan moaifiyetler veya iadelerle ilgili hükümler, alâkadar Türk 
makamlarının Türk mevzuatına göre yapmıakla vazifeli 'bulundukları hizmetlerin ifasına mâni ol-
mııyacaktır. • . 

12 — Belediyelerce alman ilân ve Tellallık Resmi (9 . VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Kanun 
ile ek ve tâdilleri) münhasıran müşterek savunma ile ilgili işler dolayısiyle açık eksiltme ile ya
pılacak mubayaalarla açık eksiltme veya" kapalı zarf usuliyle yapılacak ihaleler Belediye Tellal
lık Resminden, ilânlar Belediye îlân Resminden muaf olacaktır. 

13 — Şeker istihlâk vergileri (17 . VI . 1930 tarihli ve 1718 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri). 
Münhasıran Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetti personelin ihtiyacı için lüzumlu tasfiye edil

miş Şeker, Mütehavvil ve Munzam İstihlâk Vergilerinin dâhil edilmiyeceği bir fiyat ile şeker fab
rikalarından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine veya askerî mağazalar, kantinler, subay 
kulüpleri gibi Amerika Birleşik Devletlerinin özel askerî teşekküllerine satılabilecektir. Bu suretle 
satın alınacak şekerin mevzuubahs Amerika Birleşik Devletleri personelinin ihtiyaçlarını karşılıya-
cak miktarda olduğunun Ekin 18 nci fıkrasındaki Türk makamı tarafından tasdiki lâzımdır. Bu 
tasdiki ihtiva eden talepname fabrikalara ibraz olunmadıkça böyle bir satış yapılamaz. 

14 — Mamul tütün ve içkilere ait inhisar Resimleri, Müdafaa Vergisi ve Hususi istihlâk Ver
gisi. (28 . V . 1934 tarihli ve 2460 sayılı, 10 . VI . 1938 tarihli ve 3437 sayılı, 21 . V . 1941 tarihli 
ve 4036 sayılı, ye 8 . VI . 1942 tarihli ve 4250 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadilleri). 

Yukarda 13 ncü fıkrada belirtilen esas ve ölçü dairesinde Türkiye inhisarlar idaresince, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetine veya askerî mağazalar, kantinler, subay kulüpleri gibi Ame
rika BHeşİk Devletlerinin özel askerî teşekküllerine, münhasıran Amerika Birleşip Devletleri per* 
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sonelinin ihtiyacı için, yerli mamul tütünler ve alkollü içkiler, Tekel kârı hariç, İnhisar Resminin, 
Müdafaa Vergisinin ve şarapsa Hususi istihlâk Vergisinin katılmıyacağı bir fiyatla verilebilir. 

15 — Gelir ve Kurumlar vergileri (3 . VI . 1949 tarihli ve 5421 sayılı, 3 . VI . 1949 tarihli' 
ve 5422 sayılı ve 7 . VI . 1949 tarihli ve 5432 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadilleri). 

(a) Anlaşmanın 3 neü fıkrası hükmü mucibince Amerika Birleşik Devletleri Bttkümetin--
ee veya onun namına mütaahhitlerce, Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahıs ve şirketler' 
tarafından yapılan müşterek müdafaa faaliyetleri ile ilgili olmak üzere Türkiye'de ihtiyar olunan? 

masraflara Gelir ve Kurumlar vergileri sirayet lettirilmiyeeektir. Keza sözü geçen şahıs ve şMset- -
iterin istihdaınu ettikleri. kimselerden yine Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetti olanları içim î&tâ--
yar .ettikleri masraflara da Gelir Vergisi sirayet eıttirilmiyecektir. Gelir ve Kurumlar vergileri--
inin alınanı masraflara sirayet ettirilmemesi keyfiyeti aşağıdaki şekilde sağlanacaktır : 

(1) (Müşterek müdafaa işlerini yapanı Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahııs ve şir-•• 
ketlerden, mezkûr işlerinden! dolayı, ibu Anlaşmanın ademi mevcudiyeti Ihalinde tahsili ieafbede- -
cek olan *GheAir ve Kurumlar vergileri: üLe (bunlarla ilgili her türlü para cezaları tahsil olumımııya- -
çaktır. 

(2) Mezkûr şahıs ve şirketler tarafımdan Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli kimselere' 
ödeneni ücret ve serbest meslek kazancıları Gelir 'Vergisinden istisna 'edilecektir. 

,(3)ı Müşterek müdafaa işlerini yapanlar kurum ise, şirket kazaneımklanı Gelir Vergisi na-
ımiyle tevkif at yapmııyacafclardıır. 

'(ıb) Yukardaki (a) (2) ve ('3> bentleri vergi istisnası hükmünü ihtiva ettiklerinden, bu ba
kımdan mezkûr şirket ve şahıslar için ifası gereken feir mecburiyet mevcut değildir. 

(c) 'Yukardaki (a) (1) bendindeki hüküm imezkûr şahıs ve şirketlerin kazançları üzerindem 
hesaplanacak Gelir ve Kurumlar vergilerinin tahsil olunmaması suretiyle masraflara sirayetini 
önlemektedir . Bu itibarla yukardaki (,a) (1) bemdinde zikredilen şahıs vıe şirketlerin Türkiye'de 
sağladıkları kazanç üzerinden bu Anlaşmanıın ademi mevculdiyeti halinde tahsili gerekecek olan 
Gelir ve Kurumlar vergilerinin tahsili safhasına kadar bu fıkranın başlangıcında zikri geçen 
iGeiir ve Kurumlar vergileri ile Vergi Usul kanunlarıınım hükümlerine riayet edeceklerdir. Bil
hassa, mezkûr şahıs ve şirketlerini Türkiye'deki faaliyetleri dolayısiyle kendileriyle iş münasebet
leri idame ettikleri şahıs ve şirketlerle ücret ve serbest meslek kazancı ödemesi yaptıkları kim
selerden Türk kanunlarımla göre vergi mükellefi olanlar hakkında salahiyetli Türk makamlarınca 
istenecek malûmatın (ilgili defter ve vesikalarım ibrazı da dâhil olmak üzere) verilmesi hususun
da olduğu gibi yukarıdaki (a) (2) 'bendi dışımda kalam kimselere yapacakları ücret veya serbest 
meslek kazancı ödemelerine ait vergilerin tevkif ve tediyesi ile ilgili olarak da hu kanunlarım hü
kümleri tatbik 'Olunacaktır. 

(d) 1 Ocak 1950 tarihi ile bu Anlaşmanın tarihi arasımdaki devre zarfımda müşterek mü
dafaa faaliyetleri ile alâkalu olarak Türkiye'de faaliyette bulunmuş olan Amerika Birleşik Dev
letleri tâbiiyetli şahıs ve şirketlerdem bu Anlaşma ile istisnası veya tahsil olunmaması kabul edil-
ırniş bulunan Gelir ve Kurumlar vergileri ile cezaları talebolummııyacağı gibi Amerika Birleşik 
Devletlıerİ! tâbiiyetli kimselere yapılam ücret ve serbest 'meslek kazancı ödemeleri dolayısiyle 
mümasili mülga vergiler ve cezaları da talebolunmıyacak, evvelce tahsil edilmiş bu gibi vergi ve 
cezalar mevcutsa iade olunacak ve mezkûr şahıs ve şirketler bu Anlaşma ile istisnası veya tahsil 
olunmaması kabul edilen Gelir ve Kurumlar vergileri ile mülga vergiler için her hangi bir beyan
name tevdiine veya vesika ibrazına mecbur tutul mıyacaklardır; beanşartki, bu Anlaşma tarihinde 
Türkiye'de müşterek müdafaa faaliyetlerinde bulunan ve 1950 den beri devamlı surette bu nevi 
faaliyetlerde bulunmuş olan şahısı ve şirketlerin 1 Ocak 1950 ile 31 Aralık 1953 tarihleri arasında 
mezkûr faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ait olmak üzfere, Türkiye Maliye Vekâletinin 28 
ve 29 numune numaralı (Gelir* Vergisi beyannamesi) veya (Kurumlar Vergisi beyannamesi) tan
zim ve bu beyannameyi 8 Temmuz 1954 tarihinden evvel ilgili Türk vergi dairesine tevdi (ötme
leri gerekir. 
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Keza 1 Ocak 1950 ile bu Anlaşma tarihi arasındaki devre zarfında Türkiye'de müşterek mü

dafaa faaliyetleri ile alâkalı faaliyette bulunmuş olan Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahıs 
ve şirketler tarafından Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli olmıyan kimselere yapılan ücret ve 
serbest meslek kazancı ödemeleri ile bunlardan kesilen veya kesilmesi icabeden vergileri gösterir 
bir Muhtasar Beyannameyi (Türkiye Maliye Vekâletince yayınlanan 15 numune numaralı beyan
name) bu Anlaşma tarihinden itibaren 6 ay zarfında ilgili Türk vergi dairesine tevdi ettikleri 
takdirde işbu vergilerden dolayı ceza kesilmez ve kesilmiş olan vergi cezalan ite misil zamları ter
kin olunur ve tahsil edilmişse iade edilir. 

16 — İşbu Ek'te zikri geçen kanunlardan her hangi birinin tâdili, ilgası veya yerine diğer bir 
kanun ikamesi halinde, Anlaşmada derpiş olunduğu "Veçhile, vergilerin masraflara sirayetini 
münasip surette önlemek maksadiyle iki Hükümet, Anlaşmanın 8 nci fıkrasında tasrih olunduğu 
veçhile ve aşağıda 18 nci fıkrada zikrolunan makamlar vasıtasiyle istişare edeceklerdir. 

17 — Anlaşmanın ve işbu Ek'in tatbikatı ite ilgili teknik teferruat ve işbu Ek'te tesbit edilen 
usullerde yapılmasına lüzum görülecek değişiklikler, her iki Hükümetin karşılıklı emniyet mülâha
zaları ile lüzum görülecek değişiklikler de dâhil olmak üzere, iki Hükümetin yetkili, makamları 
arasında karşılıklı Anlaşma mevzuu yapılacaktır. 

18 — Anlaşmanın 11 nci fıkrasında derpiş; olunduğu veçhile Anlaşmanın müessir bir şekilde 
tatbikî) bakımından Türkiye Hükümeti için yetkili koordinasyon mercii, 13 Mart 1952 tarihli ve 
3/14591 sayılı îcra Vekilleri Heyeti karariyle teşkil edilmiş bulunan Atlantik Andlaşması Mer
kez Heyetidir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti için yetkili koordinasyon mercii de Amerika Birleşik Dev
letlerinin Ankara'daki Büyük Elçiliğidir. 

Taraflar lüzumunda birbirleriyle istişare ederek bu mercilerin yerine başkalarını ikâme edebilir
ler. 

Zabıt 

Şurası mukarrerdir ki, Anlaşmanın 3 ncü fıkrası Ve ekin 15. a bendi mucibince Gelir ve Ku
rumlar vergileri hususunda kabul edilmiş bulunan muafiyetler, ilerde Anlaşmanın 8 nci fıkrası 
^gereğince aksime ikarşıılıikb bir mutabakata varıılımaadıkça, Türkiye Hükümeti ile aralarında mevcut 
bir mukavele gereğince (Teknik yardım işleri müstesna> Türkiye'de faaliyette bulunan şahıs ve 
şirketler hariç olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahıs ve şirketlere tatbik oluna
caktır. 
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Devre : X A A 
içtima: F. S. S A Y I S I : LJL 

Türk iye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında «Ku
zey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetleri
nin Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikma mütaallik Anlaşmanın 
kabulü hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 

(1 /25) 

T. G. 
Başvekâlet • 24 . Yİ . 1954 

Kanunlar ve Kurarlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2805, 6/2012 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

(Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında «Kuzey Atlantik Andlaşma
sma Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına mütaallik 
Anlaşma) nin kabulü hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 23 . 
VI . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyiha
larının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
• A. Menderes 

«Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, 19 Haziran 1951 tarihli NATO Kuvvetler Sta
tüsü Sözleşmesinin tatbikatına mütedair Anlaşma» hakkında esbabı mucibe lâyihası-

Kuzey Atlantik Andlaşması ile alman taahhütlere uygun olarak, Türkiye ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında, sulhun korunması, müşterek emniyet sisteminin takviyesi ve karşılık
lı müdafaa kabiliyetlerinin tezyidi gayelerine müteveccih yakın bir iş birliği yapılmakta- oldu
ğu malûmdur, ik i Hükümetin dış politikalarında meşhut tam mutabakatın tabiî bir neticesini 
teşkil eden bu iş birliği, Türkiye ve Amerika'nın menfaatlerine olduğu kadar, cihan sulh ve 
emniyetinin tarsinine de hizmet etmektedir. 

Türk - Amerikan iş Birliğinin en iyi ve en müsmir bir şekilde cereyan etmesinin iki mem
leketin müşterek menfaatleri icabı olduğunda mutabık bulunan iki Hükümet, bunu teminen 
mnktazi tedbirlere tevessül eylemişlerdir. Bu medyanda, Kuzey Atlantik Andlaşmasınm ruhu ve 
hassaten 3 ncü maddesinin çerçevesi dâhilinde müşterek müdafaa maksatları için yapılacak faa
liyetler dolayısiyle Amerikan personelinin memleketimizde haiz olacakları statünün, Büyük Mil
let Meclisi tarafından 10 Mart 1954 tarihli 6375 No. lu Kanunla kabul edilmiş bulunan, 19 Ha
ziran 1951 tarihli NATO Sözleşmesi ahkâmına tâbi olacağını kararlaştıran iki Hükümet, iş bu 
Sözleşmenin tatbikatına mütaallik olarak, 'metni melfuf 23 Haziran 1954 tarihli Anlaşmayı im
zalamışlardır. 

işbu Anlaşma : 
1. 19 Haziran 1951 tarihli NATO Sözleşmesinde, nafakası bir kuvvet veya sivil unsur men

subuna terettübeden eş ve çocuklar şeklinde tarif olunan yakın tâbirinin, aile mefhumuna ve 
birliğine uygun bir tarzda genişletilmesine; 
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2. 19 Haziran 1951 tarihli NATO Sözleşmesinin 1. 1 (b) fıkrasında tarif olunan «sivil un

sur mensubu» tâbirinin, Amerikan Askerî Teşkilâtının icaplarına intibak ettirilmesine; 
3. Sivil unsur mensupları ile yakınlara Türk makamatı tarafından ikamet tezkerelerinin bilâ-

harç verilmesine; 
4. Türk ve Amerikan salahiyetli makamlarınca tesbit edilecek mâkul miktarlarda eşya ve mad

delerin, münhasıran Am'erikan personelinin istimal ve istihlâki için askerî mağazalar, kantinler, 
subay kulüpleri gibi, Amerika Birleşik Devletleri özel askerî müesseseleri tarafından, iki tara
fın salahiyetli makamlarının kararlaştıracakları usullere tevfikan, bilârüsum ithal edilebileceğine 
ve bu suretle ithal edilmiş eşya ve maddelerin,iki Devlet makamlarının kararlaştıracakları ma
hallerde bahsi geçen müesseseler tarafından münhasıran Amerikan personeline satılmasına; 

5. Amerikan personelinin memleketimize gelişlerinde zâti ve ev eşyalarını, gelişlerinden iki 
ay evvelinden altı ay sonrasına kadar olan devre içinde bilârüsum ithal edebileceklerine; 

6. Amerikan personelinin bu suretle ithal ettikleri zatî ve ev eşyan ile, 19 Haziran 1951 ta
rihli NATO Sözleşmesi mucibince bilârüsum muvakkaten ithal edebilecekleri şahsi otomobillerini, 
ayni gümrük muafiyetlerinden faydalanan eşhasa Türk vergileri ödemeksizin satabileceklerine; 

7. Sivil unsur mensupları kategorisine dâhil eşhastan muayyen kimselerin Türkiye'de iras 
edecekleri zarar ve hasardan mütevellit tazminat taleplerinin iki Hükümet arasında sureti tes
viyesine ; 

Mütedair hüküml'eri ihtiva eylemektedir. 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek kanuniyet kesbetmiş bulunan yukarda zikri 

geçen 19 Haziran 1951 tarihli NATO Sözleşmesinin Türkiye ile Amerika arasındaki tatbikatına 
taallûk 'eden işbu Anlaşma, iki memleketin yüksek menfaatlerinin nef'ine olarak, müşterek mü
dafaa sahasında iki memleket arasında mevcut iş birliğini teshil ve takviye edecektir. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/25 
Karar No. 3 

25. VI. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında «Kuzey Atlantik Andlaşma-
sma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Sta
tüsüne dair Sözleşme» nin tatbikma mütaallik An
laşmanın kabulü hakkındaki kanun lâyihası Mu
vakkat Encümenimizde ilgili vekâletler mümes
silleri hazır oldukları halde incelendi. 

Türk Amerikan iş birliğinin . icabından ola
rak Türkiye'ye gelecek Amerikan Askerî persone
linin Türkiye'deki statülerini tesbit eden Anlaş
ma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 10 
Mart 1954 tarihinde 6375 sayılı Kanunla tasdik 
edilen Nato Sözleşmesi ile kabul edilen" esasların 
tatbikma mütaallik hususları ihtiva etmektedir. 

Anlaşmanın esasını teşkil eden ve esbabı mu-
eibede 7 madde halinde izah edilen unsurlar 

memleketimizin menfaatlerine uygun mütalâa 
edilerek lâyiha aynen ve ittifakla kabul edilmiş
tir. 

Kanun lâyihası, işin ehemmiyetine 'binaen, 
takdimen ve müfetacelen görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin Yüksek Tasvibine «rz 
olunmak üzere Reisliğe sunulur. 

Muvakkat En. 
Reisi 
'Bursa 

H. Köy men 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Erzurum 

8. Erduman 

M. Muharriri 
İzmir 

C. Baban 
Gazianteb 

8. İnal 
Hakkâri 

Ü. Seven 

Kâtip 
îte'taınlbul 

/ / . Hüsman 
Samsun 
H. Üzer 
Çankırı 

T. Uygur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika. Birleşik Dev
letleri arasında, «Kuzey Atlantik Andlasmasma 
Taraf Devletler Arasında, Kuvvetlerinin Statü 
süne dair Sözleşme» nin tatbikatına mütaallik 

Anlaşma) nm tasdikına dair Kanun lâyihası 

MADDE 1. — 23 Haziran 1954 tarihinde 
Ankara'da imzalanan (Türkiye Cumhuriyeti 
ile Amerika JBirleşik Devletleri arasında, «Ku
zey Atlantik Andlaşmasının Taraf Devletler Ara
sında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» 
nin tatbikatına mütaallik Anlaşma) tasdik olun
muştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE r>. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A, Menderes 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F, R. Zorlu 

Devlet Vekili 
M. S ar ol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Vz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
II, Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
G. yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
F. Çelikbas 
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TÜRKIYE CUMHURIYET! ÎLE AMERÎKA BIRLEŞIK DEVLETLER! ARASINDA, «KUZEY 
ATLANTIK ANDLAŞMASıNA TARAF DEVLETLER ARASıNDA, KUVVETLERININ STA

TÜSÜNE DAIR SÖZLEŞME» NLN TATBIKATıNA MÜTAALLLK ANLAŞMA 

19 Haziran 1951 tarihli «Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında, Kuvvetlerinin 
Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatı için iki Hükümet aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

1. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir kuvvetinin veya sivil unsurunun herhangi bir mensu
bunun hışmı olup, Amerika Birleşik Devletleri kanuunlarma veya nizamlarına göre nafakası o 
mensuba terettübeden ve bilfiil onunla birlikte ikamet eden bütün şahıslar da, Amerika Birleşik 
Devletleri vatandaşı olmıyanlar müstesna, «yakın» addedilecek ve her bakımdan, yukarda mezkûr 
NATO Sözleşmesinin 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (O) bendinde tarif edilen şahıslar gibi 
muamele göreceklerdir. 

