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İçindekiler 
Sayfa 
662 
663 
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667 

1. — Geçe)a tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Seçimler 
1. — Danıştaya, Birinci Daire Başkanı 

ile bir üye seçilmesi hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri Ko
misyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (p/465) 667,698,713,714 

5. — Görjigülen işler 663 
1. — Turp Parasının Kıymetini Koru

ma hakkındaki Kanunun birinci ve üçün
cü maddelerimin değiştirilmesine ve bu ka
nunun süresijiin uzatılmasına dair Kanun 
tasarısı ve AÛalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/^87) 663:665 

2. — İdarjeöi Üyeler Kurulunun, Bü
yük Millet AŞetelisi 1949 yılı Bütçesinde 
değişiklik yajpjlması hakkında kanun tek
lifleri ve Bütjg^ Komisyonu raporu (2/217, 
218, 219) j 665,673,697,738:741 

3. — Karfc Milletvekili Tezer Taşkıran 
ve Urfa Milletvekili Suut Kemal Yetkin '-
in, Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncü 
maddesinin pirinci fıkrasının değiştiril
mesine dair k^nun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu rL^oru (2/214) 665:666 

Sayfa 
Milletlerarası Sözleşmenin onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu (1/669) 666,673,697:698,742:745 

5. — Milletlerarası Denizde Can Em
niyeti Konferansı Nihai Anlaşmasının 
(B) işaretli ekini teşkil eden «Denizde 
Çatışmayı önleme Tüzüğü» nün onanma
sına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu mütalâasiyle Ulaştırma Komis
yonu raporu (1/613) 666:667,673,698,746:749' 

6. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
' tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/642) 667: 

697,698:713,750:753 
7. — Belediye Gelirleri Kanununun 

22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili 

• İsmail Sabuncu'nun, Belediye Gelirleri 
Kanununun 30 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporları (1/525, 1/213) 714 

8. — Kadın ticareti namiyle anılan ci
nai ticarete karşı müessir bir himayenin 
sağlanması maksadiyle imzalanmış bulu
nan Milletlerarası Anlaşma ile kadın tica
retinin zecren men'ine dair imzalanmış 
olan Milletlerarası Sözleşmeyi .değiştiren 
Protokol ve ekinin onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 



Sayfa 
9. — Müstehcen neşriyat tedavülünün 

zecren men'ine dair imzalanmış olan An
laşmayı değiştiren Protokol ve ekinin 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/681) 715, 

.10. — Niğde Milletvekili Şükrü Süer'-
in, Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlaması hakkındaki 5269 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair Kanun teklifi ve Bütçe Komisyo
nu raporu (2/147) 715:716 

11. — iş ve işçi Bulma Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 4837 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilıne-

Sayfa 
sine dair Kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu mütalâasiyle Çalışma Komisyonu ra
poru (1/612) 716:717 

12. — Erzincan ve Erzurum belediye
lerine 3 300 000 lira ikrazına, dair olan 
4126 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
içişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/222) 717:721 

13. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/618) 721:737 

A. — içişleri Bakanlığı Bütçesi 721,725:727 
B. — Emniyet Genel Müdürlüğü Büt

çesi 721,727:728 
C — Jandarma Genel Komutanlığı 

Bütçesi 721,728:729 
" T). — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 729:737 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 

üzerinde görüşüldü. 
tümü 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

İkinci Oturum 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
Birleşime ara verildi. 

tümü 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R, Karadeniz 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

, Necmeddin Sahir Sılan 

Üçüncü Oturum 
Millî Savunma Bakanlığı 1950 yılı Bütçesi 

kabul olundu. 
Cumhuriyet Kara, Deniz ve Hava Ordusu 

mensuplarına Büyük Millet Meclisinin güven ve 
sevgilerinin bildirilmesi hakkındaki önergeler 
oy birliğiyle kabul olundu. 

içişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdür
lüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerinin 
tümü üzerinde görüşüldü. 

16 . II . 1950 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi 

Başkan Kâtip 
izmir Milletvekili İsparta Milletvekili 

Ş. Saraçoğlu S. Koksal 
Kâtip 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yı

lı Bütçe Kamunu tasarısı (1/710) (Bütçe Ko
misyonuna ) ı 

Tezkere • 
2. — I>eMet Orman İşletmeleriyle kereste 

fabrikalarımın 1945 - 1946 yılı hesap dönemini 
teşkil edeni İ5 aylık genel bilançosu ve ilişikleri 
cetvellerin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereli (3/484) (Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
, 3. — Efkara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe 

Kanunu tîsarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/619) ((Şöndeme); 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı v.e Bütçe 
Komisyonu raporu (1/624) (Gündeme); 

5. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısı 
ve Tarım, Ticaret ve Ekonomi Komisyonları ra^ 
porları (1/353) (Gündeme) ; 

6. — Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler 
hakkındaki 5243 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/641) (Gündeme); 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/628) (Gündeme). 

r>e<ı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi Öztarhan (Manisa) 

BAŞKJiN — Yoklama yapıyoruz. 
I (Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

. BAŞKAN 
açıyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN JŞLER 

Çoğunluğumuz vardır, oturumu 

1. — Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki Kanunun birinci ve üçüncü maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanunun süresinin uza-
turnasına dâir Kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/687) [1] 

BAŞKAİNT — Söz Maliye Bakanınındır. 
MALtJTJB BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kö^apli) — Muhterem arkadaşlar; bugün
kü gündemin birinci defa görüşülecek işleri bö
lümünün $, jaci maddesindeki 1567 numaralı Türk 
Parasının kıymetini Koruma hakkındaki Kanu
nun birincifve üçüncü maddelerinin, değiştiril
mesine ve bu kanun süresinin uzatılmasına dair 

dır. 
[1] 181 Isayılı basma,yazı tutanağın sonunda-

olan, bu kanunun 18 Şubatta müddeti biteceğin
den, öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta önerge var, okutu
yorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde birinci defa görüşülecek 

işleri arasında bulunan Türk Parasının kıymeti
ni Koruma hakkındaki Kanunun bir ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
ismail Rüştü Aksal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi teklifini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

663 — 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler...- Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle kabul edenler... Etmiyenler... Tasa
rının ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunun birinci ve 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanun süresinin uzatılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 20 . I I . 1930 tarihli ve 1567 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Kambiyo, nukut, esham ve tahvilât alım ve 
satımının ve bunlar ile kıymetli madenlerin (Al
tın, pilâtin ve gümüş) memleketten çıkarılması-

' nm tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıy
metinin korunması zımnında kararlar ittihazına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1567 sayılı Kanunun 16.XII. 
1942 tarihli ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 
üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar Kurulunca birinci maddeye istina
den ittihaz edilecek kararlara aykırı hareket 
eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında (1 000) 
liradan (200 000) liraya kadar ağır para ve üç 
aydan üç yıla kadar faaliyetten men cezası hük-
medilmekle beraber gerçek kişilerle, tüzel kişile
rin müdür ve fiilde iştiraki olan memurları ayrı
ca üç aydan üç yıla kadar hapis eezasiyle ceza
landırılır. Mükerrirler sürekli olarak faaliyetten 
menedilmekle beraber haklarında verilecek para 
ve hapis cezaları iki kat olarak hükmolunur. 

Bakanlar Kurulunca ittihaz edilecek kararlara 
aykırı fiil tüzel kişilerin merkezleri tarafından 
işlenmiş veya işlettirilmiş ise faaliyetten geçici 
veya sürekli meni kararları o müessesenin Türki
ye'deki bilûmum teşkilâtına şâmildir. 

Faaliyetten geçici veya sürekli olarak men-
edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler memnuniyet 
süresince kendilerine menfaat sağlıyacak yeni 
işlemler yapamazlar. Şu kadar ki, evvelce başla
mış olup da üçüncü şahısların hukukunu ilgilen
diren veya kanuni süreye tâbi olan işlere kambiyo 
mercilerinin murakabesi altında devam olunur. 

.1950 Ö : İ *.T' "', ""'": "T^^jj 
Karara aykırı olan fiil : 
a) Türk ve yabancı paralarını, 
b) Kıymetli madenler ve bunlardan ma

mul veya bunları muhtevi her nevi eşyayı, 
c) Her türlü esham, tahvilât ve kuponla

rını. 
ç) Yabancı memleketler üzerine çekilmiş 

çek ve poliçeler ve ödemeyi temine yarıyan her 
türlü vasıtalarını, 

izinsiz memleket dışına çıkarmak ve kaçır
mak suretiyle işlenmiş ise fiil teşebbüs derece
sinde kalmış olsa bile failleri yukarda yazılı 
cezalarla mahkûm edilmekle beraber elde edi
len kıymetler hakkında Türk Ceza Kanununun 
36 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygu
lanır. Hükmolunacak ağır para cezası kanunda 
yazılı âzami haddi geçmemek üzere yakalanan ve
ya yakalanmaksızm kaçırılan eşya ve sair kıy
metlerin değerlerinin iki katından aşağı ola
maz. 

Yukarda yazılı kıymetlerden yabancı para
sı ile nakit olanların Türk parası ile tutarları 
yakalandıkları, kaçırıldıkları veya kaçırılmaları
na teşebbüs edildiği tarihe göre Maliye Bakanlı
ğınca gösterilecek makam tarafından tesbit olu
nur. 

Yakalanan para, esham, tahvilât ve kupon
lar, çek, poliçe ve ödemeyi temine yarıyan her 
türlü vasıtalar, kıymetli madenler ve bunlar
dan mamul veya bunları muhtevi her nevi eş
ya hakkında iki nüsha tutanak yazılıp bir nüsha
sı suçluya verilir. 

Hükmolunan para cezası tahsil edildikten 
sonra çek ve poliçeler hâmillerine geri verilir. 

Türkiye'ye giren Türkiye'den çıkan yolcu
lara Türk parasının kıymetini koruma hakkın
daki kararlara göre ithal veya ihracı menejdil-
miş veya izne tâbi tutulmuş olan kıymetler bildi
rilir. Bu tefhimden sonra üzerlerinde veya eşya
ları arasında beyanları hilâfına çıkan kıymetle
rin tutarı (100) lirayı geçmezse bunların müsa
deresine ve kıymetlerinin 10 misli ağır para 
cezasına hükmolunur. Mezkûr kıymetlerin hâ
mili para cezasını Gümrük idaresine rızasiy-
le verirse keyfiyet tutulacak ve kendisine imza 
ettirilecek tutanağa yazılmakla iktifa olunarak 
hakkında kovuşturma yapılmaz ve kendisinin 
mahkemeye müracaat hakkı sakıt olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 



fi : 
Etmiyenler. 

4S iö.â 
Kabul edil- 1 yoktur. | Kabul edenler 

mistir | 
M A p p E 3. — Türk parasının kıymetini ko

ruma hakkındaki 1567.sayılı Kanunun altıncı 
maddesinde yazılı olup 5014 sayılı Kanunla uza
tılmış oj.alh süre, bitimi tarihinden itibaren üç yıl 
daha uzatılmıştır. 

BAŞŞAN — Kabul edenler.. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —r Kabul edenler.. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kuıruilu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Kabul ödjenler.. Etmiyenler.. Tasarının kanunlu-
ğu kabul edilmiştir. 

2. —* İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Mecıisji 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hahamda Kanun teklifleri ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/217, 218, 219) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1949 yılı! Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetveldi i değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MAİLDE 1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (Ajl işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (100 000) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

B. 

24 

279 

[1] SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Büyük Millet Meclisi 
Koruyucu asker müf
rezesi giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Giyecekler 
BAŞKAN _ Kabul 

djlmiştir. 

Eklenen 

100 000 

İÖ5Û 6 : İ 
(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
»bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (16 492) lira ek öde
nek verilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

B. Lira 

Büyük Millet (Meclisi 
1 Ödenekler 6 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Geçici tazminat 5 492 

BAŞKAN — Ka'bul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı 
38 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge

reğince ödenecek emekli kesene
ği 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Ka'bul edildi. 

" Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Kars milletvekili Tezer Taşkıran ve TJr-
fa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in, Köy Ens
titüleri Kanununun 3 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/214) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci igörüşülmesi-
dir, maddeleri okutuyorum. 

[1] X7\5 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

- 6 6 5 — 

[1] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birleşim tu-
idnağındadır. 
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3803. sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncü j BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi kar 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak- bul edenler... Etmiyenler... Madde kaimi edil-

kmda Kanun mistir. 

MADDE 1. — 3803 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy enstitülerine köy ve bucaklarla, bele- j 
diye teşkilâtı bulunan kasaba mahiyetindeki 
köy ve t>uca'kların, merkez nüfusu 2 000 den 
aşağı olan ilce merkezlerinin beş sınıflı ilkokul
larını bitiren ve bu yerlerde sakin ve kaytılı 
olan çocuklarla, ailesi köyde oturmakla beraber 
tam teşkilâtlı okulu bulunmadığı için tahsilini 
kasaba okullarında ikmal eden köylü çocuklar
dan müsteit ve sıhhatli olanlar seçilerek alı
nır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miş tir.-

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
11 MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının kanunluğunu Yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Millet
lerarası Sözleşmenin onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1/669) 
[1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir, maddeleri okutuyorum. 

işsizlik hakkındaki 2 numaralı Milletlerarası 
Sözleşmenin onanmasına katılmaya dair Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı Genel Konferansı tarafından, Vaşington'-
daki 1919 yılı toplantısında kabul edilmiş bulu
nan (İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Sözleşme) 
onanmıştır. 

[1] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birleşim, tuta-
nağmdadır. 

MADDE 2. — Un kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

5. — Milletlerarası Denizde Can Emniyeti 
Konferansı Nihai Anlaşmasının (B) işaretli ekini 
teşkil eden «Benizde Çatışmayı önleme Tüzüğü» 
nün onanmasana dair Kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu mütalâasiyle Ulaştırma Komisyonu 
raporu (1/613) |1 | 

BAŞKAN — İkinci gÖrüşülmesidir. Madde
lere gcciyo.ru/. 

Denizde Can Emniyetini Koruma Konferansın
da akdolunan Milletlerarası «Denizde Çatışmayı 
Önleme Tüzüğü» ne.katılmamıza ve bu tüzüğün 

onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Londra'da 1948 yılında topla
nan Denizde Can Emniyetini Koruma Konferan-
siîida akdolunan Milletlerarası «Denizde Çatışma
yı Önleme Tüzüğü» ne katılmamız kabul edilmiş 
ve işbu tüzük onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 2. — 5512 sayılı Kanunla onanan 
Sözleşmenin ikinci ekini teşkil eden «Denizde 
Çatışmayı önleme hakkında Milletlerarası Tüzük» 
yürürlükten kaldırılmış ve yine birinci maddede 
zikrolunan «Denizde Çatışmayı önleme Tüzüğü» 
ikame olunmuştur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birleşim luta-
nağmdadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul .edenler... Etmi

yenler... Mjadde kabul olunmuştur. 

MADDJE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütül". 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul olunmuştur. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. — SEÇİMLER 

1. — Damştaya, Birinci Daire Başkanı ile 
bir üye seçilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/465) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor! okundu). 
BAŞKAN — Başkan ve üyelik seçimi aynı-

zamanda yapılacaktır. Soldaki sepete başkanlık, 
sağdaki sepete de üyelik için oylar atılacaktır. 
Buna göre; hareket etmenizi rica edeceğim. 

Şimdi; -başkanlık oylarını tasnif etmek için 
ayırma komisyonu seçeceğiz. 

Rifat Dolunay (Çankırı); 
Tahsin IBanguoğlu (Bingöl); 
Ekrem jPekel (Tekirdağ). 
BAŞKAN — Üyelik için ayırma komisyonu . 
Cemil Qzçağlar (Bolu); 
Ziya Gpboloğlu (Bitlis); 
Hüsamettin Tuğaç (Kars). 
BAŞKAN — Bu arkadaşlar verilecek oyları 

ayıracaklardır. 
Şimdi seçimin başlıyacağı seçim çevresini tes-

bit için kujr'a çekiyorum. 
Ankara! seçim çevresinden başlıyoruz efndim. 
(Oylar [toplandı). 
BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiş

tir. 

6. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısı 
ve Geçici itümisyon raporu (1/64.2) \2] 

BAKSAN — Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
tasarısının ikinci görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarı, ilk kabul edildiği şekilde bastırılmış 
ve Yüksekj Heyete dağıtılmıştır, nüshaları bu-
lunmıyan arkadaşlar istiyebilirler. 

Birinci,maddeyi okuyorum. 

[1] 174 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. . i 

12] Bilinci görüşülmesi 40, 41, 42 ve 43 ncü 
birleşim ttitcmaklarındadır, 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

Birinci kısım 

Esaslar 

Seçim usulünün prensipleri 

BİRÎNCÎ MADDE — Milletvekili seçimi tek 
derecelidir, ve ekseriyeft usulüne göre genel, 
eşit, gizli oyla yapılır. Oy serbest ve şahsidir. 
Oyların sayılması ve ayrılması açıktır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Seçim çevresi 

İKİNCİ MADDE — Milletvekili seçiminde 
her il bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul «denler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Seçim bölgesi 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Milletvekili seçiminde 
nüfusu 150 den yukarı olan her köy, "kasaba 
ve şehirlerde her mahalle birer seçim bölgesidir. 
Her seçim bölgesinde en az bir sandık bulundu
rulur. 

Nüfusu 150 ve daha aşağı olan köylerde 
(Muhtarlıklar) sair meskûn yerler kendilerine 
yol ve gidip gelme bakımından en yakın ve en 
kolay olan seçim bölge'sinin sandık alanına bağ
lanır. Bu mesafe 4 kilometreden fazla olamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
•edilmiştir. 

Seçimde nüfus ölçüsü 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşlarından her 40 000 kişi için bir 
milletvekili seçilir. 

Nüfusu 40 000 de'n yukarı olan seçim çevre
leri için aşağıda gösterilen işlem yapılır: 

55 000 e kadar 1, 55 001 den 95 000 e kadar 
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2, 95 001 den 135 000 « kadar 3 milletvekili se
çilir. Nüfus miktarı yükseldikçe milletvekili sa
yısı bıı yolda artırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul «t-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Milletvekili sayısının tesbiti 

BEŞİNCİ MADDE — Seçilecek milletvekili 
sayısının tesbitinde son genel nüfus sayımı ne
ticesi esas tutulur. 

Buna göre her seçim çevresinden çıkacak 
milletvekili sayısı Bakanlar Kurulunca bir ka
rarname ile tesbit olunur ve keyfiyet Resmî Ga
zetede ve her seçim çevresinde gazetelerle ve 
olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla yayınlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
- bul edenler... Emiyenler... Kabul olundu. 

Seçim başlangıcı 

ALTINCI MADDE — Seçim döneminin son 
toplantı yılının 23 Temmuz günü, seçimin baş
langıç tarihidir. Ara seçimleri de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi aksine karar vermedikçe her 
yıl yine 23 Temmuzda başlar ve her iki halde 
Eylül ayının 3 ncü Pazarı oy verilir. 

Dönem bitmezden önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisince seçimin yenilenmesine karar ve
rilmiş olması halinde keyfiyet Hükümetçe der
hal ilân olunur. Yenileme kararının verildiği 
günden sonra gelen kırk beşinci günü takip eden 
ilk Pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 6 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki «Paza
rı» sözünün «Pazarına raslıyan gün» olarak. 
düzeltilmesini teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Muvafakat edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor. 
45 nci gün «Pazar» a rasgelirse ne olacak

tır? 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZÎ-

OÖLU (Kayseri) — O gün oy verme günüdür. 
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ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Pa

zar'a raslamazsa ne olacak? 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-

OĞLU (Kayseri) — 45 gün geçtikten sonra ilk 
kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul "edilmiştir. 
Pazar günü oy verme günüdür. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. 

İkinci Kısım 
Seçme hakkı 

Bölüm : 1 
Seçme yeterliği 

Seçmen 

YEDİNCİ AMDDE — Milletvekilliği seçi
minde 22 yaşını bitiren her vatandaş seçmendir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul olundu. 

Seçmen olamıyanlar 

SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıdaki kimseler 
seçmen olamazlar: 

1. Kısıtlı olanlar; 
2. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sü

renler; 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklılar. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiylenler... Kabul olundu. 

Oy veremiyecek seçmenler 

DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı 
seçmenler oy veremezler: 

1. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, 
komiser ve komiser muavinleri ve polisler; 

2. Subaylar; 
3. Askerî memurlar ve askerî adlî yargıç

lar; 
4. Askerî öğrenciler; 
5. Silâh altında bulunan erat. 
BAŞKAN — Komisyon bir şey mi ilâve edi

yor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜCÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOGLU (Kayseri) — Gedikli subay
lar ve gedikli erbaşlar vardır. Gedikli subaylar 
ve erbaşlar diye bir sınıf vardır. Onun için su
baylar kelimesinden sonra başka maddelerde tas
rih etmiş bulunuyoruz. Bu maddenin ikinci fık
rasına (gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar) 
kaydının ilâvesinde fayda vardır. 
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BAŞKAN' 1— Bu tasrih ve ilâve ile maddeyi 

oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyen... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2 
j. Seçmen kütükleri 

1. Esaslar 

Seçmen kütüğü 
ONUNCUİ MADDE — Her seçim bölgesinin 

bir seçim kütüğü vardır. Bu kütük daimîdir. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Simlerin kaydolunacağı 

ON BÎRÎ^CÎ MADDE — Seçme yeterliğine 
sahip olan h^r vatandaş ikametgâhının veya en 
az üç aydanken oturmakta bulunduğu yerin kü
tüğüne kayvb olunur. 

Devlet, il, özel idare ve belidye kadroların
da ve iktisadi Devlet Teşekkül ve müessesele
rinde devamlı vazifeli olanlar ve bunlarla birlik
te oturanlar!, müddet kaydı aranmaksızrn, vazi
fe gördükleri yerin seçmen kütüğüne yazılırlar. 

Yabancı! memleektlerde bulunan vatandaş
lar talepleri) üzerine, tâyin ettikleri seçim bölge
sine veya sjom ikametgâhları kütüğüne yazılır
lar. 

BAŞKAN* — Değiştirge var efendim, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin ikinci fıkrasındaki (devam

lı vazifeli Olanlar) (tâbirinden sonra parantez 
içinde (Muvakkat ve münavebeli işler hariç) 
tâbirinin eklenmesini dilerim. 

Ankara 
Arif Çubukçu 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇîejî: KOMİSYON SÖZCÜCÜ SAÎT AZ

Mİ FEYZj$ĞLU (Kayseri) — Efendim, esasen 
devamlı v^ife l i olanlar tâbiri, muvakkat ve mü
navebeliler hariç bırakmakta ise de tasrihinde 
fayda vardır. Kabul ediyoruz. 

B A Ş K ^ — Nasıl olacak? 
G E Ç î İ î KOMİSYON SÖZCÜCÜ SAÎT AZ

Mİ F E Y p O Ğ L U (Devamla) — (Vazifeli olan
lar) keliırjefinden sonra parantez içinde (Muvak
kat ve mjüjaavebeli işler hariç) fıkrası konacak. 

BAŞKfAN — Komisyon kabul ediyor. Değiş-

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi değiştirgedeki ilâve ile birlikte mad
deyi oyunuza sunuyorum. 

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

Kütük kaydına göre oy verileceği 

ON IKÎNCI MADDE — Her seçmen; kütü
ğünde kayıtlı bulunduğu seçim bölgesinde oy 
verir. 

Birden ziyade seçmen kütüğüne kayıt olun
mak caiz değildir. Bir seçimde birden ziyade 
seçim bölgesinde oy vermek yasaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kaimi edilmiştir.. 

Oy verme için kütüğe kayıt esası 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmenlik sıfatı
nın tâyininde esas seçmen kütükleridir. Kütü
ğe kayıtlı her seçmen oy verebilir. 

Seçmen kütüğünde kaydı olmıyanlarm oy 
vermelerine müsaade olunmaz. Ancak zamanın
da yapılmış bir müracat üzerine kaydının icrası 
lâzımgeleceğine dair mahkemeden ilâm alanlar 
oy hakkını kullanabilirler. Oy verme gününe 
kadar seçme yeterliğini kaybettiğine dair yet
kili merciden resmî belge gelmiş bulunanlar kü
tükte kayıtlı olsalar bile oy veremezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. 

14 ncü maddeye Komisyon bir ilâve yapmış
tır o suretle okunacaktır. 

2. Seçim kütüklerinin düzenlenmesi 
Kütüğün tertiplenme esası 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Seçmen kü
tükleri seçim bölgesinde seçmenin oturduğu so
kağına ve kapı numarasına göre tertiplenir. 1'-
ce seçim kurullarının 84 ncü madde gereğince 
düzenliyeceği iki nüsha listeden başka-seçmen
lerin soyadlarının alfabe sırasına göre bir de 
yardımcı cetvel düzenlenir. Numarası oîmıyan 
insan oturur yerlere İstatistik Genel Müdürlü
ğünün Numerotaj yönetmelikleri esaslarına gö
re numara verilir. 

Seçim muamelelerinde sokak ve kapı numa
rası üzerine tertiplenen liste esastır. 

Kütük ve listelerde en az seçmenin öz ve so
yadı, babasının adı, doğum tarihi ve doğum ye-

669 — 
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ri gösterilir ve değişiklikleri kayıt için mahsus 
sütunlar bulunur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, oy ver
meye esas olan bir kütük, seçmen kütüğü tan
zim edilecektir. Oy verme günü listenin birisi 
sandık kurulu başkanında bulunacak, bir diğeri 
halkın görmesi için asılacak, iki nüsha liste var
dır. Bir de seçmenin soyadını alfabe sırasına gö
re kolayca bulabilmek için bir cetvel tanzim 
edilecektir. Cetvel liste diye ifade edilmiş oldu
ğu içiü ibarede bir karışıklık mevcuttu. Bunu 
tavzih için seçmen yardımcı cetveli olduğunu 
beyana ihtiyaç vardır. 84 neü maddeye atıf su
retiyle tavzih edilmiş oluyor. (îlâve okunsun 
sesleri) 

KÂTİP NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tun
celi) •— İlâveyi tekrar okuyorum: (14 neü mad
denin ikinci satırının sonlarına doğru, (bundan) 
kelimesi çizilecek, ilce seçim kurullarının 84 neü 
madde gereğince düzenliyeceği iki nüsha liste
den (denecek). İlâve edilen kısım budur. 

BAŞKAN — Tashih bundan ibarettir. (Alt
ta liste var sesleri) 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) -
Alttaki liste kelimesi de cetvel oldu. 

BAŞKAN — Anlaşıldı m i l . Maddeyi bu tas
hihle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Madde bu tashihle kabul edilmiştir. 

Görev ve yetkiler 

ON BEŞİNCİ MADDE — Seçmen kütükle
rinin düzenlenmesi işi valiler ve kaymakamlar 
tarafından sağlanır. 

Vali ve kaymakamlar kütüklerin düzenlen
mesi ve gerekli değişikliklerin kütüklere işlen
mesi işinde mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar 
heyet ve meclislerini görevlendirirler. 

Bu işlerin vaktinde yapılabilmesi için Dev
let, il, özel idare ve belediye teşkilâtına dâhil 
(Yargıçlar ve askerî şahıslar hariç) bütün me
murları vazifelendirebilecekleri gibi hariçten de 
lüzumlu gördükleri kimseleri çalıştırabilirler. 
Bu işlerde çalışma saatleri içinde veya dışında 
çalıştırılacak memurlara zaruri masrafları kar
şılığı ve hariçten alınacak kimselerin gündelik
leri, taşıma ve kırtasiye gibi yapılacak başka 
her çeşit giderler her yıl İçişleri Bakanlığı Büt
çesindeki özel bölüme konulacak ödenekten İç-
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işleri Bakanlığınca belirtilecek esas ve miktarla
ra göre verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur yüksek oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Düzenlemede yardımcılar 

ON ALTNCI MADDE — Mahalle ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri vali ve kay
makamın vazifelendireceği kimselerden de fayda
lanarak kendi seçim bölgelerinde oturan bütün 
seçmenleri sokak ve kapı numarasına göre ve 11 
nci maddede belirtilen esaslar dairesinde kayde
derler. Kayıt işinde nüfus kayıtlarından fayda
lanırlar. Listelerin düzenlenmesinde istatistik 
Genel Müdürlüğünün saymı işlerinde kullandığı 
numerotaj cetvelleri esas tutulur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
On altıncı maddeye sunulan aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini arz ve teklif ederiz 
Muğla İsparta 

Nuri özsan Sait Koksal 
Fıkra : «kütüklerin tanzim ve tashihine mü-

taallik, ihtiyar heyet ve meclislerinin yapacağı, 
bütün işlemlerde o bölgede teşkilâtı bulunan paıv 
tiler birer temsilci bulundurabilirler. İşlemlerin 
yapılmasından iki gün önce temsilci göndermeleri 
partilere bildirilir. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, Komis
yonun Yüksek Kamutaya sunduğu metinde bu 
fıkra vardı fakat bir arkadaşın önergesi üzerine 
birinci görüşülmesinde çıkarılmıştı. Takdir Yük
sek Meclisindir. 

BAŞKAN — önerge sahibi Nuri özsan. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar; Türk Milletinin mütehassir olduğu iyi bir 
Seçim Kanunu vücuda getirmek için, büyük 
emek ve gayret şarfedildi, bunu memnuniyetle 
işaret etmek isterim. Bu kanunun ne dereceye 
kadar ihtiyacı karşılayacağını, ne dereceye ka
dar mükemmeliyete ulaştığını tatbikat göstere
cektir. Fakat şurası da muhakkaktır ki 8 nci 
Dönemin Büyük Millet Meclisinin Türk Milletine 
bu kanun, en büyük armağanı olacaktır. Bu iti-

6 7 0 -
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barladır ki kanunu mümkün olduğu kadar kusur
suz çıkarmak hepimizin emelidir. 

Kvvelee Karma Komisyonunuz defter muame
lâtının yapılmasında partilerden birer temsilci 
bulundurulmaHi lüzumunu Yüksek Kamutaya 
arzet misti. Biz Demokrat Parti olarak buradaki 
temsilcinin üyeye- çevrilmesini vo partilerin bi
rer üye bulundurabilmesini teklif etmiştik. Fu-

. kat her nedense bir reaksiyon uyandı ve bâzı ar
kadaşlarımızın teşebbüsiyle üye kelimesi redde
dilmekle beraber temsilci bulundurmak yetkisi 
de maddeden çıkarılmış bulundu. 

