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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun izinden dö
nüşüne kadar Başbakanlık görevinin Vekil ola
rak içişleri. Bakanı Hilmi Uran tarafından ya
pılacağı hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu. 

' Denizli Milletvekili Yusuf Başkaya'nın öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi okunarak 
rahmetlinin hatırasını anmak için iki dakika 
ayakta susuldu. 

Devlet malı gayrimenkullerin bağıtlı ve ba-
ğitsız işgalinden doğan alacakların affı hakkın
daki kanun kabul olundu. 

Gülhane Askerî Doktor Tatbikat Okulu ve 
Kliniği ve Veteriner Tatbikat Okulu profesör
lerinin kıta hizmetlerine dair olan-kanun tasa
rısının birinci görüşülmesi yapıldı. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birlcşimo 
son yerildi. 

Başkauvekili 
Aydın 

Dr. M. Germen 

Kâtip 
Tunceli 

Nçcmeddin 8ahir 8ılan 
Kâtip 

Erzincan 
B. K. Çağlar 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İsparta Milletvekili Mükerrem Karaa

ğaç 'in İçtüzüğün 23 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında tüzük teklifi (2/79). (Anayasa 
Komisyonuna)*; 

Raporlar 
•2.—- Burdur Milletvekilliğine seçilen Mehmet 

Sanlı 'ya ait seçim tutan ağının . gönderildi ğine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tutanakları İnce
leme Komisyonu raporu (3/267) (Gündeme); 

3. — Gazianteb Milletvekili Gemil Barlas ve 

iki arkadaşının, Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/72). (Gündeme); 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1940 malî yılı 
bilançosunun gönderildiği hakkında Başbakan
lık tezkeresiyle Tekel Genel Müdürlüğü 1940 yı
lı uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğü 1940 malî yılı kesin hesabı hakkında 
kanun tasarısı vo Sayıştay Komisyonu raporu 
'(3/227,262,1/100) (Gündeme). 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 
KÂTİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), V. Uzgören (Kütahya) 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısının geri verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi' ' 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi okunacak. 

Büyük Millet Meclisi. Yüksek Başkanlığına 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı ka

nuna ek olarak hazırlanıp 14 . IV . 1944 tarihli 
ve 6/1133 sayılı yazımızla sunulmuş olan kanun 
tasarısının geri gönderilmesine müsaadelerini ri

ca ederim. 
Başbakan 

Ş. Saraçoğlu 
BAŞKAN — Usulen geri veriyoruz. 
Dr. A. URAS (Mardin) —Arkadaşlar,, gelen 

evrak meyanmda Burdur Milletvekilliğine se-
, çilen Mehmet Sanlı 'nm seçim tutanağı işi var
dır. Bu iş, bir hayli geccikmiştir. Biranevvel 
çıkarılmasında fayda mülâhaza ediyorum. (Gün
deme sesleri). 
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Gündeme alınmasını 

(Doğru sesleri). . 
istirham ediyorum., BAŞKAN — Gündeme alınmasını kabul bu

yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Subaylar Heyetine mahsur Terfi Ka
nununun 11 nci madesini değiştiren 4554 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/466) [1] 

BAŞKAN 
lerc geçiyoruz. 

İkinci görüşülmesidir. Madde 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı kanuna 

ek kanun 

MADDE 1. — 4554 sayılı kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Gülhane Askerî Doktor 
Tatbikat Okulu ve Kliniği ve Veteriner Tatbi
kat Okulu profesörlerinin kıta hizmetleri aşa
ğıdaki fıkralarda gösterilmiştir: 

A) Binbaşılıkta kıta hizmeti yoktur. Uz
manlık hizmetinden alacakları sicillerle terfi 
ederler. 

B) Yarbaylıkta kıta hizmeti tümen başta
bipliği veya başveterinerliği göreviyle bir yıldır. 

C) Albaylıkta kıta hizmeti korbaştabipliği 
veya başveterinerliği göreviyle altı aydır. 