2. — Yukarda mezkûr NATO Sözleşmesinin ve işbu Anlaşma hükümlerinin tatbikatı bakımından, 
Amerika Birleşik Devletleri silâhlı kuvvetlerinin, yukarda zikri geçen NATO Sözleşmesinin I - 1° 
(b) maddesinde yazılı olduğu veçhile, «hizmetinde bulunan» şahıslar, mezkûr maddenin diğer şart
ları mahfuz kalmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri askerî teşkilâtının, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti devairinin, askerî mağazaların ve askerî personelin istirahatine mahsus mü
esseselerin memur ve müstahdemlerini, Kızılhaç ve Birleşik Hizmetler Teşkilâtı (USO) persone
lini ve Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri hesabına iş gören mütaahhitlerin Türkiye'deki 
Amerika Birleşik Devletleri Askerî Teşkilâtı nezdine tâyin olunmuş teknik mümessillerini ihtiva 
edecektir. Bütün bu şahıslar Amerika Birleşik Devletleri Askerî kanunlarına tabidirler, ilerde, 
muayyen başka kategori eşhas mevzubahis olursa, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, onla
rın da bu fıkraya ithal edilmeleri hususunu Türkiye Hükümeti makamlariyle müzakere etmek 
arzusundadır. 

3 — Sivil unsur mensuplarına ve işbu Anlaşmanın 1 nci fıkrası ile NATO Kuvvetlerinin Sta
tüsüne mütedair Sözleşmenin I nci maddesinin 1 nci fıkrasının (c) bendinde tarif olunan yakın
lara, ikamet tezkereleri, bu tezkerelerin itası için yapılan idari masraflar hariç, bilâharç verile
cektir. 

4 — Askerî mağazalar, kantinler, subay kulüpleri gibi Amerika Birleşik Devletlerinin özel 
askerî müesseseleri tarafından doğrudan doğruya ve münhasıran Amerika Birleşik Devletleri per
sonelinin istimali için hariçten getirtilecek mâkul miktarlarda erzak, maddeler, ve diğer eşyanın, 
yukarda mezkûr NATO Sözleşmesinin XI nci maddesinin 4 ncü fıkrasına müsteniden, ilgili 
Türk makamları ile kararlaştırılacak esaslar dahilinde, bilârüsüm ithali hususunda Taraflar ara
sında mutabık kalınmıştır. Şurası mukarrerdir ki, bu erzak, maddeler ve diğer eşya, Amerika 
Birleşik Devletlerinin yetkili bir memuru tarafından, mutabık kalman şekilde tevsik olunacak ve 
yukarda zikredilen esaslara tevfikan tanzim edilecek vesikalara uygunluğunu tahkik için Türk 
gümrüklerinin muayenesine tâbi olacaktır. Kezalik, askerî mağazalar, kantinler, subay kulüpleri 
gibi, Amerika Birleşik Devletleri özel askerî müesseselerinin mutabık kalman mahallerde ruhsat, 
teftiş, vergi ve tekâliften muaf olarak faaliyette bulunmalarına müsaade edilmesi hususunda mu
tabık kalınmıştır. Nevileri salahiyetli Türk ve Amerikan makamlarınca kararlaştırılacak mad
deler, Amerika Birleşik Devletlerinin bu resmî müesseseleri tarafından yalnız, Amerika Birleşik 
Devletlerinin salahiyetli personeline satılabilecektir, işbu uruadde hükümleri gereğince satılmış 
eşyanın, ımezkûr müessesıeılerden ımubayaatta bulunmalarına müsaade edilmıemiş olan şahıslara 
tekrar satılmasını veya her hangi bir surette devrini ve umumiyetle Ibu madde ile 'bahşedilen ko
laylıkların suiistimalini önlemek içini Amerika Birleşik Devletleri askerî makamları, salahiyetli 
Türk makamlariyle iş birliği yapmak suretiyle gerekli idari tedbirleri 'alacaklarıdır. 

5 — Zatî eşya ile ev eşyasının Gümrük Resminden muaf olarak ithali 'bakımından yukarda 
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mezkûr NATO Sözlcışmıesinin XI nci (maddesinin tatbikatımda, bu ığibi /eşyamın, alâkalı şahsım 
veya yakınlar inin muvasalatlarından iki ay evvelinden altı ay sonrasıına kadar olan müddet 
zarfında bilârüsum ithaline mıü&aaide edilmesi mukarrerdir. 

6 — Gümrük Resmi muafiyetinden faydalanan şahıslar arasımda vukdbulaoak zatî 'eşya ile, ev 
eşyasınun ve otomobileıriın satışlarn Türk vergilerine tabi değildir. 

7 — Şurası mukarrerdir ki, yukarıdaki 2 nci fılkra şümulüne »giren ve maaş veya ücretleri 
Amerika Birleşik Devletleri Müdafaa Nezaretime tahsis lolunmuş ödeneklerden tediye ediimiyen 
şahıslarım Türkiye'de iras edecekleri zarar ve hasar, bahsi geçen NATO 'Sözleşmesinin VIII nci 
maddesimde tesıbit edilen şartlar dâhilimde, bu zarar ve hasar için tazminat taleibinde bulunan 
şahsı ıtatmin edecek bir meblâğın tediyesini icabettindiği takdirde, Türkiye Hükümeti hu gibi 
mebaliği ödiyecektir. Bu gibi melbaliğin Türkiye Hükümetine iadesine mütaaUifk usuller iki Hü
kümet arıaısımda hususi bir Anlaşma mevzuu teşkil ledecaktir. 

Yufeardafci hususları tasdikan, iki Hükümetin bu maksatla salâhiyettar kıılunmış ıbuHunan mü-
messillıeırf işbu Anılaşmayı imzalamışlardır. 

Ankara 'da 1954 yılı Haziran .ayımım yirmi üçüncü gününde, her ikisi ide aynı derecede muuteber 
olmak üzere, Türkçe ve ingilizce lisanlarında iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adıma 
Avra M. Warren . F. Köprülü .-..;. 

•••»—*»>»«-«^--<»-
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Bevre : X 
İçtima: F. S. S A Y I S I : 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinin mazbataları 

(1 /19 ) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . VI . 1951 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/1463 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad

delerinin kaldırılmasına dair Adliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 12.6.1954 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederin:. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

21 Şubat 1950 tarihinden beri meriyette bulunan Milletvekilleri Seçimi Kanununun tadili mucip 
bâzı esaslı noksanları ihtiva ettiği, bilhassa son mebus seçimleri vesilesiyle tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Memleketin içtimai bünyesini siyasi ahlâkını yalandan alâkadar eden bu noksanlardan, halen müs
taceliyet arzetnıiyen bir kısmı üzerinde esaslı çalışmalara devam edilmekle beraber, süratle tashihi 
lüzumlu görülen diğer bir kısım mahzurların^ bir an evvel tashihi gayesiyle, bu tasarı hazırlan
mışı ir. 

Seçim, memlekette faaliyette bulunan siyasi partilerin, kendi programlarının tatbiki mevzuunda, 
millet huzurunda mücadeleleri ve binnetice Devlet ve Hükümet hizmetini en iyi şekilde ifa edecek
lerin millet tarafından intihabını temin eden bir vasıta olarak kabul edildiğine göre, partilerin bu 
mücadelede dah'a doğrusu iktidarı elde etme yolundaki bu gayretlerinde muvaffakiyetlerini temin 
edecek her türlü imkânı hazırlamakta mutlak bir rekabete girişmeleri tabiî görülmektedir. 

Bu mücadelede, hiçtir tarafı iltizam etmeksizin tam bir bitaraflık içerisinde âmme hizmet
lerinin aksamadan yürümesini temin ile mükellef bulunan ve bir istikrar unsuru olmaları icabeden 
memurlar camiasının, gerek seçimler sırasında ve gerekse seçimlerden evvel ve sonraki hizmet 
seneleri içerisinde, her türlü politika cereyanlarından uzak kalarak, sadece kendilerine tevdi 
edilen âmme hizmetinin selâmetle ifası düşüncesiyle hareket etmeleri zaruridir. 

Nitekim; bu maksadı temin için Memurin Kanununun 9 ncu maddesine memurların siyasetle 
iştigal edemiyecekleri hakkında bir hüküm de konuluma bulunmaktidır. 

Memurin Kanununun memurları siyasete karışmaktan meneden bu hükmü ile, memu
riyetle alâkkaları kesilmemiş olmasma rağmen, mebus namzedi olarak seçim mücadelesine imkân 
veren mer'i Seçim Kanununun 35 nci maddesi hükmü arasında tam bir zıddiyet mevcuttur. 

Seçim Kanununun memurların seçime iştirakini mümkün kılan bu hükmü muvacehesinde rea-
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litenin ne şekilde cereyan ettiği ve bu halin, âmme hizmetlerinin ifasında esasi] bir istikrar 
unsuru olmaları icabeden memurlara kargı, vatandaşların beslemeleri zaruri olan itimat ve emniye
tin nasıl sarsıldığı son seçim münasebetiyle bir kere daha görülmüştür. 

Devlet mekanizmasında mühim bir mevki işgal eden yüksek dereceli bir memur her hangi bir 
siyasi parti namzedi olarak seçime girmek istediği takdirde, bu memurun, seçimlere takaddüm eden 
devrede, mebus olma yolundaki gayesini tahakkuk ettirmek için, kendisine emanet edilen âmme hiz
metlerinin icaplarını bir tarafa bırakacağı gibi, daha da ileri giderek, memuriyetinin kendisine bah
şedeceği salâhiyet ve imkânları kötüye de kullanmaktan çek'inmiyecektir. 

Seçim mücadelesinin fiilen başladığı günlerde de, mensup olduğu partinin programını, hizmet 
anlayışını benimsemiş ve kendisini o partinin hizmetine sevk etmiş bir insan olarak ve bu hüviyet
le bu partinin görüşlerini medih ve 'ilân ve müdafaa ile kalmıyacak, mukabil partinin prensip 
ve icraatını da en şiddetli şekilde tenkidedecektir. 

•Bu memur, mebus seçildiği takdirde ımesele yoktur. Fakat seçimi kazanamayıp vazifesi ba
şına döndüğü zaman, pTıemsip'lerini, programını, icraatını beğenımediğini, bütün seçim mücade
lesi müddetince meydanlarda ve 'toplantılarda alenen söylediği ibir Hükümetin safittida, evvel
ce ihmal ve hattâ bazaın suiistimali ettiği âmme hizmetler inin ifasına tekrar iştirak 'edecektir ki, 
iktidar partisinin programımı tahakkuk 'ettirilme, hususunda •mesuliyet yüklemımıiş olan İbir veki
lin, muhalif bir görüşe sahip olduğunu bildiği bu memurla nasıl iş birliği yapabileceği ve onun, 
kendi gayret ve faaliyetlerini baltalamıyacağına, nasıl inanabileceği şayanı teemmül bir keyfi
yettir. 

Hâdise, memur zümresine dâhil olmakla beraber, ifa ettikleri hizmet bakımından üzerinde 
ehemımiyeitle durulması icaibedem hâkimler cephesinden1 daha çok mühimdir. 

'Meımılekette adalet tevzii gibi en kutsi bir vazife ile tavzif edilmiş bulumam ve âmme vicda
nında, bitaraflıkları hususunda, eser hailinde dahi doğacak bir şüphe, memleketin içtimai bün
yesini kökünden sarsacak derecede ehemmiyetli olan hâkimler zümresinin, faal politikaya atıla
rak namzetliklerini koyup seçim mücadelesine girmeleri, (büsbütün 'başka bir ehemmiyet arız eder. 

Hâkimin, kendisini günlük politika ve dedikoduların üstünde tutması, her türlü tesir ve nü
fuzdan uzak bulunduğu hususunda, vatandaşıın vicdanlında mutlak bir itimat yaratmış olması 
adaletin itam teminatıdır. 

'Bu vasıfları haiz olması icabeden bir hâkimin, günlük politikaya karışarak siyasi görüş ve 
düşüncelerini açılkça ilıân ve müdafaa ve hattâ diğer partinin görüş ve düşüncelerine' hücum 
ettikten sonra tekrar adalet kürsüsüne, dönüşünde, mahkemesiyle alâkalı şu veya bu partili va
tandaşın vicdanında, (bitaraflığı hakkında kanaat temin etmesi cidden güçtür. 

'Memurların vazıifeleriyle bağlılıklarının devam ettiği ibir sırada; seçime iştiraklerinden doğan 
mahzurlar etrafındaki hu dbjektif ımüıtalâalardan sonra, biraz da seçiım esnası/nida vukua gelen 
endişe doğurucu realiteler üzerimde de durmakta faydalı olacaktır. 

Mebus olmaya karar verem bâzı memurların, uhdelerime mevdu âmme hizmetini bir propagan
da vesilesi yaparak, kanunların tatbikmda, en hafif mânasiyle, tarafgirlik ettikleri görülmüştür 

•Sırf mebus seçilme yi '.temin .maksadiyie haksuz yere Hükümete hücum etmek ve hakikatlarT 
inkârı etmekle kalmamış, memuriyet sıfatları dolayısiyle muttali .oldukları hususları, efkârı umu-
miyeyi aldatacak şekilde açıklamakta mahzur .görımemişlerdir. 

Bu hallerin memurluk sıfatiyle kabili telif olmaktan ne derece uzak bulunduğu izahtan vareste
dir. Bu duruma göz yumulduğu takdirde memleketimizde âmme hizmetinin ifa vasıtası olan Devlet 
memurluğunun, temelli bir meslek olma mahiyetini kaybedeceğinde şüphe yoktur. Hulâsa; Devlet me
murluğu ile politikanın bir arada yürümesine imkân mutasavver değildir. Siyasi hayatta talihini 
denemek istiyen bir memurun, seçimlerden muayyen bir müddet evvel, bu sıfattan tecerrüt ede
rek, kendisini tam mânasiyle siyasi hayata vermesi zaruridir. Nitekim, yukarda arz edilen bu mah
surlar, bâzı memleketlerde de müşahade edilerek, memurların memuriyet sıfatları üzerlerinde kal
dıkça seçime girmeleri yasak edilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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işte bu düşünce ve müşahedelerin ışığı altında hareket edilerek, âmme hizmetlerinin aksamadan 

yürümesini teminle mükellef olan ve istikrar unsuru olmaları ve mutlak bir bitaraflığı muhafaza et
meleri, memleketin yüksek menfaatleri icabından bulunan memurların her türlü dedikodu ve şaibe
den uzak kalmalarını temin gayesiyle Seçim Kanununa aşağıdaki hükümler konulmuştur. 

a) Hâkimler ve hâkim sınıfından sayılanlar da dâhil olmak üzere, Devlet, vilâyet, özel idare 
ve belediyelerde çalışan memurlarla hizmetlilerin, genel ve ara seçimlerin başlangıcından altı ay 
önce, seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimlerinin vaktinden evvel yapılmasına karar veril
mesi halinde ise, yenilenmenin ve kararın ilânından başlıyarak yedi gün içinde istifa etmedikçe 
hiç bir seçim bölgesinden • namzetliklerini koyamıyacakları kabul edilmiştir. (Madde 35 fık
ra 6). 

b) Memurin Kanununun 9 ncu maddesinde; memurların siyasetle iştigalleri menedilmiş ve 
bu memnuiyete riayetsizliğin müeyyidesi de gösterilmiş ise de, bu hükmün, bugünkü ihti
yaçları karşılayacak mahiyet ve sarahatte olmadığını tatbikat göstermiş bulunmaktadır. Filha
kika, memurların şu veya bu partiyi iltizam eder şekilde hareket etmeleri, propaganda yap
maları, bir partinin prügram ve hareket tarzlarını övmeleri millî iradeyi teşviş eden ve asla 
tecvizi caiz olmıyan bir keyfiyettir. Bu bakımdan memurların her türlü siyasi parti ve cereyan
larla münasebetlerine mâni olmak gayesiyle, yeni 45 nci madde tedvin ve 135 nci maddeye de 
müeyyidesi ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

c) Keza, memurları her türlü şaibe ve şüpheden uzak tutma gayesiyle, bu zümrenin seçimler
de, hiçbir suretle faal rol almamaları derpiş edilerek, 71 nci maddenin son fıkrasına, bunların 
sandık kumulu başkanlıklarına dahi seçilemiyecekleri hakkında hüküm konulmuştur. 

Son seçimlerde meydana çıkan ve üzerinde ehemmiyetle durulması icabeden mevzulardan bi
risi de, muhtelif siyasi partilerin yoklamalarına girip de kazanamıyan veya namzet gösterimli.-' 
yenlerin durumudur. ^ 

Siyasi partilerin namzetlik yoklamasına girip kazanamıyan veya partilerin salahiyetli organ-k 
l an tarafından namzet gösterilmiyen kimselerin, diğer partilerden birinin listesinde veya müsta
kil olarak namzetliğini koyması hususu, vatandaşlar üzerinde çok menfi .tesirler bırakmakta ve 
umumi ahlâk telâkkilerine mugayir bir hareket olarak kabul edilmektedir. 

Filhakika bir partinin siyasi kanaatini benimsiyerek onun bünyesine girip yoklamalara da iş
tirak ettiği halde kazanamaması üzerine, çok yakın olan bu siyasi mazisini unutarak, diğer bir 
parti listesine girivermesi veya müstakil olarak o partiye karşı mücadele etmesi, gelişip inkişaf 
etmesine titizlikle gayret ettiğimiz genç demokrasimizin istikbali ve kökleşmesi zaruri olan siyasi 
ahlâk bakımından ,tecviz edilecek bir keyfiyet sayılamaz. 

Bu düşünce iledir ki 35 nci maddeye ilâve edilen yeni bir fıkra ile, bu husus önlenmiş 'bu
lunmaktadır. (Madde 35 fıkra 2). 

Seçim Kanununda müşaihede edilen mahzurların en mühimlerinden Ibirisini ele, radyo ile pro
paganda mevzuu teşkil etmektedir. 

Âmme hizmetine tahsis 'edilen ve Devlet sesini aksettirmesi icabeden Devlet Radyosundan 
seçim propagandası vesilesiyle, Devlet otorite ve emniyetini z<a'£a uğratacak ve siyasi »ahlâkı 
bozacak mahiyette konuşmalara müsaade edilmesinin memleket menfaatlerine aykırı olduğu, son 
seçim münasebetiyle yapılan radyo konuşmalaırı açıkça 'göstermiş ibulunmaktadır. 

Parti mümessillerinin kendilerine ayrılan saatler içinde yaptıkları konuşmalarla, büyük bir 
ekseriyetin seçerek iş başına getirdiği Devlet ve Hükümet Mümessilleri (rozetli asilzadeler, horoz 
sınıfı, kıravatlı eşkıyalar, aldatıcılar, kaatiller, hainler, hırsızlar, partizanlar, vurguncular, hovar
da, mesuliyet ve ciddiyet duygusundan uzak, aihlâk kaidelerini reddeden, çılgın, ağızdan çıkanı 
kulağı işitmez, hezeyan savurucu, en akılsız mugalatacı) insanlar olarak gösterilmiş ve ordu ile 
Hükümetin arasını açıcı şekilde, tertipler ilâve edilmiştir. 