Arkadaşlar; bunun ç.ıkmasiyle hakikaten ka
nunda bir boşluk vücuda gelmektedir, Elbirli
ğiyle vücuda getirdiğimiz bu mükemmel eser ku
surlu olacaktır. Buna endişe edilecek en küçük 
bir mahzur da mutasavver değildir. Hangi arka
daşımız bunda mahzur görüyorlarsa buyursunlar 
izah etsinler. Bir mujıtarm ve ihtiyar heyetinin 
keyfî hareketini önliyecek binlerce vatandaşımızın 
deftere girmesini temin edecek bir tedbirdir, bir 
mekanizmadır, bir emniyet supapıdır. Hepimiz 
bu kanunun emniyetle işlemesini arzu etmekte- . 
yiz ve mümkün olduğu kadar oy sahibi vatan
daşların deftere girmiş olmaları ve oylarını kul
lanmaları hepimizin emelidir. Binaenaleyh bu 
emelimizin tahakkukunu temin edecek böyle bir \ 
mekanizmanın kalkmış bulunması bakımından 
esaslı bir mahzur tahassül edecektir. Onun için 
çok rica ediyorum ilişlerimizden teeerrüt oderek 
bu maddenin kabulünü yüksek tasvinizo arzedi-
yorum 

.Şunu da arzedoyim ki, teklif yalnız bizim ta
rafımızdan verilmiş değildir. Sait Koksal arka
daşımız da bunun ehemmiyetine kani olarak tak
rire iltihak etmiştir. Hakikaten güzel bir kanuna 
bir leke sürmeyelim, kusurlu olmasını terviç ct-
miyelim. 

AHMET EYMİR (Amasya) — Söz isterim. 
BAŞKAN — Malûmuâliniz ikinci görüşülme- / 

do müzakereler, değiştiğe sahibi ile Komisyon ara
sında cereyan eder. Onun için istirham ederim 
söz almayınız. 

AHMET EYMİR (Amasya) — Bendenizin 
önergem vardır, o bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutuyorum. 
. (Muğla Milletvekili Nuri özsan ve İsparta 

Milletvekili v Sait Köksal'ın Önergesi tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN — önergeyi dikkato alanlar... Almı-

yanlar... Anlaşılmadı. Nazarı dikkato alanlar lüt
fen ayağa kalksınlar... Oturalım... Dikkato almı-
ynnlar... Dikkate alınmıştır. 

U E Ç İ C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A İ T A Z 
M I FEYZÎOÖLU (Kayseri) — İlave edilmesini 
biz de kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da önergeyi filhal 
kabul ediyor. 

Maddeyi bu ilâve ile kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yeterlik tesbiti esası 

ON YEDİNCİ MADDE — Kayda müessir 
olacak olan seçme yeterliği, ikamet müddeti, me
muriyet hali gibi sebeplerin tesbitinde resmî bel
geler esas tutulur ve muhtar ve ihtiyar heyet vo 
meclislerinin şahsi bilgilerinden faydalanılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenlcr..» Kabul edilmiştir. 

Kayıt harici bırakılacaklar 

0X SKKtZİNCl MADDE — Kendisinin baş
ka bir seçim bölgesinde esas kaydı bulunduğunu 
ve oy hakkını orada kullanacağını beyan öden ve 
kayıt harici tutulmasını istiyen seçmenler de 
kaydolunmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Askı 

ON'DOKUZUNCU MADDH - Kütük liste-
leri okunaklı bir şekildo tanzim edildikten sonra 
ait olduğu köylerde, kasaba ve şehirlerde halkın 
kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere, tanzim 
eden ihtiyar heyet ve meclisleri tarafından tanzi
mi mütaakıp asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla 
ilân olunur. 

Kütük listelerinin hangi tarihte ve nereye 
asıldığı ve ilânının yapıldığı heyetçe ve meclisçe 
bir tutanakla tesbit olunur. 

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasın
dan muhtarlar ve alelûmum zabite âmir ve me
murları sorumludur. 

BAŞKAN •— Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz ve müddet 

YİRMİNCİ MADDE — Her seçim bölgesi
nin kütük listeleri yedi gün müddetle asılı kalır. 
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Bu müddet zarf ında o seçim bölgesi içinde otu
ran ilgili her şahıs veya siyasi partilerini ocak, 
bucak ve ilce başkanları liste kayıt larına itiraz 
edebilirler. 

• BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ t i raz şekli ve karar 

YİRMİ B İ R İ N C İ MADDE — İtiraz, muhtar 
vasıtasiyle iht iyar heyet ve meclislerine sözlü 
veya yazı ile yapılabilir. Yapılan it irazlar mah
sus defterine kayıt olunur. Sözlü itirazlar, itira
zı yapana imza ettirilir. Okuma yazma bilmi-
y eril ere parmak bastırılır. 

İt irazı yapanlara , itiraz tarihini taşıyan bir 
makbuz verilir. 

ih t iyar heyet ve meclisleri itirazı tetkik eder 
ve itiraz tar ihinden itibaren en çok iki gün içinde 
işi bir karara bağlar. 

BAŞKAN - Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkemeye baş vurma 

Y İ R M İ j K İ N O İ MADDİ-] İtiraza iki -ün 
içinde cevap verilıncmişse veya cevap verilip de 
itirazın yerinde olmadığı bildirilmiş se, muteriz, 
sec.im bölgesinin bağlı bulunduğu sulh yargıçları
mı beş gün içinde baş vurabilir. Sulh yargıcı, iti
raz hakkında üç gün içinde kesin karar verir. 

BAŞKAN -••- Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etnıiyenler.. Kabul edilmişi!ir. 

Kütüklerin adedi ve muhafazası 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Seçmen kü
tükleri, dört nüsha olarak lan/im olunur ve sa
biteleri ile veya ilce veya bulunduğu takdirde bu
cak merkezindeki sulh hukuk yargıcına mühürle
tilir ve son sahileye kütüğün kaç sahiı'eucn iba
ret olduğu ve kaç seçmen bulunduğu şerh edilir. 

Bu suretle kesinleşen kütüklerden iki nüshası, 
ilce seçim kurulu başkanlarının enirine hazır bu
lundurulmak ve bir nüshası da kendilerinde kal
mak üzere üç nüshası il ve ilce nüfus müdür ve 
memurluklarına ve dördüncü nüsha da köylerd" 
muhtar lara ve belediye teşkilâtı olan yerlerde be 
lediye başkanlarına verilir. Bunlar kendilerin" 
verilen kütüklerin muhafazasından sorumludur
lar. 

Kütükler milletvekili seçimlerinde muteber-
diı-, 25 nci maddede tasrih edilen yoklama /.ama 
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! -uma kadar bir mahkeme ilâmı olmadıkça, bunlar 

üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Bu cihetten 
nüfus müdür ve memurları sorumludurlar . 

F İ K R İ A P A Y D I N (Kayseri) — İkinci sa-
Urda bir yanlışlık var. «Sabiteleri ile veya ilce> 
yazılmıştır. «Sabiteleri il veya ilce» şeklinde ola
cak. 

•KOMİSYON S. S A İ T AZMİ FBYZÎOĞLU 
(Kayseri) - - Evet, bir tabı hatasıdır, o suretle 
tashihi lâzımdır. 

BAŞKAN —• Maddeyi bu tashihle kabul 
edenler... Etnıiyenler.. Kabul edilmişitir. 

Muafiyet 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - - İtiraz is
lerine dair her tür lü evrak; resim, harç ve üc
retlerden muaftır. 

BAŞKAN --- Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etnıiyenler.. Kabul edilmişitir. 

Yoklama 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDK — Bu kanunun 
yürülüğe girdiği .yılı takibedeu .yıldan başlamak 
üzere her yıl Nisan ayının 21 nde başlıyarak 
Mayıs aynım sonuna kadar seçim kütükleri göz
den geçirilir ve bu kanun hükümlerine göre ge
rekli değişiklikler yapılır . 

RAŞivAN •-— Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler.. Etnıiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Kütüklere girecek ve girmiyeeekler 

YİRMİ ALTINCI MADDE - • 
t - Mahalle ve köy muhtar ve ih t iyar heyet 

vo meelksleri kendi seçim bölgelerine ait seçim 
kü tük le r inde : 

A) Ölenlerin: 
B) Kanunun 8 nci maddesinde belirt iVn 

I .seçmen yeterliğini kaybedenlerle î) ucu madde 
gereğince oy vereıniyecek olanlar ın; 

O) Evvelce haksız yere listeye geçenlerin; 
D) l 'aşka yere nakil suretiyle ayr ı lan lar ın ; 

I E) Başka bir kü tüğe kayıt ta 'ebiude buhı-
I nan la rm; 

İsimlerini kü tük ten silmek suret iyle kütüğü 
tashih ederler. (D ve E) bentlerinde yazılan 
hallerde seçmenlerin yeni kaydolunacağı kütü-

! ğe kaydolunmaları için o mahal muhtarl ığına da 
{ keyfiyeti bildirirler. 
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î t - Muhtar ve ihtiyar heyetleri ve meclis

leri yoklama zamanında: 
A) 22 yaşını dolduranları; 
B) Yerleşmek .suretiyle .seçim bölgelerini 

nakledenleri; 
C) Memuriyete, tâyin olunmak .sureliyle se

çim bölgelerinde, oturanları; 
D) Yabaneı memleketlerde bulunup kaydı

nı talep edenleri; 
E) Evvelce bu kanunda yazılı sebeplerden 

dolayı kaybolan seçmenlik yeterliğini yeniden 
iktisap edenleri; 

F) Haksız yere seçmen kütüklerine girme
mi?) olanları; 

Kütüklere kaydederler. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Değişiklik yapılan kütükler 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Yukarıki mad
de, gereğince değişiklik yapılan kütükler o yı
lın Haziran ayının ilk haftasında bu kanunun 
19 ncu maddesi geroğinco asılır. 

Bunlar hakkıuda da bu kanunun 20 ve 21 
nei maddelerine goro -itiraz olunabilir ve mah
kemeye baş vurulabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Değişiklik yapılan kütüklerin muhafazası 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Bıı müd
detlerden sonra 23 ncü madde gereğince yargıç 
tarafından mühürlenerek kesimleşen kütükler, yi
ne aynı madde hükmü dairesinde muhafaza edil
mek üzere il ve ilce nüfus müdür ve memurluk
larına ve birer nüshası da köylerde muhtarlara 
ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye baş
kanlarına verilir. 

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

Seçmen kütükleri ye .listeleri • 

YİMİ DOKUZUNCU ' MADDE — Seçmen 
listelerinin-tertip şekli ile bunların muhafaza
sına ait.esaslar İçişleri Bakanlığınca tesbit olu
nur. - • 

OEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FKYZlOÖLU (Kayseri) — Efendim madde
nin başında (seçim listelerinin) denmiş. (Seçim 
kütük ve listelerinin) şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Maddenin bu şekilde tashihini 
Komisyon istiyor. Maddeyi bu tashihle oya su
nuyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
bu tashih ile kabul edilmiştir. 

:{. Seçmen kartları 
Seçmen karlı 

OTUZUNCU MADDE — Seçmen kütüğün
de kayıtlı her seçmen vatandaşa'bir seçmen kar
tı verilir. 

Seçmen kartı -seçmenin kimliğini ispata ya
rar. İler hangi bir sebeple kartın sahibi oldu
ğundan şüphe edilenlerden hüviyet cüzdanı ib
raz etmeleri istenebilir. 

Seçmenin kimliğini kurul kendisince mâruf 
iki seçmen marifetiyle de tesbit ettirebilir. 

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

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Kartın muhtevası 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Seçmen kartın

da seçmenin hangi seçim bölgesinde, hangi san
dıkta oy vereceği ve kütükteki sıra numarası 
gösterilir. 

Bundan başka seçmen kartında seçmenin so
yadı, özadı, işi ve oturduğu yer gösterilir. 

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

Kartların dağıtılması 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Seçmen kütükle
ri listelerinin yargıç tarafından tesdikım takip 
eden sekiz gün içinde vali ve kaymakamlar ta
rafından hazırlanacak seçmen kartları seçmen
lere dağıtılmak üzere muhtarlara verilir. Kart
ların hasırlamasında vali ve kaymakamlar 15 
ııci maddedeki yetkiyi kullanabilirler. 

Sahipleri bulunmadığı için- dağıtılmıyan 
kartlar köy odasında veya muhtarlıklarda sa
hipleri emrinde tutulur. Seçim gününe kadar 
alınmamış olan kartlar seçim gününde sahipleri 
tarafından istenildiği takdirde verilmek üzere, 
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sandık seçim kurul lar ı başkanlar ına teslim olu
nur . 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur . Maddeyi ka
bul edenler... Etmiycnler.. . Madde kabul edil
miştir. 

Üçüncü kısım 

Seçilme hakkı 

Bölüm : 1 
Seçilme yeterliği 

Seçilebilme 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Otuz yaşını bi
t i ren her va tandaş milletvekili seçilebilir, 

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

Milletvekilliğini ' scçilemiyecek olanlar 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDK — Aşağıda ya

zılı olanlar milletvekili seçilemezler: 
1. Kısı t l ı lar ; 
'2. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler; 
H. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri süren

le r ; 
4. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar ; 
f>. Müebbet veya muvakkat ağır hapis, 

beş seneden fazla hapis veya müebbet sürgün 
cezalarından biri ile hüküm giymiş o l a n l a r ; 

fi. Hırsızlık. sahtecilik-, dolandırıcılık, inan
cı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından 
biri ile hüküm giymiş olanlar; 

7. Kamu hizmetlerinden yasaklılar. 

BAŞKAN Değiştirge yoktur . Maddeyi ka
bul edenler.. Kimiydiler.. Madde kabul olun
muştur. 

Holüm : lî 
Adaylık 

Adaylık koyma 
OTUZ DUŞ I NO I MA DDK - - Seçilme yeter

liğine sahip her vatandaş milletvekilliğine 
adaylığını koyabilir. 

Siyasi partiieriıı genel merkezlerindeki yet
kili '-organları bu partilerin teşkilâtı bulunan se
çim çevreleri için. o çevrenin seçebileceği mil
letvekili sayısını geçmemek üzere aday göstere
bilirler, Meıeaıp olduğu siyahi partinin aday liste 
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sine girmiş bulunan kimse, yazılı muvafakati 
olmadıkça diğer bir siyasi p a r t i taraf ından 
başka 'bir seçim çevresi için aday gösterilemez. 
Hiçbir siyasi par t iye intisabı olmıyan kimsenin 
'her hangi bir siyasi par t i taraf ından aday gös
terimi esi de ayni suret te kendisinin yazılı mu
vafakatine bağlıdır. 

Elli seçmenin, oturduklar ı yer muhtarl ığmea 
tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatları 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür . 
Bu. takdi rde aday gösterilen kimsenin de bu hu
susta yazılı ve noterden tasdikli olarak muvafa
katini bildirmesi şar t t ı r . 

tice ve il seçim kurulu başkanı olan yargıç
larla Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyeliklerine 
seçilen Yargı tay ve Danıştay .mensupları yurdun 
hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını koyamaz
lar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Yukarıki fıkrada yazdı görevlerden ancak 
adaylığını koyacak olanlar istinkâf edebilirler. 
Adaylığı 'tercih edenler aşağıdaki fıkrada me
murlar hakkında konulan kayıt lara tâbi olurlar. 
Ancak bu tercih hakkı, görevi kabulden sonra 
kullanılamaz. 

İlce ve il seçim kurul lar ında görev kaimi 
eden yargıçların bu seçim oevrclerindo ve Yük
sek Seçim Kurulunda görev kabul eden Yargı
tay ve Danıştay mensuplarının bütün seçim çev
relerindi» ikinci dereceye kadar (Hu derece dâ
hil) kan ve sihri hısımları adaylıklarını koyduk
ları veya aday gösterildikleri takdirde, bunlar 
seçim kurullarındaki vazifelerinden istinkâfa ve. 
keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirmeye 
mecburdurlar. 

İllerin (îonel İdare leşkilâtında Millî İrade ile 
tâyin olunan memurlar ve belediye başkanları 
genel veya ara seçimlerin başlangıcından iki ay 
önce; seçimin yenilenmesine veya ara seçimlerin 
vaktinden evvel yapılmasına karar verilmesi ha
linde ise yenilemenin ve karar ın ilânından l»ış-
Jıyarak yedi gün içinde istifa ölmedikçe görevli 
bulundukları seçim çevresinden adaylıklarını ko
yamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

]\QV sınıftan muvazzaf subaylarla askerî mc-
j mur, askerî adlî yargıç ve gedildi subay ve ge

dikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış bulunanlar : 

Tîenel ve ara seçimlerin başlangıcından iki 
ay önce. seçimin yenilenmesine veya ara soçim-

I lerin vaktinden evvel yapılmasına karar veril-

674 -



B : 48 16. 2 
mesi halinde yenilemenin veya kararın ilânın
dan bağlıyarak yedi gün içinde ayrılma isteğin
de bulunmadıkça görevli oldukları veya emirle
ri altındaki askerî birlik ve müesseselerinin bu
lunduğu; seçim çevrelerinden; ve oy verme gü
nünden en az bir ay önce ayrılma isteğinde bu
lunmadıkça yurdun hiçbir seçim çevresinden 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek bir 
dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine 
ait olduğu âmir tarafından tasdik edilir ve der
hal doğruca Bakanlığa gönderilir. Dilekçe sahi
bine dilekçenin- alındığına dair bir makbuz ve 
mertebeler silsilesi yoliyle âmirlere de bilgi ve
rilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da müra
caat caizdir. 

Dilekçelerin Bakanlığa 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 is
tekleri kaimi edilenler sonradan milletvekili se
çilmemiş olsalar dahi ayrılma isteğinden feragat 
edemezler; Bu istek mutlaka yerine getirilir. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler dahi vazi
feleri başında bulundukları müddetçe propagan
da mahiyetinde hiçbir harekette bulunamazlar. 
Resmî elbSse ile propaganda yapmak yasaktır. 

Adaylık için müracaat varakaları puldan mu
aftır. 

BAŞK|AN — (Resmî elbise ile propaganda 
yapmak yjasaktır) diyor, sivil elbise ile yapmak 
mümkün müdür? 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayse
ri) — Ayrılmış dahi olsa resmî elbise ile yapa
maz, bunu ifade etmek içindir. Millî Savunma 
Bakanlığı ile mutabakat halinde tedvin ettik. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiverler... Maddî kabul olun
muştur. 

OTU£ ALTINCI MADDE — Bir kimsenin 
en çok ikil seçim çevresinde adaylığını koyması 
veya aday gösterilmesi mümkündür. Aksi halde 
adaylığı bıjılunan tekmil çevrelerde aldığı oylar 
hükümsüz sayılır. 

Seçilmiş; 'olma halinde o kimse yerine seçimde 
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milletvekili olmamış bulunanlardan en çok oy 
almış olan kimse milletvekili olur. 

Bir aday aynı zamanda iki seçim çevresinden 
milletvekili seçilirse, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, adaydan tercih ettiği seçim çevre
sini sorar. Aday, tercih ettiği seçim çevresinin 
milletvekili olur. Diğer seçim çevresinde yeniden 
seçim yapılır.» 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Müracaat müddeti 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Milletvekili 
adaylığı için oy verme gününden önceki yirminci 
gün saat 17 ye kadar müracaat edilebilr. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

— Müracaat usulünde adaylığa itiraz 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Adaylık için 
müracaat, adayın Milletvekili seçilmek istediği 
seçim çevresi il seçim kurulu başkanlığına yazılı 
olarak yapılır 

Şu kadar ki, siyasi partiler mutaelif seçim 
çevrelerine ait aday listelerini muayyen müddet 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna da verebilirler. 
Yüksek Seçim Kurulu bunları ilân eder ve en 
kısa bir müddet içinde seçim çevrelerine bildirir. 

Kurul Başkanlığı, müracaatın yapıldığına da
ir bir makbuz verir ve müracaatı ilân eder. 

Seçim kurulu, adaylığın 35 ve 36 ncı madde
lerde yazılı şartlara ait noksanları bulunduğunu 
görürse tamamlanmasını ilândan itibaren iki 
gün içinde müracaatı yapanlara bildirir. 

Müracaatlardan her birinin ilânından itiba
ren iki gün içinde 35, 36 ve 37 nci maddelerde 
yazılı şartları haiz olmadığından dolayı adaylı
ğa yazı ile itiraz olunabilir. Bu itiraz dilekçesi
ne gerekli vesikaların bağlanmış olması şarttır. 

i l seçim kurulu oy verme gününden önceki 
15 nci gün akşamına kadar tekmil adaylık müra
caatlarını ve yapılmışsa itirazları inceliyerek, sa
dece adaylığı kabul veya reddettiğini ilgililere 
tebliğ ve aynı zamanda ilân eder. 

Bu ilân tarihinden itibaren iki gün içinde 
Yüksek Seçim Kuruluna müracaat olunabilir. 

Yüksek Seçim Kurulu bu müracaatları üç gün 
içinde kesin karaıra bağlar. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur Maddeyi ka- I 

bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul olun
muştur. 

Adaylar listesi 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Adaylık 
koyma müddeti bitince il seçim kurulu başkanı 
seçim çevresindeki tekmil seçim bölgelerine 
partilerin adayları ve müstakil adaylar ayrı 
ayrı olmak üzere, soyadı alfabe sırasına göre 
tanzim edilmiş, bütün adayların ad ve soyad- | 
larını ihtiva eden adaylar listesini bildirir. 

Bir veya birkaç aday hakkında Yüksek Se-
Ç\m Kuruluna müracaat edilmiş ve bu müracaat-
lav henüz kesin karara bağlanmamışsa, bu aday- j 
lar listesi geçici olur. 

Yüksek Seçim Kurulunun kararma göre I 
adaylığı kabul edilmiyen kimsenin adı, il se
çim kurulu başkanı tarafından adaylar listesin
den çıkarılarak kesin adaylar listesi, seçim böl
gelerine gönderilir. 

Geçici adaylar listesi oy verme gününden 
önceki 9 ucu gün saat 17 de her halde kendi
liğinden kesin ^ste haline gelir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul olun 
muştur. 

Bölüm: 3 
Seçim propagandası 

Serbeslik J 

KIRKINCI MADDE — Seçim propagandası I 
bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

41 nci madde hakkında Komisyon mevcut 
metne ilâve suretiyle yeni bir metin hazırlamış
tır. Komisyonun teklif ettiği yeni şekli okutu
yorum. 

Yasak yerler 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Seçim zama- I 
nmda genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu 
hizmeti görülen kamu bina ve tesislerinde ve 
belediyelerce gösterileceklerden gayrı meydan
larda toplu olarak sözlü propaganda yapılması 
yasaktır. 

Belediyeler, münakaleyi bozmıyacak ve pa
zarların kurulmasına engel olmıyaeak surette i 
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toplantıların mûtat olarak yapıldığı ve elektrik 
varsa cereyan tesisatı olan yerleri tercih etmek 
suretiyle hangi meydanlarda; toplu olarak sözlü 
propaganda yapabileceğini seçim kurullarına 
bildirirler. 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propa
ganda yapmak için müracaatları üzerine top
lantı meydan, sıra, gün ve saatlerini seçim ku
rulu kur 'a çekerek belli eder ve ilgililere teb
liğ eder. 

Bağımsız adaylar için haftada bir gün 
yukarıki suretlerle ayrılır. 

BAŞKAN — Elde matbu yeni metin olmadı
ğına göre; Komisyonun hazırladığı yeni met
ni tasrih etmesi lâzmıdır. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Efendim, maddede yapılan 
değişiklik şudur: Birinci fıkra aynen mevcut
tur. Eski metinde ikinci fıkra şöyle idi: Beledi
yeler hangi meydanlarda toplu olarak sözlii pro
paganda yapılabileceğini s-eçim kurullarına bil
dirir. Buna şu fıkra ilâve edilmiştir. «Münaka
leyi bozmıyacak ve pazarların kurulmasına en
gel olmıyaeak surette, toplantının mûtat olarak 
yapıldığı ve elektrik varsa cereyen tesisatı olan 
yerleri tercih etmek suretiyle . . . .» îlâve edilen 
budur. 

Bu suretle meydanların intihabını münhası
ran belediyelerin takdirine bırakmamak; müna
kaleyi müruruuburu bozmamak, halkın hava-
yici zaruriyesini teşkil eden maddelerin alındı
ğı pazarların kurulmasına mâni olmamak ve top
lantıların mûtat olarak yapıldığı ve elektrik te
sisatı.olan yerlerde hoparlör koyarak sözleri 
dinleyicilerine isal >etmek bakımından bâzı ölçü
ler vermeyi doğru bulduk. Yani belediyeler tak
dir haklarını kullanırken onlara muayyen kıs
taslar vermiş oluyoru. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Komisyonun izahatını dinledi
niz. (İlâve okunsun sesleri) 

(İlâve yeniden okunsun dinliydim sesleri) 
BAŞKAN — ilâveyi yeniden okutuyorum. 
«Belediyeler, münakaleyi bozmıyacak ve pa

zarların kurulmasına engel olmıyaeak surette -
toplantıların mûtat olarak yapıldığı ve elektrik 
varsa cereyan tesisatı olan yerleri tercih etmek 
surtiyle . . . » 

SAİT AZMl FEYZtOÖLU (Kayseri) — Za
ten aşağısı vardır. 

BAŞKAN — Tekrar arzedeyim ki, biz mat-
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baada kiliseleri hazır tutuyoruz, tasarı kanurr-
yet kespettiîten sonra bu tashihatla yeniden 
bastırılacakıir, onun için arkadaşlarımızın not 
tutmasına lüzum yoktur. Madde anlaşıldı mı 
efendim! (Anlaşıldı sesleri) 

Bu ilâve ile yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler..). Kabul etmiyenler... Madde bu ilâ
ve ile kabul | edilmiştir. 

Zaman haddi 
KIRK İKİNCİ MADDE — Yukarıki mad

dede yazılı açık yerlerde güneş battıktan doğunca 
ya kadar toplu olarak sözlü propaganda yapıla
maz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul >edenl0r... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

43 ncü r^addede komisyon bir satırlık bir 
ilâve teklif etmektedir, maddeyi o ilâve ile oku
tacağım. Komisyon sonra ilâveyi tavzih ede
cektir. 

;Kapalı yer toplantıları 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Sözlü propagan

da maksadiyle tertip edilen kapalı yer toplan
tılarına ancak milletvekilleri. Partilerinin bel
gesini taşıyan temsilcileri, o seçim çevresi seç
menleri ve milletvekili adaylariyle bunların 
vekâletnamesini haiz temsilcileri katılabilirler. 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mî FEYZÎÖĞLU (Kayseri) —'43 ncü madde 
şöyle başlıypr: «Toplu olarak sözlü propaganda 
yapılacak kapalı yerlere ancak milletvekilleri..» 
Ve devam 4diyor. Bu ibare yerine «Sözlü pro
paganda maksadiyle tertip edilen kapalı yer 
toplantılarına, ancak..» Kelimeleri yazılacaktır. 
«Toplu olarak sözlü propaganda yapılacak ka
palı yerler..!» tâbirinin içerisine muhtelif mak
satlarla yapılan, ne bileyim içki içmek, sohbet 
yapmak ve şaire için tertip edilen toplantıların 
da girmesi (ihtimali üzerinde endişe edilmiştir. 
Biz bu. endişeyi nazarı tibara alarak bunu tav
zih etmek üjzere «Sözlü, propaganda maksadiyle 
tertip edil eti kapalı yer toplantılarına» demek 
suretiyle, sözlü propaganda maksadının dışında 
vâki olabilecek toplantıları, tesadüfi ve arızi 
olarak birkaç kişinin bir araya gelmelerini ha
riç bırakmak istedik ve bu suretle maddeyi tav
zih için koniisyon olarak kürsüden maksadın bu 
olduğunu zftten izah da etmiş bulunuyorduk. 
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Şimdi birinci müzakeredeki maksada uygun 
bir şekil verilmiştir. Burada bir değişiklik, ru
hu itibariyle, esas itibariyle yoktur. Yalnız bu 
maddeye şu fıkra ilâve edilmiştir: (Partilerin 
belgesini taşıyan temsilciler). Bu nevi toplantı
lara yalnız milletvekilleri, o seçim çevresinin 
seçmenleri, adaylar ve adayların vekâletnamesi
ni haiz temsilcileri girebileceklerdir. Siyasi par
tilerin sözcülüğünü yapacak birer temsilcinin 
bulunmasında da lüzum ve zaruret olduğu için 
bu fıkra, bir hüküm olarak ilâve edilmiş ve yük
sek tasvibinize sunulmuştur. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Teklifinizde birer temsilci kelimesi yoktur. Tem
silcisi tâbiri vardır. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) —- İstiyorsanız «birer» ke
limesini koyalım. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — İki tane de ola
bilir. 

BAŞKAN — Komisyonun yeni tadil şeklini 
okutuyorum: 

« . . . Partilerinin belgesini taşıyan birer 
temsilcileri, o seçim çevresi seçmenleri ve mil
letvekili adaylariyle bunların vekâletnemesini 
haiz temsilcileri katılabilirler.» 

AITMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
—• Temsilci fazla da olabilir. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, bura

daki partiler temsilcileri, tâbirinden maksat, 
sö2 söyliyecek kimseleri tâyin etmektir. Lâalet-
tayin kimseler gelip de orada kendi maksadı 
mahsuslarına göre bir konuşma yapmasınlar ve 
partileri kötü zan altında bulundurmasınlar, di-
yedir. Maksat budur, Hükümet de bunu müta-
addit defalar işeret etmiştir. Binaenaleyh bir 
tek kimseye söz hakkı tahsis etmek doğru de
ğildir. 