D) Generallikte kıta hizmeti ordu sağlık ve
ya veteriner uzmanı olarak biı\yıldır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Diğer uzman tabipler, ecza
cılar, kimyagerler ve veterinerler de binbaşı
lıkta krta stajına çıkarılmazlar. Bunlar yarbay
lık, albaylık ve generallikte enaz birer yıl kıta 
stajına tâbi tutulurlar, 

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

MADDE 2. — 4554 sayılı kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasında uzman tabip, veteri
ner ve kimyagerler hakkındaki hüküm kaldırıl
mıştır. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

GEÇİCİ MADDE — 1944 - 1945 sicil yılı 
içinde kıtaya verilmiş olan Gülhane Askerî Dok
tor Tatbikat Okulu ve Kliniği ve Veteriner Tat
bikat Okulu profesörü yarbayların altı aylrk 
kıta hizmetleri yeter sayılır. Altı ay içinde (ye
tişmektedir) şeklinde sicil alanların kıta hiz
metleri altı ay daha uzatılır. 

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

— •Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

[1] Birinci görüşülmesi 86 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

MADDE 4.-— Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. -— Burdur Milletvekilliğine seçilen Meh
met Sanlı'ya ait seçim tutanağının gönderildiği
ne dair Başbakanlık tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/267) [1] 

BAŞKAN —• Raporu-okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz var mı? 
Komisyon raporunu yüksek oyunuza sunu

yorum. Bu rapor kabul edilmekle, Mehmet 
Sanlı'nıri seçim tutanağı kabul edilmiş olacaktır. 

Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

Gündemde görüşülecek ba.şka madde yoktur. 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere otu
rama son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

[1] 170 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dıt. 
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Burdur Milletvekilliğine seçilen Mehmet Sanlı'ya ait se
çim tutanağının gönderildiğine dair Başbakalık tezke

resi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu .(3/267) 

T. G. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/435 - 1410 

35 . VI . 1945 

BU. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

19 . VI . 1945 tarihli ve 6/425 - 1368 sayılı tezkereye ektir. 
Burdur Milletvekilliğine'seçilen Mehmet Sanlı'ya ait olup içişleri Bakanlığının 20 . Yi . 1945 

tarihli ve 5738 sayılı tezkeresiyle gönderilen iki eşyazı seç:m mazbatasiyle bu seçimde bazı yolsuz
luklar yapıldığına dair olan öğretmen Hasan Melli, seçmen Refik Kopaner ve Hasan Gürpınar imzalı 
dilekçe ve telyazı örneklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
, Ş. Saraçoğlu 

Hasırlama Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekilliği seçiminde bazı yolsuz
luklar yapıldığına da'r Hasan Gürpınar tarafın
dan Başbakanlığa çekilen tel ile ayni konu ile 
ilgili olarak İçişleri Bakanlığına Mehmet Akde
mir, öğretmen Hasan Melli, seçmen Refik Ko
paner ve Hasan Gürpınar tarafından verilen di
lekçe örnekleri Komisyonumuzda incelendi. Bur-
rur Milletvekilliğine seçilen Memet Şanlı hakkın
da, seçimde yolsuzluk olduğuna dair ileri sü
rülen iddialar üzerinde Burdur Valiliğinden ma
lûmat istenmiştir. Gerek vali tarafından tel ile, 
ayrıca tezkere ile verilen cevapta, gerek ş:kâ-
yetçilerin tezkerelerinde ileri sürülen iddialar 
başlıca 4 noktada toplanmaktadır. 

I - idare Âmirlerinin müdahale ederek ser
bestiyi ihlâl etmeleri; 

II - Jandarmaların müdahaleleri; 
III - Bucak kazasında 20 ikinci seçmen gel-, 

diğî halde 52 gösterilmesi; 
IV - Parti Baş,kamnııı Memet Sanlıyı kaza. 

lara Parti adayı gibi göstermesi. 
Komisyonumuz 4 nokta üzerinde ayrı ayrı 

durmuş, bunlardan 1, 2, 4 ncü fıkralarda belir
tilen hususların seçimden sonra ileri sürülen ve 
hiç bir suretle tevsik edilemiyecek bir takım id
dialar olması dolaytsiyle seçime engel olacak ma
hiyette görmediği için üzerinde durmamıştır. 