Vatandaşlarda teessür ve tstırap tevlideden bu şekildeki konuşmaların seçim propagandası ile ve 
ahlâk kaideleriyle hiçbir alâkası bulunmadığı izahtan varestedir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Devlet radyosunun bu şekildeki bir propagandaya âlet edilmesine hiçbir vicdan sahibi razı 

olamaz. 
Radyo konuşmalarının evvelden kontrolü bir sansör mahiyetini arzedeceği için tatbiki doğru 

görülmediği gibi konuşanları bundan menedecek bir sistemin tatbiki da mümkün olamamaktadır. 
Her ne kadar neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümlar hakkımdaki 6334 sayılı Kanun 

hükümlerine istinaden suç mahiyetini taşıyacak bu gibi konuşmaların failleri hakkında cezai takibatta 
bulunmak hatıra gelebilirse de, konuşanların cezalandırılması bu konuşmaların efkârı umumiye üze
rinde husule getirdiği kötü tesirleri silmeye, bilhassa seçim zamanları gibi heyecanın kesif olduğu ve 
âni tesiri itibariyle tashihi imkânlarının hemen hemen mevcut olmadığı bir zamanda, kâfi bir vasıta 
olmaktan uzaktır. 

Esasen, 'açık ve kapalı yer toplantılarında konuşmalar, afişler, matbualar ve sair vasıtalarla kâfi 
miktarda .seçim propajgantlası yapılabildiğine göre Devlet hizmetline ayrılan radyonun ayrıca bir 
seçim propaganda vasrtası olaran 'kullanılmasında hiç'bir zaruret görülmemektedir. Bu sebeple, 
Seçim Kanununun nadyo ile propagandaya imik ân veren 45 - 48 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

îfa edilen âmme hizmetinin her vesile ile umumi efkâra arz edilmesi zarureti ve vazife sahİp-
lerd için de bunun 'bir mecburiyet teşkil etmesi, 'demokratik rejimlerin ana prensiplerindendir. 
Devamlı şekilde ifa edilen bu hizmet neticelerinin Türk Milletine duyurulmasının seçimler müna-
(se'be'ti ile dahi geciktirilmesini haklı gösterecek mâkul 4>ir se'bep bulunamaz. 

Bu vazifenin yerine getirilmesi, Devlet ve Hükümet sıfatının -tabiî bir iealbıdır. 
Bu itibarla kanunun yeni 46 ncı maddesi, buna imkân verecek şekilde hazırlanmıştır. 
Demokrasimizin inkişafı ve bilhassa siyasi ah'lâkın köklesin esi mevzuunda, üzerinde durulması 

ica'beden meselelerden biri de, karma oy pusulaları işidir. 
'. Her ne pahasına olursa olsun, mebus olmak hırsı ile veya gizli emeller peşinde ve yıkıcı bir 
zihniyetle hareket eden bâzı kimselerin, her hangi bir siyasi partinin belli alâmetlerini kullanmak 
ye baş tarafına o parti namzetlerinden bir kısmını yazmak ve alt tarafında da bu parti ile alâ-

' kası bulunmıyan şahısları ilâve etmek suretiyle, geniş bir vatandaş kitlesini aldatıp onları ka-
, naatleri hilâfına oy vermeye sürükledikleri son seçimlerde mükerreren müşahede edilmiş bir 
keyfiyettir. i , . 

Seçim emniyetinin temininde en mühim unsur, vatandaşın türlü müdahale ve tesirden fızade 
şekilde ve sadece vicdanının sesine uyarak reyini serbestçe kullanabilmesidir. 

Bu mülâhaza iledir ki, Seçim Kanununun oy puslalarma taallûk eden 109 ve 110 ncu mad
delerinde bâzı değişiklikler yapılarak, seçime iştirak eden partiler tarafından gösterilen namzet
lerden veya müstakillen namzetliğini koyanlardan terkip edilmiş matbu ve}^a daktilo veya baş
ka bir aletle yazılıp teksir edilmiş oy puslalarının muteber olmıyacağı ve ayrıca seçime iştirak 
eden partilerin kendi işaretlerini taşıyan matbu listeler üzerinde tadilât yapılamıyacağı hususu 
temin edilmiştir. 

Şu ciheti derhal tebarüz ettirmek yerinde olur ki, bu hükümle, vatandaşın rey hakkına her 
hangi bir tecavüz asla mevzuubahis değildir. 

Vatandaşın reyini her hangi bir parti lehine kullanması mümkün olduğu gibi muhtelif parti
ler listelerinde yer almış veya müstakillen namzetliklerini koymuş şahısları muhtevi bir liste 
yapmak suretiyle reyini kullanması da mümkündür. 

Ancak bu şekilde karma bir liste kullanırken türlü düşünce ve entrikalarla hazırlanmış ve 
başka bir şahsın iradesi mahsulü olarak ortaya sürülmüş bir listeyi değil, tamamiyle vicdanı ile 
başbaşa kalarak ve serbest iradesi mahsulü olarak kendi yazdığı veya yazdırdığı bir listeyi kul
lanması imkânı sağlanmıştır. 

Kanunun bu tadili vesilesiyle tatbikatta tereddüt uyandıran bir hususun da tavzihi lüzumlu 
görülerek 166 ncı maddeye, seçim işlerinde vazife alan vekâletlerin merkezlerinde bu maksatla 
kurulan bürolarda çalışacak memur ve hizmetlilerin ücretlerinin ödenmesini temin edecek daha 
açık bir hüküm ilâve edilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 



— 5 — 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. $£. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/19 
Karar No. 7 

21 .VI . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair olan kanun lâyihası, Adliye 
Vekilinin iştirakiyle encümenimizde müzakere 
edildi : 

Hükümetin mucip sebeplerinde de belirtildi
ği üzere, Seçim Kanununda bilhassa son Mebus 
Seçimleri vesilesiyle ortaya çıkan ve bir an ev
vel tashihi lâzım ve mümkün görülen noksanların 
giderilmesi gayesini istihdaf eden tadil tasarısı
nın dayandığı ana fikirler encümenimiz ekseriye-
tince şayanı kabul görülmüştür. 

Bu fikirler kısaca şu şekilde ifade olunabilir: 
1. Memurların siyaset dışı durumlarının, 

seçim bakımından da, tarsin ve takviyesi; 
2. Siyasi ahlâka aykırı ve âmme vicdanını 

ağır surette müteessir eden hareketlerin önlen
mesi; 

3. Seçimlerin irade serbestîsine meçhul ve 
şüpheli unsurlar tarafından hileli yollarla tesir 
yapılmasına imkân veren gediklerin kapatılması; 

Bu esaslar, hâdise ve tecrübelerin doğurduğu 
zaruretlerin bir ifadesi olmakla kalmayıp, genç 
demokrasimizin salim ve sıhhatli bir şekilde in
kişafının başlıca şartlarından olan sağlam bir si
yasi ahlâkın tesis ve muhafazası endişe ve ihti
yacından da mülhem olmuştur. 

A) Memurların siyasetle iştigali mevcut 
ve m'er'i mevzuatımızla esasen memnu bulun
maktadır. Tam mânasiyle siyasetle iştigal de
mek olan ve memuru seçim mücadelesinin orta
sına atan mebus adaylığını bu memnuiyetle te
life imkân yoktur. Memurların memuriyet sı
fatları baki kaldığı halde aday olabilmelerine 
müsaade eden bugünkü Seçim Kanunumuz Me
murin Kanununda mevcut umumi memnuiyet 
hükmüne seçim zamanı için bir nevi istisna ta
nımaktadır. Halbuki memurların siyasetle işti
galinden doğan mahzurlar bilhassa seçim za
manlarında kendilerini daha şiddetle hissettir-
mektediler. Çok partili demokratik rejimde 
âmme hizm'eti ifa eden uzuvların tarafsız kal

maları lüzumu aşikârdır. Mebus adayı olarak 
taraflardan birini alenen tutan bir memurun, 
bilâhara hakikaten tarafsızlığa avdet ve onu 
muhafaza etmesi mümkün olsa bile, vatandaş 
nazarında kendisini bir tarafın adamı olmak 
şüphesinden kurtarması pek müşkül olacaktır. 
Memurun gerçekte tarafsız olması kâfi değil
dir; vatandaşın onun tarafsızlığından asla şüp
he etmemesi de lâzımdır. Bu itibarla memurla
rın mebus adayı olabilmesi için muayyen bir 
müddet evvel memuriyetten ayrılmaları mecbu
riyetini vaz'eden tadil teklifi g'erçek bir lüzu
mun ifadesi olduğu gibi, Memurin Kanununda 
zaten mevcut olan memnuiyet hükmünü teyit 
ve tarsinden başka bir mahiyet arz etmez. Bu 
hükmün memurun seçilme hakkını iptal ettiği 
ve bu itibarla Anayasaya aykırı olduğu da id
dia edilemez. Zira memura aday olabilmesi için, 
Anayasa takyitleri dışında, kendi iradesiyle 
yerine getiremiyeceği bir şart dermeyan ede
memekte ve siyasi hayata mebus olarak girmek 
istiyen bir memur, zamanında istifa etmek şar-
tiyle, adaylığını istediği şekilde koymak imkâ
nına malik bulunmaktadır. 

Kaldı ki,, mer'i Seçim Kanunumuzda askerî 
şahıslar hakkında mevcut olan tamamiyle aynı 
mahiyeteki tahdidin Anayasaya aykırılığı asla 
iddia edilmemiştir. Bu sebeplerle encümenimi
zin ekseriyeti Hükümet teklifini yerinde görmüş 
ve Devlet iktisadi Teşekkülleri memur ve hizmet
lilerini de hükmün şümulüne alacak şekilde bir 
ilâve ile aynen kabul etmiştir. 

Tadil teklifinde kaldırılan 45 nci maddenin 
yerine ikame edilen yeni 45 nci madde de memur
ların siyasetle iştigali memnuiyetini tavzih ve 
teyit eder mahiyette görülmüş ve ayni mucip se
beplerle ve teklifin esas ve ruhuna dokunmıyan 
bir ifade değişikliği ile kabul edilmiştir. 

71 nci maddeye memurların sandık kurulu 
başkanlığına seçilemiyeceklerine dair ilâvesi tek-. 
lif edilen hüküm de aynı prensibin zaruri bir ne
ticesidir. Tatbikatta sandık kurulu başkanı olan 
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memurların bir tarafı tutar şekilde hareket ettik
leri veya en aşağı bununla itham edildikleri gö
rülmüştür. Memurların haklı veya haksız böyle 
bir şaibe ve töhmet altında bırakılmalarını kül
liyen önliyecek olan ve bu bakımdan memuru hi
maye eder mahiyete bulunan Hükümet teklifi en-
cümenimizce tamamen yerinde görülmüştür. 

B) Bir siyasi partiye intisap ve onun me
bus adaylığını kabul ederek muayyen bir prog
rama bağlılığını millet huzurunda alenen ifade 
etmiş olan bir kimsenin diğer bir siyasi parti 
listesinde de aday gösterilmeyi kabul etmesi siya
si ahlâk ve ciddiyetle kabili telif bir hareket de
ğildir. Şümullendirildiği takdirde ancak seçmen 
kütlesinin prensip ve programa kıymet vermiye-
ceği faraziyesine istinadedebilecek ve millet ira
desinin tecellisini hiçbir müspet ve yapıcı yola 
götürmiyecek olan böyle bir hareketin önlenme
sini derpiş eden tadil teklifi aynen kabul edil
miştir. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat et
miş bulunan bir kimse de, o parti listesindıe yer 
alamamış olsa bile, muayyen bir siyasi kanaata 
mensubiyetini alenen ifade etmiş demektir. Bu 
kanaatin değişmesini mucip hiçbir hal ve şart ta-
haddüs etmeden bir gün evvel taraftarı olduğu 
ve zaferi içim mücadeleyi taahhüt ettiği partiye 
karşı cephe alm&k bir hasis ve şahs: emel uğrun
da bütün siyasi ahlâk kaidelerini çiğnemekten 
başka bir mâna ifade etmez ve bu hal vatandaşlar 
üzerinde elbette çok menfi tesirler yaratır. Gerçi 
ahlâk kaidelerinim cümlesinin kanunlla müeyyi-
delendirilmesi muvafık ve mümkün değilse de, 
âmme vicdanını toptan ve çok ağır surette müte
essir eden ahlâka mugayir hareketlerin, zararı âm 
'tevliıdetm eleri bakımından, s .idece ferdî vic
dan müeyyidesine 'terk «dilmesinden cemiyet 
için büyük mfahzurlar doğacağı da aşikârdır. 
Kendi ananelerini yaratmak devresinde bulunan 
genç demokrasimizin, suimisal teşkil ederek kötü 
itiyatların, ıteesis'üsüne yol açacak olan bu gibi ha
reketlerle şîmdiden; rahnedar ve cerihadar olma
sını önliyecek tedbirleri almak bir vazifedir. Bu 
itibarla bir siyasi partiye adaylık için müracaat 
edip de o plarti listesinde yer alan uyan kimseler 
hakkındaki Hükümet teklifi esasa müessir olmı-
yan ifade değişikliği ile kabul edilmiştir. 

Devlet Radyosunun siyasi partiler arasındaki 

seçim mücadelesine âlet olmaktan kurtarılmasını 
tazammun edem 45, 46, 47 ve 48 nci maddelerin 
kaldırılması ve Hükümet icraatının vatandaşa 
duyurulması hususunu propaganda mevzuunun 
dışında bırakan yeni 46 ncı maddenin ilâvesi 
hakkında Hükümet lâyihasında tafsilen izah edi
len ve mazbatada tekrarına lüzum görülmiyen 
mucip sebepler encümenimizin ekseriyetince ta
mamen varit görülmüş ve t u husustaki Hükü
met teklifleri kabul edilmiştir. 

C) -(Son mebus seçimlerinde müşahede edi
len uygunsuzluklardan biri de, matbu veya tek
sir edilmiş hileli karma listelerin geniş öl
çüde dağıtılarak seçmen vatandaşların iğfali
ne teşebbüs edilmiş olmasıdır. Yalnız siyasi ah
lâk bakımından tecvizi gayrikabil âdi bir seçim 
hilesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda gizli 
ve şüpheli unsurların yıkıcı maksatlarına ko
laylıkla alet edebilecekleri bu karma liste oyu
nuna bir nihayet vermek* üzere Hükümetçe 109 
ve 110 ncu maddelerde yapılması teklif edi
len değişiklikler encümenimizce muvafık mü
talâa edilmiştir. Encümende cereyan eden mü-
zakerat sırasında ehemmiyetle tebarüz ettiril
diğine göre, bu tadilât ile vatandaşın rey hür
riyetine en küçük bir tecavüz asla bahis mev
zuu değildir. Her seçmen muhtelif partilere 
mensup adaylardan veya bunlarla müstakil 
adaylardan istediği şekilde bir karma listeyi 
gerek kendisi tertip etmek ve gerek itimadetti-
ği diğer tdrine yazdırmak suretiyle reyini di
lediği gibi kullanmakta tamamiyle serbest kal
maktadır. Menedilmek istenen hususa, seçmen 
vatandaşın dilediği adaya rey verebilmesi de
ğil, bu rey verebilme hürriyet ve iradesinin 
başka ve meçhul bir irade tarafından teşviş ve 
ifoadma teşebbüs edilmesidir. Bu böyle olduğu
na ve esasen mer'i Seçim Kanununda matbu aday 
listelerini vatandaş oyuna resmen arz etmek hak
kı ancak siyasi partilere tanınmış bulunduğuna 
-göre, getirilen hükümler seçim sistemimizle de 
bir1 tearuz teşkil etmemektedir. Bu itibarla encü
menimiz Hükümet teklifini 109 ncu maddeye 
bir kelime ilâvesiyle ve 110 ncu maddedeki fık
rayı da 'tavzihe medaır ifade değişikliğiyle kabul 
etmiş ve bu hükümlerin zaruri bir neticesi olarak 
89 ncu maddede mütenazır bir tadil yapılma
sını ayrıca lüzumlu görmüştür. 
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Seçim giderlerine mütaallik olan 166 ncı 

maddeye tatbikatta tereddüt uyandıran bir 
hususun tavzihi maksadiyle Hükümetçe ilâvesi 
teklif edilen ve seçim işlerinde vazife alan ve
kâletlerin merkezlerinde bu maksatla kurulan 
bürolarda çalışacak memur ve hizmetlilerin üc
retlerinin ödenmesini temin eden hüküm En-
cümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihası yukarda arz edilen deği
şikliklerle Eneümenimizce ekseriyetle kabul 
edilmiş olmakla havalesi gereğince Teşkilâtı 
Esasiye Encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisvekili 
Ankara 

Â. Benderlioğlu 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Yalım 

Amasya 
M. Zer en 

Bu M. M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Amasya 
K. Eren 

Çanakkale 
8. Karanahçt 

Çoruh 
35 nci maddedeki müs

takillere ait fıkraya 
muhalifim 

Z. Ural 
Gümüşane 

/ . H. Baykal 

Kars 
Tasarının tümüne 

muhalifim 
T. Göle 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Konya 
M. Keskin 

İmzada bulunmadı 
Niğde 

C. Kavurmacıoğlu 
imzada bulunmadı 

Denizli 
A. H. Sancar 

İzmir 
35 ve 45 nci maddelere 

muhalifim 
P. Arat 

Kars 
Lâyihanın ruh ve 

maksadına muhalifim' 
M. Hazer 
Kırşehir 

Muhalifim 
T. Taşer 
Konya 

M. R. özal 
İmzada bulunmadı 

Ordu 
F. Boztepe 

Seyhan Trabzon Uşak 
A. Kınık P. Sanaç Y. Aysal 
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Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye En. 28 .VI. 1954 

Esas No. 1/19 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayılı .'Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
•35, 71, 8:9, 109, 110, 135 ve 166 meı maddelerinin 
değiştirilmesine, 45 ve 46 nci maddelerinin 
(kaldırılaraık yerlerine yeni maddeler konulma-
sana dair Hükümet tarafından hazırlanıp Da
hiliye Encümenince tetkik edildikten sonra ha
valesi 'gereğince Encümenimize gelmiş bulunan 
teklif Başvekil» ve Adliye Vekilinin huzuriyle 
müzakere edilmiştir. 

Hemen hemen tamamen Teşkilâtı Esasiye 
hukukiyle alâkadar mevzuları ihtiva eden bu 
(teklifin Dahiliye Encümeninin kabul.ettiği me
tin üzerinde yapılan müzakeresinde : 

A) 'Türk vatandaşımın mıehus seçime hakkı; 
(B)< 'Türk vatandaşımın-mıebusseçikrıe hakkı; 
C) (Me'bus namzedi tâyininde partilerin 

hakları; 
D) 'Türk vatandaşının mebus seçtirebilme 

hakkı/; 
E) İMİebus seçimi müessesei hukufciyesi 

muvacehesinde Türk vatandaşının hukukunun, 
Türk cemiyeti siyasiyesimim yüksek hak ve men
faatlerine göre sureti telifi; 

iMevzularınm Teşkilâtı Esasiye hukuku mu
vacehesinde hudut ve şümulleri derinliğinle ve 
'genişliğine konuşulup ve görüşülmüştür. 