Bir kelimesinin çıkarılmasını rica ediyoruz. 
Buna komisyon muvafakat edip lütfen çıkarsın. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Komisyon tek
lifinde hepimiz de konuşalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim; 
kapalı yer toplantıları için yeni derpiş edilen ka
yıtlar, seçim zamanından yapılacak bu kabil top
lantılarda o toplantıyı tertip eden parti veya 
seçmenin lehinedir. Milletvekili olmıyan partili-
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lerin, parti hatibi olarak, bu toplantılarda bu
lunmasına ve konuşmasına imkân vermek şüphe
siz ki, faydalıdır. Yalnız maddenin istihdaf etti
ği bir tâli gaye daha vardır: Bu toplantıları ve 
seçmenleri demokratik idarelerde değil, daha zi
yade faşist idarelerce görülen kalabalıkla ve mü-
mayişler yaparak tazyik yaratma tesirlerinden 
de korumak lâzımdır. Bundan dolayı temsilciler 
tâbiri mutlak olarak bu şekilde bırakılabilir. 
Ama bunu partiler başka şekilde suiistimal, ede
bilirler. Yani parti temsilcileri bulunur tâbirin
den, 500 kişiyi otomobillere bir yerden diğer ye
re tazyik yapmak üzere getirmek yolunda da 
faydalanmaya kalkabilirler. Falan parti yapabi
lir diye söylemiyorum.. Nazari olarak bunu yap-
mıya imkân vardır. Parti temsilcilerinden 3 - i'» 
ve 10 kişi gelip hitabet yapacak ve kon aşacak
tır. Bu tabiidir. Fakat bu tâbirin umumi ifade
sine dayanarak kanun maddesini önlemek iste
diği şeyi temin etmekten do partileri alıkoymam 
lâzımdır. Bâzı kanun hükümleri vardır ki, hâkim 
tatbik ederken vazıı kanun un bu hükmünü ne mak
satla sevkettiğini anlar ve hakkın suiistimali mahi

yetini alacak olan hareketleri hükmüyle önler. Eğer 
bu izahatım, yani maddenin ne maksatla şevke-
dildiği, parti temsilcilerinin ne maksatla orada 
bulunacağı hakkındaki izahatım, komisyonun da 
noktai nazarı ise, komisyon da maddeyi böyle an
lıyorsa ve Büyük Meclis de maddeyi bu anlayışla 
kabul ederse, bunun tatbikini murakabe edecek 
olan yargıç herhalde hakkını suiistimali mahiyetini 
alacak olan bir tatbikin elbette önüne geçecektir. 
Binaenaleyh «Birer» kelimesinin, bu izahatım ka
bul edildiği takdirde konmamasından bir mahzur 
doğmaz. Ama başka türlü anlaşılacaksa «Birer» 
mi denir başka birşey mi denir bilmiyorum, ko
misyon nasıl tensip ederi Fakat her halde makûl 
bir sayı ile kayıtlamak icabeder. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — Efendim, iki ta
raflı endişeleri bertaraf etmek için komisyon 
adına şunu teklif ediyorum; «Partilerinin belgesi
ni taşıyan ve sayısı beşi geçmiyen temsilcileri» 
Zannederim bu şekil endişeleri bertaraf edebilir. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Bu kapalı yer
lere girecek Milletvekilleri yalnız o bölgenin mil
letvekilleri midir? Yoksaalelûmum bütün millet
vekilleri buraya girebilirler mi? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — «Milletvekili» 
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tâbiri daha öne alınmış sonra «o seçim çevresi» 
diye kaydedilmiştir. Binaenaleyh o seçim çevre
sinin milletvekilleri değil bütün milletvekilleri 
kapalı yerlerine girebileceklerdir. 

HÜSEYİN ÜLUSOY (Niğde) — Efendim, 
bir parti veya bir aday, aşağıdaki 44 ncü madde 
gereğince bir tertip heyeti teşkil edecek ve böyle 
kapalı bir toplantı yapacaklardır. Simdi bu ka
palı toplantı salonuna, şu maddede saydığımız 
zevatla birlikte parti temsilcileri geleceklerdir. 
Burada, oraya gelen Kİyasi x)arti temsilcilerinin 
de söz hakkı olacak mıdır? 

DUVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) —- Olacak 
tır tabiî... 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - -Nihayet bu
na bir aded tesbit etmediğimiz takdirde, faraza 
üç beş veya on saat toplantıyı diğer partiler iş
gal edebilir. Buna bir aded tesbit etmek zarureti 
vardır. 

BAŞKAN — Komisyon (ve sayısı beşi geçmi
yen) kelimelerinin ilâvesini teklif ediyor. Buna 
muarız bir noktai nazar da yoktur. Binaenaleyh 
bu ilâve ile maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlor... Madde bu ilâve ile kabul edil
miştir. 

44 ncü madde hakkında Komisyon bir ilâve 
yapmıştır, maddeyi bu ilâve ile birlikte okutaca
ğım. Sonra Komisyon ilâvesini izah edecek. 

Toplantı heyeti 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Kapalı yer 
toplantılarını tertip edenler, toplantıdan evvel üç 
kişilik bir heyet kurarlar ve en yakın zabıta 
âmir ve memurlarına haber verirler. 

Bu heyetin görevleri toplantının intizamını 
sağlamak, kanunlara karşı hareketleri önlemek, 
kamu' düzenine ve edep törelerine aykırı veya 
suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz, nu
tuk ve hareketleri menetmeye; çalışmaktır. Hey
et mensuplar] yukarıki fıkraya muhalif bir hal-
hudusunda bunları menetmeye çalışmamaktan ve 
menedemezlerse zabıtayı davet etmemekten so
rumludurlar. Zabıta, heyet mensuplarının görev
lerini yapmaları hususunda gerekli tedbirleri 
alır. Heyet kurulmıyan toplantıların yapılması 
yasaktır. Bu heyet, toplantıda hazır bulunan
lardan söz alacak olanları tâyin ve tahdit edebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — Efendim, eldeki 
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metnin 3 ncü fıkrasının sonu «Menetmektir» le 
biter. O tâbiri| «Menetmeye çalışmaktır» şeklinde 
yazdık. Her zaman tertip heyetinde bulunan za
tın mutlak olarak menetmesi mümkün değildir. 
Vazifesi menejtmeye çalışmaktır. Böyle olunca 
çalışır gibi; - gözükerek ' kanunsuz hare
ketleri teşvik I etmesine de yol bırakmamak için 
«avzihe lüzum gördük. Yani menedemezse zabıta
yı davet etmek mecburiyetini de tahmil ettik. Şu 
suretle mencdjer gibi gözükerek teşvik etmek gibi 
bir hali önlemttş bulunduk ve bu heyeti, yapamıya-
eağı bir işten | dolayı da kendisini sorumlu bir 
mevkie düşürknekten kurtarmış olduk. Vaziyet 
bundan ibarettir. Kabulünü istirham ederim. ' 

BAŞKAN: — Anlaşıldı mı efendim? (Anlaşıl
dı sesleri). 

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

Radyo ile propaganda 

K1KK BlİŞİNCİ MADDE — Radyolarda 
propaganda, her siyasi parti için günde on daki
kayı aşamaz.; 

En az beş seçim çevresinde aday göstermemiş 
olan siyasi partiler, yukarıki fıkra hükmünden 
faydalanamazlar. 

Yirmiden:fazla seçim çevresinde aday göster
miş olan siyasi partiler, birinci fıkrada yazılı 
yetkiden günjde iki defa istifade edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Kabul edenlşr... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Müracaat 

KIRK ALTINCI MADDE — Siyasi partiler 
genel merkepleri radyolarda propaganda yap
mak istediklerini oy verme gününden önceki 21 
nci gün sabahma kadar Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel İMüdürlüğüne yazılı olarak bildir-
rirler, 

BAŞKAN •— Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

| Yayın devresi 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Radyolarda 
propaganda.) oy verme gününden önceki onuncu 
gün sabahından üçüncü gün sabahına kadar de
vam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olunmuştur. 

Yayın zamanının tesbiti 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Basın - Ya
yım ve Turizm Genel Müdürlüğü, radyolarda 
propaganda için müracaat eden siyasi partiler 
arasında, partilerin birer temsilcisi huzuru ile 
kur'a çekerek konuşma sıra ve zamanlarını tâyin 
eder. Kur'anın oy verme gününden en az on beş 
gün önce çekilmiş olması lâzımdır. 

Kur'aya itiraz etmek istiyen siyasi parti, 2 i 
saat içinde il seçim kurulu başkanına müracaat 
edebilir. 

İl seçim kurulu başkanı, itirazı kesin olarak 
halleder. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hoparlörle yayın 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Hopar
lörle propaganda, halkın huzur ve rahatını boz
mamak ve 42 nci maddeye uymak şartiyle ser
besttir. 

Şehir ve kasabalarda belediye başkanlarının, 
köylerde muhtarların teklifi üzerine il seçim ku
rulları başkanları yukarıki fıkraya göre yapıla
cak propagandanın yasak edilmesine karar vere
bilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Duvar ilânları 

ELLİNCİ MADDE — Oy verme gününden 
önceki üç gün içerisinde propaganda için duvar 
ilânı asmak veya yapıştırmak yasaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Yasaklar 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Propaganda için 
duvar ilânları üzerinde Türk Bayrağı, dinî iba
reler, Arap harfleri ve her türlü resim bulun
durulması yasaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 
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Muafiyet 

ELLİ ÎKÎNCİ MADDE — Propaganda için 
duvar ilânları seçim zamanına mahsus olmak üze
re her türlü resimlerden muaftır. 

SÖZCÜ SAÎT AZMÎ FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Efendim; (Propaganda için duvar ilânları 
ile) tâbirinden sonra (El ilânı mahiyetindeki 
matbualar) denecektir. 

BAŞKAN — Bu ilâve ile maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde bu ilâve ile kabul olunmuştur. 

îlân yerleri 
ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Propaganda 

için duvar ilânları seçim zamanında an,cak şehir 
ve kasabalarda belediyelerce, köylerde köy ihti
yar heyetlerince, tâyin olunacak yerlerde asıla
bilirler. 

Bu yerlerde her siyasi partiye ve her ba
ğımsız adaya aynı ölçüde saha verilir. Ve ken
dilerine verilen yerler, yekdiğerinden kalın 
boyalı çizgilerle veya çıtalarla ayrılır. 

Sahaların tahsisinde esas, belediye veya köy 
ihtiyar heyetine müracaat sırasıdır. Müracaat, 
oy verme gününden önceki sekizinci gün ak
şamına kadar yapılmış olmalıdır. Aynı zaman
da yapılan müracaatların sırasını tâyin için 
kur 'a çekilir. 

Kendisine ayrılan ilân yerini boş bırakan si
yasi parti veya aday, belediyeye veya köye yer 
ayrılması için yapmış olduğu masrafları öde
mekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
olunmuştur. 

Sair yerlere asma yasağı 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDDE — Yukariki 
maddede gösterilen yerlerden ayrı her hangi bir 
yerde ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri 
yasaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
54 ncü maddeye şu fıkranın eklenmesini dile

rim. 
(Bunlar seçim kurulu kararı ile imha edilir.) 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 

16.2.1950 O : 1 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor ? 
KEMAL TURAN (İsparta) — Müsaade eder 

misiniz, önergemi izah edeyim. 
"BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, mu

ayyen yerlerde ilânlar asılıyor. Şayet buna ria
yet edilmezse aşağıda 153 ncü maddede Ceza 
Kanunundaki hükümlerin tatbik edileceği tasrih 
edilmektedir. Yani umumi bir ceza maddesi var
dır. ' 

Bu hususlar 153 ncü maddede tasrih edilmiş
tir. Buna riayet etmiyenler hakkında ağır ceza 
verilecektir. Yapıştırılan şey, usulsüz dâhi olsa, 
salahiyetli olmıyan. kimseler bunları kaldırama
yacaktır. Bunlara kimsenin dokunmaması lâzım
dır. Bununla, alâkalı merciler, yani seçim kurul
ları meşgul olacaktır. Bunun için bir hükmün 
ilâvesini lüzumlu gördüm. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor?. Bu açı
ğın doldurulması lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Mahzur gör
müyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi bir daha okutuyorum. 
İsparta Milletvekili Kemal Turan'm önergesi 

bir daha okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-

mıyanlar.. Önerge dikkate alınmıştır. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Filhal kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bu katma ile maddeyi oyunu
za sunuyorum... Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Matbua, dağıtımı 
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Seiçm zamanın

da propaganda için dağıtılacak el ilânı mahiye
tindeki matbualar da 51 nci madde hükümle
rine tâbidir. 

Bunları dağıtacak olan kimselerin seçme ye^ 
terliğini haiz olmaları şarttır. Memurlar ve hiz
metliler ilân dağıtamazlar. 

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

Yasak hükmü 
ELLÎ ALTINCI MADDE — Oy verme gü

nünden iki gün öncesinden itibaren ilân, beyan-
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name, taılrıım, açık mektup gilbi her çeşit mat 
Ibuanm dağıtılması ve yapıştırılması yasaktır 

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

Dördüncü Kısım 
Seçim işleri 

Bölüm : 1 
Seçim hazırlıkları 

1. Seçira | işlerini yürütmekle görevli teşkilât 

Seçim kurulları 
ELLİ YEDlNCl MADDE — Seçim işleri, 

seçim kurullarınca yürütülür. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul ed:l-
miştir. 

Çeşitleri 

ELLİ ŞEKİZlNCl MADDE — Ankara'da 
bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde 
bir il seçijm kurulu, her ilçede bir ilce seçim ku
rulu ve seçim bölgelerinde yerleştirilecek her 
sandık bâşpnda bir sandık kurulu bulunur. 

Kendijsine doğrudan doğruya bağlı bucak 
veya köy feya mahalle bulunan il merkezlerin
de, bu yorler için ayrıca bir ilce seçim kurulu 
bulunur. 

BAŞSUN — 
kabul ede 

1950 0 : İ 

nler. 
Değiştirge yoktur. Maddeyi 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yargıç nezaret ve murakabesi 
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Bu kurul

lar, tekm|l işlerinin görülmesinde yargıç neza
ret ve murakabesine tabidirler. 

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

Kurıjıllarda vazife alamıyaeak olanlar 

ALTMIŞINCI MADDE — idare âmirleri, 
zabıta âmir ve memurları, Askerî Ceza Kanunu
nun 3 ncii maddesinde yazılı askerî şahıslar, mil
letvekilleri kurullarda ve milletvekilliği aday
ları, ada^ bulundukları seçim çevresindeki ku
rullarda [vazife alamazlar. 

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

Toplantı yeri ve zamanı 

ALTMIŞ BlRlNCl MADDE — il ve ilce 
seçim kurulları genel ve ara seçimlerin başlan
gıcından önceki on gün ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisince verilecek yenileme ve ara seçim 
karariyle yapılan seçimlerde bu kararların Hü
kümetçe ilânından itibaren yedi gün içinde 
Adalet dairelerinde ve müsait değilse belediye 
ve okul gibi münasip yerlerde vazifeye başlar
lar. 

Kurul asli ve yedek üyelerine başkan tara
fından, ilk toplantıdan en az iki gün önce* ve 
günü ve saati belirtilerek birlikte davetiye gön
derilir. 

Gelmiyen asli üyelerin yerine yedekleri alı
nır. Bu suretle de yeter sayı bulunmazsa mev
cutlarla iktifa edilir. Kararlar çoklukla verilir. 

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

Andiçme 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — İl ve ilce se
çim kurulları başkan, üye ve yedekleri görev
lerine başlamadan önce, kurul huzurunda birer 
birer şöyle andiçerler: 

(Hiçbir tesir altında kalmıyarak, hiç kim
seden korkmıyarak vazifemi kanuna göre dos
doğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve tek
mil mukaddesatım üzerine yemin ederim.) 

Sandık kurulları başkan ve üyeleri oy ver
me günü vazifeye başlamazdan önce sandık 
başlarında hazır bulunanlar önünde yukarıki 
fıkrada yazılı şekilde andiçerler. 

Bu kanun hükümleri dairesinde kurul üye
leri tamamlandığı takdirde, çağrılan üyeler de 
göreve başlarken yukarıki şekilde andiçerler. 

BAAŞKN — Değiştirge yoktur, Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

İl seçim kurulu 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İl seçim ku
rulu, il merkezindeki en yüksek dereceli yargıcın 
başkanlığı altında on üyeden meydana gelir. 

il merkezinde aynı derecede birkaç yargıç 
bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşit
lik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık 
eder. 
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t i veya 67 nci maddeye göre ilce seçim kurulu 

başkanlığını yapacak olan yargıç her hangi 
bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu gö
revi yapabilecek başka bir yargıç da bulunmazsa 
o yerin bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesinin 
yargıç çevresi içinde bulunan ve mensup olduğu 
Adalet Komisyonunca ayrılmasında mahzur gö-
rülmiycn bir yargıç Adalet Bakanlığınca seçim 
işlerini idaıre etmek yetkisi ile o yere gönderilir. 

Ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan biri
nin gönderilmesine imkân bulunmıyan hallerde 
bu. ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahke
mesinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri 
yukarki usule tevfikan Adalet Bakanlığınca yetki 
verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın ge
lip görevine başlamasına kaçlar seçim kurulu baş
kanlığını, kurulun kendi arasında gizli oyla seçe
ceği bir üye yapar. 

Bu madde gereğince kendilerine yetki verile
cek yargıçlara,2544 sayılı Kanım hükümleri dai
resinde maaş tertibindeki kadro tasarrufa tından 
gönderildikleri yargıçlığa muhassas kadro aylığı 
tutamını yarısı nispetinde yetki ödeneği verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenlcr ... Madde kabul edil
miştir. 

İl seçim kurulu üyelikleri 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İl seçim 
kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur: 

İl seçim kurulu başkam, kendi tüzüklerine 
göre ilk genel tolantılarmı yapmış olup, o yer se
çim çevresiyle birlikte en az yirmi seçim çevre
sinde altı aydan beri teşkilât kurmuş bulunan 
tekmil siyasi partiler arasında bir kur'a. çeker ve 
kur'ada isimleri çıkan yedi partiye birer üye 
ismi bildirmelerini tebliğ eder. Bu isimleri siyasi 
partiler beş gün içinde bildirmeye mecburdurlar. 
Bu üyelerden kur'a ile beşi il seçim kurulu asli 
üyesi, diğer ikisi yedek üyelerdir. 

Bundan başka, keza kur'a sırasiyle belediye 
meclislerinden beş ve il genel meclislerinden üç 
kişi ayrılır. Belediye meclislerinden ayrılanlar
dan, kur 'a sırasına göre üçü asli diğer ikisi yedek, 
il genel meclislerinden ayrılanlardan ise ilk ikisi 
asli, diğer biri yedek üyedir. 

İkinci fıkra gereğince kendilerinden il seçim 
kuruluna üye istenecek siyasi partilerin sayısı 
üç ise her birinden ikişer asli ve birer yedek; iki 
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I ise üçer asli ve birer yedek üye ismi istenir. Si

yasi partiler keza beş gün içinde bu isimleri bil-
di.Tıioye mecburdurlar. Bundan başka kur'a ile 
belediye- ve il genel meclislerinden ikişer asli ve 
birer yedek üye ayrılır. 

Müşterek aday listesi veren siyasi partiler, o 
seçim eçvreshıde bir parti sayılır. Bir parti ola
rak kuraya girer ve üye ismi verirler. Bu hü
küm ilce ve sandık kurullarında da uygulanır. 

Kur la r ın çekileceği gün, saat ve yer gazeteler, 
oimıyaıı yerlerde mûtat vasıtalarla ilân edilir ve 
kur'al ar aleni olarak kurul başkanı tarafından 
çekilir. 

BAŞKAN — İki. değiştirge var. 

Yüksek Başkan 11ğa 
04 neü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

teklif ederim: 
Seeimo katıimıyau veya katıldıktan sonra. 

çekilen siyasi partiler seçim kurullarında tem
silci ve müşahit bulırmiııraımudar. 

Çoruh Milletvekili 
Ali Rıza Ereni 

Yüksek Başkanlığa, 
(İ4 neü maddenin >1 neü fıkrasının bilinci 

cümlesinden sonra (Siyasi parti bir iso isleni
lecek üye sayısı üçten fazla, olamaz) cümlesinin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Sait Koksal 

BAŞKAN —• Komisyon ne diyor? 
OEÇİCî: KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FKYZlOĞLU (Kayseri) - Ali Rıza Ere m 
arkadaşımız «temsilci» ve «müşahit» den bahse
diyor. Üye olursa, ne olacak? Lütfen maksadı 
âlileri nedir; izah buyursunlar. 

ALİ RİZA EREM (Çoruh) —• Maksadımda, 
hem üye, hem do müşahitler mündemiçtir. Bir 
müstakil fıkra ilâvesini teklif ediyorum. Her
hangi bir sebep ve bahane ile benim partim se
çimlere girmediği veya çekildiği takdirde benim. 
ne işim var? Binaenaleyh üyenin, müşahidin 
o secim kurulunda bulunması, hattâ o seçimin 
tarafsız yürümesine de engel olur. 

AHMET OĞUZ (Kskiselıir) - - Mesnet? 
ALİ RİZA Eli KM (Çoruh) - Sadece orada 

tezvire alet olur girmiyen parll, 
OEOÎOİ K. SÖZOÜSü SAİT AZMİ KEYZİ-

OĞLU (Kayseri) — Müsaade buyurun da bir 
şekil bulalım. 
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GEÇÎCİ K. BAŞKANI Dr. Behçet Uz (De

nizli) —*• Maddeyi biz alalım, bir şekil bulalım. 
BAŞKAN — İkinci müzakeredir. 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-

OĞLU I Kayseri) —• Yetiştiririz, bu madde te
hir edilirijı. 

BAŞKkN — Sait Koksal'm teklifi hakkın
da ne ciyorsunuz? 

SAİT? AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Onu 
kabul e&ijyoruz. Mamafih ikisini de alalım. 

BAŞKİAN —• Bu maddeyi komisyona veriyo
ruz. Ötekji maddeyi okutuyorum. 

Siyasi partiler üyelikleri 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — 64 ncü mad
de gereğiiıce yargıcın alenen çekeceği kur 'a için 
doldurulması gereken üyelik sayısı kadar siyası 
parti bulunmazsa veya kendilerine tebliğ tarihin
den itibaren beş gün içinde cevap vermezlerse 
eksik kalan yerler mevcut partilerden üye sayı
sı eşitlik üzere ve bu mümkün olamıyorsa kur'a 
yoliyle tamamlanmak suretiyle ve hiçbir parti 
mevcut ^eğ'ü^e kurul başkanı tarafından, okur 
yazar o).ajı ve o yer seçmenlerinden bulunan 
kimselerden doldurulur. 

Bu madde hükmü ilce seçim kurulları ile san
dık kurulları teşkilinde de uygulanır. 

BAŞjKAN —• Bu maddenin diğer maddelerle 
irtibatı yok mu? Verilen teklifler dolayısiyle 
tehiri 1 i^ımgelmez mi ? 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ
OĞLU ı Kayseri) —• Değişmez. Kabul edilebilir. 

BAŞÎKAN — Değiştirge yok. Maddeyi-kabul 
edenler.. 'Etmiyenler.. Madde kabul olundu. . 

İl ^egim kurulunun görev ve yetkileri 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İl seçim 
kurulun'uin başlıca görev ve yetkileri şunlardır . 

1. .11 seçim çevresi içinde seçimin intizamla 
cereyan(ını temin için gereken tedbirleri almak 
ve seçin işlerini kontrol etmek; 

2. Jlce seçim kurullarına oy sandıklarını ve 
bu kanunda yazılı diğer seçim araçlarını gönder
mek; 

3. fice seçim kurullarının teşekkülüne, iş-
lemlerüie: ve kararlarına karşı vâki itirazları in-
celiyerekI kesin karara bağlamak; 

4. îllee seçim kurulları başkanlıklarınca se
çim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak; 
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5. Aday beyannamelerini almak ve ilân et

mek, bunlar hakkında vâki olabilecek itirazları 
incelemek ve bu beyannamelerden kanunen mu
teber olmıyanlar hakkında karar vermek, geçici 
ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve 
ilân etmek; 

6. Seçim kurulları nezdinde partiler ve ba
ğımsız adaylar adına bulundurulması istenecek 
temsilciler ve müşahitlere bu sıfatlarını gösterir 
vesika vermek; 

7. İle bağlı ilce seçim kurullarından gelen 
tutanakları birleştirerek il seçim çevresi içinde, 
kimlerin kaç oy aldıklarını belirten ve bu suretle 
oy kazananların öz adlarını, soyadlarını ve kazan
dıkları oy sayısını gösteren bir tutanak tanzim 
etmek; 

5. Milletvekili seçildikleri anlaşılanlara tu
tanaklarını vermek veya göndermek ve ikişer 
nüshasını Başbakanlığa göndermek; 

9, Bu kanunla kendisine verilen sair görev
leri yapmak. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Bu maddenin altıncı ben
dinin 2 nci satırında (Temsilciler ve müşahit
lere) tâbiri vardır. (Temsilciler ve) kelimeleri 
zaittir. Yalnız (müşahitlere) kalacaktır. 

BAŞKAN — Yani iki kelime kalkıyor. 66 neı 
maddenin altıncı bendini komisyonun teklif et
tiği şekilde tekrar okuyoruz. 

6. Seçim kurulları nezdinde partiler ve ba
ğımsız adaylar adma bulundurulması istenecek 
müşahitlere bu sıfatlarını gösterir vesika ver
mek; 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Bu tashihle 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 

İlce seçim kurulu 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — İlce seçim 
kurulu ilçedeki en yüksek dereceli yargıcın baş
kanlığı altında altı üyeden meydana gelir. 

İlçede ayni derecede birkaç yargıç bulunduğu 
takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik halin
de en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezlerinde kurulacak ilce seçim kurul
larına, il seçim kurullarına başkanlık edecek yar
gıçtan sonra gelen en yüksek dereceli yargıç, 
kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 
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İlce secim kurulu üyelikleri 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — İlce se
çim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur : 

İlee merkezindeki kurul başkanı, kendi tüzük
lerine göre ilk genel toplantılarını yapmış olup, 
o yer seçim çevresi ile birlikte en az yirmi seçim 
çevresinde altı aydan beri teşkilât kurmuş bulu
nan tekmil siyasi partiler arasında aleni bir 
kur 'a çeker ve kur'ada isimleri çıkan altı siyasi 
partiye birer üye ismi bildirmelerini tebliğ eder. 
Bu isimleri partiler beş gün içinde bildirmeye 
mecburdurlar. 

Bu üyelerden, kur'a sırasiyle, dördü ilce se
cim kurulu asli üyesi, diğer ikisi yedek üyedir
ler. 

Bundan başka, ikisi belediye ve ikisi il genel 
meclisinden olmak üzere keza kur'a ile dört kişi 
seçer. Bunlardan kur'a sırası ile ilki asli diğeri 
yedek üyedir. O ilce genel meclis üyesi il seçim 
kuruluna ayrılmış veya esasen kâfi gelmemekte 
bulunmuş ise mevcut olan genel meclis üyesi kur'-
asız asli üyeliğe alınır ve yedek üye ve hiç mev
cut değilse asli ve yedek üye kur'a ile belediye 
meclisinden ayrılır. 

Kur'anın çekileceği gün, saat ve yer gazete
lerle, olmıyan yerlerde mûtad vasıtalarla ilân 
edilir ve kur'a âlemi olarak kurul başkanı tara
fından çekilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler,. Etraiyc.nler.. Madde kabul olundu. 

ilce seçim kurulu görev ve yetkileri 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — İlce se
çim kurullarının başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

U İlce dâhilinde seçimin intizamla cereya
nını temin için gereken tedbirleri almak ve se
çim işlerini kontrol etmek; 

2. İlçedeki sandık kurullarına oy sandık
larını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç
larını göndermek; 

3. Sandık kurulları teşekkülüne, işlemle
rine ve kararlarına karşı vâki itirazları inceli
ye rek kesin karara bağlamak; 

4. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim 
işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hu
susları derhal cevaplandırmak; 

5. Sandık kurulları nezdinde partiler ve 
bağımsız adaylar adına bulundurulması istene-
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cek müşahitlere bu sıfatlarını gösterir vesika 
vermek; 

G. İlce dahilindeki sandık kurullarından 
gelen tutanakları birleştirerek adayların kaçar 
oy aldıklarını belirten ayrı bir tutanak.tanzim 
etmek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer ev
rak ile birlikte il seçim kuruluna göndermek; 

7. Bu. kanunla kendisine verilen sair görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... E'tm iyeni er... Kabul olundu. 

Sandık kurulu 

YETMİŞİNCİ MADDE — Sandık kurulu 
bir başkan ve dört üyeden meydana gelir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... E'tm iyen ler... Kabul olundu. 

Başkan 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — İlce seçim 
kurulu toplanarak: seçim bölgesindeki veya dı
şındaki seçme der arasından iyi şöhret sahibi 
olmakla tanınmış okur yazar kimselerden ku
rula 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 yerim1 kurul üyelerinden en 
yaşlısı başkanlık' eder 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Sandık kurulu üyelikleri 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Sandık kuru
lu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur : 

67 nci maddede gösterilen yargıç; ken
di tüzüklerine göre ilk genel toplantılarını 
yapmış olup, o yer seçim çevresiyle birlikte en 
az .yirmi seçim çevresinde altı aydan beri teşki
lât kurmuş bulunan tekmil siyasi partiler ara
sında aleni bir kur'a çeker ve kur'ada isimleri 
çıkan beş partiye birer üye is'ini bildirmelerini 
tebliğ eder. Bu isimleri siyasi partiler beş gün 
içinde bildirmeye meöburdurlar. 

Bu üyelerden kur 'a sırasiyle üçü sandık 
kurulu asli üyesi, diğer ikisi de yedek üyedir
ler. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve 
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mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin seçmenlik sı
fatını haizj olanları arasından, keza kur 'a ile 
iki kişi se^er. Bunlardan, kur 'a sırasına göre 
ilki asli, diğeri yedek üyedir. 

Kur'anın çekileceği gün, saat ve yer gaze
telerle, olttrryan yerlerde mûtat vasıtalarla ilân 
edilir ve d saatte kur 'a aleni olarak Bakan ta
rafından çekilir. Kur 'anm çekileceği günün ilân 
edildiği ver kur'anm aleni olarak çekildiği, bir 
tutanakla tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Görev süresi 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sandık ku
rulları oy verme gününden 48 saat önce göre
ve başlarlar. Ve seçim işleri bitinceye kadar ça
lışmaya dövam ederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Görev ve yetkiler 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandık 
kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlar
dır : 

1. Saıidık alam içinde seçimin intizamla ce
reyanını temin için gereken tedbirleri almak ve 
oy vermek işlerini idare ve kontrol etmek; 

2. Sandık alanında sandığın konulacağı 
yeri tâyin ve, sokak başlarında bu yeri göze çar
pacak surette gösterecek işaretleri koymak veya 
mûtat vasıtalar ile duyurmak; 

3. Bu kanundaki esaslar dairesinde sandık 
alanına ai^ oyları saymak ve bu hususu tutanağa 
geçirmek; I 

4. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek 
itirazları tetkik etmek ve bir karara bağlamak; 

5. Bu. kararlardan itiraza uğrıyanları ilce 
seçim kunjdıana göndermek. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul olundu. 

• Adaylar ve müşahitler 

YETMİŞ BEŞÎNCI MADDE — Sandık 
başı muadelelerini takip etmek üzere siyasi 
parti ve bağımsız adaylar birer müşahit gönde
rebilirler. 