Bunlardan 3 ncü fıkrada ileri sürülen husus 
seçim kanununun ilgilendirdiği için Komisyonu
muzca üzerinde durulacak bir konu olarak gö
rülmüştür. 

İddialarına göre Bucak kazasında 20 ikinci 
seçmen geldiği halde 52 gösterilmiştir. Yapılan 
incelemede: 

Bucak kazasında 38 ikinci seçmen seçime 
bilfiil iştirak etmiş ve 14 ikinci seçmen o zaman 
çekirge mücadelesinde bulunduğu için oylarını 
kapalı bir zarf içinde kullandıkları valinin tez
keresinden anlaşılmıştır. 4320 sayılı Mebus Se
cimi Kanununun 27 nci maddesinde (Her seç-
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men kendi reyini getirip sandığa atmakla mü
kelleftir. Hiçbir sebep ve suretle ' başkasının 
namına rey puslası sandığa atılmaz) denilmek
tedir. Yine ayni kanunun 36 ncı maddesi (İkin
ci seçmen seçilenlerin onda sekizi seçim günün
de reylerini kullanmışsa sandık açılır, ikinci 
seçmen tutarı onda sekizden az ise sandık açıl
maz mühürlenir ve başka güne bırakılır) der. 

42 nci maddenin son fıkrası fiilen mevcut 
olan ikinci seçmenlerin onda sekizi ile iktifa 
edilir diye bu hususu teyit etmektedir. 

Kanunda oyların bizzat verilmesi esas oldu
ğuna göre Memet Sanlı için Bucak kazasında 
verilen 52 oydan kapalı zarf içinde gönderilen 
14 oyun kanun hükümleri dışında verildiği göT 
rülmektedir. 

Böylece Memet Sanlı'ya verilen 14 oyun 
kanuni bir değeri olmadığına göre bu oyların 
hükümsüz sayılması gerekmekte ve Memet San
lı 'mn Bucak kazasmdaki aldığı oy kanunun on
da sekiz nisabı altına düşmektedir. Bir kaza-

Burdur Milletvekilliğine seçilen Memet San
lı 'nm seçiminde yolsuzluk bulunduğuna dair 
Burdur'dan Memet Akdemir, öğretmen Hasan 
Melli, seçmen Refik Kopaner ve Hasan Gürpı
nar taraflarından Başkanlığa ve İçişleri Ba
kanlığına tel ve dilekçe ile yapılan itirazlar üze
rine bu iş Komisyonumuza havale edilmiş ve 
adçekme ile ayrılan dördüncü Hazırlama Ko
misyonuna tevdi edilmişti. Hazırlama Komisyo
nunca varılan sonuca göre bu itirazlar: 

1. — İdare âmirlerinin müdahale ederek 
serbestiyi ihlâl etmeleri, 

2. — Jandarmanın müdahalesi,. . 
3. — Parti Başkanın Memet Sanlı'yi kaza

lara Parti-adayı gibi göstermesi, 
4. — Bucak kazasında 20 ikinci seçmen gel

diği halde 52 gösterilmesinden ibaret olup; 

da ikinci seçmen sayısı kanunda belli olan ni
sabın altına düşünee, diğer kazalarda kazanmış 
olan bir kimsenin seçiminin bozulacağına dair 
açıklıkta görülmektedir. 

Ortada Teftiş Heyetinin kanunun 36, 42 nci 
madde hükümlerini nazara almıyarak usulsüz 
hareketi vardır. 

Şu hale göre gereken kararın hazırlama Ko
misyonunca belirtilen esaslara göre verilmesi 
uygun olacağından raporumuz hazırlanmış Yük-
se Komisyona sunulmuştur. 