Dahiliye Encüm,eniinin kabul ettiği 35 nci 
maddenin ilk tadil fıkrasınıın getirdiği hükmün; 
.namzedin hukukunu tahdidettiği, memleket 
menfaatlerinin icaibattirebileceği1 bir koalisyona 
ımıâni olduğu, bu suretle partilerin haklarını 
da tahdideylediği ve böylece de Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 12 nci maddesinin hükümleri
me hir tearuz teşkil eylediği yolundaki fikir
lerle, hu fıkra hükmünün hiçbir suretle Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 12 nci (maddesinin hü
kümlerine birf tearuz teşkil eyliyemiyeceği, 
bir şahsın «mütaaddit partilerin namzet listesi
ne girebilmesinin (gerek mjeımıleketin yüksek 
menfaatleri bakımından ve gerekse umumi ah
lâk prensipleri veçhesinden şayanı kaıbuıl olamı-
y a cağı, ayrı ayrı programları bulunan parti

lere aynı zamanda intisabın mantık ve ahlâk 
cephesinden merdut olduğu, me'bus namzedine 
böyle bir hakkın tanınmasıının siyasi ahlâk his
leriyle memleket menfaatlerini • haleldar eyliye-
ceği, böyle bir memnuiyetin vatandaş haklarına 
bir tearuz teşkil eyliyemiyeceği, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun Türk vatandaşlarına mutlak 
ve hudutsuz bir hak tanımadığı bütün ferdî 
hak ve hürriyetlerin hududunu devletin hak ve 
menfaatleriyle mahdut olup hiçbir suretle ve 
hiçbir mülâhaza ile bunun tecavüz edilemiyece-
ği, yolundaki mütalâaların karşılaşması netice
sinde encümen ekseriyetinin fikri evvelâ bu fık
ranın tayyiyle eski hükmün ipkası suretinde 
tecelli etmiş fakat mütaakıp tadil tekliflerinin 
kabulü üzerine bu ret keyfiyetinin kabul edi
len prensiplerle tearuz teşkil eylediği ileri sü
rülerek takriri müzakere yapılmış ve neticede 
Dahiliye Encümeninin kabul eylemiş olduğu ta
dil metni ekseriyetle kabul olunmuştur. 

35 nci maddenin 2 nci tadil fıkrası leh ve 
aleyhte birçok hukuki mütalâaların serdine se
bep olmuştur. Teşkilâtı Esasiya Kanununun 12 
nci maddesi hükmünü tadadi mahiyette kabul 
ederek bunların haricinde her hangi bir mem-
nuiyet hükmünün tedvininin Teşkilâtı Esasiye 
Hukukunun aday vatandaşa tanıdığı seçilme 
hakkından onu mahrum edeceği, partilerin iç
tüzüklerine müdahale imkânsızlığı ve aday tes-
bitindeki mutlak salâhiyetleri" karşısında bu 
madde hükmiyle vatandaşın seçilmek hakkının 
tamamen nezedilmiş olacağı, nevema hukuku 
medeniyeden iskat gibi bir netice tevlit eyli-
yeceği ve bu itibarla bu fıkranın Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa muhalif olduğu yolunda hu
lâsa edilebilecek fikirlerle, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 nci maddesi hükmünün bu mad
dede tadat edilen haller haricinde hiçbir suret
le vatandaşın mebus olabilmek hakkının tahdit 
edilemiyeceği mânasına kabulünün mümkün ol
madığı, 12 nci maddenin 11 nci madde ile bir
likte mütalâası'icabeylediği ve bu suretle 12 nci 
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madde hükümlerinin tadadi olmayıp mebuslu
ğun mutlak butlanına mütaallik hükümleri ih
tiva ettiğinin tezahür eyliyeceği, kuruluş te
mellerinden biri inkılâpçılık olan ve her gün 
tekâmül yolunda hamleler yapmakta bulunan 
Türk Cemiyeti siyasiyesinin yüksek menfaat ve 
icaplarına göre vaz'edilecek hükümlerin hiçbir 
zaman vatandaşa bahşedilmiş bir hakkın tah
dit veya istirdadı mahiyetinde kabul olunamı -
yacağı, programını evvelce ilân ederek memle
ket hizmeti hususundaki düşüncelerini açıkça 
ifade etmiş bulunan bir siyasi partiye adaylık 
için müracaat etmek suretiyle o partinin prog
ramını benimsediğini siyasi kanaatlerinin o 
partinin siyasi kanaatleriyle aynı olduğunu 
kabul ve ilân ettikten sonra mebus namzedi se
çilmek arzusuna nail olamayınca bir başka par
tiden veya ımülstakil olarak adaylığını koymak 
suretiyle, kanaati siyasiyesinde samimiyet ve itti-
rat bulunmadığını ifade 'etmiş olan (bir kimseye 
»memleketin mukadderatına hâkim bir mevkie geç
mek hususundaki ihtirasını ilânihaye başka baş
ka yollarla temin için bir hak tanmamı yacağı ve 
böyle düşünce ve kanaatte olan kimselerin bu 
emellerine set çeken bir hükmün hiçbir zaman 
vatandaşın seçilme hakkını tahdit mahiyetinde 
telâkki edilemiyeceği suretinde tebellür eden fi
kirler 'muvacehesinde encümenin ekseriyet reyi 
bu fıkı anın kabulü suretinde tecelli etmiştir. . 

35 nci maddenin 3 neü tadil fıkrasının mü
zakeresinde fikirlerin mihrakını hâkimlerin ve 
memurların siyasetle derecei alâkaları ve Hükü
met teklifinde mevcut olmadığı halde Dahiliye 
Encümenince fıkraya ithal edilmiş bulunan ik
tisadi Devlet Teşekkülleri Memur ve Hizmetüile-
rinin düıumu teşkil etmiştir. Memurin Kanunu 
hükmüne göre esasen siyasetle iştigalleri memnu 
olan memurların siyasi emellerinin tahakkuku 
yoluna gidebilmelerinin ancak memuriyetle alâ
kalarını kesmek suretiyle mümkün kılan ve bu 
suretle hâkimlerin ve memurların bu sıfatları 
baki kaldığı müddetçe siyasetten tamamen uzak
laştırılmaları yolunda bir hamle teşkil eden ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun vatandaşa tanıdı
ğı mebus olabilmek hakkına hiçbir tearuz teşkil 
etmiyeceği belirtilen bu fıkra hükmü tasvi-
bedilmiş, iktisadi Devlet Teşekkülleri mensupla
rının siyasetle alâkadar olabilecekleri, husufu ge
çen yıl Meclisçe kabul edilmiş olduğu ve bunla
rın vazifeleri itibariyle diğer memurlar gibi si

yasetle alâkalarının memleketin umumi menfa
atlerini haleldar eder bir mahiyet arz edemiyece-
ği ve Hükümetin de esasen böyle bir mahzuru 
derpiş eylemediği fikri galebe çalmış, üniversite 
öğretim üyelerinin bu madde hükmünden istis
nasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 13 neü 
maddesinin 3 neü bendi gereğince Meclisin tem
dit kararı vermesi halinde, kanunla muayyen 
tarihte seçim yapılacağı mülâhaza^iyle muayyen 
müddette istifa etmiş olan memurların vaziyetle
rini tesbit eder mahiyetteki' teklifler encümen 
ekseriye tince şayanı kabul görülmemiş ve-encü
menin bu fıkra hakkındaki kanaati Dahiliye 
Encümeni tarafından kabul edilen metnin red
diyle Hükümet teklifinin kabulü suretinde te
celli etmiştir. Bu meyanda bu fıkra hükmüne 
muvazi olarak ordu mensubu adayların istifa 
müddetlerinin tadiline ait hüküm de kabul olun
muştur. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 45 ve 46. 
maddelerinin ilgasına ve bunların yerine yeni 
hükümler konmasına dair teklif gereğince, 45 
ve 46 ncı maddelerin ilgasına ekseriyetle karar 
verilmiş, 45 nci madde olarak teklif edilen yeni 
hükmün Memurin Kanununa derci münasip ola
cağına dair teklif reddedilmiş bu hususta Hü
kümetin, esbabı mueibesini teyiden verdimi iza
hat muvafık görülmüş Dahiliye Encümenince 
kabul edilen metindeki «Her ne suretle olursa 
olsun» ibaresinin tatbikatta yanlış anlayışlara 
sebep olabileceği derpiş edilerek Hükümet tek
lifinin, «Seçim sırasında» ibaresinin ilâvesi su
retiyle kabulü takarrür etmiştir. 

Yeni hükümlerle teklif edilen 46 ncı madd'3 
etrafında yapılan konuşmalarda Hükümetin, 
millet hizmetinde bir vazifeli olarak, yaptıkla
rını her zaman millete bildirmesinin vazifesi 
olduğu bu asli vazifenin ifasının hiçbir zaman 
ve hiçbir suretle propaganda mahiyetinde telâk
ki edilemiyeceği bu vazifeyi ifa ederken de Dev
letin malı ve yegâne duyurma vasıtası olan rad
yodan istifadesinin pek tabiî olacağı bunun hiç
bir zaman bir müsavatsızlık tevlidettiğinin 
haklı olarak iddia edilemiyeceği, memur sıfatını 
haiz olan vazifelerin bu konuşmalariyle siyasete 
karışmış addedilemiyecekleri belirtilmiş ve mad
de ekseriyetle kabul olunmuştur. 

71 nci maddeye eklenen fıkra hakkında Hü
kümetin, memurları siyasete karıştırmamak 
esas prensibinin icabı olarak bu fıkranın eklen-
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diğin'e, bu suretle sandık başkanlığı yapan me
murlar hakkında yer yer ve zaman zaman ileri 
sürülen tarafgirlik iddialarının önüne geçilece
ğine dair esbabı mucibesine karşı, okur yazar 
olmaktan başka az çok bilgiyi görgüyü ve tec
rübeyi icabettirecek hususları ihtiva etmekte 
bulunan sandık kurulu başkanlığı vazifesine 
getirilecek ehil kimse bulunmasında müşkülât 
çekileceği bu vazifeye getirilecek tarafsız kimse 
bulmanın çok zor olacağı şimdiye kadar bâzı 
memurlar hakkında bu vazifelerini gerektiği 
gibi ifa etmedikleri yolunda vukubulan şikâyet
lerin çok mahdut ve tesirlerinin mevzii olduğu, 
teklif edilen hükme göre getirilecek başkanların 
şimdikilerden çok daha fazla ve tesirli olarak 
partizanlık yapacaklarının muhakkak olduğu, 
memurların başkanlık yapabilmek haklarından 
mahrum edilmemeleri icabeylediği, yolundaki 
mütalâa ve iddialar ekseriyeti kazanmış ve böy-
ce 71 nci maddeye eklenmesi teklif edilen fık
ranın reddine karar verilmiştir. 

109 ncıı maddenin 5 nci fıkrası hükmünün mü
zakeresinde bu fıkranın; vatandaşın, muayyen 
teşekkülleri veya şahısları desteklemek, bir tek 
şahsı seçmek veya kendisini seçtirmek ve başka
larını seçtirmek hakkına dayanarak Meclise mu
ayyen vatandaşların girmesinin faydalı olcağı 
mülâhazasiyle bir karma liste yapıp bunu seç
menlerin tasvibine arz edebilmek suretiyle bu 
hakkını istimale mâni oldu, liste yapabilme 
hakkını partilere inhisar ettirdiği ve bu suret
le vatandaşlar arasında eşitsizlik doğurduğu, va
tandaşların koalisyon yapmak haklarına mâni bu
lunduğu yolundaki mütalâalar; seçim sistemimi
zin esasını seçmenin iradesinin bir başka irade ve 
arzunun tesirinden azade olarak serbestçe izhar 
edebilmesi teşkil eylediği ve bu sebeple bir kimse
nin kendi düşüncesine göre tanzim eylediği bir 
karma listeyi kullanması için başkalarına tesir 
yapmasına mâni olunmak icabeylediği, 85 nci 
madde ile her vatandaşın istediği kimselerden te-
rekkübeden bir liste yazarak reyini kullanmak 
serbestisinin temin edilmiş olduğu 35 nci mad
deye ilâve edilen fıkra hükmiyle esasen koalisyon 
hakkının kabul olunmadığı, liste yapmak ve da
ğıtmak hakkının programları ve siyasi kanaatleri 
ilân edilmiş bulunan partilere tanınması icabet-
tiği, vatandaşların yalnız seçme ve seçilme hak
ları mevcut olup diğer seçmenlerin iradelerine 
tesiri intaç eden ve türlü mahzurları bulunan bir 

seçtirme haklan olmıyacağı yolundaki mütalâa
larla cerhedilerek bu fıkra hükmü ekseriyetle 
kabul olunmuştur. 

110 ncu maddeye ilâvesi derpiş olunan fıkra
nın müzakeresinde; bu fıkranın seçmenin liste
lerden beğenmediği kimselerin isimlerini çizmek 
suretiyle izhar ettiği iradesini tahdit eden bir hü
küm ihtivva ettiği ve bu suretle de okumak yaz
mak bilmiyen vatandaşların başkalarına doldur-
tacakları listelerde suiistimaller yapılmasına 
meydan verileceği,, her parti tensip eylediği kim
seleri kendi listesine alabildiği gibi her vatanda
şın da kendi istediğine reyini verebileceğini, lis
tenin partinin malı olmadığı vatandaşın liste üze
rinde şu veya bu bakımdan yapacağı tasarrufları 
muteber addetmek lâzımgeldiği, vatandaşın iste
diği insana reyini verebilmesini temin için lis
teden isim silmesini ve listedeki isimler yerine 
başka isim yazmasını kabul etmek gerektiği şek
lindeki mütalâalara karşı, bu madde hükmünün 
bâzı kimselerin şahsi düşünce ve garezleri te
siriyle bir parti listesinden bir miktarını ala
rak üzerinde silintiler ve ilâveler yapmak ve 
bunları hulûsi niyetle sahibi ve o partiye rey 
vermek emelinde olan vatandaşlara arz etmek 
suretiyle onların irade ve arzuları haricinde 
rey vermiş olmalarının önüne geçeceği ve böy
lece seçim sistemimizin esasını teşkil eden seç
menin serbest iradesinin tezahürünü temin ey-
liyeceği, partilerin programlarını ilân etmiş 
memleketin mukadderatına ait fikirlerini peşi
nen izhar etmiş olmaları sebebiyle bu prog
ram ve fikirlerini tahakkuk ettirecek eleman
lar olarak kabul ve seçmenin reyine arz eyle
diği listeleri için tam rey istemesi hakkı oldu
ğu, gerek maddesi ve gerek muhtevası itiba
riyle partilerin malı olan ve aynen kullanıl
ması şartiyle seçmene verilmiş veya kullanma
sına arz edilmiş olan listede seçmenin silinti 
yapmak veya silip yerine ilâve etmek gibi bir 
tasarrufa hakkı olamıyacağı, iradesini karışık 
namzet isimleriyle tanzim edilmiş bir listede 
izhar etmek istiyen seçmenin 89 ncu madde ge
reğince ayrı bir kâğıda istediği kimselerin is
mini yazarak veya yazdırarak reyini kullan
mak serbestisine tamamen malik bulunduğu 
bu itibarla maddenin seçmenin hakkına hiçbir 
tahdit hükmü koymadığı mütalâaları serdedil-
miş ve neticede fıkranın kabulüne ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Sö ncu madde hakkında yapılan müzakere-

• lerde madde metnine ilâveler yapılmasına dair 
.tekliflerin kabuliyle madde «Seçmen dilediği 
t adayları boş beyaz kâğıda yazarak oy puslası 
•"doldurmakta serbestir.» şeklinde kabul edil-
imiştir. 

135 nci maddeye ilâvesi teklif edilen fıkra
mın 'müzakeresinde; bu fıkranın cezai hüküm
leri ihtiva eylediği bu bakımdan ihtisas encü-
ımeM olan Adalet Encümeninde tetkik ve müza-
İkerem muvafık olacağı ekseriyetle mütalâa ve 
kabul olunmuştur. 

1&6 ncı maddeye ilâvesi istenilen ve tama
men malî hükümleri ihtiva eden fıkra olduğu 
gibi ittifakla kabul edilmişir. 

Teklifin İkinci maddesi «5545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 47 ve 48 nci mad
deleri kaldırılmıştır.» şeklinde tadilen ve itti
fakla kabnl edilmiştir. 

Teklifin birinci maddesi ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Usuli hükümleri ihtiva eden 3 neü ye 4 TICÜ 
maddelerde ittifakla kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihası, Dahiliye Encümeninin ta-
dileri üzerinden yukarda tafsil edildiği veçhile 
müzakere ve binnetice ekseriyetle kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Adalet Encümenine havale edilmek üzere 
sunulmuştur. 

Reis 
Manisa 

Muhalefet şerhim aşağı
dadır. 

J l L, Kamosmanoğlu 
Afyon 

Kısmeaı muhalifim, söz 
hakkım mahfuzdnr 

K. özçoban 

Bu raporun M. M, ve 
Kâtip 
Konya 

T. Kozbek 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Eren 

Ankara 
H. Türegün 

içel 
H. Fırat 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

İzmir 
Mehme Ali Sebük 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
Kısmen muhalifim, söz 

hakkım mahfuzdur 
K. Gündeş 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Ordu 
M. Yazıcı 

Seyhan 
Söz hakkım mahzufdur 

G. Oral 

Tekirdağ 
Ferit Alpiskender 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
B. Aybar 

İsparta 
Zühtü Hilmi Velebeşe 
imzada bulunamadı 

izmir 
H. ökeren 

Kars 
Muhalifim 
8. Atalay 

Kocaeli 
Kısmen muhalifim, söz 

hakkım mahfuzdur 
T. Güneş 

Ordu . 
F. Ertekin 

Seyhan 
E. Batumlu 

Sivas 
B. öçten 

Yozgad 
Söz hakkım mahfuz kal

mak kaydiyle 
/. Aktürel 

Manisa 
1. :35,109, 110 ncu maddelerdeki tadiller, 

inıtihabetmek serbestisini ve kolaylığını tahdid-
ettiğinden, siyasi ahlâkı müdafaa endişesi ile 
de olsa, kanun yolu ile müdahalenin bu nokta
lara kadar teşmiline aleyhtar bulunuyorum. . 

2. 45, 46 ncı maddelerin ilgasına da mu
halifim. 

F. L. KaraosmĞnoğlu 

( â. Sayısı: 2â ) 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 26 .VI. 1954 

Esas No. 1/19 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Milletvekilleri Seçimi [Kanununun bâzı 'mad
delerinin değiştirilmesine ve- 'bâzı ımaddelerinin 
kaldırılmasına dair Adliye Vekâletince hazır-
lanian ve lora 'Vekilleri Heyetinin 12 . V I . 1954 
tarihli 'toplantısında Yüksek Meclisıe sunulma
sına karar verdlen (kanun lâyihası Enelümenİmi-
ze 'havale buyurulmakla Adliye Velkilinin işti
rakiyle müzakere edilidi. 

Hükümetin eslba'bı 'mucibe lâyihasında (belir
tildiği üzere, iSeeİ'm Kanununda 'bilhassa son 
ımelbus seçimleri vesilesiyle lortaya çıikan ve bir 
an evvel tashihi lâzım ve mümkün ıgörüleın nok
sanların giderilmesi 'gayesini istihdaf eden de
ğişikliğe ait kanun lâyihasiioım dayandığı esas 
fikirler Dahiliye ve Teşkilâtı Esasiye 'encümen
lerinde lolduğu igibi lencümeriimizce de kabule 
şayan görülmüştür. 

[Bu düşüncele'r ıkısaea dört n/o(kltada toplaınır: 
' 1. ^Siyasetle iştigalleri zaten memnu ibulu

nan mamurlarını memuriyet sıfatları devam1 

ejderken ide ^bizatihi ısiyasd faaliyet sayılan se
çilme hakkını kullanmasına ımteydan vermemek, 

12. Vatandaşlar üzerinde çok. menfi tesir-* 
ler yaratan siyasi ve umumi ahlâk telâkkileri
ne mugayir sayılan hareketleri iömlemek, 

3. Âmme hizmetin'e talhsis edilen Devlet 
radyosunda, seçim propagandası vesilesiyle 
Devlet 'Otorite ve 'emniyetini za'fa uğratacak ve 
siyasi ahlâkı bozacak mahiye't'telki konuşmayı 
menetmelk, 

4. Seçmenlerin tamaim'iyle vicdianlariyle toaş 
'başa kalarak ya fodzzat yazmak veyahut (başka
larına yazdırmak suretiyle serbest iradelerinin 
tecellisine imkân verecek şelkilid'e »ylarımı kul-
lanimalarmı temin 'etmek. 