Bağımsız adaylarla müşahitleri ve siyasi par
ti adayları ile müşahitleri sandık başı muame-
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Le]erini takip edebilecek durumda bütün mua
melelerde hazır bulunabilirler. 

Hazır bulunan bağımsız aday müşahitleri 
üçten fazla olursa, bunların arasında kur 'a çe
kilir. îlk ismi çıkan üç müşahit sandık başında 
bırakılır, diğerleri sandık yerinde kalabilirler 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kabul olundu. 

Çoğunluğun sağlanması 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Sandık ba
şında oy verme başlamazdan önce veya oy ver
me sırasında siyasi parti üyelerinden biri veya 
birkaçı vazifesini yapmazsa ceza, hükümleri 
mahfuz kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek 
üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün ol
maz ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse bu 
cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o sandık ala
nında seçme yeterliğini haiz, başkanın seçeceği 
kimselerden doldurulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kabul olundu. 

İntizamın sağlanması ve sandık yeri 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Sandık ye
rinde intizamın sağlanması sandık kurulu baş
kanına aittir. 

Bu kanuna göre sandık yeri; sandığın, ka
palı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yer
leştiği mahallin 100 metre mesafesi içinde ka
lan çevre parçasıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kabul olundu. 

Başkana ait yetkiler 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sandık 
yerinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle 
ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kuru
lunun görevini yapmasına engel olmaya kalkı
şanlara, yahut da oy verme işinin yolunda git
mesini aksatanlarla sandık başı muamelelerinin 
intizamını bozmaya yeltenenlere başkan ihtar
da bulunur. İhtarı dinlemiyenleri sandık yerin
den dışarı çıkarabilir. Bu kimse üye ise amcak 
kurul karariyle çıkarılabilir. 

Bu işlerde zabıta kuvvetleri münhasıran baş
kanın emrine göre hareketle mükelleftir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler,.. Etmiyenler.... Kabul olundu. 
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Suç i#lejJAB.eHİ 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Sandık 
yerinde bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu 
keyfiyeti tutanağa geçirir ve sanığı zabıtaya 
teslim «eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul. edenler... Etmiyenler.... Kabul olundu. 

İnıribat tedbirim 
SEKSENİNCİ MADDE — Sandık yerlerin

de kurul üyelerinden ve bu kanunla kendilerine 
yetki verilmiş olanlardan ve seçmenlerden gayrı 
hiç kimse bulunamaz. 

Sandık yerinde ancak sandık kurulu başkanı
nın lüzumunda davet edeceği silâhlı kuvvetler bu
lunabilir. Kurul başkanıma istiyebileeeği inzi
bati tedbirler seçmenlerin seçim işlerini takip 
etmelerine mâni olacak mahiyette olamaz. 

Yukarki fıkrada yazılı silâhlı kuvvetler dışın
da kalan zabıta âmir ve memurları ile bilûmum 
resmî üniforma giymiş kimseler ve her hangi bir 
suretle silâh taşıyanlar sandık yerine giremezler. 

Zabıta makam ve mensuplarının icabında ala
cakları tedbirler, seçmenin sandık yerine serbestçe 
girmesine mâni veya güçleştiriri olamaz ve seçme
nin sandık yerine serbestçe girmesine mâni olucu 
veya güçleştiriri her türlü hareketleri önlerler. 

BAŞKAN — Burada (Seçmenin sandık ye
rine serbestçe girmesine mâni olucu veya güç
leştiriri her türlü hareketleri önlerler) diyor. Ko
misyon iki cümleyi bir noktalı virgül veya virgül 
ile ayırmayı düşünüyor mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOÖLU (Kayseri) — Burada zabita-
nm alacağı tedbirler güçleştiriri olmayacak, fa
kat başkaları tarafından girip çıkmayı güçleşti
riri bir hal olursa zabita onu önliyecek. Burada 
evvelce (ve) eki vardı, bir arkadaşın itirazı üze
rine kaldırmıştık. 

BAŞKAN — O halde (olamaz) kelimesiyle 
(seçmenin) kelimesinin arasında bir noktalı vir
gül konacaktır. Komisyonda buna muvafakat edi
yor. Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul olundu. 

Sandığın konulacağı yer 
SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Sandığın 

konulacağı umumi mahalli ve oy verme işinin 
vaktinde sona ermesi için gerekli tedbirleri 
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; simdik kurum tesbit eder. Sandığın konulacağı 

yerin belirtilmesinde seçmenin en az külfet ve 
zahmetle oyunu serbestçe ve güii şekilde yere-
bilmesi düşünülür. 

Sandık, okul; avlı veya salonları, mabetle
rin münasip kısımları gibi geniş umumi yerlere 
konur. Açık yerlerde saçağı, sahanlığı, sun
durması bulunan yerler tercih edilir. Hükümet 
konaklarına ve parti binalarına sandık konu
lamaz. 

Aynı yerde dörtten fazla sandık bulunduru
lamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Seçmen listesinin asılması 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Sandık ku

rulu oy verme işine başlamazdan önce kendi san
dığında oy kullancak seçmenlere ait ve 84 ncü 
madde mucibince ilce seçim kurulları tarafından. 
kendilei'ine gönderilen iki listeden bir tanesini 
sandık başında seçmenlerin yığılmasına mâni olaı-
eak münasip ve kolaylıkla grülüp tetkik edilir 
bir yere asar. Bu liste oy verme sona erinciye 
kadar asılı kalır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Komisyon 83 ncü maddenin ikinci fıkrasın
dan sonra bir değiştirme yapıyor, maddeyi o şe
kilde okutuyorum : 

2. Sadık alankfrının tesbiti 

Sandık alanı 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmen sa

yısı 300 ü geçmiyen her seçim bölgesi bir sandık 
alanıdır. 

300 den yukarı seçmeni ihtiva eden seçim böl
geleri, her biri 500 den yukarı seçmem ihtiva et-
miyecek şekilde gereği kadar sandık alanlarına 
bölünür. 

Bir köy veya mahallenin bütün nüfusu o se
çim çevresi içinde bir yaylaya gittiği takdirde 
sandık yaylaya konulur. Köy veya mahalle nü
fusunun 150 den fazlası yukarıki surette yayla
ya gittiği ve muhtar da oy verme gününden en 
az 10 gün evvel yaylaya gidenlerin adlarını ha
vi listeyi ilce seçim kuruluna bildirdiği takdir
de listeler ona göre ayrılarak ayrı ayrı sandık 
konulur. 
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Dört kilometre dâhilinde havlanabileceği 

sandık alarıjı bulunmıyan muhtarlıklar vo sair 
meskûn majhaller icabında birleştirilerek ayrı 
bir sandık 'şl^nı kurulur. 

tice ^iimii kurulları kendilerine bağlı seçim 
bölgelerininüijhtiva edecekleri sandık alanının m'1-:-
tarım tesbii iderler. 

tice seçiliri kurulları bir seçim bölgesinin san
dık alanlarinı köy veya mahallelerin sokakları
nın, dtıronvüıia göre tesbit ederler. Bu yerler 
oy verme gjinünden en az bir hafta önceden baş
lamak üzerp mahallî gazetelerle, gazete olmıyan 
yerlerde mijlta't vasıtalarla ilân edilir. 

Bu suretle tesbit edilen sandık alanlarında 
dört sene rftüddetle değişiklik yapılamaz. Bu 
müddetten Bonra değişiklik yapılması hakkında
ki istekler kurulca incelenerek gerektirdiği tak-
dirde yukafnki esaslar dairesinde değişiklik ya
pılarak ilâıi olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ,.. Ka
bul edilmiştir, 

Listelerin sandık alanlarına gönderilmesi 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir se

çim bölgesji mütaaddit sandık alanlarına ayrıl
dığı takdimde ilce seçim kurulları kendilerine 
23 ncü maddeye göre nüfus müdür ve memur
ları taraflıdan verilecek seçim bölgesinin seçim 
kütüğündeja, o bölgenin ayrıldığı sandık alanla
rında kayitl.1 bulunan seçmenlerin kayıtlarını 
çıkararak,' her sandık için ayrı ayrı ikişer liste 
tanzim eder* Bu listelerin kütüğe mutabakatım 
kurul mühjSİü ile tasdik ederek ilgili sandık ku
rulu başkdnfna gönderir. 

Bu listelerin tanzimi için gerekli matbu kâ
ğıtlar sandıjk alanları miktarına göre vali ve 
kaymakanilar tarafından ilce seçim kurulu baş
kanlarına [yollanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

: 3. Oy verme araçları 
| Teslimi gerekli eşya 

SEKSİSİ BEŞÎNCÎ MADDE — Adalet Ba
kanlığı; il, İlce ve sandık seçim kurulları mü
hürlerini ii0. seçim işleri için mahallerinde temi
ni mümkünü olmıyan lüzumlu her türlü kırtasiye 
ve levazımı i zamanında il ve ilce seçim kurulları 

başkanlıklarına gönderir. 
ti seçim kurulu başkanları oy verme günün

den en az on gün evvel ilce seçim kurulları baş
kanlıklarına ve bunlar da oy verme gününden 
en az iki gün önce aşağıda yazılı eşyanın san
dık kurullarına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı 
mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir 
mühür (Hangi sandığa hangi numaralı müh
rün verildiği tutanağa geçirilir.); 

2. Sandıklar ile her birinde bulunacak ka
palı oy verme yerleri sayısı mecmuuna müsavi 
miktarda çevre adaylarının tasdikli listesi il* 
92 nci maddede yazılı levha; 

3. tice seçim kurulu mührü ile mühürlen
miş ve oy puslalarrmm konulmasına manan» 
zarfları havi bir paket; 

4. Oy sandıkları; 
5. Sandık sayısınca ıstampa; 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun tutanak 

defteri; 
7. örneğine uygun matbu sayım cetvelleri; 
8. örneğine uygun matbu tutanak kâğıt

ları ; 
9. Sandık sayısınca boş torba; 
10. Münasip miktarda kopya kalemi; 
11. Gerekli miktarda kapalı oy verme ye

ri inşası için malzeme; 
12. Kapalı oy verme yerine konulmak vç 

oy puslası olarak kullanılmak üzere beyaz boş 
kâğıt paketi ve gerekli sair eşya. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tutanak defteri 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Kurullarda 

sahifeleri numaralı ve mahallin en yüksek de
receli yargıcı tarafından tasdikli bir tutanak 
defteri bulunur, işlemler ve kararlar bu def
tere yazılır ve başkan ve üyeler tarafından im
za olunur 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Araçların sağlanması 
SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Seçim için 

gerekli tekmil maddi ve malî vasıtaları seçim ku
rulu başkanları zamanında vt munta'zam bir su-
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rette sağlamak ve yerlerine göndermekle mükel
leftir.' 

Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri 
üzerine zabıta âmir ve memurları, belediyeler ve 
muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunmrya 
mecburdurlar, 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Oy puslası 

SEKSEN SEKlZÎNCÎ MADDE — Sandık 
kurullarında kapalı oy verme yerine konmak 
üzere boş ve beyaz kâğıtlar bulundurulur. Siyasi 
partilerle bağımsız adayların seçmenlere dağıta
cakları matbu oy pııslaları renkli olabilir ve 
bunlarda özel işaret bulundurmaları mümkündür. 

Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hükümleri
ne göre kullanılması lâzımdır. 

Bir siyasi partinin tüzüğü gereğince kabul 
edilen özel işaret ve benzerleri diğer siyasi par
tiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanıla
maz. 

Partiler ve bağımsız adayların oy puslalarmda 
kullanacakları renk ve özel işaretleri aday gös
terme müddetinin bitmesinden *en çok üç gün 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri lâ
zımdır. Bu müddet içinde bildirmeyenler renkli 
oy puslası ve özel işaret kullanamazlar. 

Renk ve özel işaretler birbirine benzerse ön
ce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret 
iki gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya bil
dirilir. 

Bunlar üç gün içinde yenisini verm-ezler veya 
verdikleri renk ve özel işaret yine kendisinden 
evvel vrilmiş diğer renk ve işarete benzerse ar
tık o parti ve bağımsız aday işaret kullanamaz. 

Siyasi partilere bağımsız adayların oy verme 
yerlerine konulmasını istiyecekleri matbu oy 
puslaları oy verme gününden bir gün önce san
dık kurulları başkanlarına teslim olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Pusla doldurma serbestisi 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Seç
men, dilediği adayları yazarak oy puslası dol
durmakta serbest olduğu gibi matbu oy pusla-
sında yazılı isimlerden dilediğini silebilir ve 
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yarlerine başka adayların isimlerini yazabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul .edenler... Kabul et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Zarf 

DOKSANINCI MADDE - • Seçmenin içeri
sinde oy puslası koyup kapatacağı zarflar tek 
biçim ve rengte ve içindeki oy puslası fark edil-
miyecek surette Hükümetçe hazırlatılır. 

Her seçim çevresine, çevredeki seçmen sayı
sının onda biri fazlası miktarında zarf gönderi
lir. Bunlar, üzerinde içindeki zarf sayısı işaretli 
mühürlü paketler halinde seçim bölgeleriyle san
dık kurallarına aynı nispete göre dağıtılır. 

Zarf paketleri kurul huzurunda açılır, sayılır 
ve netice tutanağa geçirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler;.. Kabul et-
miye'nler... Kabul edilmiştir. 

Kapalı oy verme yeri 

DOKSAN BÎRlNCl MADDE —• Oy pusla-
sının kapalı oy verme yerinde zarfa konulup 
kapatılması mecburidir. Bu maksatla sandık 
kurulu, seçmenin matbu bir oy puslasında dile
diği adayları tesbit ederek veya yeni bir oy pus
lası yazarak zaflaması, yahut da önceden hazır-
lıyacağı oy puslasını zarfa koyması için oy ser
bestliğini ve gizliliğini sağlıyacak lüzumu kadar 
kapalı oy verme yeri hazırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul 'edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vasıfları 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Kapalı oy 
verme yeri, seçim bölgesinin icaplarına göre sabit 
olsun, takma olsun içerisi dışardan gözetlenemiye-, 
cek ve oy puslasını seçmenin dilediği gibi ha
zırlayıp zarflıyabileeeği şekil ve vasıfta olur. 
Aday listesiyle bu kanunun oy verme ser
bestliğine ve gizliliğine dair olan hükümlerinin 
levha halinde basılmış metni kapalı oy verme 
yerinde asılı durur. 

Kapalı oy verme yerinde masa ve hücre ci
darı üzerine yerden bir metre yüksekliğe tesbit 
edilmiş ve ayakta yazı yazmaya elverişli bir sabit 
rahle ve kalem bulunması mecburidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

— 688 — 



B : 40 16 . 2 
oyunuza suir&yorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul i edilmiştir. 

Bölüm: 2 
Sandıkbaşı isleri 

1. Oy verme gününe mahsus tedbirler 

içki yasağı 

DOKSAfr ÜÇÜNCÜ MADDE — Oy verme 
günü, oy y r̂jtaıe müddetince umumi içkili yer
lerle umumjl [mahallerde her çeşit ispirtolu içki 
verilmesi, şajtılması ve içilmesi ve her hangi 
bir suretle ispirtolu içki satılması yasaktır. 

Oy verme; günü, oy verme müddetince tekmil 
umumi eğimce yerleri kapalı kalır. Eğlence 
yeri vasfııi]Tljıaiz lokantalarda bu müddet içinde 
yalnız yemlel: verilebilir. 

Oy verıiıe günü, oy verme müddetince ordu 
ve zabıta mensuplarından başka hiç kimse Türk 
Ceza Kanuna menetmemiş olsa bile köy, kasaba 
ve şehirlerde" silâh taşıyamaz. 

BAŞKAN! — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

; 2. Oy verm« 
M Oy verme müddeti 

DOKSAJ^ DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy ver
me günü, sı"aat 8 den 17 ye kadar geçecek za
man oy venkıe müddetidir. Saat 17 ye geldiği 
halde sandık başında oylarını vermek üzere 
bekliyen sevinenler de oylarını kullanırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler..; Kabul edilmiştir. 

i Oy vermede sıra 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Oy verme 
günü sandık; başına gelecek seçmenler, sandık 
kurulu önipjşe başkan taraf nidan sıra ile birer 
birer alınlı l i r . Gebeler, hastalar ve sakatlar 
bekletilemezler. Yaşlılar önce alınabilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabuji edilmiştir. 

Oy vermeden önceki işler 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Sandık ku 
rulu önüne! alman kimse seçmen kartını başkana 
verir. Bâ&kfen seçmenin kütük listesinde adını 
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bulur ve masa üzerinde duran zarflardan 
bir tane vererek, sandık yerinde birden ziyade 
kapalı oy verme yeri varsa, hangi kapalı oy 
verme yerinde oy vereceğini söyler ve oy pusla-
sim zarfa koyup güzelce kapamadan çıkmaması
nı tenbih eder. 

Zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme 
yerine gider ve oyunu kullanmadan başka yere 
gidemez. Kapalı oy verme yerine giremiyen veya 
zarfı alıp oy vermiyen seçmenden zarf geri 
alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kapalı oy verme yerinde kalma 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bir seçmen 

kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça Mç 
kimse oraya giremez. Şukadar ki, oy verme pus-
lasını hazırlayıp zarflamak için gerekli normal 
müddetten fazla kapalı oy verme yerinde ka
lan seçmen, ba-şkan tarafından uyarılır; çık
mamakta devam ederse çıkarılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Zarfın atılması ve imza 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Kapalı 

oy verme yerinde dilediği oy puslasım zarfa 
koyup kapadıktan sonra, seçmen burasını tef» 
keder ve zarfını sandığa bizzat atar. 

Körler, mefluçlar veya bu gibi bedenî ma
luliyetleri açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi 
seçmeni olan akrabalarından birinin ve akrabası 
yoksa diğer her hangi bir seçmenin yardımı ile 
oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden 
fazla malûle,refakat edemez. 

Kurul başkanı oyunu sandığa atan seçmene 
ait olup, zarf alabilmek için kendisine bırakıl
mış olan seçmen kartının mahsus yerini mühür
ler ve kütük listesindeki ismi hizasına imzasını 
attıktan sonra kart ı kendisine geri verir. 

imza atmasını bilmiyen veya arıza sebebiyle 
imza edecek durumda bulunmayan seçmen, sol 
elinin baş parmağını basar. Bu parmağı olmı-
yan seçmenin hangi parmağını basmış olduğu 
yanma yazılır. Hiç parmağı olmıyan seçmenin 
durumu, ismi yerine işaret edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
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nlır. Oy vermenin bittiği saat tutanağa geçi
ri İh, 

Bundan sonra kütük listesinde yazılı olup 
da oy vermiş olanların sayısı, isimleri hizasın
daki imza veya parmak izleri sayılarak tutanağa 
geçirilir. Ve netice yüksek sesle ilân edilir. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmryen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sandık başını terk 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Hiçbir 

seçmene sandık basınçla müdahale, telkin veya 
tavsiyede bulunulamaz ve hiçbir seçmen oyunu 
kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. c 

Kurul mensuplarının oy vermesi 
YÜZÜNCÜ MADDE — Sandık kurulu baş

kan ve üyeleri, hangi seçim bölgesi veya sandık 
listesinde kayıtlı olurlarsa olsunlar vazife gör
dükleri sandıkta oy verirler. O seçim çevresinde 
oy vermeye yetkili olan ve seçmen kartını gös
teren adaylar ve müşahitler de bulundukları 
sandıkta oy verebilirler. 

Bunun için sandık başında oy vermek üzere 
bekliyen seçmenlerin arkası alınmış olması lâ
zımdır. 

Sandık kurulu başkan •© üyeleriyle aday ve 
müşahitlerinin o sandıkta oy verdikleri tutanağa 
geçirilir. 

Bunlar isim ve hüviyetlerini o sandık seç
men listesine kayıt ederek isimleri hizasına 
imzalarlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. Oyların »yuma 
Sayım tedbirleri 

YÜZ BÎEINCİ MADDE — Sayım alenidir. 
Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayımı takip 
edebilirler. Kurul faaliyetinin selâmet ve inti
zamı bakımından sayım masası etrafında boş 
kalması gereken kısmı, kurul, bir. karar ile tâ
yin eder ve bu kısım etrafında ip germek gibi 
hazır bulunanların sayımı takip etmelerine en
gel olmryacak tedbirler alabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler...' Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy verenler sayısının kontrolü 
YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Oy w m e işi bi

tince kurul başkanı bunu yüksek sesle ilân eder. 
Masa üzerinde sandıktan gayrı ne vftrea kaldı-

Kullanılmıyaıı zarflar 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Oy saflarından 

kullamlmryanlar sayılır ve oylarını veren seç
men sayısına eklenerek kurula teslim edilen zarf 
yekûnuna uygun olup olmadığı tutanağa geçiri
lir. KuUanılmıyan zarflar bir paket halinde mü
hürlenir ve üzerine sayısı kayıd edilerek keza 
tutanağa geçirilir. 

Daha sonra okunup kaydedilecek oy puslala-
rınm konmasına mahsus torbanın boş olduğu te#-
bit edilerek keyfiyet tutanağa geçirilir. 

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

Sandığın açılması ve zarfların sayımı 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukarıki 

maddede yazılı muameleden sonra sandık, oy-
verilen yerde ve hazır bulunanların gözü önün
de açılır. İçindeki zarflar, açılmadan sayılır ve 
oylarını kullanmış olan seçmen sayısına uygun 
olup olmadığı tutanağa geçirilir. 

Fazla zarf çıktığı takdirde, tekmil zarflar 
yeniden sandığa konur. Kurul başkanı sandıktan 
fazla sayıya tekabül eden miktarda zarfı gelişi
güzel alır. Bunlar açılmadan yakılır ve keyfiyet 
tutanağa geçirilir. 

Bundan sonra sandıktaki zarflar tekrar sayı
lır ve oy verenler sayısına tekabül ettiği görü
lürse ara verilmeksizin say una başlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayımın sürekliliği 
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Sayım işi ara

lıksın devam eder. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zarfların açılması 
YÜZ ALTINCI MADDE — Sayıma başla

mazdan önee kurul başkanı kurul üyesi tam ise 
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birisi muhalefetten olmak üzere ayrı ayrı siyasi 
partilere niensup iki üyeyi cetvel kayıtçısı ola
rak ve siyasi parti mensubu üyelerden birini 
sandıktan zarfları çıkarıp kendisine vermek, 
diğerini de [işlenecek oy puslalarını torbaya koy
makla ödeylendirir. Sayım cetvellerinin boş ve 
yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 

Vazifeli üye sandıktan oy zarfını teker, te
ker alarak i başkana verir. Başkan zarfın üzerin
de onu atajn seçmeni belli edecek imza, mühür 
veya işaret bulunup bulunmadığına baktıktan 
sonra zarfı açar, ayırır ve okur. 

O okudukça cetvel kayıtçısı iki üyeden her 
biri önündeki cetvelde ismi okunan adayın hi
zasına aldığı oy sayısını kaydeder. Böylece oku
nan ve sayım cetveline kaydedilen puslaları 
başkan diğer vazifeli üyeye verir o da bunu tor
baya atar. 

Oy puslalarını isterlerse kurulun diğer üye
leri ve parti müşahitleri görebilir. Aday ve par
ti müşahitlerine sayım masası başında yer veri
lir. 

Ancak, parti müşahitleri üçten fazla ise ha
zır bulunanlar arasında başkan tarafından ku
rul huzurunda kur'a çekmek suretiyle sandık 
başında kalacak üç parti müşahidi tesbit edilir. 
Diğer müşieuhitlerle bağımsız aday müşahitleri 
için sayım işlemini yakından takip edebilecek
leri bir yer ayrılır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edemlei'.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Oy puslaları ile açılan zarflar sayısının kontrolü 
YÜZ ^EDİNCİ MADDE — Oy sayımı bi

tince, torbşya atılmış olan oy puslularının san
dıktan çık$n zarf sayışma uygunluğu kontr :l 
edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul, eden
le!.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Oy puslasma yazılacak isini 
YÜZ SEKIZINCI MADDE — oy pusiası-

na adayını Öz ve soyadının yazılması lâzımdır. 
Şukadar kî, sadece öz veya soyadından adayın 
kim olduğu tereddütsüz anlaşılmakta ise; kendi
sine verilen oy muteber olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden-
leıv. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2.1İS0 O : 1 
Muteber ©lınıy&n oy pöslaları 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda ya
zılı oy puslaları muteber değildir : 

t. Sandık kurulunca verilen tek biçim re 
renkte bir zarftan gayri bir zarfa konulmuş bu
lunan puslalar; 

2. İmzalı veya mühürlü r«ya seçmenin kim 
olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan 
puslalar; 

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

4. İhtiva ettikleri isimlerden hiçbir sandık 
kurulunca okunamıyan oy puslaları. 

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Hesaba katılan re katılmıyan oy puslaları 
YÜZ ONUNCU MADDE — Belli aday sayı

sından daha az sayıda isim ihtiva eden oy pus
laları olduğu gibi kabul edilir. 

Puslada yazılı isimlerden kurulea okunamı-
yan isimler hesaba katılmaz. 

Aynı isim birkaç defa yazılmışsa tek oy sa
yılır. 

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
le?.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. Sandikbaşı işlerine itiraz 

İtirazın incelenmesi ve sonucu 
YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Sandık ba§ı 

işlerinden dolayı sandık kurullarına ilgili seç
men veya siyasi parti tarafından yapılacak iti
raz ve şikâyetler üzerine, sandık kurulu der
hal itiraz ve şikâyeti tetkik ve bir karara bağ
lıyarak ilgiliye seçim yerinde tefhim eder. Ay
nı zamanda, bu karara karşı itirazı olup olma
dığını sorar. İtirazı varsa kararla beraber bu-
ftu da tutanağa geçirir. 

İlgili seçmen veya siyasi partiler, tutanağa 
geçirilen bu karara karşı yapacakları itiraz için 
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ilce seçim kumlu başkanına müracaat edebilir
ler. Başkanın kararı, vaziyeti tashih ve sandık 
kurulu kararım iptal eder mahiyette ise derhal 
sandık kuruluna bildirilir. Kurul bu karara 
uyar. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi, kabul, edenler.. Etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

Şikâyet ve itirazların şekil, müddet ve tesiri 

YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Şikâyet ve 
itirazlarda ad, soyad ve adresin açıkça bildiril
mesi şarttır. Böyle o'mıyan şikâyet ve itirazlar 
tetkik edilmez. 

Sandık kurullarına en geç. tutanağın tan
zim edilmesine kadar şikâyet olunabilir. 

Sandık kurullarının kararları ve tutanakla
rın tanzim işlemleri aleyhine ilce seçim kurul
larına yapılacak itirazlar' sandık tutanağının 
tanzimine kadar sözle veya yazı ile sandık ku
rulları vasıtasiyle veya oy verme gününün er
tesi günü saat 17 ye kadar doğrudan doğruya 
ilce seçim kurullarına yazı ile yapılabilir, tice 
seçim kurulları, oy verme gününü takip eden 
ikinci gün saat 17 ye kadar kararlarını verir
ler. 

İlce seçim kurullarının işlem ve kararlarına 
karşı şikâyetler, bu kurulların tutanaklarını 
tanzim etmelerine kadar ve bu kurulların ka
rarları ve tutanaklarının tanzim işlemleri aley
hine il seçim kurullarına yapılacak itirazlar il
ce tutanaklarının tanzimine kadar bu kurullar 
vasıtaslyle veya ilce tutanaklarının tanzimi gü
nünün ertesi günü saat 17 ye kadar doğrudan 
doğruya il seçim kurullarına yazı ile yapılabi
lir. 

t i seçim kurulları tutanaklarını tanzim gü
nünü takip eden üçüncü gün saat 17 ye kadar 
şikâyet ve itirazlar hakkında kararlarını verir
ler. 

ilce ve il seçim kurullarına şikâyet ve iti
razda bulunanlar hazır iseler karar kendileri
ne tefhim edilir. Hazır değillerse şikâyet ve iti
razlarında seçim kurulunun bulunduğu kasaba 
veya şehirde muayyen bir yer gösterilmiş ol
ması halinde karar bu yere tebliğ olunur. 

Kurul kararlarına karşı yapılacak şikâyet 
ve itirazlar oy vermeye ve her türlü seçim işle
rinin devamına engel olmaz. 

BAŞKAN —• Madde hakkında değiştirge 
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yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 3 
Oy verme neticeleri 

1. Sayım neticelerinin toplanması 

Sayımın ilânı ve neticelerinin tutanağa kaydı 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Oyların s -
yımı ve sayım cetvellerine neticelerin geçiril
mesi biter bitmez sandık kurulu başkanı bu ne
ticeleri yüksek sesle ilân eder. Bundan sonra : 

1. Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün; 
2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve 

seçim yerinde hazır bulunanlar huzurunda 
alenen açıldığı saat ve dakika; şayet sandık 
saat 17 den sonra açılmışsa, bunun sebebi; 

3. Seçim alanındaki seçmen listesinde yazılı 
olan seçmenlerin sayısı; 

4. Oy kullanan seçmenlerin sayısı; 
5. Sandıktan çıkan zarf sayısı; bunların 

oy vermiş olan seçmen sayısını belirten tutanak
larla karşılaştırılmasının sonucu ve fazla çık
mışsa, bu fazlanın kaç tane olduğu ve yakıldığı; 

6. Makbul ve muteber tutulan oy puslala-
rmm sayısı; 

7. Oy puslalarından kaç tanesinin hangi ge-
bepterı ötürü muteber tutulmamış olduğu; 

8. itiraz edilmiş ve ihtilaflı görülmüş fa
kat muteber addolunmuş oy puslalaımın sayısı; 

9. Soyadı alfabe sırasına göre adayların 
kaçar oy aldıkları (Rakamla ve yazı i le) ; 

10. Sayım neticesinin başkan tarafından 
orada hazır bulunanlara ilân edildiği; 

11. Oy vermede kanuna aykırılık bulun
duğu haber verilmiş veya şikâyette bulunulmuş
sa bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca 
haber veya şikâyet üzerine verilen kararların 
neden ibaret bulunduğu; 

Matbu tutanak kâğıdına kayıt edilir ve altı 
başkan ve üyelerce imzalanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tutanağın asılması 
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Adayla

rın isimleriyle kazandıkları oy sayısını gösteren 
ve bundan önceki maddenin 9 numaralı bendinde 
gösterilen neticenin sandık kurul başkan ve üye-
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lerinee imiah bir cetveli bir hafta müddeti* san
dık çevresi! dâhilinde asılı kalır. 