Tutanakları İnceleme Su Komisyonu 
Başkam 

Erzurum Milletvekili 
P. Demirhan 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

F. öymen K. Özalp 
Kastamonu Milletvekili 

T, Coşhân 

A) 1, 2, 3 ncü fıkralarda bildirilen husus
ların seçimden sonra ileri sürülen ve hiç bir 
suretle tevsik edilemiyen iddialardan ibaret ol
ması hasebiyle seçim neticesine müessir addedil
memesi, 

B) Bucak kazasında 20 ikinci seçmen de
ğil 38 ikinci seçmen bilfiil seçime iştirak etmiş 
bulunması ve Bucak'rn 52 ikinci seçmeninden 
14 ünün de çekirge mücadelesinde bulunmaları 
hasebiyle oylarını bizzat değil kapalı zarfla ve 
vasıta ile intihap sandığma attıkları anlaşıldığı 
ve bu hususun seçim kanununu ilgilendirdiğin
den Tutanakları İnceleme Komisyonunca bu 
hususun görüşülüp karara bağlanması lâsımgel-
diği kanaatma varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan görüşme netice
sinde: 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Tutanaktan înceleme 

Komisyonu S . VIII . 1945 
Esas No. 3/267 

Karar No. 3 
Yüksek Başkanlığa 

!(S. Sayısı: 170) 



1. — İdare âmirlerinin ve jandarmanın mü
dahalesi, Parti Başkanının Mehmet Sanlı'yi Par
ti adayı göstermesi yolundaki itirazların kanu
ni bir kıymeti olmadığına, 

2. —• Bucak kazasının 52 ikinci seçmeninden 
38 inin fiilen ve 14 ünün kapalı zarf içinde ve 
vasıta ile oylarını kullanması suretiyle 52 seç
men reyini kullanmış bulunmakta ve Bucak ka
zası teftiş heyeti vasıtasiyle kullanılan bu 14 
reyi zulıul eseri olarak kanuna uygun telâkki 
etmiş ve kanuni formaliteye riayet etmemiş bu
lunmakta ise de Mehmet Sanlı 'nın gerek bu ka
zada ve gerek diğer kazalarda kazandığı oy ade-
diyle bu kazanın bütün oylarının yok farzedilse 
ve ondan sonra oy alan adaya ilâve olunsa dahi 
Mehmet Sanlı'nın yine çoğunluğu kazanmış bu
lunması, seçim sandığına atılmış olan oyların 
heyeti teftişiyece kabul edilmiş olmasının nisa
ba tesir icra etmeyip ancak bu teftiş heyetinin 
zühul eseri bir usulsüzlük yapmış gibi telâkki 
edilmesi kanaatına varılmış olduğundan Meh
met Sanlı'nm tutanağının kabul edilmesinin 

Yüksek Kamutaya arama oybirliğiyle kararlaştı
rıldı. 
Tutanakları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

K. Özalp 
Kâtip 

Sinob Milletvekili 
Dr. B. Kökdemir 

Ankara Milletvekili 
A. Bay tın 

Edirne Milletvekili 
M. E. Ağaoğulları 

Erzurum Milletvekili 
P. Dçmirlum' 

İzmir Milletvekili 
S. Epikmen 

İzmir Milletvekili 
/ / . Onaran 

Kayseri Milletvekili 
. M. Taner 

Tekirdağ Milletvekili 
E. Pekel 

Sözcü 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Uras 

Amasya Milletvekili 
E. Uras 

Ankara Milletvekili 
II. N. Milıçıoğlu 

Erzurum Milletvekili 
A. Akyürek 

İstanbul Milletvekili 
F. öymen 

İzmir Milletvekili 
R. Köken 

Kastamonu Milletvekili 
T. Coşkun 

Maraş Milletvekili 
Dr. K. Bayizit 

Tokad Milletvekili 
İV. Poroy 
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