(Bu 'esaslar, bilhassa sıon seçimlerin devamı 
sırasında hepimizin şahidi '©lduğumuz hâdise 
ve vakıaların Ibdr ifadesi ıt'elâMd ieıdilehileceği 
gibi aynı zamanda genç demokrasimizin salim 
'bir şekilde inkişafının 'başlıca şartlariîidan olan 
sağlam Ibir siyasi ahlakın tesis ve muhafazası 

endişe ve ihtiyacından da doğduğunu ifade et
mek yerdndte olur. 

A) Seçim mücadelesinde, tam bir bitaraf
lık içerisinde âmme hizmetlerinin görülmesini 
temin ile mükellef bulunan memur kitlesinin 
siyasetle iştigallerini önlemek yerinde olacaktır. 

Nitekim; bu maksadı temin için Memurin 
Kanunun 9 n.cu maddesinde memurların siya
setle iştigal etnıiyeeekleri hakkında bir hüküm 
mevcuttur. 

Memurin Kanununun bu hükmi ile memur
ların seçimlere iştirakim sağlıyan mer'i Seçim 
Kanunun 35 nci maddesi hükmü arasında tam 
bir zıddiyet mevcuttur. 

Seçim Kanununun memurların seçime iştira
kini temin eden bu hükmü muvacehesinde, âm
me hizmetlerinin ifasında esaslı bir istikrar un
suru olmaları icabeden memurların ne suretle 
propaganda yaparak siyasete karıştıkları, vatan
daşların beslemeleri zaruri olan itimat ve em
niyetinin nasıl sarsıldığı son seçim sırasında bir 
kere daha tezahür etmiştir. 

Çok partili demokratik rejimde âmme hiz
meti ifa eden memurların tarafsız kalmaları lü
zumu aşikârdır. 

Mebus adayı olarak taraf partilerden birini 
alenen tutan bir memurun, seçilemediği takdir
de, hakikaten tarafsızlığa avdet etmesi mümkün 
olsa bile, vatandaş nazarında o memur bir tara
fın adamı olarak daima şüpheli bir halde kala
caktır. Bu itibarla memurların mebus adayı 
olabilmesi için muayyen bir müddet evvel me
muriyetten ayrılmaları mecburiyetini vaz'eden 
tadil teklifi, realitenin ifadesi olduğu gibi, Me
murin Kanununda zaten mevcut memuriyet hük
münü teyit ve teşmilden başka bir şey değildir. 

Bu hükmün memurun seçilme hakkını orta
dan kaldırdığı ve bu itibarla Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu hükümlerine aykırı olduğu da iddia 
edilemez. 

Zira; memurun seçilme hakkı nezedilmiş ol
muyor. Ancak; âmme hizmetlerinin tam bir ta-
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rafsızlık içerisinde yürütülmesini sağlamak 
emeli ile adaylığını koymak istiyen memurun 
muayyen bir müddet evvel memuriyetten çekil
mesi şartı konulmuş bulunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekkülüne mensup ımemur 
ve müstahdemler hakkımda da aynı sekilide ha
reket edilmesi Encümenimizde ekseriyetle ka-
•bul edilmiştir. Bu kabule esas teşkil .©den mu
cip sebepte,. Devlet memurları hakkındaki se>-
heplere ilâveten son seçim sırasında tesadüf 
edilen bâzı hâdise ve vakıalar dblayısiyle bu te
şekkül mensuplarımın salâhiyet ve nüfuzlarını 
suiistimale ikadar .gitmiş olmıalaırı (Encümenin 
bu görüşünü teyidetmdş bulunmaktadır. 

Tadil teklifinde, kaldırılan 46 nci maddenin 
yerine ikame edilen1 yenil 45 nci 'maddenin, me
murların seçim zamanımda propaganda yapma
larını meneden bir teklifi ihtiva ettiği görül
müştür. Bu itibarla maddenin (başlığı Encü-
menimizce (Memurlar hakkında propaganda ya
sağı) şeklinde değiştirilmiş ve tatbikatta her 
hangi bir iştibaha mahal bırakmamak anaksa^ 
diyle ve teklifin esas ve ruhuna dokunmayan 
ıbir ifade değişikliği ile mezkûr teklif kabul edil
miştir. 

Keza tadil ıteklifinde 46 nci madde yerine 
ikame edilen yeni metin, Devlet ve Hükümet 
işlerinde vazife alanların, bu işler etrafında 
yapacakları konuşmalarla, alâkalı daire ve. mü
esseselerin kendi faaliyetlerini gösterir şekilde 
yaymlıyaeafclanı her türlü matbuanın seçim 
propagandası mahiyetinde sayılamıyacağını der
piş eylediği Enıcümenimizee de kabul edilerek 
ibu maddenin başlığının (Propaganda sayılma
yan hususlar) şeklinde kabulü kararlaştırılmış
tır. 

Bunlardan başka Seçim Kanunumun halen 
yürürlükte bulunduğu göz önünde tutularak 
mevcut ahengi muhafaza etmek düşüncesiyle'71 
nci maddedeki (Kaza) kelimesinin (tice) olarak 
ifade .edilmesi muvafık görülmüştür. 

B): Vatandaşlar üzerinde çak feci tesir ya
ratan siyasi ve umumi ahlâk kaidelerine muga
yir sayılan hareketleri önlemek maksadiyle, bir 
siyasi partiye intisap ve lomun mebus adaylığı
nı kabul ederek muayyen bir programa bağ
lılığını millet huzurunda alenen ifade etmiş 
olan bir kimsenin diğer Ibir siyasi parti tara-

i â -
frndan aday gösterüemiyeeegi prensibi kabul 
edilmiştir. Bu prensip de tamamen yerindedir. 
Çünkü kendisini bir partiye mal etmiş ve onun 
aday listesinde yer almak istemiş bulunani bir 
kimse bu emeline muvaffak (olamayınca diğer 
ıbir partiye geçmesi ve ıbir gün evvel mensup ol
duğu partiye karşı cephe alması seçilme hakka 
gibi kutsi bir âmme hakkına sahip ve malik ol
makla teklifi kabil bir hareket sayılamaz. Olsa 
olsa hasis ve şahsi bir arzunun tahakkukuna 
çalışmak gibi âmme vicdanmca merdut bir fiil 
mahiyetinde görülür ki, buna da Türkün asıl 
karekteri "müsait değildir. Bu itibarla bir siyasi 
partiye adaylık için müracaat 'edip de o parti 
listesinde yer alamıyan kimseler hakkındaki 
Hükümet teklifi kabul edilmekle beraber aynı 
ahlâki düşüncelerle bu gibilerin müstakillen 
adaylığını koyamıyaeakları da Encümenimizce 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

C) Devlet radyosunun siyasi partiler ara
sındaki seçim mücadelesine alet olarak kulla
nılması bizim gibi radyo tesisleri Devlet elinde 
bulunan bütün medeni milletlerce menedilmiş 
bulunduğu halde bizde bu vasıtanın propagan
da sahasında kullanılmasının mahzurlarını ve 
çok kötü kelimeler kullanılarak yapılan yersiz 
isnatların umumi efkârda çirkin akisler yarat
tığı göz önünde tutularak radyonun seçim mü
cadelesine alet olmaktan kurtarılmasını tazam-
mun eden 45, 46, 47 ve 48 nci maddelerin kal
dırılması ve Hükümet icraatının vatandaşa du
yurulmasından başka bir mâna ifade etmiyen 
ve propaganda mevzuunu dışında bırakan yeni 
46 nci maddenin ilâvesi hakkındaki Hükümet 
lâyihasının mucip sebepleri Encümenimizce de 
musip görülmüş ve burada tekrarına lüzum gö
rülmemiştir. 

D) Seçim emniyetinin sağlanması ve son 
mebus seçimlerinde müşahede edilen uygunsuz
lukların bertaraf edilebilmesi için matbu veya 
teksir 'edilmiş hileli karma listelerin kullanıl
masının yasak edilmesi keyfiyetidir. 

Hükümetin bu teklifi de Encümenimizce ka
bul edilmiş ve bu hususu tanzim eden 109 ncu 
maddenin 5 nci bendinde ufak bir değişiklik 
yapılması düşünülmüştür. 

Encümende cereyan eden müzakere sırasında 
bu tadilât ile vatandaşın rey hürriyetine en kü-

, (S. Sayıs ı : 23) 
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ç̂ük bir Fecâvuz bahis mevzuu olamiyacâğı be

lirtilmiştir. Nitekim her seçmen muhtelif parti
lere mensup adaylardan veya bunlarla müstakil 
adaylardan istediği şekilde bir karma listeyi 
gerek kendisi tertibetmek ve gerek Maıât etti
ği başka birine yazdırmak suretiyle reyim di
lediği gibi kullanmakta tamamiyle serbest kal
maktadır. Menedilmek istenen husus, seçmen 
vatandaşın serbest iradesini teşviş edecek olan 
meçhul irade ve hareketlere mâni olmaktır. 

Bu itibarla konulan hüküm seçim sistemimiz
le de bir tearuz teşkil etmediğinden Encümeni
miz Hükümetin teklifini 1$9 :neu maddenin ?> 
nci bendine bir fıkra ilâve setmiş iVs-e M0 î eu 
smaddeyi Dahiliye Encümeninin tavzihi -%e iŞP 
]ncu maddedeki tadilini aynen kabul ve bu hür 
ikümlerin zaruri bir neticesi olarak da Şl nci 
'maddede mütenazır bir tadil yapmayı muvafık 
[görmüştür. 

Seçim giderlerine taallûk eden 166 nci mad
dedeki tadil teklifinin tatbikatta hâsıl olan te
reddüdü izale maksadiyle sevk edilmiş olduğu 
Encümenimizce kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihası yukarda arz edilen deği
şikliklerle Encümenimizce kabul edilmiş ve ter-
< cihan ve takdimen müzakeresi de kararlaşmış 
Ibulunduğundan Yüksek Heyeti Umumiyeye tev-
ıdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Beis 
Konya 

H. özyürük 
Kâtip 

Zonguldak 
N. Kiri§çioğlu 

Antalya 
E. Karan 

Bingöl 
N. Araş 

Bu M. Muharriri 
Denizli 

/. Hadımlıoğlu 

Amasya 
/. Olgaç 
Aydın 

İV. Geveci 
Burdur 

İktisadi Devlet Teşekkül 
lerini ilâveye muhalifim 

B. K'ayaalp 

Çanakkale 
35 nci maddenin müstakil
lere ait kısınma ve îktisa 
di Devlet Teşekküllerine 

ait l^smııia:niühaıtıfim 
•'&. &e£gih 

Manisa 
'$. târğiti 
SrzüEiutı 

35 nci maddenin müsta
killere ait kısmına 

muhalifim 
Z. Çavuşoğlu 

Eskişehir 
İH. Sezen 

£aP? 
Muhali! şeriı eklidir 

/. Us 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Niğde 

H. H. Ülkün 

Çoruh 
M. öml 

** Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
35 nci maddenin müsta

killere ait kısmına 
muhalifim 
A. Eryurt 

İzmir 
İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin 35 nci maddeye 

ilâvesine muhalifim 
A. Güngören 

Kayseri 
0. N. Deniz 

Konya 
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Tasarı Teşkilâtı Esasiye Kanununa muha
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liği ortadan kaldırmaktadır. Vatandaşın ser
best reyini istimale mâni olduğu gibi tecelli 
eden iradesi de bâzı ahvalde nazarı itibara 
almmıyacaktır. 

Radyoda konuşma münhasıran iktidar par
tisine ait olacak rey sahibi vtaandaş muhale
fetin fikrini ve sesini asla ve bir gûna duymı-
yacaktır. Böylelikle bu kanun teklifi tam mâ-
nasiyle antidemokratik olup vatandaş hak ve 
hürriyetlerini kökünden yıktığı için bütün var
lığım ve ideallerimle bu tasarıya muhalifim. 

Kars 
İbrahim Us 

(S . Sayısı: 23 ), 





- 10 -
HÜKÜMETIN TEKLIFI I DAHILÎYE ENCÜMENÎNÎN DEGÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — '5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 35, 45,-46, 71, 109, 110, 135 
ve 166 ncı maddeleri aşağıdaki yazılı şekilde 
değiştirilmiştir ; 

Adaylık koyma 

Madde 35. — Seçilme yeterliğine sahip her 
Vatandaş Milletvekilliğine adaylığını 'koyabilir. 
Siyasi Partilerin Genel merkezlerindeki yetkili 
organları !bu Partilerin teşkilâtı bulunan seçim 
çevreleri için, <o çevrenin seçebileceği Milletve
kili sayısını geçmemek üzere aday gösterebi
lirler. 

Mensup »olduğu siyasi Partinin aday liste
sinle girmiş bulunan kimse, diğer bir siyasi 
Parti tarafından her hangi bir seçim çevresi 
için aday gösterilemez. Hiçbir siyasi Partiye 
intisabı olmıyan kimsenin her hangi bir siyasi 
Parti tarafından aday •gösterilmesi kendisinin 
yazılı muvaf akatına bağlıdır. 

Bir siyasi partinin adaylık yoklamasına gi
rip de muvaffak olamıyan veya yoklamayı ka
zanıp da nizamnamelerine göre partilerin yetkili 
organları tarafından adaylıkları kabul edilmiyen 
kimseler hiçbir seçim çevresinden müstakillen 
adaylıklarını koyamıyacakları gibi başka bir par
ti tarafından da aday gösterilemezler ve seçile
mezler. 

Elli seçmenin oturdukları yer muhtarlığm-
ca tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatları 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. 
Bu takdirde aday gösterilen kimsenin de bu hu
susta yazılı ve Noterden tasdikli olarak muvafa
katini bildirmesi, şarttır. 

Vilâyet ve kaza seçim kurullarında vazife 
kabul eden hâkimlerin bu seçim çevresinde ve 
Yüksek Seçim Kurulunda vazife kabul eden 
Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası mensupla
rının bütün seçim çevrelerinde ikinci dereceye 
kadar (İkinci derece dâhil) kan ve sihri hısım
ları adaylıklarını koydukları veya aday gösteril
dikleri takdirde, bunlar seçim kurallarındaki 
vazifelerinden istinkâfa ve keyfiyeti derhal Ad-

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
Bâzı Maddelerinin değiştirilmesine ve Bâzı Mad

delerinin Kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 35, 71, 89, 109, 110, 135 ve 166 
ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştiril-
ımiş; 45 ve 46 ncı maddeleri kaldırılarak yerle
rine aşağıda yazılı maddeler ikame edilmiştir. 

Madde 35. — Seçilme yeterliğine sahip her 
vatandaş milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili 
•organları bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim 
çevreleri için, o.çevrenin' seçebileceği milletve^ 
ikili sayısını geçmemek üzere /aday gösterebi
lirler. Mensup olduğu siyasi partinin aday üs
tesine girmiş bulunan kimse, diğer bir siyasi 
parti tarafından her hangi ,bir seçimi çevresi 
için iaday gösterilemez. Hiçbir siyasi partiye 
intisabı olmıyan kimsenin her hangi bir siyasi 
parti tarafından aday gösterilmesi kendisinin 
yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat 
edip de o parti listesinde her hangi bir sebep
le yer alamıyan 'kimse hiçbir seçim çevresinde 
o seçimde müstakillen adaylığını koyamıyaca-
ğı gibi başka bir parti tarafından da aday gös
terilemez ve seçilemez, 

Elli seçmenin, oturdukla rı muhtarlığın ea 
tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatları 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. 
Bu takdirde aday gösterilen kimsenin de bu 
hususta yazılı ve noterden tasdikli olarak mu
vaf aikitini bildirmesi şarttır. 

Vilâyet ve kaza seçim kurullarında vazife 
ikabul eden hâkimlerin bu seçim çevresinde ve 
Yüksek Seçim Kurulunda vazife kabul eden 
Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası mensup
larının bütün seçim çevrelerinde ikinci derece
ye kadar (İkinci derece dâhil) kan ve sihri 
kısımları adaylıklarını koydukları veya aday 
gösterildikleri takdirde, bunlar seçim kurulla-
rmdaiki vazifelerinden istinkâfa ve keyfiyeti 
derhal Adliye Vekâletine bildirmeıye mecbur
durlar. 

Devlet, vilâyet, özel idare ve beleidiyelerle 

( S. Sayısı : 23 ) 
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TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRİŞl 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 

maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5545, sayılı Milletvekilleri' Se
çimi Kanunuriun 35, 71, 89, 109, 110, 135 ve 166 
neı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş; 
45 ve 46 neı maddeleri kaldırılarak yerlerine 
aşağıda yazılı maddeler ikame edilmiştir. 

Madde 35. —• Seçilme yeterliğine sahip her 
vatandaş milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili 
organları bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim 
çevreleri için, o çevrenin .seçebileceği milletve
kili sayıcını geçmemek üzere aday gösterebilir
ler. Mensup olduğu siyasi partinin aday lis
tesine girmiş bulunan kimse, diğer bir siyasi 
parti tarafından her hangi bir seçim çevresi 
için aday gösterilemez. Hiçbir siyasi partiye 
intisabı olmıyan kimsenin her hangi bir siyasi 
parti tarafından aday gösterilmesi kendisinin 
yazılı muvafakatine bağlıdır 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat 
edip de o parti listesinde her hangi bir sebep
le yer alamıyan kimse hiçbir seçim çevresinde 
o seçimde müstakillen adaylığını koyamayaca
ğı giti başka bir parti tarımdan da aday gös
terilemez ve seçilemez. 

Elli seçmenin, oturdukları muhtarlığmca 
tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatları 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. 
Bu takdirde aday gösterilen kimsenin de bu 
hususta yazılı ve noterden tasdikli olarak mu
vafakatini bildirmesi şarttır. 

Vilâyet ve kaza seçim kurullarında vazife 
kabul eden hâkimlerin bu seçim çevresinde ve 
Yüksek Seçim Kurulunda vazife kabul eden 
Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası mensup
larının bütün seçim çevrelerinde ikinci derece
ye kadar (İkinci derece dâhil) kan ve sihri 
hısımları adaylıklarını koydukları veya aday 
gösterildikleri takdirde, bunlar seçim kuralla
rındaki vazifelerinden istinkâfa ve keyfiyeti 
derhal Adliye Vekâletine bildirmeye mecbur
durlar. 

Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerde 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBİŞİ 

5545 sayth Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri-

win kaldırmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 35, 71, 89, 91, 109, 110, 135 ve 
166 neı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiş; 45 ve 46 neı maddeleri kaldırılarak 
yerlerine aşağıda yazılı maddeler ikame edil
miştir. 

Madde 35. — Seçilme yeterliğine sahip her 
vatandaş milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerdeki yetkili or
ganları bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim 
çevreleri için, o çevrenin seçebileceği milletve
kili sayısını geçmemek üzere aday gösterilebilir
ler. 

Bir siyasi partinin aday listesine girmiş bu
lunan kimse, diğer bir siyasi parti tarafından 
her hangi bir seçim çevresi için aday gösterile-
miyeceği gibi müstakillen adaylığını da koya
maz. Muhtelif siyasi partiler müşterek liste 
halinde aday göstermezler. Hiçbir siyasi par
tiye intisabı olmıyan kimsenin her hangi bit* si
yasi parti tarafından aday gösterilmesi kendisi
nin yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat edip 
de o parti listesinde her hangi bir sebeple yer 
alamıyan kimse hiçbir seçim çevresinde o se
çimde müstakillen adaylığını koyamıyacağı gibi 
başka bir parti tarafından da aday gösterilemez 
ve seçilemez. 