Bu cetvellerin tasdikli birer örneği siyasi 
partiler ve) isterlerse bağımsız adaylar müşahit
lerine verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

I 

Sayımjı dair evrak ve vesikaların teslimi 
YÜZ o k BEŞÎNCÎ MADDE — Hesaba katı

lan oy pusiaları, sandık kurulunca düzenlenen 
tutanaklar| tasnifte kullanılıp altı kurulca imza 
edilen sayjnı cetvelleri, hesaba katılmıyan veya 
itiraza uğrıyan oy pusiaları, tutanak defteri 
kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler ha
linde kurulun mühürü ile mühürlenmiş ve başkan 
ve üyeler tarafından imzalanmış bir torbaya ko
nularak kurulan bağlı olduğu ilce seçim kuruluna 
sandık kukılu başkanı ve istiyen kurul üyeleri 
tarafından götürülüp teslim olunur. 

îloe sejjim kurulu bu torbayı getiren üyeler 
huzurunda^ açarak muhteviyatı hakkında müfre
datlı tutanak tanzim eder ve altı her iki kurulun 
başkan ver üyeleri tarafından imza edilerek il se
çim kuruluna gönderilecek evraka bağlanır. Bu
nun bir sureti de sandık kurulu başkanına verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Caddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Neticelerin birleştirilmesi 
YÜZ t>N ALTINCI MADDE — tice seçim 

kurulları jbu suretle bir taraftan sandık kuru
lundan g^len evrakı peyderpey almakla beraber 
arasız çaltefr ve sandık tutanaklarını birleştir
meye devşıi eder. En son sandık geldikten sonra, 
ilce dâhilinjdeki bütün sandık tutanaklarının bir-
leştirilmesişi ikmal ile bunun neticesini adayların 
soyadları |ajfabe sırasına göre tanzim edilmiş umu
mi bir [tutanakla tesbit eder ve adayların 

[oylardan itiras edilmeksizin mâ-
ıteber tatulan aylarla itiraz edii-
muteber addolunan ayların sa-
ayrı ve bunları yekûn ederek kes* bi* 

ıi oy aldıklarını gösterir. île» steçira 
ıda hazırlanacak bu tutamaklar k*m«* 

luna gönderilir. 
kurallarının yapacakları tasnif iş-

ıında siyasi partiler aday T» Müşahit

leri ve bağımsız aday ve müşahitleri istedikleri 
takdirde bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız 
aday ve müşahitleri beşten fazla olursa kur'a çe
kilerek ilk ismi çıkanlardan beşi bulundurulur. 
Bunlara birleştirme işlemlerini yakından takip 
edebilecekleri bir yer ayrılabilir ve tasnif bu su
retle aleni olarak yapılır. 

Müfredatlı olarak her sandık tutanağında 
adayların aldıkları oy miktarını gösteren tuta
nağın birer sureti tasdikli olarak siyasi partiler 
ve isterlerse bağımsız " adaylar temsilcilerine 
verilir. 

Birleştirme neticesini gösteren tutanağın mün-
derecatı, hazır bulunanlara ilân edilir ve bir su
reti ilce seçim kurulu kapısına üç gün müddetle 
asılır. 

• 78, 79 ve 80 nci maddeler gereğince sandık 
kurulu başkanlarının sandık yerinde haiz olduk
ları yetkileri, ilce seçim kurulu başkanları da tas
nif yerinde haizdirler. 

KOMİSYON S. SAİT AZMÎ .FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — Üçüncü satırdaki «en son sandık 
geldikten sonra» tâbiri «en son sandık tutanağı 
geldikten sonra» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihle kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

2. Milletvekilliği tutanakları 
Milletvekilliği tutanakları 

YÜZ ON YEDlNCÎ MADDE — îl seçim 
kurulları merkez ilçesi de dâhil olmak üzere ilce 
seçim kurullarından gelen tutanakları yukarıki 
maddede belirtilen şekilde birleştirmek suretiy
le oy kazananların adlarını ve soyadlariyle ka
zandıklara oy sayısını bir tutanakla belli eder. 
Adaylardan en çok oy alanların milletvekili se
çildiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder. 

En az oy alanın aldığı oy sayışma eşit sayı
da oy almış başka bir aday varsa kurul önünde 
aralarında kur'a çekilir. Ku'ada adı çıkana tuta
nak verilir. Bu tutanağın Türkiye Büyük Millet 
Meclisince iptali halinde kur'ada kaybedene tu
tanak verilir. 

Bütün bu işler yapılırken yukarıki maddede 
yazılı olduğu şekilde aday ve müşahitler hazır 
bulundurulur ve aleniyet sağlanır. 

îl seçim kurulu, milletvekilliğine seçilenleri 
gösteren tutanağın bir suretini seçim çevresin
de hemen ilân edilmek üzere o yerin en büyük 
mülkiye imime tevdi eder ve diğer bir sureti-
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ni de ayrıca üç gün müddetle kurul kapışma i 
asar. Yukarıki maddenin son fıkrası gereğince J 
ilce seçim kurulu başkanlığının haiz oldukları 
yetkiyi il seçim kurulları başkanları da haiz
dirler. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tara
fından milletvekilliğine seçidiklerine dair birer 
tutanak verilir. Bunların ayraca ikişer sureti 
Türkiye Büyük Meclis açılışında Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmek üzere Başbakan
lığa gönderilir. 

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

İtiraza uğrıyan tutanaklar 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Milletve
killiğine seçilme tutanaklarından itiraza uğrı-
yanlarm birer sureti il seçim kurulu başkanlı
ğınca dosyası ve evrakiyle birlikte Yüksek Se
çim Kuruluna gönderilir. 

BAŞKAN"—Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim delili erinin saklanması 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hesaba 
katılan ve katılmıyan ve itiraza uğramış olan 
oy pusulaları, sayım cetvelleri ve milletvekilli
ğine seçilme tutanakları ile diğer seçim evrakı 
bu tutanaklar kabul edilip katiyet kesbedince-
ye kadar mahallî asliye mahkemelerinde ve 
bulunmadığı takdirde sulh mahkemelerinde mu
hafaza edilir ve Yüksek Seçim Kurulunun ve
ya Türkiye Büyük Millet Meclisinin talebi ol
madıkça hiçbir yere gönderilemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Bölüm; 4 
Seçimin neticeleri 

Yüksek Seçim Kurulu 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE Yüksek Seçim j 
Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana j 
gelir. i 

AH ısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel kurul- | 
I arının kendi üyeleri arasından gizli oyla on | 
bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla j 
aralarından bir başkan ve bir başkanvekili se- ! 
çerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından j 
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kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Baş
kan ve Başkam* eklileri kur 'aya girmezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Üye seçimi zamanı 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE Yüksek 
Seçim Kurulu için üye seçimi, hor döı-t yılda 
bir yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Karar verine 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MA DDK -• Yüksek 
Seçim Kurulu kararlarını salt çoklukla verir. 
Oyların eşitliği halinde !»Hşkanm katıldığı ta
raf tercih olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Görev ve yetkileri 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE Yüksek 
Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

J. Oy verme gününden önce il seçim kurul
larının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapılacak itirazları inceleyip kesin karara 
bağlamak; 

2. Adaylığa ait itirazlar hakkında 38 nei 
madde gereğince kesin karar vermek; 

;i i l seçim kurullarının teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılmış olup da, ke
sin karara bağlanmamış olan itirazlar hakkında 
neticeye müessir olup olmadıklarına dair bir 
rapor hazırlıyarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunmak; 

4. Milletvekilliğine seçildiğine dair tuta
nak verilen bir kimsenin milletvekili se
çilmemesini, tahakkuku halinde intaç edecek 
olan oy farkı husule getiren vakıalara müs
tenit itirazlar hakkında varacağı neticeyi bir 
raporla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak; 

5. Milletvekilliğine seçildiğine dair tuta
nak verilen bir kimsenin seçilme yeterliğini ha
iz olmadığına dair itirazlar hakkında varacağı 
neticeyi bir raporla Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunmak, 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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Etmiyenler.. Madde kabul edil 

Kurula müracaat 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 123 
neü maddenin 1, 3 ve 4 ncü bentlerinde yazılı 
hallerden ' dolayı teşekkül, işlem ve olayların 
vukuundan ve kararların ittihazından itibaren 
üç gün ve 5 nci bendinde yazılı halden dolayı 
milletvekilliği seçildiğine dair tutanağın ilânın
dan itbareıi; kezalik üç gün ve 2 nci bendinde 
yazılı halden dolayı 38 nci maddedeki müddet 
içinde Yüjsşek Seçim Kuruluna yazılı bir dilek
çe ile müracaat olunabilir. 

Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve istinat olu
nan belgeler bağlanmak lâzımdır. Dilekçelerde 

adm, soyadjin ve adresin açıkça bildirilmesi şarttır. 
Böyle olmryan şikâyet ve itirazlar tetkik edil
mez. 

4 ncü j bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim 
Kurulunca tetkik edilebilmesi için bu şikâyet 
ve itirazların ilgili ve üst kurullara derece derece 
ve müddeti içinde yapılmış olması şarttır. • 

Dilekçjeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına veya il seçim kurulu baş
kanlıklarına verilir. Yüksek ve il seçim kurulla
rı başkanları kendilerine verilen dilekçe sahip
lerine birey makbuz verirler ve dilekçe altına 
gün ve saatini yazarlar. 

İl seçim kurulları başkanları kendilerine ve
rilen dilekçeyi, gerekli evrakı derhal ekliyerek, 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 

NAİMJ HAZİM ONAT (Konya) — Bu mad-
nin sekizinci satırında geçen «Soyadın» kelimesi 
«Soyadınjn$> şeklinde olmalıdır. Düzeltilmesini ri
ca ederim. 

GEÇÎfcJ KO. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZlOĞLUj ((Kayseri) — Bu tashihin yapılması lâ
zımdır, 

BAŞKAN — • Bu suretle tashih ediyoruz. 
Maddeyi ikabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Yüksek 
Seçim Kurulu evrak üzerinde incelemeler ve lü
zum gördiiğü tahkikleri yapar. Kurullardan ve 
lüzumlu göreceği resmî mercilerden her türlü bil
gi ve b e l l e r i istiyebilir. 

Tutacaklarda tahrif veya sahtecilik iddia 
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edilen hallerde lüzum görürse istiktap ve tatbi
kat yaptırabilir. 

Kurullardan ve resmî mercilerden istediği 
bilgi ve belgelerle aydınlatamadığı şikâyet ve 
itirazlar hakkında şikâyet ve itiraza mevzu olan 
vakıaların cereyan ettiği kurul ve başkan üye
leriyle orada hazır bulunmuş olan aday ve mü* 
şahitleri ve istimalarma lüzum göreceği sair kim
seleri de dinliyebilir. Bunları kurul bizzat yapar 
ve gerektiği takdirde üyelerinden biri veya uy
gun göreceği resmî bir merci marifetiyle yaptı
rabilir. 

Şikâyet ve itirazlara mevzu olan hususlar 
hakkında kovuşturma başlamış olsa dahi sonu
nu beklemiyerek ve yukarda yazılı suretlerle 
tetkik ve tahkiklerini yaparak itiraz müddeti
nin geçmesinden itibaren en geç bir ay içinde 
varacağı neticeyi bir raporla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Kurul lüzum görürse Yargıtay ve Danıştay 
memurlarını bu işlerde vazifelendirebilir. 

Yüksek Seçim Kurulunun, bilgisine müra
caat ettiği veya belge istediği kurul ve resmî 
merciler en kısa bir müddet zarfında ve niha
yet bir hafta içinde istenilen bilgi ve belgeleri 
göndermeye mecburdurlar. 

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

Tutanağın iptali 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Türki
ye Büyük Millet Meclisince bir milletvekili 
tutanağının iptaline karar verilince o milletve
killiği için yeniden seçim yapılır. 

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

Beşinci kısım 
Ceza hükümleri 

Bölüm : 1 
Suçlar ve cezalar 

Kimlik vesikaları üzerindeki suçlar 

YÜZ YİRMİ YEDlNCÎ MADDE — Oy hak
kının kullanılmasına mâni olmak maksadiyle 
seçmenlerin kimliklerini ispata yarıyan her 
hangi bir vesikayı tahrif veya imha veya tah-
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rip eden veya çalan veya saklıyan kimse üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN - Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir, 

Sandık başından çekilmiyenler 

YÜZ YÎRMİ SEKlZÎNCÎ MADDE - Oyu
nu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık 
başından ayrılmıyan veya her hangi bir müda
hale, telkin veya tavsiyede bulunmaya kalkışan 
kimse bir aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyeııler.. Madde kabul edil
miştir. 

Kanunda yazılı hususları yapmıyan seçmenler 

YÜZ YlRMÎ DOKUZUNCU MADDE — San-
dik başında bu kanuna göre oy verme yönünden 
kendisine yükletilmiş olan mükellefiyetleri ih
tara rağmen ifa etmiyen seçmenler 100 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

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

Adaylıkla ve oy vermekle ilgili suçlar 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her kim ken
disinin veya başkasının adaylığı için adaylık 
beyannamesini imza etmesi veya etmemesi veya
hut kendisine veya başkasına oy verilmesi veya 
verilmemesi için bir veya bir kaç seçmene para, 
menfaat ve sair kıymetler teklif ve vadeder ve
ya verir yahut resmî, umumi vazifeler veya hu
susi hizmet ve menfaatler vait veya temin eder
se üç aydan iki yıla kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. Verilen veya vait yahut temin edilen 
menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve na
kil vasıtaları masrafları veya hizmetlerinin mu
kabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı para, menfaat, va
it veya taahhüdünü teklif veya bunları kabul 
eden seçmen dahi birinci fıkrada gösterilen ce
za ile cezalandırılır. 

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

YÜZ OTUZ BÎRÎNCI MADDE — Yukarıki ! 
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maddede yazılı fiilleri, tehdit veya cebir ve şiddet 
kullanarak işliyenlef altı aydan üç yıla kadar 
hapis ve 100 liradan bin liraya kadar ağır para 
cezasiylo cezalandırılırlar. 

130 ncu maddede yazdı maksatlar ve yukar-
daki yazılı suretlerle seçmenleri toplıyaıılar ve 
bir köy ve bir mahalle ve meskûn mahalden san
dık yerine gelmelerini menedenler hakkında bi
rinci fıkrada yazılı cezalar hükmolunur. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunu veya resmî 
sıfatı itibariyle o kimse üzerinde haiz olduğa sa
lâhiyeti suiistimal suretiyle işlendiği takdirde 
hükmedilecek ceza üçte bir miktar artırılır. 

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

Toplantı heyetlerine karşı suçlar 

YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanunun 
44 ncü maddesinde yazılı heyeti kurmıyan ve ha
ber vermiyen toplantı tertipçileri ve mezkûr 
maddede yazılı* görevleri yapmıyan heyet üyeleri 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

41 nci maddede yazılı hükümlere aykırı ola
rak yapılan toplantılar zabıtaca menedilmekle 
beraber toplantıyı tertip ve idare edenlerle nu
tuk söyliyenler de yukarıki fıkrada yazılı cezai ile 
cezalandırılırlar. 

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

Propaganda toplantılarına dair suçlar 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Her kim 
44 ncü maddede gösterilen heyetin kurulmamış 
olduğu bir toplantıda söz alır ve söyler veya 
her hangi bir vasıta ile bir seçim propagandası 
toplantısına mâni olur veya devamına imkân 
vermiyecek tertiplerle onu ihlâl ederse bir ay
dan altı aya kadar hapis ve elli liradan beş yüz 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

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

Seçim düzenine veya oy serbestisine ilişkin pro
paganda suçları 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy 
verme gününden önceki üç gün içinde ve oy 
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verme gününde umumi veya umuma açık yer
lerde seçim propagandası için toplantı veya 
propaganda yapanlar veya bu maksatla yayın
larda bulunanlar veya her ne suretle olursa ol
sun seçimhi düzenini bozabilecek veya oy ver
menin tam; bir serbestlikle yapılmasına tesir 
edebilecek (mahiyette söz veya yazı ile propa
ganda yapanlar, ve asılsız şayialar çıkaranlar 
altı aya kadar hapis veya beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

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

Propaganda hükümlerine aykırı hareketler 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kamı 
nun 35 nci maddesinde yazılı muvazzaf subay 
larla askerî memur, askerî adlî yargıç ve gedikli 
erbaşlardan ayrılma istekleri kabul edilmiyenler-
le ayrılma talebi kabul olunanlardan vazifesi ba
şından ayrılmamış bulunanların propaganda ya-
pamıyaeakları hakkındaki yasağına ve resmî elbise 
ile propaganda memnuiyetine aykırı hareket 
edenlerden I elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

133 ve 134 ncü maddelerdeki haller dışında 
seçim propagandasına dair bu kanunda yazılı sair 
hükümlere aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrasın
da yazılı cezalarla cezalandırılrlar. 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A Î T A Z 
M I FEYlOĞLU (Kayseri) — ikinci satırdaki 
(gedikli erbaş) tan evvel (gedikli subay) ilâve 
edilecek, (gedikli subay ve gedikli erbaşlardan) 
şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Başka bir değiştirge yoktur. 
maddeyi bu tashih ile kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde bu tashih ile kabul edilmiştir. 

Kurullara karşı suçlar 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADD8 — Hileli fa
aliyetlerle veya her hangi şekilde ve surette cebir 
veya şiddet kullanarak bu kanunda yazılı kurul
ların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına 
mâni olanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere ha
pis ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenletr ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 
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Silâhla işlenme hali 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bundan 
evvelki maddede yazılı fiiller silâh ile işlenirse 
üç yıldan aşağı olmamak üzere ve beş kişiden zi
yade silâhlı kimseler tarafından ittifak edilerek 
veya ittifaksız olsa dahi 10 ldşiden fazla silâhlı 
kimseler tarafından yapılırsa beş yıldan aşağı oh 
mamak üzere ağır hapis cezası hükmolunur, 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka^ 
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil? 
mistir. 

Tedbirlere riayetsizlik 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her 
kim seçim işlerinin cereyanı sırasında kurulla? 
başkanlarının seçim yerlerinin düzenini sağlamak 
maksadiyle aldıkları tedbirlere ihtara rağ
men riayet etmezse üç günden bir aya kadar hafif 
hapis ve yüz liraya kadar hafif para «taMİylt 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madd» kabul olun
muştur. 

Resmî makam bildrilerine re propaganda mat
bualarına dair suçlar 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Her 
kim seçim muamelelerine ait olmak üzere res
mî makamlar tarafından yayımlansn beyanna» 
me ve tebliğlerin ilân ve asılmasına mâni olur 
veya bunları tahrip ederse bir aydan altı ay» 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Seçim propaganda matbualarının yayım r«* 
ya ilân veya asılmasına mâni olan veya bunları 
tahrip eden kims% elli liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Müsaade buyurursanız burada bırakalım, oyu
nuza arzedilen kanunların sonucunu arzedeyim. 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
(276) oy verilmiştir, (263) kabul, (12) ret, (1) 
çekinser oyu verilmiştir, nisap vardır, muamele 
tamamdır, tasarının kanunluğu (263) oyla kabul 
edilmiştir. 

işsizlik hakkındaki 2 numaralı Mületlerara&ı 
Sözleşmeye katılmamıza dair Kantin tasarııına 

— 697 — 
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(281) oy verilmiştir, (281) kabul oyu vardır, 
muamele tamamdır, tasarının kanunluğu (281) 
oyla kabul edilmiştir. 

Denizde Can Emniyetini Koruma konferan
sında akdolunan Milletlerarası «Denizde Çatış
mayı önleme Tüzüğü» ne katılmamıza ve bu tü
züğün onanmasına dair olan tasarıya kabul et
mek suretiyle (272) oy verilmiştir, muamele ta
mamdır, nisap vardır. Tasarının kanunluğu (272) 
oyla kabul edilmiştir. 

Danıştayda açık bulunan Birinci Daire Baş

kanlığı için yapılan seçime 210 üye katılmıştır. 
Avni Türel 157, (Judi Özal 49, Süreyya özel 2 oy 
almışlardır. 2 de boş kâğıt vardır. 

Yine Danıştayda açık bulunan bir üyelik 
için yapılan seçime 224 Milletvekili iştirak etmiş
tir. Celil Berkman 140, Necmeddin Gerçin 84 oy 
almışlardır. Her ikisinde de yeter sayı yoktur. 
Gelecek oturumda yeniden seçim yapılacaktır. 

Saat 15 1e toplanılmak üzere Oturuma son ve 
ri yorum. 

Kapanma saati : 13,10 

Î K Î N O Î O T U R U M 
Aşılma 3aati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTÎPLSB : Mecmeddin »ahir Sılan (Tunceli), Hilmi Öıtarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Seçim Kanununun ikinci görüşülmesine de

vam ediyoruz. 

Asılı tutanaklara dair suçlar 

YÜZ KIRKINCI MADDE — Kurullarca oy 
verme ve seçim neticelerini gösteren tutanakla
rın asılı suretlerini yırtan, bozan, kaldıran kim
se hakkında bir aydan bir yıla kadar hapis ce
zası bükmolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madcie kabul edil 
mistir. 

Arkadaşlar; bu seçim Kanununun açık oya HU-
uulması hakkında 41 imzalı bir önerge vardır, 
Sonra geçen oturumda yeter sayı temin edilmemiş 
olan Danıştay seçimleri vardır. Bu Seçim Kanu
nunun intacından sonra o seçimleri de yapacağız. 
Onun için arkadaşların dağılmamasını bilhassa 
rica ederim. 

Seçme yeterliğine dair suçlar 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Seçme ye
terliği bulunmadığı halde kendisini veya bu ye
terliği haiz olmıyan bir başkasını hileli muame
le ve hareketlerle seçmen kütük veya listeleri
ne kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş 

olanların silinmesine mâni olan veya seçme ye
terliği bulunan birinin aynı fiil veya hareket
lerle kütük veya listeden silinmesine sebep olan 
kimse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun. 
muştur. 

Seçmen olmıyan kimse yerine oy verme 

YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Her kim oy 
verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildi
ği halde veya başkasının ismini taşıyarak bir 
»andıkta oy vermeye teşebbüs ederse veya verirse 
bir aydan bir yıla kadar hapis ve beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandık
larda da oy vermeye teşebbüs edenler veya ve
renler hakkında da aynı ceza uygulanır. 

Bu fiiller 127 nci maddede yazılı şekilde iç 
Jenirse ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Oy sandığı üzerindeki suçlar 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yetkiyi 

698 
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olmadığı likide veya iLsıüüııe aykırı olarak her \vi 
sebep ve maksatla olursa olsun oy saııdığuım ye
rini değiştiren veya bulunduğu yerden kaldıran, 
açan, çalan veya tahrip eden veya içindeki oy 
zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

İçki yasağına aykırı hareket edenler 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy 
verme günü oy verme müddetinee umuma açık 
yerlerde, umumi mahallerde ispirtolu içki ve
renler veya içenler veya her hangi bir suretle 
«çık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar 
veya alanlar elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para eezasiyle cezalandırılırlar. 

93 neü maddede yazılı silâh taşma memnuiye-
tine aykırı hareket edenler hakkında da aynı ceea 
verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Kötü niyetle şikâyet ve itiraz 

YÜZ KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Oy ver
menin yolunda cereyanını veya seçim kurulları
nın vazifelerini selâmetle görmesini yahut sayını 
neticelerinin tesbitini geciktirmek gibi kötü ni
yetle şikâyet ve itirazda bulunanlar bir aya ka
dar hafif hapis veya yirmi liradan yüz liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırla!'. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Kütük nakli işlemlerini yapmıyanlar 
YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Kayıtlı 

bulunduğu seçmen kütüğüne işaret verilerek 
kendisini kaydettireceği seçmen kütüğü muh« 
tarlığma karşı vesika istiyen seçmenlere kendi
lerinden istenen belgeyi vermiyen veya kaydı 
.yapmıyan ve bu değişikliği kütüklerin muhafa
za edildiği nüfus müdür ve memurluklarına bü-
dirmiyen muhtarlar 10 liradan yüz liraya ka
dar hafif para eezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler... Etmiyenler... Maddi kabul olun
muştur. 

Kütükler re yoklamaya dâhil suçlar 

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Bu ka
nunla görevlendirilmiş oldukları halde belli sü
re içinde ve şekillerine uygun olarak seçmen 
kütük veya listelerini tanzim etmiyen, seçmen 
yoklamasını yapmıyan, seçmen kütük listelerini 
aamıyan veya bunlara mütaallik evrak ve vesi
kaları gereği gibi muhafaza etmiyenler üç ay
dan iki yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lırla r. 

Bu fiiller kayıtsızlık , veya gereken dikkat 
ve itinanın gösterilmemesi sonucu husule gel
mişse altı aya kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kütükleri tutmakla görevli kimselerce işlenen 
suçlar 

YÜZ KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Seçmen 
kütük ve listelerine yazılmak hakkı olmıyan 
bir seçmeni yazan veya yazılmak ha'kkı bulu
nan bir seçmeni yazmıyan veya bunlara yazıl
mış olup da silinmesi gereken seçmen adını sil-
miyen veya silinmemesi gerektiği halde silenler 
'bunları bilerek yaptıkları takdirde bir yıldan 
aşağı olmamak üzere hapis eezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Eğer bıı fiiller kayıtsızlık ve görevde gere
ken dikkat ve itinanın gösterilmemesinden ile
ri gelmişse altı aya kadar hapis eezası hükm-
olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul, 
edilmiştir. 

Kütüğe ilişMn suçlar 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Ta
mamen veya kısmen sahte seçmen kütük veya 
listesi tanzim eden veya 'bunlarda tahrifler ya
pan veya bozan, çalan, veya yokeden kimse üç 
yıldan aşağı olmamak .üzere ağır hapis eezasiy
le cezalandırılır. 

Seçmen kütük ve listelerine mütaallik vesi
kaları çaları, bozan, yokeden veya tahrif eden 
kimseye de aynı ceza verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
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•yantum animyortım. Kabul ©denlar... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Seçmen kartı üzerindeki suçlar 

YÜZ ELLİNCİ MADDE — Sahte seçmen kar
tı tanzim edenler, bunları kullananlar, istedik
leri halde seçmen kartlarını sahiplerine vermi-
yenler veya hakkı olmadığı halde kendini sahibi 
göstererek vazifeli kimselerden alanlar, ölen ve
ya başka bir yerde bulunanların kartlarını kulla
nanlar, çalanlar, tahrif ederek kullananlar ve bu 
hareketlere teşebbüs edenler altı aydan aşağı ol
mamak üzere hapis ve yüz liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kurullar mensuplarının vazifeye gelmemesi 

YÜZ ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Kurulla
ra seçildiği halde haklı bir sebep olmaksızın va-
mfesi basma gitmiyenler yüz liradan beş yüz li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Seçim başladıktan sonra kurullardaki görev
lerini haklı bir sebep olmaksızın terkedenler bir 
aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan beş 
yüK liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kurul mensubu kimselerin seçim işlerini bozması 

YÜZ ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Seçim ku
rulları başkanı ve üyelerinden her hangi biri ka
nuna aykırı hareketleriyle seçim muamelelerinin 
yapılmasını veya 05* verilmesini kısmen veya ta
mamen imkânsız kılar yahut seçimlerin butlanı
na bilerek sebebiyet verir yahut seçim neticele
rini üân etmekten imtina ederse bir yıldan üç 
yıla kadar hapis, üç yüz liradan bin liraya kadar 
ağır par» cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler,.. Kabul •fmiyenler... Madde kabul 
edilmişti?. 

Seçim vamtalarınm gönderilmemasi 
YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim ku

rulları başkan ve üyelerinden har hangi biri ra
ya bu kanunda ywm\\ islerden biriyla görerlee-
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dirilen kimseler seçmen kütüklerini, aday liste
lerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy pus-
lalarmı, oy sandıklarını ve oy zarflarını veya 
maddi, malî vasıtaları zamanında yerlerine gön
dermezler veya gönderilmesine mâni olurlarsa 
bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve yüz li
radan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

Bu fiilleri görevlilerden bşkaları yaparsa 
ceza üç aydan bir yıla kadar hapistir. 

Siyasi partilerin veya bağımsız adayların oy 
puslalarını veya seçime mütaallik her türlü ev
rakını zabt veya imha eden ve bozan veya oy 
verme yerine götürülmelerine mâni olanlar altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Bu fiiller resmî sıfatı haiz olanlar veya si* 
lâhlı kimseler tarafından veyahut meskene ve
ya siyasi parti binalarına girmek suretiyle işle
nirse bu maddede yazılı cezalar bir misli arttı
rılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Oy verme neticesine tesir edecek fiiller 

YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Her 
kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koy
dukları kütük listesine gelmiyenler adına sah
te imza atmak, mühür koymak veya parmak 
basmak gibi hileli bir hareketle sandığa oy atar 
veya attırır veya her hangi bir şekilde seçimin 
neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim 
tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte ola
rak tanzim veya tahrir eder ve ettirirse üç yıl
dan yedi yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

îtirazları tutanağa geçirmemek 

YÜZ ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — İlgililerin 
şikâyet ve itirazlarını tutanağa geçirmeyi red
deden kurul başkan veya üyeleri bir yıla kadar 
hapis v© beş yüz liraya kadar ağır para eezasiy-
le cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır. Okutu
yorum. 
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j Yüksek Başkanlığa 

155 nci pıaddeye ilâve, 
Kurullarjn işlemlerine ve milletvekili yeter

liğine, makbul bir sebep olmaksızın, kötü niyet
le itirazda bulunanlar da ayni şekilde cezalandı
rılırlar. 

Rize Milletvekili 
Taksin Beliir Balta 

Konya Milletvekili 
Ali Rıza Türel 

BAŞKAN! —• Komisyon derhal muvafakat 
ediyormu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZIOGLU (Kayseri) — Bu fıkranın, 
maddenin sonuna derhal ilâvesini kabul ediyo
ruz. 

i , 

BAŞKAlftf — Eklenen fıkra ile beraber mad
deyi tekrar; okutuyorum. 

İtirafları tutanağa geçirmemek 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — İlgililerin 
şikâyet ve itirazlarını tutanağa geçirmeyi red
deden kurul başkan veya üyeleri bir yıla kadar 
hapis ve bei yüzliraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırıljrfar. 

Kurullaıjımı işlemlerine ve milletvekili yeter
liğine, makbul bir sebep olmaksızın, kötü niyetle 
itirazda buljuîianlar da aynı şekilde cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN —• İlâve olunan fıkra ile birlik
te maddeyij oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyejnler.. İlâve olunan fıkra ile beraber 
madde kabil; olundu. 