Elli seçmenin, oturdukları yer muhtarlığmca 
tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatları 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. 
Bu takdirde aday gösterilen kimsenin de bu hu
susta yazılı ve noterden tasdikli olarak muvafa
katini bildirmesi şarttır. 

Vilâyet ve kaza seçim kurullarında vazife ka
bul eden hâkimlerin bu seçim çevresinde ve Yük-
sek Seçim Kurulunda vazife kabul eden Temyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şûrası mensuplarının bü
tün seçim çevrelerinde ikinci dereceye kadar 
(İkinci derece dâhil) kan ve sihri kısımları aday
lıklarını koydukları veya aday gösterildikleri 
takdirde, bunlar seçim kurallarındaki vazifele
rinden istinkâfa ve keyfiyeti derhal Adliye Ve* 

( S. Sayısı : 23 } 
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liye Vekâletine bildirmeye mecburdurlar. 
Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerde 

memur veya hizmetli olarak /^ l isanlar la hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanların genel ve ara 
seçimlerin başlangıcından altı ay önce, seçimin 
yenilenmesine veya ara seçimlerinin vaktinden ev
vel yapılmasına karar verilmesi halinde ise ye
nilenmenin ve kararın ilânından başlıyarak ye
di gün içinde istifa etmedikçe hiçbir seçim çev
resinden namzetliklerini koyamazlar, namzet gös
terilemezler ve seçilemezler. 

Belediye reisleri, genel veya ara seçimlerin 
başlangıcından iki ay önce; seçimin yenilenmesi
ne veya ara seçimlerinin vaktinden evvel yapıl
masına karar verilmesi halinde ise yenilenmenin 
ve kararın ilânından başlıyarak yedi gün içinde 
istifa etmedikçe vazifeli bulundukları seçim çev
resinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösteri
lemezler ve seçilemezler. 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî me
mur, askerî adlî hâkim ve gedikli subay ve ge
dikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış bulunanlar : 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından altı 
ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara se
çimlerin Vaktinden evvel yapılmasına karar ve
rilmesi halinde yenilenmenin veya kararın ilâ
nından başlıyarak yedi gün içlinde ayrılma is
teğinde bulunmadıkça hiçbir seçim çevresin
den adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek bir 
dilelkçe ile yapılır. Dilelkçedeki imzanın sahi-
'bine ait olduğu âmir tarafından tasdik edilir 
ve derhal doğruca vekâlete gönderilir. 

Dilekçe .Sahibine dilekçenin alındığına dair 
(bir makbuz ve mertebeler silsilesi yoliyle âmir
lere ele bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde 
telgrafla da müracaat caizidir. 

Dilefkçeleri'n vekâlete geldiği tarihten iti-
'bîıren nihayet on gün içinde ayrılm'a işleğinin 
kalbul edilip edilmediği dilekçiye ve âmirlerine 
tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma halkkıını kazanmamış ol
duklarından dolayı ayrılma istekleri reddedil- | 
miş bulunanlar aday listesine giremezler. Ay
rılma istekleri Ikafbul edilenler sonradan mil
letvekili seçilmemiş olsalar dahi ayrılma isle- | 

Da. E. 

bunlara bağlı daire ve müesseseler ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlileri ile 
hâkim ve hâkim sınıfından sayılanların genel 
ve ara seçimlerin başlangıcından altı ay önce, 
seçimin yenilenmesine veya ara seçiimleriıım 
vaktinden evvel yapılmasına karar verilmesi 
halinde ise yenilenmeniin ve kararın ilânından 
(başlıyarak yedi 'gün içinde istlifa etmedikçe hiç
bir seçim çevresinden namzetliklerini koya
mazlar, namzet gösterilemezler ve seçilemezler. 

(Belediye reisleri, genel veya ara seçimlerin 
başlangıcından iki ay önce? seçimin yenilen-
me's'ine veya ara seçimleriniın vaktinden evvel 
yapılmasına karar verilmesd halinde ise yenilen
menin ve klararm ilânından başlıyarak yedi gün 
içinde istifa etmedikçe vazifeli bulundukları 
seçim çevreısİnden adaylıklarını koyamazlar, 
aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî me
mur, askerî adlî hâlklm ve gedikli subay ve ge
dikli erbafşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış! bulunanlar: 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından altı 
ay önce seçimin yenilenmesine veya ara seçim
lerin vaktinden evvel yapılmasına karar ve
rilmesi halinde yenilenmenin veya kararın ilâ
nından başlıyarak yedi gün içinde ayrılma is
teğinde bulunmadıkça hiçbir seçim çevresinden 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemez
ler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek bir 
dilekçe ile yapılır. 

Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu 
âmir tarafından tasdik edilir ve derhal doğru
ca vekâlete gönderilir. 

Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair 
bir makbuz ve mertebeler silsilesi yoliyle âmir
lere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde 
telgrafla da müracaat caizdir. 

Dilekçelerin vekâlete geldiği tarihten itiba
ren nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin 
kabul edilip edilmediği dilekçiye ve. âmirlerine 
tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış ol
duklarından dolayı ayrılma istekleri reddedil
miş bulunanlar aday listesine giremezler. Ay
rılma istekleri kabul edilenler sonradan millet
vekili seçilmemiş olsalar dahi ayrılma isteğin-

( S. Sayısı: 23 ) 
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memur veya hizmetli olarak çalışanlarla hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanların genel ve ara 
seçimlerin başlangıcından altı ay önce, seçimin 
yenilenmesine veya ara seçimlerinin vaktinden 
evvel yapılmasına karar verilmesi halinde ise ye
nilenmenin ve kararın ilânından baslıyarak ye
di gün içinde istifa etmedikçe hiçbir seçim çev
resinden namzetliklerini koyamazlar, namzet gös
terilemezler ve seçilemezler. 

Belediye reisleri, genel veya ara seçimlerin 
başlangıcından iki ay önce; .seçimin yenilenmesi
ne veya ara seçimlerinin vaktinden evvel yapıl
masına karar verilmesi halinde ise yenilenmenin 
ve kararın ilânından baslıyarak yedi gün içinde 
istifa etmedikçe, vazifeli bulundukları seçim çev
resinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösteri
lemezler ve seçilemezler. 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî me
mur, askerî adlî hâkim ve gedikli subay ve ge
dikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış bulunanlar : 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından altı 
ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara se
çimlerin vaktinden evvel yapılmasına karar ve
rilmesi halinde yenilenmenin veya kararın ilâ
nından baslıyarak yedi gün içinde ayrılma iste
ğinde bulunmadıkça hiçbir seçim çevresinden 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler 
vo seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek bir 
dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine 
ait olduğu âmir tarafından tasdik edilir ve der
hal doğruca vekâlete gönderilir. 

Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair 
bir makbuz ve mertebeler silsilesi yoliyle âmir
lere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde tel
grafla da müracaat caizdir. 

Dilekçelerin vekâlete geldiği tarihten itiba
ren nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin ka
bul edilip edilmediği dilekçiye ve âmirlerine teb
liğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış olduk
larından dolayı ayrılma istekleri reddedilmiş bu
lunanlar aday listesine giremezler. Ayrılma 
istekleri kabul edilenler sonradan millet
vekili seçilmemiş olsalar dahi ayrılma iste
ğinden feragat edemezler. Bu istek mutlaka ye
rine getirilir. 
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kâletine bildirmeye mecburdurlar. 
Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerle 

bunlara bağlı daire ve müesseseler ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde memur ve hizmetli ola
rak çalışanlarla hâkim ve hâkim sınıfından sa
yılanların genel ve ara seçimlerin başlangıcın
dan altı ay önce, seçimin yenilenmesine veya 
ara seçimlerinin vaktinden evvel yapılmasına 
karar verilmesi halinde ise yenilenmenin ve ka
rarın ilânından baslıyarak yedi gün içinde isti
fa etmedikçe hiçbir seçim çevresinden namzet
liklerini koyamazlar, namzet gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

Belediye reisleri, genel veya ara seçimlerin 
başlangıcından iki ay önce; seçimin yenilenme
sine veya ara seçimlerinin vaktinden evvel ya
pılmasına karar verilmesi halinde ise yenilen
menin ve kararın ilânından baslıyarak yedi 
gün içinde istifa etmedikçe vazifeli bulunduk
ları seçim çevresinden adaylıklarını koyamaz
lar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî me
mur, askerî adlî hâkim ve gedikli subay ve ge
dikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış bulunanlar : 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından al
tı ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara se
çimlerin vaktinden evvel yapılmasına karar 
verilmesi halinde yenilenmenin veya kararın 
ilânından baslıyarak yedi gün içinde ayrılma 
isteğinde bulunmadıkça hiçbir seçim çevresin
den adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek 
bir dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sa
hibine ait olduğu âmir tarafından tasdik edi
lir ve derhal doğruca vekâlete gönderilir. 

Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair 
bir makbuz ve mertebeler silsilesi yoliyle âmir
lere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde 
telgrafla da müracaat caizdir. 

Dilekçelerin vekâlete geldiği tarihten itiba
ren nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin ka
bul edilip edilmediği dilekçiye ve âmirlerine 
tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış ol
duklarından dolayı ayrılma istekleri reddedil
miş bulunanlar aday listesine giremezler. Ayrıl-

( S. Sayısı : 23 ) 



— ao 
Hu. v 

ğinden feflagat edemezler. Bu Mek mutlaka 
yerine' getirtilir. 

ıNamizetlik içtin müracaat varaJkaları puldan 
muaftır. 

Maddıe 45. — 35 nei maddede yazılı hâkim 
ve fh'âikJm sınıfından sayılanlarla memur ve 
.hizmetliler ve askerî şahısların her hangi bir 
partinin program ve nizamnamelerini övmetk 
veya bunları iyi görküiklertiini söylemelk veya bu 
husustta başskatsuna söz veya her hangi bir fiil 
ve hareketle telkinde bulunmak suretiyle Siyasi 
iîaaliyet göstermeleri yasaktır. 

Madde 46. —• Devlet ve Hükümet işlerinde 
vazife alanların, bu işler etrafında yapacakları 
konuşmalarla, alâkalı daire ve müesseselerin 
kendi faaliyetlerini gösterir şekilde yayınlıya-
cakları her türlü matbua seçim propagandası 
mahiyetinde sayılmaz. 

Madde 7i. — Kaza seçim kurulu toplanarak 
seçim bölgesindeki veya dışındaki seçmenler 
'arasından iyi şöhret sahibi olmakla tanınmış 
okur yazar kimselerden kurula bağlı seçim 
•bölgelerindeki sandıklardan her biri için ikişer 
kişiden mürekkep bir liste tertip eder. 

Kurul bunlardan birini aleni kur 'a ile San
dık Başkanlığına seçer. 

Sandık Kurulu Başkanının vazifesi başına 
gelmemesi halinde, yerine Kurul Üyelerinden 
en yaşlısı Başkanlık eder. 

Hâkim ve Hâkim sınıfından Sayılanlar da 
dâhil olduğu halde, Devlet Vilayet, özel idare, 
belediye memur ve hizmetlileri Sandık Kurulu 
başkanlığına seçilemezler. 

Da. E. 

den feragat edemezler. Bu istek mutlaka yeri
ne getirilir. 

Namzetlik için müracaat varakaları puldan 
muaftır. 

Madde 45. — 35 nci maddede yazılı hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanlarla memur ve 
hizmetlilerin ve askerî şahısların, siyasi par
tilerin program,- nizamname ve faaliyetlerini 
her ne suretle olursa olsun övmeleri ve kötüle
meleri yasaktır. 

Madde 46. — Hükümetin 46 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

71 nci maddesi 

Madde 89. — Seçmen dilediği adayları ya
zarak oy puslası doldurmakta serbestir. 

C < S. Sayısı: 23 ) 
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Namzetlik için müracaat varakaları puldan 
muaftır. 

Madde 45. — 35 nci maddede yazılı hâkim 
ve hâkim sınıfından sayılanlarla memur ve hiz
metliler ve askerî şahısların seçim sırasında her 
hangi bir partinin program ve nizamnamelerini 
övmek veya bunları iyi gördüklerini söylemek 
veya bu hususta başkasına söz veya her hangi 
bir fiil ve hareketle telkinde bulunmak suretiy
le siyasi faaliyet göstermeleri yasaktır. 

Madde 46. — Hükümetin 46 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Kaza seçim kurulu toplanarak 
seçim bölgesindeki veya dışındaki seçmenler 
arasından iyi şöhret sahibi olmakla tanınmış 
okur yazar kimselerden kurula bağlı seçim böl
gelerindeki sandıklardan her biri için ikişer 
kişiden mürekkep bir liste tertip eder. 

Kurul bunlardan birini aleni kur 'a ile San
dık Başkanlığına seçer. 

Sandık Kurulu Başkanının vazifesi başına 
gelmemesi halinde, yerine Kurul Üyelerinden 
en yaşlısı Başkanlık eder. 

Madde 89. — Seçmen dilediği adayları boş 
beyaz kâğıda yazarak oy puslası tanzim 'etmek
te sebesttir. 

Ad. E. 

ma istekleri kabul edilenler sonradan milletve
kili seçilmemiş olsalar dahi ayrılma isteğinden 
feragat edemezler. Bu istek mutlaka yerine ge
tirilir. 

Namzetlik için müracaat varakaları puldan 
muaftır. 

Memurlar hakkında propaganda yasağı 

Madde 45. — 35 nci maddede yazılı olan
lardan hâkim ve hâkim sınıfından sayılanlarla 
memur ve hizmetliler ve askerî şahısların bu 
kanunun 6 ncı maddesindeki seçim müddeti 
zarfında her hangi bir partinin leh ve aleyhinde 
propaganda yapmak veya bu hususta başkasına 
söz veya her hangi bir fiil ve hareketle telkin
de bulunmak suretiyle siyasi faaliyet gösterme
leri yasaktır. 

Propaganda sayılmıyan hususlar 

Madde 46. — Hükümetin 46 ncı maddesi ka
bul edilmiştir. 

Madde 71. — İlce seçim kurulu toplanarak 
seçim bölgesindeki veya dışındaki seçmenler 
arasından iyi şöhret sahibi olmakla tanınmış 
okur yazar kimselerden kurula bağlı seçim böl
gelerindeki .sandıklardan her biri için ikişer ki
şiden mürekkep bir liste tertibeder. 

Kurul bunlardan birini aleni kur 'a ile san
dık başkanlığına seçer. 

Sandık kurulu başkanının vazifesi başına 
gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden 
en yaşlısı İbaşlkanlık eder. 

Madde 89. — Teşkilâtı Esasiye Encümeni
nin 89 ncu maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 

Madde 91. — Oy pusla sim MI, .kapalı oy ver* 
me yerinde zarfa konup kapanması mecburîdir. 

Bu maksatla sandık kurulu seçmenin oy 
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Madde 109. — Aşağıda yazılı oy pusluları 
muteiber değildir : 

1. Sandıik kurulunca verilıen tek biçim ve 
renkte 'bir zarftan gayra ıbir zarfa konulmuş bu-
(luman puslular; 

2. llmzah veya mühürlü veya seçmenin kim 
olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan 
pusialıar; 

3. Hangi seçmen (tarafımdan atıldığı belli 
olacaik şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarftan çıkacak oy puslaları; 

4. İhtiva ettikleri isimlerden hiçbiri sandıik 
kurulunca okunamıyan oy puslaları; 

6. Seçime iştirak ©den partiler tarafından 
gösterilen adaylardan veya müstakili adaylığı-
nı koyanlardan terkip edilmiş matbu . veya 
daktilo veya başka ;bir âletle yazılimış veya tek
sir ıedilımiş oy puslalarıi; 

Bir zarftan,, muhtelif isimlıeri muhtevi ve 
birden fazla oy puslaları çıktığı takdirde hu 
puslal'ardaın hiçbiri muteber olamaz. Aynı isim
leri muhtevi pusl'adam birkaç tane çıJkmasıı ha
linde bunlar tek pusla sayılır. 

Madd'e 110. — Belli aday sayısından daha 
az sayıda isim ihtiva eden oy puslaları olduğu I 
gibi kabul edilir. 

Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamı
yan isimler hesaba katılmaz. 

Aynı isim birkaç defa yazılmış ise tek oy 
sayılır. 

Puslada, seçilecek aday sayısından fazla isim 
bulunduğu takdirde, sondan başlanarak fazla 
adlar hesaba katılmaz. 

Seçime iştirak eden partilerin kendi alâmet 
ve işaretlerini muhtevi' olarak bastırdıkları 
matbu oy puslalarında, yazılı adaylardan bir 
veya birkaçı çizilerek yerlerine başka isimlerin 
yazılması halinde, ilâve edilen isimler hesaba ka
tılmayarak mezkûr matbu liste olduğu gibi ka
bul edilmiş sayılır. 

Madde 135. — Bu kanunun 45 nci madde
sinde yazılı memnuiyetlere aykırı hareket eden-

( S . Say: 

Madde 109. — Aşağıda yazılı oy puslaları 
muteber değildir : 

1. Sandık kurulunca verilen tek biçim 
ve renkte bir zarftan gayrı bir zarfa konulmuş 
bulunan puslalar; 

2. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin 
kim olduğunu belirten her hangi bir işaret 
taşıyan puslalar; 

3. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 
olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarftan çakacak oy puslaları; 

4. İhtiva ettikleri isimlerden hiçbiri san
dık kurulunca okunamıyan oy puslaları; 

5. Seçime iştirak eden partiler tarafından 
gösterilen adaylardan veya bunlarla müstakil 
adaylığını koyanlardan terkibedilmiş matbu ve
ya daktilo veya başka bir âletle yazılmış veya 
teksir edilmiş oy puslaları; 

Bir zarftan, muhtelif isimleri muhtevi ve bir
den fazla oy puslaları çıktığı takdirde bu pus-
lalardan hiçbiri muteber olamaz. Aynı isimleri 
muhtevi pusladan birkaç tane çıkması halinde 
bunlar tek pusla sayılır. 

-Madde 110. — Belli aday sayısından daha 
az sayıda isim ihtiva eden oy puslaları olduğu 
gibi kabul edilir. 

Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamı
yan isimler hesaba katılmaz. 

Aynı isim birkaç defa yazılmış ise tek oy 
sayılır. 

Puslada, seçilecek aday sayısından fazla 
isim bulunduğu takdirde, sondan başlanarak 
fazla adlar hesaba katılmaz. 

Seçime iştirak eden partilerin alâmet ve işa
retlerini muhtevi olan matbu oy puslalarında 
yazılı adaylardan bir veya birkaçının iptali 
halinde bu isimler iptal edilmemiş addolunacağı 
gibi bunların yerine ilâve edilmiş isim bulun
duğu takdirde bu isimlerde hesaba katılmaz ve 
mezkûr matbu oy puslası olduğu gibi kullanılmış 
sayılır. 

Madde 135. — Hükümetin 135 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 109. — Dahiliye Encümeninin 109 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 110. — Dahiliye Encümeninin 110 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13,5. — ihtisas bakımından Adliye 
Encüm'enince müzakeresi uygun görüldü. 

Ad. E. 

puflasını zarfa (koyması için oy serbestliğini ve 
gizliliğini sağlayacak lüzumıu kadar kapalı oy 
verime yeri hazıırlar. 