Kujrul kararlarına riayetsizlik 
YÜZ EljLÎ ALTINC IMADDE — Bu kanun

da yazılı kjurullarm çoklukla vermiş oldukları 
her çeşit kararlara riayet etmiyen kurul men
supları bir bydan bir yıla kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

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

Görev| savsama ve kötüye kullanma 
YÜZ Eljljl YEDİNCİ MADDE — Bu kanun

la görevlenjlijrilen kimseler vazifelerini her han
gi bir şekihde savsadıkları veya kötüye kullan
dıkları takdirde, bu kanunda ayrı ceza tâyin 
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edilmemişse, Türk Ceza Kanununun bu suçlara 
ait cezaları altıda bir artırılmak suretiyle hük-
molunur. 

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

Memur sıfatını haiz olanlar 

YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kı
sımda yazılı suçlar, haklarında sarahat bulun
madığı hallerde, ceza kanunu tatbikatında me
mur sayılan kimseler tarafından işlenmişse ve
rilecek ceza yarısı nispetinde artırılır ve ayrıca 
kamu hizmetlerinden yasaklılık cezasına da 
hükmolunur. 

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

Bölüm : 2 

Kovuşturma usul ve şekilleri 

Kovuşturma ve soruşturma zamanı 

YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Se
çim işleriyle görevlendirilenlerin oy verme gü
nü ile bundan önceki 24 saat içinde işledikleri 
bu kanunda yazılı seçim suçlarından ötürü bağ
lı bulundukları kurullarca düzenlenmesi gere
ken seçim tutanaklarının tanzim edildiğinin er
tesi günü kovuşturma ve soruşturma yapılır. 

Bu müddet içinde cezayı gerektiren suçlar
la infazı müktazi hükümler ve mercilerden sâdir 
olmuş tevkif kararları ve 3005 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince asliye mahkemelerinin görevi
ne giren ve delillerin kaybolması gibi sebeplerle 
gecikmesinde zaruret umulan cürümlerden, baş
ka hiç bir sebepten dolayı bir seçmen hakkında 
kovuşturma ve soruşturma yapılamaz ve oy ver
me günü ile ondan önceki üç gün içerisinde seç
menin hürriyetini ve oy verme imkânını kaldıra
cak veya tahdit edecek idari ve malî hiçbir ted
bir alınamaz. 

Buna aykırı hareketlerde bulunanlaır hakkın
da altı aydan eksik olmamak üzere hapis cezası 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 
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Sanıklar bakımından genel hükümlerin uygu

lanması 

YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Bu ka
nunda yazılı suçlardan birini işliyenler sıfat ve 
memuriyetleri ne olursa olsun haklarında umu
mi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık 
soruşturması Cumhuriyet Başsavcısı, gerekli gö
rüldüğü halde ilk soruşturma Yargıtay Birinci 
Başkanının görevlendirdiği Yargıtay üyesi veya 
yargılama, Yargıtaym yetkili ceza dairesi taraı-
fmdan umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını başsavcı .kendi yar
dımcılarına da yaptırabilir. Ancak kamu dâvasını 
açmak ve kovuşturmaya mahal olmadığına 
karar vermek başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında başsavcı ta
rafından istenilen, tevkif, tahliye, zabıt ve ara
maya ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üyesi 
tarafından karar verilir. 

B,aşsavcı tarafından kovuşturmaya manal ol
madığına dair verilen karar ile yukardaki fık
ralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından ha
zırlık ve ilk soruşturmalar sırasmdaı verilecek 
kararlara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay bi
rinci Başkanı tarafından görevlendirilen bir dai
re başkanı tarafından tetkik olunarak karara 
bağlanır. 

îlk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi ta
rafından verilecek kararlardan umumi hüküm
lere göre tasdik ile tekemmül etmesi icabedenle-
rin tasdik mercii Yargıtay Daire Başkanıdır. 

Yargıtay daire başkanının tasdiki ile tekem
mül eden kararlara karşı yapılacak itirazlar Yar
gıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik edilerek 
karara bağlanır. 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruşturma
sının yapılması ve kamu dâvası açılması ve son 
soruşturma açılmasına karar verilmesi o ile en 
yakın il merkezindeki vazifeli Cumhuriyet Savcı
sı ve sorgu yargıcı ve yargılamaları o yerdeki gö
revli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hâkimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler Ceza Muha

kemeleri Usulü Kanunu gereğince şikâyetname 
vermek suretiyle kamu dâvasını tahrik edebilir
ler. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 
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Komisyon yeni bir madde teklif etmektedir. 

Eldeki metnin yerine mi kaim olacaktır?. 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAlT AZMİ FEYZÎ-

OĞLU (Kayseri) — Müstakil bir madde olarak 
ilâve edilecektir. Aşağıdaki maddelerin numara
sı ona göre değişecektir. 

BAŞKAN — Yani bu 161 ııci madde ini ola
caktır? 

SAİT AZMİ FEYZİOÖLU (Kayseri) — 
Evet. 

BAŞKAN — 161 tıci madde olarak teklif 
olunan maddeyi yavaş yavaş okutuyorum: 

Seçim zamanında cevap hakkı 

YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Seçim 
zamanında zikir veya telmih suretiyle haklarında 
neşriyat yapılan özel ve tüzel kişiler cevap vere
cekleri yazının yayınlandığı gazete veya mecmua 
ile cevap ve tashihlerini nerede bulunuyorlarsa 
o yerin sulh ceza yargıcına verirler. Yargıç mü
racaatın yapıldığı gün cevap ve tashihi tetkik 
ederek varsa suç teşkil edecek ifadeleri çıkardık
tan sonra cevap ve tashihin altına neşri lüzumu
na dair yazacağı şerhle derhal gazete veya mec
muanın idarehanesine bildirir. Cevap veren üc
retini öderse metni telgrafla tebliğ eder. Gaze
te veya mecmua işbu cevap ve tashihi aldığı gü
nün ertesi günü cevap verenin koyduğu başlıkla 
aynı sahifenin aynı sütununda aynı punto harf
lerle aynen neşretmeye mecburdur. Aksi halde 
gazete veya mecmua sorumluları, cevabı emreden 
mahkemece bir aya kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır. 

Matbuat Kanununun'bu maddeye aykırı olmı-
yan hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — İzahat veriyor musunuz? 
HASAN DİÇER (Afyon Karahisar) ' — 

Bu madde hakkında izahat versinler. Anlaşıl
madı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, Mat
buat Kanununun 48 nci maddesinin tanıdığı ce
vap hakkına mütaallik, seçim zamanına münha
sır olmak üzeer, süreyi bu madde biraz daha kı
saltmış oluyor. 

Bilindiği gibi cevaplar ve tashihler gazete 
idarehanesine gönderilir. Cevap ve tashihin içe
risinde hakareti tazammun eden veya suç teş
kil eden ifade olsun olmasın gazete idarehanesi 
bunu savcılığa gönderir. Orada tashih yapıp 
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yapmıyacağmı tetkik etmek için işlerin çoklu
ğundan evrak günlerce savcının önünde kalır. 
Geldikten ^ojıra gazete, 200 lira para cezasını 
göze alabilir^ Yahut bir anlayış farkı olur. Dâ
va tausu olabilir. Mütekabil üzüntü doğurur. 
Bir misal olarak Fahri Kurtuluş arkadaşımız ile 
Cumhuriyet I Gazetesi arasındaki hâdiseyi zikre
debilirim. Bu gibi ahvalde, cevap ve tashih ya
pan bulunduğu mahallin sulh ceza yargıcına ce
vabi yazısal verecek, içerisinde hakareti ta-
zammun eden ve suç teşkil eden bir ifade varsa 
tashihi yar|gaç yapacak, yani bu hakareti nmta-
zammın yazlılar yargıç tarafından çıkarılarak 
•gazete idarehanesine gönderilecek ve bu yazı 
gönderildiği günün ertesi günü ayni gazetede 
neşredilecek ve mecburi olacaktır. 

Çünkü Nçim zamanında neşriyatın tesiri ani
dir, Mahkeniieye dâva açmak ve netice almak za
mana! müt$y&kkrf şeylerdir. Zamanla cevap te
sirini de kaybeder. Bunun için bugibi cevabı 
mutazammîm. yazılar yargıç marifetiyle derhal 
gazeteye yjazılacak ve ertesi günkü nüshasında 
neşredilecektir. Bu en kestirme yol olduğu gibi 
matbuat hürriyetini de tahdit edici mahiyette 
değildir. Cihat Baban arkadaşımızla da bu hu
susta görtifetük, onun da mütalâasından istifade 
ederek, m$,tpuat hürriyetine karşı da bir tahdit 
olmadığı tjalakkuk ettikten sonra böyle bir tek
lifle huzurfuiıuza gelmiş bulunuyoruz. 

KASEVf ENER (Seyhan) — Anlaşılmıyan 
bir nokta Var. Mecmualar her gün intişar etmez.» 
mecmuaları^ bir kısmı haftalık çıkıyor,, bir kıs
mı da 15 günlük çıkıyor. Yani onlar her gün çık
maz, maddede ise (ertesi günü) deniyor, bu va
ziyette ne| olacaktır? îzar buyursunlar. 

GEÇÎC|Î; KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZjtÖĞLU (Kayseri) — İlk çıkacak nüs
hada ve ertesi gün. 

BAŞKAN — İlk çıkacak nüsha buyuruluyor. 
KASUfTENER (Seyhan) — O kaydı koy

malı. 
BAŞKAN — Bu kaydın konmasına lüzum 

var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİÖĞLtJ (Kayseri) — Komisyon lüzum 
görmüyor 

EMİNfTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Ora
da Matbuat Kanunu deniyor, halbuki Basın 
Kanunu djenmesi lâzımdır. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Matbuat Kanunu değişmemiş

tir. Binaenaleyh tashihine lüzum yoktur. 
Maddeyi oyunum sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kovuşturma usulü 

YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - Ağıt 
cezayı gerektiren cürümlerden gayrısında 153 
n<îü maddede yazılı müddetlere riayet edilmek 
şartiyle bu kanunda yazılı suçlardan dolayı 
3005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kovuş
turma yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İl ve 
ilce seçim kurulu başkanlığını yapan yargıçlar 
kendi çevreleri içinde vukua gelecek seçim suç
larına mütaallik dâvalara bakamazlar. 

Aynı mahalde bu dâvaları görecek başka 
yargıçlar bulunmaması veya mahkemenin teşek
kül edememesi halinde mezkûr dâvalara bu ma
halle en yakın yargı çevresinde bulunan aynı 
derecedeki mahkeme veya vazifeli yargıç tara
fından bakılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tutanakların delil kıymeti 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu 
kanunda yazılı suçlardan ağır cezayı gerektiren
lerin gayrısmda kurullarca tanzim edilen tuta
naklar sahtelikleri sabit oluncaya kadar mute
berdir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Zaman aşımı 
YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Se

çim suçlarından doğan kamu dâvası seçimin 
bittiği tarihten başlıyarak üç ay içinde açılma
dığı takdirde kovuşturma yapılamaz. Ancak 
takibi karar veya izin alınmasına bağlı haller
de bu mehil karar veya izinin alındığı tarihten 
itibaren yürürlüğe başlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Altıncı kısım 

Çeçitli hükümıer 
1. Seçim giderleri 

Giderlerin ödenmesi 
YÜZ ALTMIŞ ALTİNCİ MADDE — Seçim 

giderleri Genel Bütçeden ödenir. Bunun için 
gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Bütçesindeki 
özel bölüme konur. 

Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle seçim 
işleri için bu kanun gereğince görevlendirilecek
lere ve bu işlerde mesai saatleri içinde veya dı
şında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere veri
lecek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırılacak 
larm gündelikleri Bakanlar kurulunca belirtile
cek esas ve miktarlara göre ödenir. 

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

Adalet Bakanlığı bu madde hükümlerine gö
re harcanacak seçim giderleri ödeneğinden ye
ter miktarını il ve ilce seçim kurulları başkanla
rı emrine gönderir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması lâ-
zrmgelen her türlü masrafların ita âmiri ile ve 
ileo seçim kurulları başkanları olup tahakkuk iş
lemleri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Bu ka
nun gereğince yapılacak işler için lüzumlu her 
türlü levazım ve imal ettirilecek eşya ve taşıma 
giderleri miktarı neye baliğ olursa olsun 2490 
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (A) fıkrası 
hükümleri dairesinde pazarlıkla yapılır. İlân 
mecburi değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilce adalet 
daireleri mutemetlerine il ve ilce seçim kurulları 
başkanlarının tasvibi ile ayrıca üç bin liraya ka
dar avans verilir. 

Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen 
miktara kadar yeniden avans verilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçim eşyasının muhafazası 

YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — îl, il-
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ce ve Sandık kurullarına ait mühürler, seçim iş
lemlerine taallûk eden tutanaklar, matbu defter
ler veya, sair evrak il, ilce Adalet daireleri ema
net memurluklarında ve oy sandıklariyle kapalı 
oy verme yerlerinin eşya ve malzemesi köylerde 
muhtarlıklaı-ca ve kasaba ve şehirlerde belediye
lerce muhafaza olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul .edenler... Ktıuiyan-
ler... Kabul, edilmiştir. 

2. Geçici hükümler 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yüksek Seçim Kuru
lu için üye seçilmesi bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren bir hafta içinde yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyoruz. Kabul edenler... E tiniydi
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 nci Dönemin
de temsil edilen partiler hakkında hükümler 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunda siyasi 
partiler için şart koşulan, ilk umumi toplantıları
nı yapmış olmak ve en az yirmi ilde teşkilât kur
muş bulunmak mecburiyetine dair hüküm, bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet 
Meclisinde temsil edilmekte olan partiler hakkın
da, 1950 seçimlerinde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
Ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 genel seçiminde 
seçilecek milletvekili sayısının tesbitinde 1945 
genel nüfus sayımı esatir. Ancak bu esasa göre 
her seçim çevresi için tesbit edilecek milletvekili 
sayısı 1946 genel seçiminde her seçim çevresi için 
tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayısından aşa
ğı olamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Her sandık için nu
maralı mühür ve İstampa maddi imkânsızlıklar 
dolayısiylg zamanında gönderilemezse sandık ku
rulları vazife gördükleri mahalle veya köy ihti
yar heyetine ait mühür ve İstampayı kullanırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
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oyunuza sulatıyorum. Kabul edemler... Etmiyen-
ler... Kabri. Edilmiştir. , 

i' 
GEÇİCİ: UADDE 5. — İstanbul ili il seçim j 

kurulu ile Û nci maddede yazılı ilce seçim ku
rulları için geçilecek üyeler, İstanbul Birleşik 
Mahallî İdareler G enel Meclisi üyeleri arasından 
alınır. I 

BAŞKA^ 
oyunuza sii^njuyorum 
ler... Kabü 

nın 
hemen 
kayıt işi 
gereğince 
lere dair 
nur. 

BAŞ 
oyunuza 
ler... Kabul 

KAN 

— Değiştirge yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler... Etmiyen-

|dilmiştir. 

GEÇİCİ} İMADDE 6. — Seçmen kütükleri-
tanzimi|nje, bu kanun yürürlüğe girer girmez 

başladır ve en, geç kırk gün zarfında 
neticelendirilerek listeler 19 ncu madde 
askıya çıkarılır ve bu kanunun kütük-

htPsümleri dairesinde işleme devam olu-

— Değiştirge yoktur. Maddeyi 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

edilmistir. 

GEÇİG| I1ADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe 
girer girmez ilce seçim kurulları on beş gün için
de toplanaıfajk bu kanunun 3, 83 ncü maddeler 
gereğince s^ridık alanlarının tesbiti için gereken 
işlemleri yaparlar. 

BAŞKANI — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona giden 64 ncü madde gelmiştir. 
Bu maddeye beşinci fıkra olarak komisyon tara
fından ilâye edilen metni ile beraber okutuyo
rum. 

ll| seçim kurulu üyelikleri 

ALTMIŞ [DÖRDÜNCÜ MADDE — İl seçim 
kurulu üyejiejri aşağıdaki şekilde belli olur : 

İl seçimi jkurulu başkanı, kendi tüzüklerine 
göre ilk genel toplantılarını yapmış olup, o yer 
seçim çevresinle birlikte en az yirmi seçim çevre
sinde altı £,ypan beri teşkilât kurmuş bulunan 
tekmil siyahi ̂ partiler arasında bir kur'a çeker ve 
kur'ada isimleri çıkan yedi partiye birer üye is
mi bildirmelerini tebliğ eder. Bu ismleri siyasi 
partiler beş gün içinde bildirmeye mecburdur
lar. Bu üyelerden kur'a ile beşi il seçim kurulu 
asli' üyesi, d|ğer ikisi yedek üyelerdir. 

Bundanj başka, keza kur'a sırasiyle belediye 
meclislerin4e^ı beş ve il genel meclislerinden üç 
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kişi ayrılır. Belediye meclislerinden ayrılanlar
dan, kur'a sırasına göre üçü asli ikisi yedek, il 
genel meclislerinden ayrılanlardan ise ilk ikisi 
asli, diğer biri yedek üyedir. 

İkinci fıkra gereğince kendilerinden il seçim 
kuruluna üye istenecek siyasi partilerin sayısı 
üç ise her birinden ikişer asli ve birer yedek; iki 
ise üçer asli ve birer yedek üye ismi istenir. Si
yasi parti bir ise istenilecek üye sayısı üçten faz
la olamaz. Siyasi partiler keza beş gün içinde bu 
isimleri bildirmeye mecburdurlar. Bundan baş
ka kur'a ile belediye ve il genel meclislerinden 
ikişer asli ve birer yedek üye ayrılır. 

Müşterek aday listesi veren siyasi partiler, 
o seçim çevresinde bir parti sayılırlar. Bir par
ti olarak kur'aya girer ve üye ismi verirler. 

Seçime katılmıyan veya katıldıktan sonra se
çimden çekilen siyasi partiler, seçim kurulların
da üye ve müşahid bulunduramazlar. Açılan üye
likler bu ve mütaakıp maddeler gereğince dol
durulur. Bu fıkralar hükümleri ilce seçim ku-
rullariyle sandık kurullarında da uygulanır. 

Kur'alarm çekileceği gün, saat ve yer gaze
teler, olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilân 
edilir ve kur'alar alenî olarak kurul başkanı ta
rafından çekilir. 

BAŞKAN — Yeni şekliyle okunan 64 ncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Son maddeler 
Kaldırılan kanunlar 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 
4918 ve 5258 sayılı kanunlar yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

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

Yürürlük 

YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yürütmekle görevli makam 

YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Bu ka
nun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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ÖEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
162 nci maddenin metninde 153 madde numara
sı 159 olacaktır. 

BAŞKAN —• Bu suretle tashih ediyoruz. 
İç tüzüğe göre, tasarının maddeleri üzerinde 

görüşüldükten sonra tümü için; yana ve karşıya 
söz söylemek istiyenlere söz verilir. 

Bir Milletvekili yana, bir millet vekili de 
karşıya söz almıştır. Karşı olarak Hasan Dinçer 
kaydolunmuştur. Başkasına söz veremem. Ya
na da Adnan Menderes kaydolunmuştur, başka
sına söz veremem. 

Şimdi tüzük mucibince, Önceden yana kay-
dolunduğu için Adnan Menderes'e söz veriyo
rum. 

SİNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Ben de 
söa istiyorum. 

BAŞKAN —• Söz veremiyeceğimi söyledik
ten sonra söz istiyorsunuz. Buyurun Adnan men
deres. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; biı< memlekette Millî hâkimi
yet prensiplerinin tam olarak tatbik yeri bulabil
mesi, iktidarı tâyin eden seçmenlerin serbest ve 
dürüst yapılmasına bağlıdır. Bunun için de, 
Seçim Kanununun her türlü hile ve fesadı önli-
yecek ve vatandaş vicdanında tazyik ve tesirler 
yapılabilmesi imkânlarını ortadan kaldıracak 
hükümleri ihtiva etmesi şarttır. 

Serbest ve dürüst seçimlere temel olacak bir 
emniyetli Seçim Kanununun millete maledilmesi 
meselesi, memleketimizde çok partili siyasi ha
yatın başladığı günden itibaren karşılaşılan ve 
birçok sebeplerle halli çok müşkül görünen bü
yük bir dâva olmuştur. Bu itibarla kaç yıllardır 
devam eden siyasi mücadelelerin mihverini bu 
dâva teşkil etmiştir denilebilir. Ancak şimdi 
ifadeden büyük bir memnuniyet duymaktayız ki, 
kamun vâzıı bir kere karar verdikten sonra, bu 
dâvanın halli, hiçte güç olmamıştır. 

Filhakika uzun yıllar devam eden mücadele
lerde bütün memleketin bu mevzuda emsalsiz bir 
alâka ve hassasiyet göstermesi ve Yüksek Meclir 
sin halkımızın bu büyük alâkasına kayıtsız kal
maması sayesindedir ki nihayet şimdi kabul bu-
yurttlan Seçim Kanununun memlekete maledil
mesi gibi ileri bir neticenin istihsali mümkün ola<-
bilmiştir. 
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Burada belirtilmesini zaruri gördüğümüz di

ğer* bir cihet de, önümüzdeki seçimlerin tam bir 
serbesti ve dürüslük içinde cereyan edebilmesi, 
bu kanunun tanziminde galebe çalan anlayış ve 
zihniyetin seçimler esnasında da devamına sıkı 
sıkıya bağlıdır. Çünkü iyi ve güzel neticelerin 
istihsalinde, kanunların mükemmel olması kadar 
tatbik edenlere hâkim olan zihniyetin de büyük 
rolü olduğunda şüphe yoktur. 

Biz, 1950 seçimleri gibi memleketin siyasi 
hayatında bir dönüm noktası teşkil edecek ehem
miyette bulunan bir devrede, iktidarın bu nezaket 
ve ehemmiyeti kavrıyarak hareket edeceğini kuv-
ketle ümit ve temenni etmekteyiz. Şu anda ka-
nuniyet kesbeden vesika, bu ümit ve temenni
mizin başlıca mesnedini teşkil ediyor. 

Memlekette hürriyet nizamının tam teminat 
altına alınması ve demokrasi cephesini teşkil eden 
milletlerarasında mevkiimizin bir kat daha yük
selmesi 1950 seçimlerinde milletçe vereceğimiz 
büyük imtihanın muvaffakiyet derecesine bağlı
dır. 

Ancak bu imtihandan muvaffak çıkmak sa
yesindedir ki, bugüne kadar siyasi' hayatta hâ
kim olan buhran ve asabi.yet yerine huzur ve 
emniyet kaim olacak ve demokratik rejimlere has 
olan normal siyasi şartlar ve hürriyet nizamı 
içinde istikrarlı bir Devlet hayatı memleketimize 
de maledilmiş bulunacaktır. 

İşte bu ümitle ve memleket hesabına mesut 
başlan kıçlardan biri olması temennisiyle partimiz 
Seçim Kanununu kabul etmektedir. (Bravo ses 
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Başbakana, Seçim Kanunu so
nucunu tefhim ettikten sonra söz vereceğim. 
Onun için şimdi Millet Partisi adına konuşacak 
olan Hasan Dinçer'e söz veriyorum. 

HASAN DİNÇEK (Afyon Karahisar) - -
Muhterem arkadaşlar, uzun zamandan beri üze
rinde konuşulmakta olan Seçim Kanununun 
ikinci müzakeresi bitmiştir. Biraz sonra da oyla
rınıza usnularak kanuniyet kesbetmiş olacaktır. 
Müzakerelerden edinilen intiba ve bu kanun üze
rinde sarf edilen sözler kanunun ekseriyetle ka
bul edileceğini göstermektedir. Bu kanunun mü
zakeresi hitam bulurken, kanunun esas prensip
leri üzerindeki görüş ve düşüncelerimizi sami
mî olarak ifade etmeyi bir borç telâkki etmekte
yiz. Şurasını peşinen arzedeyim ki, görüş ve ten
kitlerimiz ve ortaya süreceğimiz nihai mütalâa-
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larda hiçbir) politika görüşüne yer verilmediğini 
ve sadece kainimin ara prensipleri üzerindeki sa
mimî görüşümüzün neden ibaret olduğunun ifa
desini dinliy eleksiniz. 

Arkadaşla^, kanunun kabul ettiği ana pren
sipler içerisi.njde gizli oy, aleni tasnif gibi ha
kikaten yerinde olan demokratik prensipler mev
cuttur. Bu yetinde prensipleri ifade etmek nasıl 
bir borçsa bünyemize uymıyan prensiplerini ten
kit etmekte imlece bir vazifedir. 

Bu kanunda kabul edilen ana prensipler ara
sında ekseriyet usulü de vardır. 

Bilindiği gjibi ekseriyet usulü tek bir rey farkı 
ile bir ildeki bütün milletvekilliklerini bir par
tiye kazandırır. Memleketimizde illerin geni-j 
miktarda milletvekili çıkarmaları muvacehesin 
de bu usulün mahzurlu olduğu meydandadır. Bu 
usulü müdafaa sadedinde serdedilen mütalâalar 
meyanında, JAjnglo - Saksonlarm da ayni usulü 
tatbik etmiş j olmaları geniş yer bulmaktadır. 

Halbuki nİuhterem arkadaşlarımın bildikleri 
veçhile, Anglo - Saksonlar bu ekseriyet usulünün 
mahzurlarını İmlemek için seçim çevrelerini tek 
milletvekili seçecek şekilde ayarlamışlar ve bu su
retle muhtelif fikir ve cereyanlara kendilerini 
Millet Meclisinde temsil ettirmek imkânını ha
zırlamışlardır. Başka bir tâbir ile ekseriyet usu
lünün mahzurlarını önlemişlerdir. Bu kanun ya
pılırken ekserjyet usulünün mahzurlarını önleyici 
böyle bir tedbirin düşünülmemiş olması kabul 
edilen usulü[n tatbikatta geniş mikyasta mahzur 
doğuracağını gösteren en büyük delildir. 

Arkadaşlar, kanunun eksik taraflarından bi
risi de seçmen kütüklerinin tanziminde kabul 
edilmiş olan] usuldür. Bilindiği gibi bu tasarı 
seçmen kütüklerini hazırlamak işini idare âmir
lerine bırakmıştır. Halbuki yeni bir Seçim Ka
nunu hazırle,ılırken hâkim olan ruh ve hava ida
re âmirlerin 3; geçen seçimlerin dedikodularından 
ve acı neticelerinden ders almak suretiyle seçim 
mekanizmasında hiçbir vazife vermemek merke
zinde idi. Sfeçmen kütükleri bahsinde bu endişe 
her nasılsa [unutulmuş ve idare âmirlerine seğ
men kütüklörj hazırlamak vazifesi tevdi edilmiş 
bulunuyor. 

Bu mekanizmanın sıklet merkezini köy muh
tar ve ihtiyaî heyeti ve meclisleri yüklenmek
tedir. Tafsilatla girmeden sadece prensipler üze
rinde konuşjmak mecburiyeti karşısında yalnız 
şu kadarını ifade edeyim ki ; bugün memleketi-
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mizdeki realite; ihtiyar heyetlerinin mevcut 
kadroları itibariyle kendilerine verilen seçmen 
kütüklerini hazırlama, itirazları tetkik etme, 
yoklama yapma gibi ağır vazifeleri başaracak 
kifayette olmadıkları merkezindedir. Köyün en 
basit işlerini dahi kendi başlarına tedvir ede-
miyen ihtiyar heyetlerinin vatandaşın, millî 
iradenin tahakkukunda hak sahibi olmak veya 
olmamak gibi bir netice doğuracak muamelele
ri sıhhat ve selâmetle ve gereği gibi yapacak
larını düşünmek, memleket gerçeklerini unut
mak olur kanaatindeyim. Bundan başka kon-
jnuş olan itiraz usulleri de gerek müddetleri 
bakımından gerek ihtiyar heyetlerinin bu itiraz
ları tetkik etmede kifayetleri bakımından iyi 
işliyecek bir vaziyette kabul edilemez. 

Yargıca karşı olan itiraz hakkı tek basa
maklı olarak bırakılmıştır, yani yalnız sulh yar
gıçlarına itiraz hakkı tanınmış, daha ileri dere-
eedekilere bir itiraz hakkı mütalâa edilmemiştir. 
Halbuki ileri memleketlerin Seçim Kanunların
da daima temyiz hakkı mahfuz tutulmuştur. 
Şahıslar arasındaki 3-5 kuruşluk alacak dâva
sında açık tutulan bu yol bir vatandaşın millî 
iradenin tecellisinde söz sahibi olması gibi, ha
kikaten onun en mukaddes bir hakkının iptali 
karşısında temyiz yolunun kapanmış olması 
her halde doğru bir keyfiyet olmıyacaktır. Bun
dan başka kanunumuzda seçmen kütüklerinin 
iyi tanzim edilmesi işi sadece siyasi partilerin 
gösterecekleri alâka ve vatandaşların itiraz hak
larını kullanmalarına bağlanmış bulunmaktadır. 
Halbuki vâzu kanun olarak biz seçmen kütük
lerinin sıhhatle tesbitini sağlamak, binde bir 
ihtimal ile gözden kaçacak hataların ıslahını 
düşünmek ve bunların imkânını sağlamak mecbu
riyetindeyiz. Bâzı memleketlerde seçmen kütük
lerinin hazırlanmasından sonra itiraz ve temyiz 
yolları açık bulundurulmakla beraber seçmen 
kütüklerine itiraz vâki olsun olmasın ikinci bir 
defa daha tetkikini temin etmişler ve bunun 
mekanizmasını kurmuşlardır. Kanunumuz ise, 
arzettiğim gibi, bu teminattan mahrum bulun
maktadır. 

Kanunun vaz'ettiği müesseselerin içerisinde 
işlemez bir halde olduğu şimdiden söylenebile
cek olan bir cihet de adaylık ve adaylığa karşı 
olan itirazlardır. Maddelerindeki mâruzâtımla 
bunu tafsilen Yüksek Heyetinize ifade etmiş ol
mam itibariyle teferruata girmekten içtinap 
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ediyorum. Yalnız şu kadarını ifade edeyim ki; 
bir il seçim kurulunun adaylık hakkında verdi
ği karara karşı yapılmış itirazın Ankara'ya gel
mesi bunu Yüksek Seçim Kurulunun tetkik, et
mesi ve karara bağlandıktan sonra mahalline 
gönderilmesi gibi muamelelerin 3 gün içine sığ-
mıyacağı meydandadır. Bunun tatbikinin imkân 
dâhilinde olmadığını yüksek takdirlerine ter-
ketmekten başka söz söyliyecek değilim. 

Arkadaşlar; bu kanunun seçimin selâmetle 
cereyanına mâni olacak hükümlerinden birisi de 
propaganda için konulmuş olan hükümleridir. 
denilebilir. Açık ve kapalı yerlerdeki propa
gandalar, seçim günlerinde, seçime takaddüm 
eden günlerden daha güç, daha şartlı ve daha 
merasimlidir. Halbuki seçim zamanlarında bu 
işlerin daha kolay, daha basit usullere bağlan
mış olması gerekirdi. Bir defa açık yer toplan
tıları, belediyelerin tesbit ettikleri yerlerde ya
pılacak, seçim kurullarına bu toplantı için mü
racaat edilecek, seçim kurulu kur 'a çekecektir. 
Bu kur 'ada toplantının yeri, toplantının za
manı ve toplantının sırası tesbit edilecektir. 
Böylece siyasi partiler arzu etmedikleri yerde 
ve istemedikleri bir zamanda toplanmak gibi 
bir vaziyet karşısında kalacaklardır. 

Arkadaşlar, bir seçim kanununun esaslı 
prensipleri arasında seçim kurullarının teşkili 
başta gelir. Bu kanunda gerçi bütün seçim ku
rullarının yargıç nezaret ve kontrolüne tâbi ol
duğu müstakil bir maddede ifade edilmişse de 
hakikatta nezaret ve kontrol kelimelerinin ifa
de ettikleri mânaya gelen salâhiyetleri münde
miç maddeleri bu kanun içerisinde bulmak müm
kün değildir. Yargıçlar sadece il ve ilce kurul
larında başkanlık eden ve tek reyi olan bir üye 
vaziyetindedir. Bu müstakil maddenin bu tasa
rı içerisinde hakiki bir mâna ifade etmediğini 
şu noktadan da anlamak mümkündür: Bütün 
kurullar yargıç nezaret ve kontrolü altındadır 
şeklinde tanzim edilen maddeyi Yüksek Seçim 
Kurulu muvacehesinde mânalandırmak nasıl 
mümkün olur? Bir an için diyelim ki il ve ilce 
kurulları yargıç nezareti altındadır. Çünkü 
orada başkan yargıçtır. Fakat Yüksek Seçim 
Kurulu; Devlet Şûrası ve Yargıtay üyelerinden 
teşekkül eder. Yüksek Seçim Kurulu, hangi yar
gıcın nezaret ve kontrolüne tâbidir. Bunu bul
mak ve bunu cevaplandırmak mümkün değildir. 

Arkadaşlar, kurulların teşkilinde bitaraf 
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üyelere yer verileceği yerde particilik vasfı ga
lip insanlara yer verilmiştir. Ve bu tarik ile 
bütün kurullara maalesef Halk Partili üyelerin 
alınması sağlanmış bulunmaktadır. Halbuki bir 
seçim kanununun vatandaş vicdanında hiçbir 
endişe ve tereddüt bırakmıyacak şekilde tanzim 
edilmesi esastır. Seçim kurullarında Halk Par
tili üyelerin ekseriyeti teşkil etmiş olmaları el
bette ekseriyete dayanarak keyfi bir karar ala
bilirler gibi haklı bir endişeyi vatandaş vicda
nında doğuracaktır. Bu endişenin kanunun mü
kemmeliyeti prensipine tesir edeceği muhakkak
tır. 

Kurullar bahsinde, sandık kurulunun vazi
yetine kısaca temas etmemek mümkün değildir. 
Bilindiği gibi, seçimin en hararetli faaliyeti bu
radadır. Suiniyet erbabı en çok buraya sokul
maya çalışacaktır. 

Arkadaşlar, C. H. P. nin sandık kurulların
da da ekseriyeti muhafaza etmek fikrine sıkı sı
kıya sarılmış olduğunu maddenin mütalâasın
dan ve müzakerenin cereyanından anlamakta
yız. Sandık kurulu başkanının vazifeleri, diğer 
kurul başkanlarının vazifelerinden daha mü
him olduğu söylenebilir. Çünkü sandık kurulu 
başkanı, intizamı sağlamak, zabıta kuvvetlerini 
istimal etmek, kargaşalığa yeltenenleri oradan 
çıkarmak gibi geniş salâhiyetlere maliktir. 

Bu geniş salâhiyetlerin herhangi bir şekilde 
suiistimal edilmesi seçim emniyeti üzerinde çok 
müessir neticeler verecek mahiyettedir. Binaen
aleyh, sandık kurulu başkanının partili olmama
sı ve ilim heyetinin tesbit ettiği gibi 'bitaraf bir 
insan bulunması emniyet bakımından çok yerin
de olacaktı. 

Bir seçim yapılır, fakat bu seçimin neticesi 
üzerinde vatandaşın aradığı nihai bir teminat 
vardır. O da seçimlere karışmış hiyle, tesir ve 
kötülüklerin muhakkak cezalanacağı ve müspet 
bir karara bağlanacağı teminatıdır. 

Vatandaş vicdanında bu teminat hâsıl olduğu 
zamandır ki, Seçim Kanunu mükemmeliyet ifade 
eder. 

Bu batkımdan da tutanaklara karşı yapılan iti
razların nihai olarak tetkik işinin doğrudan 
doğruya Meclise değil, bir seçim mahkemesine bı
rakılmış olması çok yerinde olacaktı. 

Arkadaşlaır; söz buraya gelmişken şu noktayı 
ifade etmeme müsaade etmenizi rica ederim, 
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Yüksek Seçim Kuruluna tetkik ve tahkik için mev
zular kolay kolay gelemiyecektir. Çünkü biz sui
niyet erbabının ve tezvir ehlinin kötü faaliyetle
rini önliyelim derken, iyi niyet sahibi vatandaş
ların itirazları için de birçok müşküller koy
duk. Bu itijrazlarm Yüksek seçim Kuruluna ka
dar gelmesi £ok zaman imkânsız olacaktır. Çün
kü, bir itirajzın Yüksek Seçim Kuruluna gelebil
mesi müddeti onun içinde yapılmasına vabeste
dir. Müddetler bir iki gün gibi gayet kısadır. 
Yine itirazın Yüksek Seçim Kuruluna gelmesi 
itirazın belgeli olarak yapılmasına bağlıdır. Yi
ne bu itirazin Yüksek Seçim Kuruluna gelmesi 
itirazın alet<jlerecat diğer kurullara yapılmasına 
bağlıdır. Şöylece itirazın dörtbaşı mamur ola
rak seçim tjuruluna gelmesi çok zaman olmıya-
caktır. Binnetiee yapılmış olan yolsuzluk iyi ni
yet taşıyan vatandaşların şikâyetlerine rağmen 
çok zaman tetkik ve tahkik mevzuu olmaktan çı
kacaktır. 

Arkadaşla*1, iyi bir seçim sadece iyi bir ka
nunla olmafc. îyi bir kanundan önce gelen bir 
şart daha vjatdır. O da seçimde vazife alanların 
iyi niyet sahibi olması, namuskâr hareket etme
leri şartıdırj. Denebilir ki, bu şart kanunun ak
saklıklarını ikmal eden, kapatan ve seçimin mü
kemmeliyetini temin eden şarttır ve başta gelir. 

1946 tecimlerinde kanunu ihlâl eden insan
ların bugüne kadar gereği gibi takibedilip eeza-
landırılmaırjış "olması memleketimizde bu şartın 
mevcudiyetij hakkında haklı olarak şüphe uyan
dırmaktadır^ Eğer İktidar Partisi ve Hükümeti 
Önümüzdeki seçimler için bu birinci şartın yani 
tatbikte iyi niyetin ve namuskârlığm hâkim ol
ması şartının teminine doğru adım atarak na
muskârlığm hâkim olması şartını temine muvaf
fak olur y$ geçmişi tekrar etmek yerine kanu
nun eksiklejrini ikmal etmek suretiyle bir seçim 
yapmak zihniyetini hâkim kılarsa belki bu ka
nundan durduğumuz endişeler kısmen hafifle
miş olacaktır. 

Kanunui ana pernsipleri itibariyle eksik bul
maktayız. Bu sebepledir ki, vereceğimiz oy da 
kırmızı olacaktır. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Adnan jMienderes okuduğu nutukta arada ih
tilâf kalmadığını, söyledi. Acaba bunun içinde 
millî husuıji0t de dâhil midir? ihtilâf kalmadı 
buyurdulaıj. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, bunun 

millî husumetle falan bir alâkası yoktur. 
Tasarının tümünü açık oya sunulması hak* 

kuldaki önerge var okunacak, 

Yüksek Başkanlığa 
Demokrasi esaslarına göre hazırlanan ve Bü

yük MilleJ Meclisimizdeki incelemelerle en ileri 
ve en olgun şeklini alan Milletvekilleri Seçimleri 
Kanunu tasarısının, Millet hayatımızdaki önemi 
dolayısiyle, İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi ge
reğince açık oya konulmasını arz ve teklif ede
riz. 16 , I I ' . 1950 

Tunceli Niğde İstanbul 
N. S. Sılan V. Sandal M. H. Gelenbeğ 

Niğde Kastamonu İstanbul 
H, Mengi T. Coşkan E. Amaç 
Gümüşane Konya Diyarbakır 
T. Tüzün Ş. Ergun O. Ocak 

Çoruh Van Konya 
A. R. Erem M. Koçak H. Karagülle 

Konya Kastamonu 
Gl. A. F. Cebesoy F. Mağara 
İsparta Ankara Bolu 

S. Koksal M. Eriş C. özçağlar 
Bolu Trabzon Urfa 

1. Yalçın A. R. Işıl V, Gerger 
Kocaeli Diyarbakır Diyarbakır 
C. Aksu 1. H. Tigrel Ş. Uluğ 

Ağrı Ankara Aydın 
A. Alpaslan A Çubukçu N. Akkor 

Urfa Antalya Balıkesir 
A. Akan N. Aksu H. Çarıklı 
Niğde Yozgad İsparta 

R. Gürsoy K. Erbek R. Güllü 
Denizli Aydın Konya 

Dr. H. Berkman N. Göktepe H. Ulusan 
Çorum Çankırı İsparta 

N. Atalay R. Dolunay K. Aydar 
İsparta İsparta 

§. Yalvaç K. Turan 
Zonguldak İzmir 
1. Ergener H. R. öktem 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri seçimine ait Kanun tasarısı

nın açık oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Bolu Manisa Bitlis 

Ş. Adal H. öztarhan Z. Ceboloğlu 
Urfa Balıkesir Denizli 

S. K. Yetkin Eminittin Celi köz H. Oral 
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Konya Gazianteb Kars 

S. Çumralı Dr. A. Melek T. Taşkıan 
Maraş Giresun Yozgad 

E. Soysal Dr. G. K. Zaimoğlu î. Olgun 
Trabzon Gazianteb Kırklareli 
H. Orhon Dr. M. Canbolat Ş. ödül 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu takrirlere göre 
tasarıyı açık oyunuza arzedeceğim. Kabul eden
ler beyaz (Gülüşmeler) reddedenler kırmızı oy 
kullanacaklardır. 

Yoklama* suretiyle oylar toplanacak ve hita
bet kürsüsünden geçerek arkadaşlar oylarını 
kullanacaklardır. Şimdi hangi seçim çevresin
den başlanacağını tesbit etmek üzere adçekiyo
ruz. 

(Kütahya sçim çevresinlen isimler okunmak 
suretiyle oylar toplandı) 

Oylarını kullanmamış arkadaşımız var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oylama sonucunu arzediyorum: 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısına oy 

veJrenLer 346, 336 kabul, 10 ret çekimser yok
tur. Nisap vardır, muamele tamamdır. Tasarı
nın kanunluğu 336 oyla kabul olundu. (Alkış
lar) 

Aziz arkadaşlarım; Türk Milletinin demok
rasi yolundaki yüksek hamlelerinden yeni bir 
tecellisini teşkil eden Milletvekili Seçimi Kanu
nunu kabul buyurdunuz. Yüksek Heyetinizi can
dan tebrik ve Büyük Milletimize kutlu olması 
hakkındaki temennilerimizi Başkanlık Makamın
dan arzı aziz bir vazife sayarım. (Alkışlar) 

Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN ŞEMETTÎN GÜNALTAY (Si

vas) — Muhterem arkadaşlar, memleket için 
Anayasa kadar önemli olan Seçim Kanununun 
bugün tasvip etmiş bulunuyorsunuz. Bu kararı
nızla Sekizinci Büyük Millet Meclisi siyasi tarihi
mizde daima hürmetle anılacaktır. Takdir buyu
rursunuz ki, bir kanunun bütün memleketçe ses-
vümesi ve o kanunun bütün vatandaşlar tarafın
dan candan gelen bir ilgi ile karşılanması o 
kanunun milletin ruhudan çıkmış olmasına mü
tevakkıftır. 

Türk Milletinin tarihî akışı bize gösteriyor 
ki ne zaman bu milletin iradesini tahakkuk etti
recek insanlar o milletin hizmeti başında buhnv 
muşlarsa memleket daima yükselmiştir ve ne za-
|nan işbaşında bulunan insanlar milletin iradesi-
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ne aykırı yol tutmuşlarsa memleket felâkete doğ
ru sürüklenmiştir. Türk tarihinin mutelif te-
mevvücatı, itilâ ve inhitat devirlerini bu bakım
dan cidden tetkika şayandır. Biz, Türk Mille
tinin ruhundan kendi mukadderatında kendi ira
desinin hâkim olması şeklinde tecelli ettiğine kani 
insanlar olmak itibariyle bu ruhun icabını ta
hakkuk ettirmek yolunun memleketimiz için en 
feyizli bir inşirah ve inkişaf yolu olduğuna ka-
niyiz. (Alkışlar). Ben işbaşına geçtiğim günden 
itibaren bütün memlekete karşı bu kanaatimi be
lirtmiş bulunuyorum. Türk Milletinin gerek ol
gunluğu itibariyle gerek uzun tarihinin kendi
sine vermiş olduğu derin tecrübelerin neticesi 
olarak bu kanunun bütün icaplarını şuurlu bir 
surette yerine getireceğine kani bulunuyorum. 

Bâzı yerlerde fikrini, kanaatini malûm işa
retlerle yani harflerle ifade etmeye çalışmış in
sanlar bulunması hiçbir vakit bu insanların, 
olgunlukça geri kalmış olmalarına delâlet etmez. 
Türk Milleti içindeki bu nevi vatandaşların se
zişi ve sağduyusu çok defa üniversiteyi ikmal 
etmiş olanların sezişinden üstün sağduyuların
dan kuvvetlidir. 

Bu hal siyasi tarihi asırlar boyunca uzayan 
Türk Milletine has bir olgunluktur. Tarihi bu 
kadar derin mazisi bin bir maceralar ile dolu 
bir millet çocukları dimağlarının sincabi mad
desini teşkil eden küreyve atomlarında meknuz 
olan tekâmül ve irsî kabiliyet ve^bunun neticesi 
olan seziş ve sağduyu bizim için memleket mese
lelerinde millî olgunluğun en metin mesnedidir. 
Bu en büyük mesnettir.. Bu mesnede dayanarak 
bu kanunun memlekette muvaffakiyetle tatbik 
edileceğine ve memleket halkı tarafından benim
seneceğine hepimiz inanalım. 

Bu kanun kabul edilmekle memlekette esaslı 
olarak kurulması lüzumuna iman ettiğimiz halk 
idaresinin ilk temeli atılmıştır. Fakat bu idare
nin rasin olarak kurulması için daha atacağımız 
büyük adımlar vardır. Bu ilk temelin atılışında 
karşı partilerden Demokrat Partinin bizimle bir
likte hedefe doğru ahenkle yürümüş olmasını bu 
temeli kuvvetlendirmek ve bu binayı kurmak için 
sarfedilecek mesainin de muvaffakiyetle netice
leneceğine delil olarak görmekteyim. (Bıravo 
sesleri). Bundan dolayı Demokrat Partili arka
daşlarıma şükranlarımı sunarım. Onların bu 
meselede bizimle beraber yürümesi dahile ve ha
rice karşı, memleket işlerinde görüşleri ne olursa 



B : 48 16.2 
olsun, Türk çocuklarının Millî ve büyük ana me
selelerde beraber yürüyeceklerini ispat etmiş bu
lunmaktadır.1 Bu birleşmenin bu bakımdan da 
büyük bir önemi vardır. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; kabul buyurduğunuz kanun, se
çimde nezaret ve murakabeyi tamamen Adliye 
mensuplarına bırakmıştır. Seçimi murakabe 
edecek yargıçlarımız seçimden mütevellit cerai-
nıi de muhakeme edeceklerdir. Bu bakımdan ad
liye teşkilâtlınız gerek dâhile, gerek harice karşı 
büyük bir inıtihan karşısında bulunmaktadırlar. 
Bu tecrübe, memleketimizde ilk tecrübedir. Fa
kat hâkimlerimizin tamamiyle hukuki bir zihni
yet içerisinde ve adalet kültürü içinde yetişmiş 
olmaları, memleket duygularının çok geniş bu
lunması, memleket sevgilerinin pâyansız olması 
ve hedeflerinin memleketin itilâsı ve bu yurdun 
tehlikelere karşı canlı ve kuvvetli olması için
dir ki, adliye teşkilâtımızın bu büyük imtihan
dan muvaffakiyetle çıkacağına imanım vardır. 
Bütün memleket de aynı kanaati ve aynı imanı 
beslemelidir. Bu kanuna göre, idarecilerin vazi
fesi ise, vatandaşın reyini vermek için sandık 
başına gidip gelmesine kadar geçen müddet zar 
f mda hiçbir jkorku ve tazyik altında kalmamasını 
temin etmek: ve memlekette seçimin emniyetle ce
reyan etmesi için huzur ve sükûnu muhafaza et
meye inhisar etmektedir. 

tdare memurlarının bu hususta memleketin 
âli menafimi göz önüne alarak kanunların kendi
lerine vermiş olduğu vezaifi muvaffakiyetle ifa 
edeceklerine: inanıyorum. 

Arkadaşlar, hedefimiz Milletin mukadderatını 
tâyin edecek olan bu seçimde, vatandaşın hiçbir 
endişeye mâruz kalmaksızın kafasmı hiçbir korku 
işgal etmeksizin, serbestçe seçim sandığının ba
şına gitmesini ve orada istediğine ve memleketin 

Mukadderatı mesuliyetini yüklenmek kabili
yetinde gördüğü vatandaşa oyunu serbestçe ver
mesini emniyet altına almaktır. Bu suretledir ki 
verdiği oy me ise sandığa, ne atılmışsa neticede 
aynen o çıkar. 

Mukadderat seçim zamanında benim iş ba
sanda bulunmaklığım yolunda tecelli ederse ilk 
günde ortaya attığım hedef üzerinde yürüyece
ğim. Muhtelif partilerden bizim gösterdiğimiz 
bu samimiyete uygun hareket beklemekteyim: 
Partilerin memleketin huzur ve asayişini göz 
önünde tutmasını seçim emniyetinin ilk şartı 
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olduğuna inanmaları Hükümet mesaisini kolay
laştırmaktır ; 

Bu gayeyi temin etmeye çalışmak hem Hü
kümetin, hem de muhtelif partilerin vatani bor
cudur. Biz; Türk Milletinin iradesinin serbest 
olarak tecellisinin bu memleket için hayır mahz 
olacağı kanaatini taşıyoruz. Ancak, bu suretle 
iş başına gelecek partilerdir ki, azimle memle
ket işlerini yürütürler. 

Bugünkü dünya durumu bu memlekette kuv
vetli bir Hükümetin bulunmasını icap ettirmek
tedir. Bu durum memleketin korunması mesele
lerinde birbirlerine müzahir olarak yürüyecek 
partilerin vatansever temsilcilerinin burada bu
lunmasını icap ettirmektedir. Bu ana esası 
Türk Milleti kavramış bulunuyor. 

Binaenaleyh; gelecek Meclisin bu şekilde 
memleket mukadderatını selâmete isal edecek 
zevattan teşekkül edeceğine hepimiz inanalım. 
Türk Milletinin olgunluğu bunu temin etmiş bu
lunmaktadır. 

Gönül isterdi ki bu ana kanunun kabulüne 
Mecliste bulunan Millet Partili arkadaşlar da iş
tirak etmiş olsunlar. 

Fakat bu arkadaşlar, daha bon bu kanunun 
hazırlanması tasavvurunda bulundv.ğum zaman 
kendilerine vâki olan müracaatıma, biz öyle bir 
şeye iştirak edemiyece'ğiz yolunda cevap vermiş 
olmalarını hatırlatmış olursam bugün burada 
niçin kanuna kırmızı rey verdiklerini izah yo
lundaki sebeplerin kuvveti hakkında sizi aydın
latmış olurum. 

Demek ki bugünkü netice bir sene evvel ve
rilmiş olan kararın icabından başka bir şey de
ğildir. 

Kendilerinin ortaya attıkları meselelerin 
esası nispi temsil usulüdür. 

Arkadaşlar, nispi temsilin bâzı memleketler* 
de ne kötü neticeler verdiğini her gün görüyor 
ve duyuyoruz. Böyle memleketlerde Hükümet
ler teşekkül edemiyor, teşekkül eden Hükümetler 
bir hafta olsun duramıyor. Halbuki, bugünkü 
şartlar ve bugünkü cihan durumu kuvvetli par
tilere müstenit devamlı Hükümetlere ihtiyaç 
göstermektedir. Bundan dolayıdır ki, biz nispî 
usulü terviç etmiş değiliz. Esasen nispî temsil 
usulü Türk Milletinin ruhuna aykındır. Disip
linli bir Millet olan Türk Milleti meselelerin kar
şılıklı münakaşasını arzu ader. Fakat, hiç bir ro
man teşettüt istemez. Ana:rşklcn nofrnt ccıor 
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Nispî usulün götüreceği netice anarşidir. Başka 
memleketlerde bu usule göre yapılan seçimlerin 
neticelerini tetkik ettiğimiz zaman siz de benim 
bu sözlerimin ne kadar isabetli olduğunu takdir 
etmiş olacaksınız. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi, Türk Milletinin 
olgunluğuna hepimiz inanalım. Ve gelecek seçim
lerin sizin bu kanunu yaparken beslediğiniz ümit
lere uygun olarak yani seçimin her türlü tazyik 
ve takyitten azade bir şekilde cereyan ederek 
neticeleneceğine inanalım. Türk Milletinin ol
gunluğu bunun mesnedidir. Hepimiz parti ola
rak Türk Milletinin iradesine inkiyat etmeyi şim
diden kabul etmiş olalım. (Alkışlar, bravo ses
leri). 

OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) - - Söz is
tiyorum. Millet Partisinden bahsettiler. (Cevap 
verdi sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun! Kısaca. (Yeniden 
müzakere mi sesleri). 

Başbakan nutkunda Millet Partiscinden bah
settiği için söz vermeye mecburum. (Sözü kesti
niz sesleri). (Cevaptı o sesleri). 

FAHRÎ KARAKALA (Elâzığ) — Biz de ce
vap veremez miyiz? 

BAŞKAN — Yeni bir müzakere açmak mev-
zımbahis değildir. Yalnız Millet Partisinden 
bahsedildiği için Millet Partisine söz vermek mec
buriyetindeyim. (Gürültüler). (Cevap verdi 
sesleri). 

Rica ederim. Ben mi riyaset edeceğim siz mi? 
Riyasete bir parça hakkı hayat verin. (Doğru, 
sesleri). Buyurun efendim. 

(Demokrat Partiye de söz verin sesleri). 
BAŞKAN — Demokrat Partinin bir şey is

tediği yok. Sizden rica ediyorum. Yüksek bir te
zahür karşısında mümkün olduğu kadar sükûne
tinizi muhafaza edin. Meseleyi hüsnü intaç ede
lim. Rica ederim. 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, Başbakanı dinledim. Bir nokta
da hayret ettim. Dediler ki., ilk teklifimden beri, 
ilk tasavvurumdan beri, ilk teşebbüsümden beri 
Millet Partisi bize muarız kaldı, Seiçm Kanunu 
projesini hazırlamak hususunda. Ben de evet di
yorum, öyledir. Hayır demiyorum. Fakat esba
bı mucibesini söylemediler. (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Başbakana hi
tap ediyor. 
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| OSMAN NURÎ KÖNl (Devamla) — Evet bu 
I noktada beraberiz. Doğru söylüyorlar. Cevabı 
! ret verdik. Dedik ki, 1946 da seçim suçu irtikâp 
I edenler ellerini kollarını saıllıyarak geziyorlar. 

haklarında tahkikat yapılmamıştır. 
EKREM ORAN (İzmir) — Çak dinledik 

bunları. 
OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Kanun

ların hüsnütatbikından bahsettiler. Biz de ceva
bımızda söyledik, dedik ki, iyi bir tatbik zihniye
ti olursa mesele kalmaz. Çünkü kanunlar haddi 
zatında zihayat değildir. İyi tatbik edilmezse 
raflarda, dolaplarda, küflenmeye, tozlanmaya 
mahkûmdurlar, dedik. Salahiyetli çilerde iyi 
tatbik ile hayatiyet kazanırlar dedik. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Tezyif etm-i 
kanunları. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. 

j İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Kanunları 
tezyif ediyor. 

I BAŞKAN — Mademki, Başbakan burada 
Millet Partisinden bahsetmiştir. Cevap verecek
tir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) Muhalefeti din
leyiniz asıl, muhalefeti. 

OSMAN NURÎ KÖNl (Devamla) — Bina
enaleyh biz bu kanuna kırmızı oy verdik. Çün
kü samimîyiz ve bu samimiyeti biz Hükümetten 
de beklerdik. Eğer Hükümet samimî olsaydı 1946 

İ dan kalan secim suçlarmı, henüz mürürü zâttı a-1 

na uğramamış*olan o suçluları takip ederdi.. Bu
na hiç teşebbüs etmedi. Işitmemezliğe geldi. 

BAŞKAN — (Osman Nuri Beye hitaben) 
Mutedilâne konuşunuz. (Gürültüler),. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — işbu 
kanunla seçim emniyetinin tamamiyle sağlananı ı 
yacağım tebarüz ettirdik, bütün vesaikiyle, edil-

i lesiyle. 
I EKREM ORAN (izmir) — Takibat yapmak 
j müddeiumumilerin vazifesidir. 
I OSMAN NURÎ KÖNl (Devamla) — Başba-
I kan, burada bejranatlarında buna cevap verme-
j diler. Yalnız umumi olarak kanun seçim emni-
| yetini sağlıyacak dediler. Kanun iyi tatbik edi-
| lirse, noksan dahi olsa, millete nafi olur. Hükü-
I met ne çareki millete nafi olan kanunları iyi tat- * 
i bik etmek istemiyor, ki, o yola gitmiyor. (En 
I iyi şekilde tatbik ederek sesleri), 
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BAŞK4N — Başbakan. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 

(Sivas) —• Arkadaşlar, Hükümetiniz dün ne ka
dar samimî i)Se bugün de öyle samimîdir, yarın da 
öyle samimî «olacaktır. (Alkışlar) Suçluyu takib-
etmek Hüküftıetin vazifesi değildir. Müddeiumu
milere aittir.|; Eğer suçlular varsa müddeiumumi
ler takibedep, lâzımgelen cezayı da mahkemeler 
verir. Devletjan kanunu budur. Eski bir adliye 
hâkiminin b^nu takdir etmesi gayet tabiidir. 
(Alkışlar); 

OSMAN ÎSTURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Son söz 
milletvekili; lindir. Söz istiyorum, iki satır söyli-
yeceğim. (H|tyır sesleri, gürültüler) 

BAŞK^-îf -— İki satırı yerinizden söyleyin. 
(Gürültüler). 

Rica ederim; muhalif partiyi temsil eden bir 
arkadaş konuşacaktır. Mütalâasını son noktasına 
kadar söylesijtı, rica ederim dinleyin, demokrasiye 
yakışan bulı|ır. 

OSMANİ k ü R Î KÖNÎ (Devamla) — şElyevm 
milletvekili ve eski bir adlî hâkim sıfatjiyle ce
vap v e r i y ö H m : Savcıları harekete getirecek 
idari makaklardır aşağı yukarı. - (Soldan gü
rültüler, aşjağı yukarı yok sesleri) demin medhü 
senasını yaptıkları îller Kanununda, ondan ev
velki İller Kİjanununda bu hususta sarahati kâ
mile vardır. |3u bir. 

İkincisi kabineye dâhil Adalet Bakanı müd
deiumumileri bâzı ahvelde mezuniyet ve emir
ler verebilirJ Ondan sonra bir de Memurin Mu-
hakemat K&liunu vardır adliyenin karşısına bu 
çıkar. SavzjL, fbu kanundaki merasim ifa olunma
dıkça işe vö,|iyed edemez. Adliye müntesibinini 
tenzih edefriıjtı adliye vazifesini yapıyor, Hükü
meti mülkîyi vazifesini yapmıyor. 

2 .1950 O : 2 
(Biz de söz isteriz sesleri) 
BAŞKAN — Başkasına söz veremem. Seçim 

Kanununun görüşmesi bitmiştir. 
Danıştay Birinci Daire Başkanlığı için bun

dan evvelki oturumda yapılan seçimin neticesi
ni arzediyorum. Seçime 210 üye katılmış, bun
lardan, Avni Türel 157, Cudi özal 49, Süreyya 
özek 2, almışlardır, 2 de boş oy verilmiştir, ye
ter sayı olmadığından, tüzük gereğince, mütaa-
kıp oturumda tekrar seçim yapılması iktiza et
mektedir. Arkadaşlarımız dağılmasmlar tekrar 
oy toplıyacağız. 

Danıştayda açık bulunan bir üyelik için ya
pılan seçime 224 üye katılmıştır. Neticede; Ce-
lil Berkman 140, Necmeddin Ercin 84, oy almış
lardır. Nisap yoktur. Bunun için de tekrar oy 
toplıyacağız. Tekrar rica ediyorum, arkadaşla
rımız dağılırlarsa nisap olmaz, üçüncü defa oy 
toplamak mecburiyetinde kalacağım. 

Şimdi seçimlere başlıyoruz, tasnife memur 
olacak arkadaşları kur 'a ile seçiyoruz. 

Başkanlık için; Tekirdağ Emin Ataç, Bolu 
Lûtfi Gören, Amasya Esat Uras, 

Üyelik için; Samsun Sadi Konuk, Konya Na-
im Hazim Onat, Tokad Nazım Poroy. 

Şimdi oyların toplanmasına kur 'a gereğince 
Muğla seçim çevresinden başlıyoruz. 