(Madde 109. — Aşağıda yazılı oy pusmaları 
muteber değildir : 

1. ıSamdık Kurulunca verilen tek biçim ve 
renkte bir zarftan gayrı ıbir zarfa konulmuş bu
lunan pusl'alar; 

2. iîmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim 
olduğunu belirten her hanigi bir işaret taşıyan 
puslular; 

3. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 
olaca'k şekilde imızıa, mühür veya işaret ıtaşııyatn 
za rf tamı çıkacak oy puslaları; 

4. İhtiva ettilklıeri isimlerden hiçbiri San
dık Kurulunca olkunamıyan oy pusluları; 

6. (Seçime iştirak ©den partiler tarafınıdan 
gösterileni adaylardan veya bunlarla müstakil 
adaylardan veya yalnız müstakil 'adaylardan 
terkibedilmiş matbu veya daktilo veya başka bir 
âletle yazılmış veya teksir edilmiş, oy puslaları; 

ıBir zarftan, muhtelif isimleri muhtevi ve 
birden fazla oy puslaları çıiktığı takdirde bu 
puslalardan hiçbiri muteber olamaz. Aynı isim
leri muhtevi pusludan ıbirikug tane çılkması ha
linde 'bunlar tek pusla sayılur. 

ÜVIadde 110. — Dahiliye Encümeninin 110 
ncu maddesi1 aynen1 kabul edilmiştir. 

ıMadde 135. — Hükümetin 135 ncı mıaddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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lerden 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası alınmakla beraber tardlarma da 
karar verilir. 

133 ve 134 ncü maddelerdeki haller dışın
da seçim propagandasına dair bu kanunda ya
zılı sair hükümlere aykırı harekette bulunan
lar Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı cezalarla cezai andırı
lırlar. 

Madde 166. — Seçim giderleri genel büt
çeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adli
ye Vekâleti bütçesindeki özel bölüme konur. 

Seçim kurulları başkan ve üyeleri ile, se
çim işleriyle ilgili vekâletlerin merkezlerinde 
teşkil edilecek seçim bürolarının başkan ve 
üyeleri ile diğer memur ve hizmetlileri ve se
çim işleri için bu kanun gereğince vazifelendi-
rileceklere ve bu işlerde mesai saatleri dışında 
çalışacak memur ve hizmetlilere verilecek üc
retler ve hariçten alınarak çalıştırılacakların 
gündelikleri îcra Vekilleri Heyetince belirtile
cek esas ve miktarlara göre ödenir. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gön
derileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre ayrıca verilir. 

AdHye Vekâleti bu madde hükümlerine göre 
harcanacak seçim giderleri ödeneğinden yeter 
miktarını vilâyet ve kaza seçim kurulları baş
kanları emrine gönderir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması lâ-
zımgelen her türlü masrafların ita âmiri vilâyet 
ve kaza seçim kurulları başkanları olup tahak
kuk işlemleri cumhuriyet müddeiumumileri tara
fından yapılır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 47 ve 48 nci 
maddeleri kaldırılmıştır. 

Da. E. 

MADDE 3. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 4. — Bu kanunun iörasma, İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. B. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapanı 

Madde 166. — Hükümetin 166 ncı maddesi 
avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 166. — Hükümetin 166 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5545 sayah Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri kaldı-
ralmıştır. 

HADDE 3. — Hükümetim üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

IMADDE 4. — Hükümetim dördüncü maddesi 
«yinen kabul edilmiştir. 

Madde 166. — Hükümetin 166 neı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teşkilâtı 'Esasiye Encüm«md-
nin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
E. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. U* 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
E. Erkmen 

Millî Müdafaa Veküi 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Ytrcalt 

Q. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

-*•!» 
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Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir Kazasında (Nevşe
hir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulmasına dair kanun lâyihası ve 

Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/20) 

T. C. 
Başvekâlet < i 16 .Yi . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2797 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir Vilâyet 
kurulmasına dair Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 15 . VI . 1954 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikl eriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

'Teşkilâtı Esasiye Kanununun 89 ncu ve îl idaresi Kanununun 1 nci maddelerine göre idare 
taıksimatımıi'zını vilâyet, ikaza ve nahiye olarak kademelendirildiği ve bu kademelerin iktisadi ve 
coğrafi alâka ve münasebetlerle göre teşkil edildiği malûmdur. Bu mevzuda t i idaresi Kanunu
nun da mesnedi olan Teşkilâtı Esasiye Kanununun meriyet mevkiine konulmuş olduğu yıllarda 
memleketimizin münakaleye (elverişli Devlet ve vilâyet yollariyle demir ve ideniz yol şebeke ve 
tesislerimdenı mahrum bulunması sebebiyle iktisadi âmillerin yanında coğrafi alâka ve münase
betlerde idare taksimatı kademelerinin kuruluşunda göz önümde bulundurulmuştur. İFakat o 
tarihten bugüne kadar geçen* çeyrek .asırdan* fazla bir zaman zarfında ve bilhassa son dört yıl 
içinde demiryollariyle limanı şebeke ve tesislerinin inşa, tevsi ve ıslahı, Devlet karayoıllarının 
süratle.yapılması' ile motorlu nakil vasıtalarımın çoğalıp tekemmül' etmesi, nakliyeciliğin teessü
sü, şehir ve kasabalararası nakliye hareketlerinin.' inkişaf kaydetmesi g-ilbi münakale ve muva
sala ile alâkalı teşebbüs ve hareketler bugün idari taksimat kademelerimin kuruluşumda daha zk 
yade iktisadi münasebetleri hâkim (kılmıştır. 

Demokratik ananası ile, Devletin hikmeti vücudu iyi ve verimli bin şekilde 'halka hizmet ol
duğuna göre iktisadi alâka ve münasebetleri bir merkez etrafında toplanmış olan mülki teşkilât 
ve idari taksimat kademelerinin daha faydalı' olduğu ve hizmetlerin daha yakından arzıma im
kân verdiği müşahedelerimiz eümlesindendir. Köylerdenı kaza ve vilâyet merlkezine gelem va
tandaş, resmî ve hususi işini gördükten sonra, aynı ,gümde tekrar köyüne dönebilmek imkânıma 
kavuştuğunda, günlük masraflardan vareste kalır ve bu da hizmetlerim iktisadi ve müsmir olma
sını sağlar. Yakınana getirilen umumi hizmetlerden suhuletle ve az ımasraf ihtiyarı* ile faydala
nan ve süratle köyüne, aile ve işinin başına dönen'-vatandaş memnuniyet ve Devlete karşı haklı 
bir muhabbet duyar. Halik cephesinden bu böyle 'olduğu kadar idari vazifelerim ve âmme hizmet-
lerintin /görülmesini murakabe zaviyesinden de bir iktisadi miertkez -etrafında toplamımak fayda
lıdır. *• 

Mülki teşkilât kademelerinin yakım bir merkez etrafımda toplanması âmme hizmetlerinin 
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işleyişi ile yakımdan «alâkalanmak ve vatandaşlarla sık sık temasa gelmek fırsatını verir. Bu su* 
retle ihtiyaçlara vıe vatandaşların dileklerine daha iyi nüfuz edilir. Ve bunlar süratle temim ye 
tatmin edilir. 

Bu esastan mülhem olan Hükümetimiz 1950 den bu yana (71) nahiyeyi munteldf âmtaıe 'hiz
meti servislerini ihtiva eden tam teşkilâtlı hale getirmiş Ve vatandaşa dana geniş mikyasta hiz
met etmek üzere (62) nahiyede de kaza teşkil etmiştir. Bdr taraftan nahiyeleri tam teşkilâtlı ha
le boyan ve diğer taraftan nahiyeleri kazaya kalbeden Hükümet bu faaliyetine mütvazi olarak 
Vilâyet teşkili mevzuuna da el koymuştur. 

Muhiti ile merkezî bir 'bölge teşkil eden ve İktisadi münaş/elbetleri bu bölgenin dışıma taşarak 
ge'lişmek istidadı gösteren bâzı kazalarımızın bu inkişafını deıstekleımeyi viaızife sayan Hübümiet 
hu kabil kazaları daha geniş; imkânlara sahip kılmak ve 'buralarda âimım'e hizmetlerini dalha fay
dalı ve daha müsmir bir hale koymak maksadiyl'e taunları vilâyet mevzuu içinde mütalâa etmeyi 
halkın vte memleketin menfaatine uygun bulmuştur. 

Bu maksatla; ilk, orta, erkek sanat ve kız sanat okulları ile zengin bir kütüphan'e, iki eczane, 
şarap fâbrikaısı, Ziraat, îş ve Halk hankaları ile dört Tarım Kredi Kooperatifi ve muhtelif tica
ret ve sanat şuhesinden (600) kadar tüccar ye esnafı, (200) motorlu nakil'vasıtası, (80) milyon 
kilo üzüm istihsali ve civarındaki kazalara hâkim olan iktisadi alâka ve rabıtası ile bu bölgede 
genişçe bir ünite teşkil eden Nevşehir Kazasında (bir vilâyet kurulmasının muvafık olacağı neti
cesine varılmıştır. 

Filhakika Kırşehir, Mucur, Hacıbektaş, Avaflos, Kozaklı ve G-ülşehir kazalarımın kâin bulun
dukları Kızıılınmak yâdisi iktilsiadi ve ooğrafi 'bir vahdet arz ekmekte ve Nevşehir bu manzume
nin mierkezini teşkil etmektedir. Bu taölge halkı hayatlarını ve zirai faaliyetlerini bağcılığa ve 
meyvacılığa bağlamışlardır. Yıldla istihsal ettiği (80) milyon kilo üzümü, ile hasta gelen Nevşe
hir bölgesi Ankara'mın da aynı zamanda kuru yemiş ve sefbzıe ihtiyacının mühim bir kıismımı te
min etmektedir. 

Bu mıntakanm coğrafi ve iktisadi durumunu tetkik ederken adı geçen kazaların birhirlerîme 
olan yakınlıklarını ve mıerkez teşkil eden Nevşehir'e olan mesafelerini de gözden geçirmek ieaibe-
der. Filhakika Nevşehir bu kazalara çok yakın 'bir meteafede kâindir. Ezcümle Avanos, Vilâyet 
merkezi Kırşehir'e (92) km. mesafede bulunduğu halde Nevşehir'e (35) km., GKilşehir Vilâyet mer
kezi Niğde'ye ('112) km. mesafede bulunmasına rağmen Nevşehir'e (20), Hacıbektaş Kırşehir'e 
(46), Nevşehir'© ise (32) km., mesafede bulunmaktadır. Bu müşahede; Nevşehir'in , yukarda adı 
geçen kazaların merkezinde bulunduğunu ve bu kazaların normalin dununda bir yakınlıkta 
olduğunu göstermektedir. 

Nevşehir, nakliyecilik, küçük sanayi, sağlık ve kültür müesseseleriyle de halen bu kazaların 
ihtiyaçlarına tfevap verecek vüsat ve şümuldedir. 

Adı geçen kazalar, mülki teşkilât itibariyle, ayrı, ayrı vilâyetlere bağlı oldukları halde, Nev
şehir iktisadi, ticari alâka Ve münasebetlerin ve yakınlığın cebri ile halen bunlara tabiî bir merkez 
vazifesini görmektedir. . 

Bugün Gülşehir ve hattâ Ürgüp ağır ceza işleri bakımından Nevşehir'e bağlıdır. Avanos Ka
zası da uzun yıllar Nevşehir'e bağlı kalmış olduğu halde son yıllarda irtibatı kesilerek (92) Km. 
mesafedeki Kırşehir'e raptedilmiştir. 

Bu esbaba binaen iktisadi bir vahdet, coğrafi ve zirai bir manzume teşkil eden bu bölge kaza
larının merkezi Nevşehir olmak üzere teşkil edilecek vilâyete bağlanmaları, bir taraftan arz edi
lecek âmme hizmetlerinden vatandaşların süratle faydalanmalarını temin edecek diğer taraftan da 
bu bölgenin ta;biâten tekevvün etmiş olan iktisadi ve ticari faaliyet ve hareketlerinin daha suhu
letle cereyan ve inkişafım sağlıyacaktır. > 

Diğer taraftan vilâyet merkezine (41 Kim. mesafede bulunan Yozgad'ın (Yerköy) Kazası ile 
vilâyet merkezine (75) Kim. uzaklıkta olan Kırşehir'in Çiçekdağ Kazası arası birbirine (5) Kim. 
kadar kısadır. Yfcrköy Yozgad'a bağlı olduğum göre Çiçekdağı'nm da Yozgad'a bağlanması bir 

.emri zaruridir. Çünkü Çiçekdağ Kazasının istasyonu (5) Kim. yakınındaki Yerköy Kazasıdır, 
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Yakınlık, yol ve istasyon gibi müşterek âmiller yanmda Çiçekdağı1'nm ziraatçı 'bir ikaza ol
ması da bıı kazanın hububat istihsalinde aynı istihsal şubesine mensup bulunan Yozgad'a bağlan
masını ieabettiren iktisadi bir faktördür. Diğer taraftan Kırşehir'in Kaman Kazası yakınlık Ve ik
tisadi bağlılık bakımlarından Ankara ile münasebattardır. Kaman halkının, vilâyet merkezi Kır
şehir'e gidip Hükümetle olan işlerini tesviyeden sonra Ankara'ya dönmeleri onlar için bir geri 
münakale meselesi yaratmaktadır. Kaman için her mevzuda akış istikameti Ankara'dır. Hem 
Devlet merkezi ve hem de iktisadi bir merkez ve aynı zamanda büyük bir istihlâk merkezi olan 
Ankara, Kaman için mevcut tek tabiî bir mülki kademedir. 

Kırşehir Merkez Kazasına gelince : 
Buranın Ankara'ya mesafesi (195) Km. olduğu halde Nevşehir'e (98) Km. dir. Bu itibarla 

Nevşehir'de teşjkil. edilecek Vilâyet hizmetlerinden Kırşehir Merkez Kazası haTkmrn daha süratle 
ve suhuletle istifade edecekleri şüphesizdir. 

Yukardan beri iktisadi, ticari, zirfti, ve coğrafi durumu arz ve izah edilen bölgede Nevşehir Vi
lâyeti teşkil edildikten, Çiçekdağı Kazası Yozgad-a, Kaman Kazası da Ankara'ya »bağlandıktan 
donra bu bölgede ikinci bir Vilâyetin ipkası lüzumsuz olduğu kadar malî bakımdan da külfetli bu
lunmuştur. Bu sebeplerle her cihetçe bu höligenin karakterini haiz olup iktisadi, ticari, ve içtimai 
bakımlardan Nevşehir'le devamlı .münasebet ve alâkası /bulunmasına binaen Kırşehir'in Kaza ha
linle kalbi ile teşkil 'edilecek Nevşehir Vilâyetine 'bağlanması muvafrk görülmüştür. 

Mülki Teşkilât tarihimizde Kırşehir'in 'arz edilen âmillerin tesiri ile Niğde Sancağına bağlandığı 
devirler olmuştur. Nitekim 1864 tarihli Vilâyet Nizamnamesinin tatbikatı neticesinde Kırşehic 
Niğde Sancağına ve Konya Vilâyetine bağlanmış ve yıllarca Kaza halinde idare oluna/gelmiştir. 
Bu mucip sepeblere göre Kırşehir Vilâyetinin ilgasına ve Merkezi Nevşehir dlmak, Kırşehir, Güllşe-
hir, Avanos, Kozaklı Mucur ve Hacıbektaş Kazalarını ihtiva 'etmek üzene Nevşehir adiyle yeniden 
bir Vilâyet kurulmasına dair işbu. Kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
• Dahiliye Encümeni 24 ,VI. 1954 

Esas No. 1/20 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nev
şehir Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulmasına dair olan kanun lâyihası, 
Dahiliye Vekilinin iştirakiyle Encümenimizde 
görüşüldü. 

Hükümetçe hazırlanan lâyihanın mucip se
beplerinde gösterildiği üzere ve Dahiliye Veki
linin verdiği izahattan anlaşıldığına göre ihraz 
ettiği inkişaf ve haiz olduğu iktisadi ve coğrafi 
şartlar itibariyle Nevşehir Kazasının Vilâyet 
haline getirilmesi zaruri bulunmuş ve civarın
da bulunan ve bugünkü Kırşehir Vilâyetine ait 
olan Kozaklı, Hacıbektaş, Avanos kazalarının 
alınmasından ve Kaman Kazasının Ankara'ya 
Çiçekdağı Kazasının da Yozgad'a bağlanmasın
dan sonra Kırşehir'in vilâyet halinde muhafa
zası uygun olamıyacağma ve bu sebeplerle Kır

şehir Vilâyetinin kaldırılması uygun olacağı 
kanaatine varılmış ve 1 ve 2 nci maddeler ay
nen, Kayseri Vilâyetine bağlı ve Nevşehir'e 
35 kilometre mesafede bulunan Ürgüp Kazası
nın da Nevşehir'e bağlanması hususundaki tek
lif yerinde görülerek 3 ncü madde buna göre 
tadilen ve Kaman Umumi Meclisi âzalarının 
Ankara, Çiçekdağı Kazası âzalarının da Yoz-
gad Vilâyet Umumi Meclislerine dâhil olacak
larını ifade için muvakkat 1 nci madde keza 
tadilen, muvakkat 2, 3 ve 4 ncü maddeler ay
nen, muvakkat 5 nci madde de Ürgüp Kazasını 
tasrih eder şekilde, 4 ncü madde ise intikal 
için bir zaman bırakılması maksadı ile tadilen, 
5 nci maddede aynen, lâyiha bu değişikliklerle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
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buyuralmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Reis 
Edirne 

II. Nasuhioğlu 
M. Muharriri 

İzmir 
P. Arat 
Amasya 

M. Zeren 
Çoruh 

Mucip sebepler noksan 
tetkikata müstenit ol
masından söz hakkını 

(mahfuzdur. 
Z. TJral 

Crümüşane 
/. II. Baykal 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/20 
Kanar No : 22 

R. Vekili 
Ankara 

Â. Benderlioğlu 
Kâtip 
Kocaeli 

S. Yalım 
•Bursıa 

A. E rozan 
Denizli 

A. II. Smıcar 

Kars 
Şifahen izaheittiği'rn se

beplerle muhalifim. 
M. II az er 
Kırşehir 

Muhalifim 
T. Taşer 
Konya 

M. R. Özal (*') 
Seyhan 

A. Kınık 
Uşak 

Y. Aysal 

Kastamonu 
S. Çağlar 

İzmir 
R. Onursal 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Keskin 

İmzada bulunamadı 
Samsun 

M. özkefeli (*) 
Trabzon 

P. Sanaç 
Zonguldak 
S. Ataman 

(*) ilce, il mevzularının prensip olarak 'teşki
lâtı mülkiyenin umıumi r-eviizyOna tâbi tutul

mak sureîtiıyle toptan Ihalli lâzımıdır 
kanaatin deyiz. 

Konya 'Saırnsun 
M. E. özal M. özkefeli 

Bütçe Encümeni mazbatası 

28 . VI . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nev
şehir Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulmasına dair Dahiliye Vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 16 . 
VI . 1954 tarihli ve 71/2797 sayılı tezkeresiy
le gönderilen kanun lâyihası Dahiliye Encüme
ni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Dahiliye Vekili ve Maliye Ve
kâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsi-
len arz ve izah edildiği üzere mmtakamn kâin 
bulunduğu Gülşehir, Hacıbektaş, Avanos, Ür
güp ve Nevşehir bölgesinde merkezi Nevşe
hir olmak üzere bir vilâyet teşkili için 1952 
yılında Nevşehir'de bulunan iktidar ve mu
halefet partilerinin ve halk teşekküllerinin Da
hiliye Vekâletine vâki müracaatları ve 1953 yı
lında da yine Dahiliye Vekâletine ve Riyaseti -
cumhura takdim ettikleri dilekçeleri üzerine 
bu vekâletçe, yeniden vilâyet teşkili mevzuu 

ele alındığında dileklerinin, tetkik edilerek di
ğer istekler meyanmda derpiş olunacağı -ceva
bı verildiği ve bu muameleler üzerine Dahili
ye Vekâletince Nevşehir bölgesinde bir vilâyet 
teşkili için gerekli inceleme ve çalışmalara baş
lanıldığı anlaşılmıştır. s 

Bugünkü Nevşehir Kazası merkez olmak 
üzere yirmişer kilometre yakınındaki Gülşehir 
ve Ürgüp kazalariyle Ürgüp üzerinden (35) 
ve direkt olarak yirmi kilometre mesafede bu
lunan Avanos, Gülşehir'e (32) ve Nevşehir 
merkezine (52) kilometre mesafede bulunan 
Hacıbektaş kazalarının Nevşehir'e pek yakın 
olması ve bu bölgenin zirai ve iktisadi bir 
vahdet arz etmesi ve aynı zamanda âmme hiz
metlerinin halka yaklaştırılması maksat ve ga
yesiyle bu bölgede bir vilâyet kurulması yolun
daki teşebbüs ve teklif ile, Kaman'm iktisadi 
münasebeti bakımından Ankara'ya, Çiçekdağı 
iktisadi ve zirai alâkasına binaen (5) kilometre 
yakınında bulunan Yerköy Kazasının bağlı bu
lunduğu Yozgad Vilâyetine bağlanmaları ve 
Avanos Kazasından ayrılmış ve henüz kaza hali-
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he getirilmiş olan Kozaklı ile, Kırşehir ve 
Mucur'un da Ankara'ya (195) kilometre 
uzaklıkta olduğu ve aralarında iktisadi, zi
rai alâka bulunan Nevşehir merkezine Kır
şehir'in (88) ve Mucur'un (72) kilometre mesa
fede bulunduğu ve bunların da Nevşehir bölge
sinin esas itibariyle iktisadi, coğrafi ve zirai 
karekterini taşıdığı cihetle bu mıntakada başka 
bir vilâyet teşkilinin de külfetli ve lüzumsuz gö
rülmesi hasebiyle bunların da teşkil edilen Nev
şehir Vilâyetine bağlanmaları Dahiliye Vekili 
tarafından verilen rakamlara müstenit izahat
tan anlaşılmış ve encümenimizee de muvafık 
mütalâa edilmiştir. 

Nevşehir ile Gülşehir'in ayrılması üzerine 
Niğde,nin (257 000) nüfuslu ve (12 248) kilomet
re kare sahaya sahip büyükçe bir vilâyet olarak 
kaldığı, hususi idare varidatının, Devlet yar
dımları hariç, (1,5) milyon lira üstünde seyret
tiği, Ürgüp kazasının da Kayseri'den ayrılması 
üzerine bunun da (377 232) nüfuslu ve (15 055) 
kilometre kare sahaya sahip yine büyük bir vilâ
yet olarak kaldığı, hususi idare bütçesinin yine 
Devlet yardımları hariç (1,5) milyon lira civa
rında seyrettiği alman izahattan öğrenilmiştşir. 

Bu tasarı ile merkezi Nevşehir olmak ve 
Kırşehir, Kozaklı, Mucur, Hacıbektaş, Gölşehir, 
Avanos ve Ürgüp kazalarından teşekkül etmek 
üzere merkez kazasiyle (8) kaza ve' (5) nahiyeyi 
ve (276) köyü ve (8342) kilometre kare sahada 
(212 739) nüfuslu bir vilâyet teşkil edildiği ve 
vilâyet hususi idare, varidatının Devlet yardım
ları hariç olmak üzere (700 000) lira civarında 
olacağı ve bu lâyiha ile Devlete ve hususi ida
relere bir külfet tahmil edilmediği gibi gerek 
umumi muvazeneye ve gerek hususi idareye dâ
hil memur ve müstahdemler açıkta bırakılma
mış ve merkez ve mülhakat hususi idarelerinde 
çalışan bilûmum müdür, memur ve müstahdem
ler Nevşehir Vilâyeti ile alâkasına göre An
kara ve Yozgad hususi idarelerine intikal et
tirildiği anlaşılmış ve lâyiha Encümenimizee de 
yerinde görülerek, Dahiliye Encümeninin hazır
lamış olduğu metin üzerinden maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve lâyihanın meriyet tarihi
ni belirten 4 ncü maddesi, geçen zaman dikkat 
nazarına alınarak, tadilen ve diğer maddeler ise 
ilişik cetvelle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha ,müstacelen ve tercihan görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil-

( S. Sa; 

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Reis V. 

Bursa Balıkesir 
K. Yılmaz H. îmre 

Bu mazbata M. Kâtip 
Afyon «K. Siird 

31. Â. Ülgen Bâzı hususlarına muhalifim 
B. Erden 

Ankara 
31. Tarhan 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çorum 

Y. Gürsel 
Giresun 
31. Şener 

Kastamonu 
Z. Termen 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Seyhan 
İV. Tolon 

Antalya 
K. Akmantar 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

îzmir 
B, Bilgin 
Kocaeli 

Muhalifim 
E. Alican 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
B. Aksoy 
Tekirdağ 

/ . H. Akyüz 
Zonguldak 
H. Balık 

Aydın 
Z. TJray 

Çoruh 
Y. Gümü§el 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
H. Hüsman 

Konya 
R. Birand 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Seyhan 
S. Barı 

Van 
K. Yörükoğlu 

Bu tasarı ile derpiş olunan değişiklik 
gerekçede ele alman esbabı mucibe ile te
zat halindedir. Âmme hizmetlerini vatandaşa 
yaklaştırmak gayesinin hâkim olması lâzım-
geldiğine göre, şimdiki Kırşehir Vilâyetine 
bağlı kazalardan ikisini Ankara ve Yozgad 
vilâyetlerine bağlamak buna mukabil Kayse
ri, Niğde vilâyetlerinden birer kaza almak 
suretiyle sadece bir merkez değişikliğine ya
ni vilâyet merkezini Nevşehir'e nakletmek, 
ileri sürülen mucip sebeplere ve gayeye uy
gun düşmemektedir. 

Lazımsa ve bir vilâyet olma karakterini 
haiz ise, Nevşehir'de bir vilâyet kurulabilir. 
Fakat, bu kuruluş Kırşehir'in durumunda 
bir değişikliğe vesile olmamalıdır. 

Coğrafi ve iktisadi şartların da böyle bir 
tatbikata müsait olmadığı kanaatindeyim. 
Bu itibarla Komisyonca kabul edilmiş olan 
bu tasarıya muhalifim. 

Sinob 
N. Sertoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmüsma ve Nevşehir 
Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 

kurulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Kırşehir Vilâyeti kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2. — Niğde Vüâyetine bağlı Nev
şehir Kazası merkez olmak ve (Nevşehir) adiy
le anılmak üzere yeniden bir vilâyet kurul-
müşutur. 

MADDE 3. — İlişik (1) sayılı cetvelde gös
terildiği veçhile eski Nevşehir Kazasını ihtiva 
eden nahiye, kasaba ve köyler, Nevşehir Vilâ
yetinin merkez kazasına bağlanmış ve bugünkü 
Kırş'ehir merkez kazasını ihtiva eden nahiye, 
kasaba ve köylerden terekkübetmek üzere Kır
şehir adiyle yeniden bir kaza kurularak bu ka
za ile eski Kırşehir Vilâyetinin Avanos, Kozaklı, 
Mucur, Hacıbektaş ve Niğde Vilâyetinin Gülşe-
hir kazaları Nevş'ehir Vilâyetine, Kaman Kazası 
Ankara ve Çiçekdağı Kazası da Yozgad vilâyet
lerine bağlanmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Nevşehir Vilâ
yetinin Umumi Meclisi, bu vilâyete bağlanan 
Kırşehir, Avanos, Kozaklı, Mucur, Haeıbaktaş, 
Gülşehir kazalariyle Nevşehir Merkez kazası
nın mevcut Umumi Meclis üyelerinden teşekkül 
eder. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Umumi Mec
lis bir hafta içinde âdi toplantılarına başlıyarak 
Daimî Encümen üyelerini s'eçer, bütçe ile kadro
yu tanzim eder ve İdarei Hususiyei Vilâyat Ka
nunu ile mer'i kanunların verdiği diğer vazife
leri ifa ve salâhiyetleri istimal eyler. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Nevşehir Vilâ
yetine bağlanan kazalarla Ankara ve Yozgad 
vilâyetlerine bağlanan kazalar Özel idarelerinin 
bilûmum nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat ve 
bakaya muamele ve hesapları ve bu kazalarda 
mevcut menkul ve gayrimenkul mal, hak, alacak 
ve borçları ve bunları ihtiva eden defter, dosya 
ve evrak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

(S. Sa, 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎRÎŞİ 

Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir 
Kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 

kurulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik (1) sayılı cetvelde gös
terildiği veçhile Nevşehir Kazasını ihtiva eden 
nahiye, kasaba ve köyler Nevşehir Vilâyetinin 
Merkez Kazasına bağlanmış ve bugünkü Kır
şehir Merkez Kazasını ihtiva eden nahiye, kasa
ba ve köylerden terekkübetmek üzere Kırşehir 
adiyle yeniden bir kaza kurularak bu kaza ile 
eski Kırşehir Vilâyetinin Avanos, Kozanlı, Mu
cur, Hacıbektaş ve Niğde Vilâyetinin Gülşehir 
ve Kayseri Vilâyetinin Ürgüp kazaları Nevşe
hir Vilâyetine, Kaman Kazası Ankara ve Çiçek-
dağ Kazası da Yozgad Vilâyetine bağlanmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Nevşehir Vilâ
yetinin, Umumi Meclisi, bu vilâyete bağlanan 
Kırşehir, Avanos, Kozanlı, Mucur, Hacıbektaş, 
Gülşehir ve Ürgüp kazalariyle Nevşehir Merkez 
Kazasının mevcut umuumi meclis üyelerinden 
teşekkül eder. 

Kaman Kazasının umumi meclis üyeleri An
kara ve Çiçekdağ Kazasının üyeleri de Yozgad 
Vilâyeti Umumi Meclisi üyeleri olurlar. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Mkümetiü 
muvakkat üçüncü maddesi aynen kabul edil* 
mistir. 

yısı : 24); 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Kırşehir Vilâyetinin kaldırılmasına Ve Nevşehir 
Kazasında ((Nevşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 

kurulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dahiliye Encümeninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Dahiliye Encü
meninin muvakkat 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin 
Muvakkat üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. ' 

( S. Sayısı : 24 ), 



ıHü. I 

itibaren Nevşehir Vilâyeti ile Ankara ve Yozgad 
vilâyetleri özel idarelerine devir ve teslim olu
nur. 

Adı geçen kazalarda bulunan her çeşit gayri-
menkullerin tapu kayıtları bu kazaların bağlan
dıkları vilâyetler hükmi şahsiyeti aıdna harçsız 
tashih olunur. I 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun me
riyeti tarihinden itibaren Nevşehir Vilâyetine 
bağlanan kazaların özel idarelerince tahakkuk 
ettirilip tahsil olunan paralar bu kazalar özel 
idarelerinde veya vilâyet özel idaresi merkez mu
hasebesinde açılacak muvakkat hesaplarda top
lanır ve mer'i mevzuat hükümlerine müsteniden 
sarf ve tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunla kal
dırılan Kırşehir Vilâyetinin özel îdare kadrosun
da bulunup Nevşehir, Ankara ve Yozgad vilâyet
lerine bağlanan kazalarda çalışan özel idare me
mur ve müstahdemleri bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren maaş ve kadrolariyle ' 
birlikte Nevşehir, Ankara ve Yozgad vilâyetleri 
özel idarelerine geçerler. Niğde Vilâyetinin özel 
îdare kadrosunda bulunup Nevşehir Vilâyetine 
bağlanan Nevşehir Merkez Kazası ile Gülşehir Ka
zasında çalışan özel îdare memur ve müstah
demleri de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren maaş ve kadrolariyle birlikte Nevşe
hir Vilâyeti özel İdaresine intikal ederler. Nev
şehir Vilâyetini teşkil eden kazaların özel idare
lerinde çalışan memur ve müstahdemler ile mül
ga Kırşehir Vilâyeti özel îdare Merkez Teşki
lâtında çalışan bilûmum müdür, memur ve müs
tahdemlerin kadroları Nevşehir Vilâyetinin özel 
îdare Teşkilât kadrosunu teşkil eder. 

Bunların maaş ve ücretleri ve diğer alacak
ları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bu kazaların bağlandıkları vilâyetlerin özel 
idarelerince tediye olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

Da. E. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin 
muvakkat dördüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunla 
kaldırılan Kırşehir Vilâyetinin özel îdare kadro
sunda bulunup Nevşehir, Ankara ve Yozgad vilâ
yetlerine bağlanan kazalarda ve merkezde çalıdan 
özel idare memur ve müstahdemleri bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibtren maaş 
ve kadrolariyle birlikte Nevşehir, Ankara ve 
Yozgad vilâyetleri özel idarelerine geçerler. 
Niğde Vilâyetinin özel îdare kadrosunda bu-
dulunup Nevşehir Vilâyetine bağlanan Nevşe
hir merkez kazası ile Gülşehir ve Kayseri Vi
lâyetinin Ürgüp kazasında çalışan özel idare 
memur ve müstahdemleri de bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren maaş ve kad
rolariyle birlikte Nevşehir Vlâyeti özel idare
sine intikal ederler. Nevşehir vilâyetini teşkil 
eden kazaların özel idarelerinde çalışan memur 
ve müstahdemler ile mülga Kırşehir Vilâyeti 
özel îdare merkez teşkilâtında çalışan bilû
mum müdür, memur ve müstahdemlerin kad
roları Nevşehir vilâyetinin özel idare teşkilât 
kadrosunu teşkil eder. 

Bunların maaş ve ücretleri ve diğer alacak
ları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bu kazaların bağlandıkları vilâyetlerin 
özel idarelerince tediye olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun 15 Temmuz 1954 
tarihinde meriyete girer. 

( S. Sayısı : 24 ) 
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B. B. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin mu
vakkat dördüncü maddesi ayn'en kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Dahiliye Encü
meninin muvakkat 5 nei maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 20 Temmuz 1954 
tarihinden itibaren mer'idir. 

(S. Sayısı 



Mü. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
E. Zeytinoğlu 

JBıh. ve îe, Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
B. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F, Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırçah 

ö. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikba§ 

Da. & 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 24); 
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b. M. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir; 

(§. Sayısı :U) 
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Kazalar 
Adıed 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

t i ] SAYILI OETVEL 

Nevşehir Vilâyeti 

Nahiyeler Köyler 
Aded Aded 

• - - -

Nüfusu 
Aded 

248 185 321 

Nevşehir Vilâyetine bağlanan kaza, nahiye ve köyler 

1950 nüfus »a-
Aiınidığı 
Vilâyet 

Niğde 

• 

Kırşehir 

Bağlandığı 
VMye't 

Nevşehir 

Nevşehir 

Kazanın Nahiyenin 
Adı Adı 

(Merkez Kazası) 

Nevşiehir Merkez 
» Acıgöl 
> Derinkuyu 

(Kırşehir Kazası) 

Kırşehir Merkez 
» Çoğun 

Köy 

11 
13 
8 

32 

41 
28 

67 

1945 nüfus sa-
yinıına göre 

52 38Ö 

35 147 

yımına göre 
nüfusu 

55 832 

47 978 

Kırşehir Nevşehir 

(Avanos Kazası) 

Avanos Merkez 24 

24 14 935 

Kırşehir Nevşehir 

(Kozaklı Kazası) 

Kozaklı Merkez 
» Karahasanlı 

13 
14 

27 17 352 

(S. Sayısı : 24) 



13 — 
1050 nüfus sa-

Almdığı Bağlandığı Kazanın Naflıiyenin 1945 nüfus sa- yumma) göre 
Vilâyet Vilâyet Adı AJdı Köy yımma .görte (nüfusu 

Kırşehir 

Kırşehir 

Niğde 

Nevşehir 

Nevşehir 

Nevşehir 

(Mucur Kazası) 

Mucur Merkez 

(Hacıbektaş Kazası) 

Hacıbektaş Merkez 

• 

(Gülşehir Kazası) 

Gülşehir Merkez 
» Salanda 

Yekûn 

35 

35 

31 

31 

25 
7 . 

32 

248 

12 772 

12 603 

18 545 

15 322 

.13 892 

20 010 

185 321 

Kırşehir 

(Ankara Vilâyetine bağlanan Kaman Kazası) 

Ankara Kaman 
» 

Merkez 
Köşkter 
Savcılı 

Yekûn 

35 
25 
10 

70 47 958 

Kırşehir 

(Yozgad Vilâyetine bağlanan Çiçekdağı Kazası) 

Yozgad Çiçekdağı Merkez 
KöSefakılı 

36 
31 

Yekûn 67 24 704 

( S. Sayısı : 24 ) 



Dahiliye Encümeninin değiştiricine bağlı cetvel 

[İJ SAYILI CETVEL 

Kazalar 
Aded 

Nahiyeler 
Aded 

Nevşehir Vilâyeti 

Köyler 
Aded 

Nüfusu 
Aded 

Yüz ölçümü 
Kim3 

276 212 739 6 342 

Alındığı 
vilâyet 

Niğde 

Nev§eh 

Bağlandığı 
vilâyet 

Nevşehir 

ir Vilâyetine bağlanan kaza,nahiye ve köyler 

1945 nüfus sa-
Kazanın Nahiyenin, yımına göre 

a d ı adı Köy nüfusu 

(Merkez Kazam) 

Nevşehir Merkez 
» Acıgöl 
» Derinkuyu 

11 
13 
8 

1950 nüfus 
sayımına göre 

nüfusu 

Yekûn 32 52 389 55 832 

Kırşehir Nevşehir 

(Kırşehir Kazası) 

Kırşehir Merkez 
Çoğun 

41 
26 

Yekûn 67 35 147 47 978 

Kırşehir 

Kırşehir 

Nevşehir 

Nevşehir 

(Avanos Kazası) 

Avanos Merkez 

Yekûn 

(Kozaklı Kazası) 

Kozaklı Merkez 
» Karahasanlı 

24 

24 

13 
14 

14 935 

Yekûn 27 17 352 

( S. Sayısı : 24 ) 
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Alındığı 
vilâyet 

Kırşehir 

Bağlandığı 
vilâyet 

Nevşehir 

Kazanın 
a d ı 

1945 nüfus sa- 1950 nüfus 
Nahiyenin yunma göre sayımına göi*e 

a d ı Köy nüfusu nüfusu 

(Mucur Kazası) 

Mucur Merkez 

Yekûn 

35 

35 12 722 15 322 

Kırşehir Nevşehir 

(Hacıbektaş Kotası) 

Hacıbektaş Merkez 31 

Yekûn 31 12 603 13 892 

Niğde Nevşehir 

(Oülğehir Kazası) 

Gülşehir 
» 

Merkez 
SaJanda 

25 
T 

Yekûn 32 18 545 20 010 

Kayseri Nevşehir 

(Ürgüp Kazası) 

Ürgüp Merkez 28 

Yekûn 28 

YEKÛN 276 

25 799 27 418 

212 739 

Kırşehir 

(Ankara Vilâyetine bağlanan Kaınan Kazası) 

Ankara Kaman 
» 

Merkez 
Akpınar 
(Köşker) 
Savcılı 

Yekûn 

35 
25 

10 

70 47 958 

Kırşehir 

(Yozgad Vilâyetine bağlanan Çiçekdağı Kazası) 

Yozgad Çiçekdağı 
> 

Merkez 
Kosefatalı 

36 
31 

Yekûn 67 24 7Ö4 

>•«« 

( S. Sayısı : 24 ) 