Soldaki sepete başkanlık için, sağdaki sepe
te üyelik için oy atılacaktır. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaş 

var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Ayırma sonuçlarını almak üzere Birleşime 15 

dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,03 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikn Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi Oztarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

Seçimin sonuçlarını atfediyorum : 

Danıştay Birinci Daire Başkanlığı seçimine 
262 üye katılmıştır. Yeter sayı vardır. Neticede 
aşağıda adları yazılı zatlar şu oyları almışlardır. 
Avni Türel 207, Cudi Özalp 50, Süreyya 2, 3 de 
boş, yekûn 262. Muamele tamamdır. Avni Türel 
Danıştay 1 nci Daire Başkanlığına 207 oyla seçil
miştir. Kendisini tebrik ederim. 

Danıştayda açık bulunan bir üyelik için 
yapılan seçime 289 zat katılmıştır. Celil Berk-
man 188, Necmettin Gerçin 98, Avni Türel 1 oy 
almıştır. Celil Berkman 188 oyla Danıştay üye
liğine seçilmiştir. Kendisini tebrik ederim. 

Saat 18 de Bütçe görüşmesine devam edece
ğiz. Ozamana kadar elimizde mevcut bâzı tasa
rıları intaca çalışacağız. 

7. — Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesi haklanda Kanun ta
sarısı ile Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'-
nun, Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporları (1/525. 1/213) (1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

AHMF/D VEZÎROOLU (Afyon Karanı.™..') 
-— Birinci m cidden in numarası hakkında benim 
bir teklifim vardı. 

BAŞKAN —- Yaptık efendim, teşekkür ede
rim, numara, tavsiyeniz dairesinde Divanca dü
zeltilmiştir. 

Rapora oyunuza sunuvorunı. Kaimi edenler.. 

[J. J 138 ve 139 sayılanı ek basmayazı tuta
nağın sonunda di r. 

101 m iye nler... Rapor kabul edilmiştir. 
Bu raporun kabuliyle iki teklif birbirinden 

ayrılmış bulunuyor. 30 mu madde hakkındaki 
tadil Komisyona verilmiştir. 22 nci maddenin ise 
müzakeresi evvelce yapılmış ve madde kabul edil
miş olduğundan geriye kalan iki maddeyi okuta
cağım. 

MADDK 2. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE o. Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

BAŞKAN" Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenj er... Kab u 1 edil m i st ir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

Özel teşebbüs müstahdemleri hakkındaki ta
sarı, geçende görüşüldüğü üzere, Ticaret ve Ada
let Komisyonlarının da mütalâası alınmak ve 
gündemde yerini muhafaza etmek suretiyle bıra
kılmıştı. Mezkûr Komisyonlardan henüz mü
talâa gelmemiştir, binaenaleyh, bırakıyoıuz. 

BAŞKAN — Bakan yoktur, tş Kazalarına ait 
tasarıyı da gelecek Oturuma bırakıyoruz. 

8. — Kadın ticareti namiyle anılan cinai ti
carete karşı müessir bir himayenin sağlanması 
maksadiyle imzalanmış bulunan Milletlerarası 
Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren men'ine dair 
imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşmeyi değişti
ren Protokol ve ekinin onanması hakkında Kamun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/679) 
fi] 

[1] 176 sayılı basmayanı tutanağın sonun* 
dadtr. 
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9. -* 
men'ine 
ren 
tasarısı v4 
[1] 

fiffystehcen neşriyat tedavülünün zecren 
âhir imzalanmış olan Anlaşmayı değişti-

ProtoÂol ve ekinin onanması hakkında Kanun 
btşişleri Komisyonu raporu (1/681) 

BAŞKKjsr — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorunı. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
olunmuştujr| 

B : 48 16.2 
New-Yort 1ta Lake Success'te akd ve imza edi
len (Kadıi ticareti namiyle anılan cinai ticarete 
karşı müeösir bir himayenin sağlanması maksa-
diyle 18 ]R([̂ yıs 1904 de Paris'te imzalanmış bu
lunan Milletlerarası Anlaşma ile Kadın Ticare
tinin zecriı| men'ine dair 4 Mayıs 1910 da Pa
ris'te imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşme) 
nin tadili jh|ıkkındaki Protokolün onanmasına 

| dair Kanun 

MADDE 1. — 4 Mayıs 1949 da New - York'-
da Lake Sjupcess'de imzalanan ve 

a) EsjHpı ticareti namiyle anılan cinai ti
carete kaıfşi müessir bir himayenin sağlanması 
maksadiylbi 18 Mayıs 1904 de Paris'te imzalan
mış bulunan Milletlerarası Anlaşmayı; 

b) K&dm ticaretinin zecren men'ine dair 
4 Mayıs lîjlp da Paris 'te imzalanmış olan Millet
lerarası Sözleşmeyi; 

Değiştiren Protokol ve eki onanmıştır. 
BAŞKJU^ — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. jjladdeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kajbül edilmiştir. 

MADDjEJ: 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğej girer. 

BAŞKJUST — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... IVfödde kabul edilmiştir. 

MADDJE: 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kuruljı l yürütür. 

BAŞIŞÂfj — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... İV^dde kabul edilmiştir. 

Tasarımlın birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Millî İEjlğitim Bakanı yoktur. Tekke ve Zavi

yelerle Türbelere dair tasarıyı bugün konuşma
yacağız, bjırjakıyoruz. 

[1] lrŞısayüı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

,1950 0 : 3 
New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Müs
tehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine 
dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış 
olan Anlaşmanın) tadili hakkındaki Protokolün 

onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 4 Mayıs 1949 tarihinde Ne w -
York'ta Lake Success'te imzalanan (Müsteh
cen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 
4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan 
Anlaşmayı) değiştiren Protokol ve eki onanmış
tır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

10. — Niğde Milletvekili Şührü Süe-r'in, Si
vas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriy
le Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö
neminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/U7) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında bir 
teklif vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 10 numarasmdaki tek

lifin ivedilikle görüşülmesini talep ederim. 
Niğde Milletvekili 

Şükrü Süer 

[1] 180 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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B : 48 16. 
BAŞKAN — İvediliği kabul edenler... Etmi

yenler... İvedilik kabul edilmiştir. 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyele
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki Kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 15 . XII . 1948 tarihli ve 5269 
sayılı Kanunun ikinci maddesine, aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

D) Hayatta bulunan muhtaç anasına yaşa
dığı müddetçe; 

BAŞKAN — Bu teklifle kanuna eklenen 
nokta; hayatta bulunan nuhtaç annelerin de 
bu haktan istifadelerini temin etmek maksadına 
matuftur. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
. yürütür. 

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

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın kanunluğu kabul edilmiştir. 

11. — İş ve İşçi Bulma Kurumu Kurulmuş ve 
Görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu mütalâasiyle Çalışma 
Komisyonu raporu (1/61.2) [1] 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SÎRER (Sivas) — Aşağıda, gündemde İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna ait bir tasarı var, kısadır. 
şimdi görüşülmesini rica ediyorum. (Muvafık ses
leri) . 

BAŞKAN — Gündemin 11 nci maddesinde
ki tasarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 

[1] 183 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

2 .1950 O : 3 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

4837 sayılı îş ve tşçi Bulma Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 4837 sayılı Kanunun 
6, 9, 10, 13 ve 16 ncı maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Genel Müdürlük kuruluşu, ge
nel müdür ile iki yardımcısından ve*- genel mer
kez kuruluşu ile şubelerden meydana gelir. 

Kurum şubelerinin nerelerde kurulacağı ve 
her bir şubenin hangi il ve belediyelerin sınırlan 
içinde faaliyette bulunacağı genel müdürlüğün 
teklifi ve Çalışma Bakanlığının kararı ile be
lirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Kurum memurlarının aylıkları 
hakkında 3659 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Kurumun yetkili memurları tarafından İş ve 
İşçi Bulma Kurumu ile ilgili işlerin yürütülme
sinde İş Kanununun 92 ve 137 nci maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Danışma kurulu ve mahallî 
danışma komisyonları : 

1. Danışma kurulu : 
A) İşçi çalıştırılan müesseselerin bağlı bu

lunduğu bakanlıklar ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının il genel meclisi ile belediyele
rin münavebe usuliyle davet edilecek birer tem
silcilerinden ; 

B) Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek 
münavebe suretiyle Ticaret ve Sanayi ödala-
riyle İşçi Sendikaları ve benzeri kurumları tem
silcilerinden ; 

Meydana gelir. 
İşçi ve iş verenlerin temsilci üyelerinin gö

rev süreleri 3 yıldır. Çalışma Bakanı veya gö
revlendireceği' kimse Danışma Kuruluna Baş
kanlık eder. 

Kurul, Çalışma Bakanlığının çağrısı üzerine 
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yılda bir <|efa â'diyen ve gerekli görüldükçe 
her zaman i olağanüstü toplanır. 

2. Mahallî Danışma komisyonları : . ' 
Lüzum görülecek yerlerde Genel Müdürlü

ğün teklifij ve Çalışma Bakanlığının tasvibiyle 
teşkil edilir. Bunların vazife, terekküp ve faa
liyet tarzlajriyle üyelerine ödenecek yol gider
leri ve günlük ödenekler çalıştırılacak tüzükte 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kafbul edil
miştir. 

Madde 13. — Kurum gelirleri şunlardır : 
A) Her yıl Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 

îş ve İşçi Bulma Kurumuna yardım adiyle açı
lacak özel ıbölüme konulacak ödenek; 

B) Bir veya birkaç il ve belediyeyi içine 
alan gurup şubelerinin bölge sınırları dahilin
deki özel idare bütçelerine gelirlerinin % ya
rımı olarak konulacak ödeneklerle; bütçeleri 
yüz bin liradan iki milyon liraya kadar olan be
lediyelerce gelirlerinin yüzde yarımı ve bütçe
leri1 iki milyon lira ve daha fazla olan belediye
lerce gelirlerinin yüzde biri olarak bütçelerine 
konulacak ödenekler (îl ve belediye bütçelerin
de bu maksat için ayrılan ödenekler hiçbir su
retle başka bölüme aktarılamaz ve ilk altı ay 
içinde tahakkuk ettirilerek kurumun adına ve 
hesabına ödenir). 

C) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ya
pılacak bağışlar ve vasiyetler; 

D) Diğer çeşitli gelirler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Maded 16. — îş ve İşçi Bulma Kurumu Ge
nel Muhasebe, Atrırma. Eksiltme ve îhale ka
nunları hükümlerine ve Sayıştayın vize ve de
netlemesine bağlı değildir. 

Kurumun malları İcra ve îflâs ve Türk Ce
za kanunları bakımından Devlet malı hükmün
de olup alacakları da Devlet alacağı derecesin
de imtiyazlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

5.1950 O : 3 
İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

; ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümleri 
Bakanlar Kurulunca yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi b i t t i 

12. — Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 
3 300 000 lira ikrazına dair olan 4126 say ıh Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonla
rı raporları (1/222) [1] 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — İvedi
lik hakkında bir takririmiz var. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yoktur. 

Mad4elere geçilmesini kahul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

İvedilik hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki 12 numaralı «Erzurum, Erzin

can hakkındaki tasarının ivedilikle görüşülme-' 
sini arz ve teklif eylerim. 

Kütahya Milletvekili 
Alsım Gündüz 

BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle görü
şülmesini kabul edenler.. Etmiye'nler... ivedi
likle kafbul edilmiştir. 

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine (3 800 000) 
lira ikrazına dair olan 4126 sayılı Kanunun 

ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 22 Eylül 1941 tarihli ve 4126 
sayılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Birinci madde gereğince ikraz edilen para-

[1] 12 ye ek sayılı basmayazı tutanağın so-
i nundadır. 
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lar 1960 yılından başlamak üzere (50) yılda 
(50) şer taksitte faizsiz olarak Hazineye öde
nir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
01. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayır arkadaşlarım, Erzurum ve Erzincan be
lediyelerine 1942 de Hükümetin 3 milyon 300 
bin lira gibi büyük bir yardımı olmuştur. Bu 
yardımla neler yapıldığını bundan evvelki, ya
ni tasarı Komisyona gitmeden evvelki maruza
tımla birer birer açıklamıştım ve hepiniz maru
zatını üzerine şefkate gelmiş ve verdiğimiz takriri 
kabul buyurmuştunuz ve bu borcun affına var 
mistiniz, millî irade sâdır olmuştu. Bunu dü
zenlemek üzere komisyona iade buyurdunuz. Ko
misyon noktai nazarında ısrar etti ve yalnız beş 
yıllık bir değiştirme yaptılar. 

Sizler bilirsiniz ki, aziz arkadaşlar, bu iki 
il son yüz yıl içinde birkaç defa düşman işgaline 
düşmüş, depreme uğramıştır, tabiatin felâketin
den bu belediyeler çok zarar görmüştür. Hattâ 
Belediye reisinden mektup aldım, 1400 aileye 
bakıyorum diyor, binaenaleyh kendimizi toplıya 
bilmek için 20 sene kâfi değildir, kendimizi yir
mi senede toplamak imkânı yoktur diyor. Bu 
borcun affı için geçen müzakerede millî irade sâ
dır olmuştu. O müzakerede verdiğimiz önergeyi 
aynen okuyorum: 

Şüphesiz ki, yine rey ve karar Yüksek Mec 
lisinize aittir. 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimizin selâmeti uğrunda bütün var

lığını harcıyan ve her yüz yılda birkaç defa düş
man tarafndan yakılan ve yıkılan Erzurum'un, 
aziz Cumhuriyetimizin şerefi ile ve kendisinin fe
dakârlığı ile • mütenasip bir kalkınmaya mazhari
yeti ancak belediyesinin bu borçtan kurtarılma
sına bağlıdır. 

Tabiatin yüyük bir hışmına uğrayan Erzin
can ise bu parayı verecek durumda değildir. Bu 
sebepten Ötürü her iki belediyenin bu borçtan 
kurtarılmasını..» 

Bu birinci maddedir. 
« teberru olarak kabul edilmesini ve ka 

nunun bu şekilde yeniden düzenlenmek üzere ko
misyona geri verilmesini arz ve teklif eyleriz.» 

«Dört Milletvekili arkadaşımız» 

Başkan cevap veriyor: 
«Tasarı felâkete uğramış olan Erzincan ve 
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Erzurum belediyelerinin kalkınması hakkında 
yapılan istikrazın kırk senede ödenmesi hakkın
dadır. Kocagüney arkadaşımızın izah ettiği 
üzere önerge, muhtelif zamanlarda felâkete uğ
ramış bu belediyelere bu paranın bağışlanmasını 
istemektedir, önergeyi oyunuza sunuyorum; 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dik
kate alınmıştır.» Yani belediyelerin bu borçtan 
kurtarılmasını istemektedir. 

Millî iradeniz sâdır olmuştur. Fakat önerge 
Komisyona verilmiş, Komisyon noktai nadarmda 
ısrar ediyor. İrade Yüksek Heyetinizindir, 
Onun içindir ki, tasarının açık oya konulması 
için bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Zaten açık oya konulacaktır. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Komisyon ne 

diyor? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamanu) — Saym arkadaşlar Erzurum 
ve Erzincan belediyelerine vaktiyle Hazinece ikraz 
edilmiş olan üç milyon üç yüz bin liranın; iki 
milyon lirası Erzincan, ve bir milyon 300 bin li
rası da Erzurum Belediyesine aittir. Faizsiz 
olarak yirmi senede ve yirmi müsavi taksitte 
ödenmesi esası kabul edilmişti. İkraz yapıldığı 
tarihte. Fakat yirmi senede bu paraların yirmi 
taksitte ödenmesi bu belediyeler için ağır olaca
ğından ve mahallî mahiyetteki hizmetleri yap
mak hususunda bu belediyelerin büyük güçlüğe 
mâruz kalacağı göz önüne alınarak yirmi taksi-

j tin kırk taksite çıkarılması ve taksitleri ödeme 
tarihi de 1950 yılında başlamak üzere bir kanun 
tasarısı yüksek huzurunuza takdim edilmiş ve 
burada müzakeresi sırasında biraz evvel Gl. Veh
bi Kocagüney arkadaşımın beyan buyurdukları 
gibi, bu borçların tamamen affı hakkında bir 
önerge verilmiş ve bu önerge nazarı dikkate 
alınarak İçtüzüğümüz gereğince yeniden tetkik » 
edilmek üzere Bütçe Komisyonuna verilmişti. 
Yine İçtüzüğümüz gereğince, hepimizin malû
mudur, Komisyonlar nazarı dikkate alman öner
geler üzerinde bu Önergelere ittiba veya eski 
noktai nazarında ısrar etmekte muhayyer bulu
nuyorlar. Evvelâ şunu arzedeyim ki, Komisyo
numuz önergeyi ne reddetmiş ne de eski noktai 
nazarında ısrar etmiştir, İkisinin ortası bir yol 
tutmuştur. İkisinin ortası olan yol nedir? Bu 
borcu daha ziyade hafifletmektir. Bu belediye
lerin borçlarım öderken bu yüzden mahallî hiz-
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metlerinin; kljtsamasma mâni olacak surette tak
sitleri hafifletmeyi ve o suretle tertip yapmayı 
uygun görep*|k bunun için tamamen affı yoluna 
gitmemiz, jajksitleri hafifletme yolunu tercih 
etmiştir. Bijjnun sebebi şudur: Borçların affı 
yolunun tupülması borçların ödenmemesinde bir 
suimisal ıoh|r|;endişesi idi. (Doğru, doğru sesleri). 
Böyle adm&jnljborçların ödenmiyeceği, affedileceği 
telâkkisine |y|r vermeyi mahzurlu gördük. Mali
yenin bundjajiı sonra Belediyelere borç vermesine 
mâni olacak |)ir durum yaratacağından bunu be
lediyelerimizin menfaatine de aykırı bulduk. 

Bizim tasarıya verdiğimiz son şekil, borcun. 
ödenmeye taşlanması tarihi 10 sene sonradır. O 
ümit ve kanâatteyiz ki, 10 sene sonra bu beledi
yelerimiz borçlarını ödiyebilecek bir kalkınmaya 
yetişeceklerdir, sıkıntısız borçlarını ödiyebile-
ceklerdir. ] 

Bunuıılja da kalmadık, 40 taksiti de 50 ye 
çıkarttık. Şayet on sene sonraki durumlarının 
yine sıkıntılı bir halde kalacağını bir an için 
düşünsek şüphesiz o zamanın B. M. M. leri bu 
sıkıntılı durumun izalesi için bir çare düşüne
cektir. Herhalde bir borcun affı cihetine gi-
dilmesinin 
düşünerek 

daha mahzurlu bir yol olduğunu 
bunu kabul etmedik. Takdir yük

sek heyetijnflir. 

ÎHSAN^ pLGUN (Yozgad) — Muhterem 
arkdaaşlaıf; i Erzincan ve Erzurum belediyeleri
ne yapılar). jyardım, belki 100 - 200 senede bir 
memleketijnu, uğrıyacağı tabiî bir felâketin ne
ticesidir. VJDksa, böyle bir af ne gelecek nesil
lere kötü b|r örnek olur, ne de Devletçe bun
dan beklejn^n faydaların izalesine sebep olur. 
Çünkü bit [zelzelenin olması, binlerce vatanda
şın ölüp, jbfnlerce evin yıkılması gibi hâdiseler 
bir şehrinj t e hâttâ bir Devletin hayatında na
dir olan İallerdir. îşte bu yardım bu türlü bir 
felâketin (neticesi olarak verilmiş olduğu için, 
- velev bij* jborç için de olsa - bir maddi sıkıntı 
ve yükün yjüklenmesini caiz görmüyorum. Çün
kü bu belediyeler bu borcu bugünkji kısır büt
çeleriyle jel|i sene daha uzatılsa ve ne kadar 
daha hafifJetilse, ödeme • kabiliyetinden mah-
rumdurlaj*. Mâruzâtım budur. Affı cihetinin 
tercih ed|imesini yüksek heyetinizden dilerim. 

MUAMMER AL AK ANT. (Manisa) 
Arkadaşlar, bir devlet ve bir cemiyet kaide-
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sidir ki, bir cemiyetin içinde, muayyen bir kö
şesinde fevkalâde bir felâket olduğu zaman, 
bu fevkalâde felâketi bütün cemiyet paylaşır. 
Bu, hukuku âmmede birçok tatbikata esas 
olan bir kaidedir. Şimdi bu vilâyetler uzun za
mandan beri görülmemiş bir felâket geldiği 
zaman bu felâketin mümkün olduğu kadar 
tahfifi cihetine gitmek bütün Türk Cemiyeti 
üzerine düşen bir vazifedir. Nihayet Devlet de 
bir milletin kanuni teşekkülü olduğuna göre» 
Devlet Hazinesinden bu hususa yapılacak yardım 
bütün millete şâmil bir yardımdır. Bunun için 
ben, vâki olan teklifin kabul edilerek belediye
lerin bu fevkalâde felâketler karşısında duçar 
oldukları borçtan kurtulmalarının yerinde ola
cağı kanaatindeyim. 

Bu münasebetle bir noktayı belirtmek isti
yorum. Bu ve buna mümasil Şark vilâyetlerine 
ait kanunlar Bütçe Komisyonunda mevzuuba-
his olduğu zaman, bilmiyorum kimdir, bir Mu
halif milletvekili buna itiraz etmiş. Bu şahsi bir 
itiraz olabilir. Çünkü hepiniz bilirsiniz ki komis
yonda bulunan üyeler orada komisyonun bir 
ferdi olarak bulunurlar, ve parti mümessili ola
rak bulunmazlar. Fakat bu milletvekilinin ora
daki itirazı matbuatta muhalefet diye geçmiştir. 
Muhalefet deyince, evvelce de arzettim, teamül 
olarak Meclisde en büyük parti grupuna atfe
dilmesi icabeder. İngiltere'de Muhalefet dendi
ği zaman akla Muhafazakâr Partisi, İngiltere 'de 
Muhalefet Partisi Lideri deyince akla Çörçil ge
lir. 

Avrupa gazetelerine atfı nazar edecek olur
sanız, görürsünüz ki Türkiye'de muhalefet de
yince Demokrat Parti anlaşılır, Muhalefet Lide
ri deyince Celâl Bayar anlaşılır. 

Şimdi bu söz Muhalefete atfedilmiştir, halbu
ki Demokrat Part i memleket içinde bölümler 
yapılmasına taraftar değildir. Herkesin aynı 
hakkı ve imtiyazı haiz olmasını ister. Bütün bir 
vatandaş ve 20 milyonluk mütecanis bir kütle
yi ihtiva eden müttehid bir millet görmek isti
yoruz. 

Onun için Şark vilâyetlerine, vâki yardımla
ra Muhalefet tarafından itiraz olduğu şeklinde
ki zehabın tashihini istiyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğimiz sebeplerden ötürü bu iki beledi-
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yeye bu borcun bağışlanmasını arz ve teklif ey
leriz. 
Erzurum Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Vehbi Kocagüney Z. Ağca 
Erzurum Milletvekili Erzincan Milletvekili 

S. Aîtuğ . E. Bayındır 

Yüksek Başkanlığa 
Esbabı mucibesini arkadaşlar söylediler. Bu 

parayı ödetmek için elli sene beklemektense 
affetmek daha yerinde olur, binaenaleyh affını 
teklif ederiz. 

Yozgad Milletvekili Van Milletvekili 
Sırrı tçÖz İbrahim Arvas 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF

FER AKALIN (Kastamonu) — Sayın arkadaş
lar huzurunuzu fazla işgal edecek değilim. Yal
nız bir noktayı yeniden belirtmeyi yerinde bu
luyorum. 

Af yoluna gidilmemesini biraz evvel arzettim, 
af edilmemesi Hazinenin behemehal bu üç mil-' 
yon 300 bin lirayı almak, bu paranın nimetinden 
vareste kalmamak gibi bir şey değildir. Çünkü 
bu parayı 50 yılda almak hakikatta sembolik 
bir şeydir, affa yakın bir şeydir. Bu itibarla af 
yoluna gidilmemesinin yegâne sebebinin pren-
sipe olan bağlılıktan ileri geldiğini ve esaslı 
bir prensip ve sisteme dayandığını huzurunuzda 
tekrar arzediyorum. 

Sonra arkadaşlarımız asırlar boyunca nadi
ren tesadüf edilen bir hâdiseden, Erzincan'dan 
bahsettiler, iş Erzurum'a da gitmektedir. Erzin
can vaziyetinin misal olması bunun arkasın
dan Erzurum'u daha sonra da Hazineye borçlu 
diğer belediyeleri getirecektir, birisini kaimi 
ettikten sonra diğerlerini mütalâa etmemenin 
mânası kalmaz. 10 sene sonra bu borçlar öden
meye başlandığı zaman bu belediyelerin taksit
leri ödeme hususunda güçlüklere düştükleri 
takdirde vaziyet o zaman yeniden tedbirlene-
bilir. 

Binaenaleyh affı yoluna gitmeyi uygun gör
medik. 

BAŞKAN — Saat 18 den sonra bütçenin gö
rüşülmesi kararlaştırılmıştı. Saat 18 e geldiği 
için bu görüşmeyi keseceğiz. (Kâfi kâfi sesleri) 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlar, iki noktayı tekrar ede
yim .- Verdiğimiz takrir iki noktayı ihtiva edi-
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i yor. Birisi affı diğeri de buna nazaran düzelt-
| me için komisyona verilmesi af buyurmuştunuz* 
| millî irade sâdır olmuştu. Hâkimiyet bilâkaydü 

şart sizindir. 
BAŞKAN — Sayın General Meclisçe dikkate 

alınan önergeler kesbi katiyet etmiş hususlar 
değildir. Komisyon onu müzakere eder, 'eski fik
rinde ısrar ederse gelir Meclise arzeder, Meclis 
kanaatini izhar eder. Onun için katî olarak ka
bul edilmiş bir takrir mevzuubahis değildir. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
Sayın arkadaşlar, Erzurum ve Erzincan'dan g€-
lip geçenler, her zaman, halimizi görüp acnnış-
lardır. Size Sayın lııcedayı'nın Bakan iken bana 
söylediği bir sözünü ifade etmek isterim. 

«Kurtuluştan beri 27 yıl geçmiştir. Erzu
rum'un her tarafını gezdim. Fakat binalarının 
daha kapısı yapılmamış, çatısı örtülmemiş olan
lar var» «Bu evlere rastladığımda yüreğim 
sızladı» inanın, bu, böyledir. 

Geçen senenin Ekim ayında bir sel geldi. 
dört mahallenin evlerinin alt katlarının varı
nı yoğunu aldı gitti. Belediye ,de yarım milyon 
lira tamirat karşısında kaldı. Bunun için bele
diyemizin, hesap ettim, her sene 30 bin lira 
vermesi lâzımdır. Ne Erzurum 30 bin lira ne de 
Erzincan 40 bin lira verebilir. Doğuda göğsünü 
her zaman siper eden ve etmeye hazır olan bu 
iki vilâyet belediyelerine şefkatinizi çekiyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
Yalnız arkadaşlarımdan sözlerini ihtisar et

melerini rica ederim. Çünkü saat 18 de bütçe
ye geçeceğiz. (İki dakika geçti sesleri) 

Evet geçti fakat bir iki dakika da müsamaha 
payı vardır. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Erzincan ve Erzurum Bele
diyelerinin Hazineye olan borçlarının tecili me
selesiyle karşı karşıyayız. Bu mevzuda takdir 
hiç şüphesiz Yüksek Heyetinizindir. Heyetiniz 
arzu ettiği takdirde bu borçları affedebilir. Ar
zu ettiği takdirde borcu takdir ettiği şekilde 
tecil edebilir. 

Bunlar biraz güç meselelerdir. Arkadaşlar 
I hissiyatı mevzuubahis ettiler. Hakikaten benim 
! vaziyetim de güç, Maliye Vekili olarak çok güç. 
\r Karşınızda daima sizin hoşunuza gidebilecek 
| tekliflerin haricinde ve bunların aleyhinde ko

nuşmak durumuna düşüyorum. Fakat bu endişe, 
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istikbalde Hareketimizi de bir esasa istinat ettir
mek endişemden doğuyor. 

Arkadaşlar, size sarahatle ifade etmek iste
rim ki; biz ijüçbir zaman Erzincan ve Erzurum 
Belediyelerinle verilmiş olan bu üç milyon lira
nın peşinde^ koşmuyoruz. Bunu sarahaten tek
rar ifade eljntek isterim. Bizde, bir menfaati Ha
zine zihniybtjiyle, bu belediyelerden bu üç mil
yon lirayı almak fikri yoktur. 

Fakat, flitçe Komisyonu Mazbata Muharriri 
arkadaşımızla da belirttiği gibi, burada bir pren
sip meselemi !• vardır. Haklı olarak- bu prensipi 
muhafaza ejtıŞıeye çalışmak vazifemizdir. Son za
manlarda t&rşılaştığımız temayüller, af yolu
nun zorlandığı merkezindedir. Bunlar fena mi
saller verebilir. 

Arkadaşlar, bugün biz onlara bu semahati 
gösterebiliriz^ • fakat yarın arkasından durulamı-
yacak kadara tesirler karşısında kalırız. Bu iti
barla biz p^ensipimizi bozmıyalım, ve yine bele
diyelere dej böyle bir külfet tahmil etmiyelim.. 
Esasen bu| ^taksit 40 - 50 seneye çıkmıştır.. 
Ben burada muayyen bir prensipi müdafaa için 
çalışıyorum» Yoksa Hazinenin menfaati bahis 
mevzuu değildir. Bu şekilde kanunun kabul edil
mesini rica s ediyorum. 

RAUF p^YINDIR (Erzincan) — Efendim 
bu kanun ıjnueibinee alınması lâzımgelen taksit
lerin yani £0 seneye kadar taksitlerin alınacağı 
sırada ben (belediye başkanı idim. Seneye düşen 
para yüz biri lira idi. Fakat biz bu taksiti nasıl 
olsa veremiyeceğimizi bildiğimiz için bu iş sene
den seneye (devam etti durdu ve Hükümetçe alı
nan kararlarla bugüne kadar geldi. 

Şimdi hesap ediyorum. 50 seneye taksim etti
ğimiz zamajni bir seneye düşen miktar kırk bin 
lira tutuyoj\ 60 seneye taksim edildiği takdirde 
otuz beş biri lira gibi bir yekûn tutar bugün 
Erzincan Efeîediyesinin bütçesi iki yüz kırk bin 
liradır. Bu! iniktar bütçesi olan bir belediyenin 
yarın bütçesinin kaç yüz bin lira olacağı bilin
miyor. 15 sene' sonra alacağımız vaziyet bu borcu 
ödiyebilecek vaziyette olup olmıyacağımızı bil
miyoruz. Şinidi yarın bizim kalacağımız vaziyet 
bu parayı p.ml olsa affettirmek olduğu için rica 
ederim bu jpferayı affetmek .tarafına gidelim ve 
verilen önemeyi kabul edelim. 

BAŞK4K — ibrahim Arvas. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, Erzincan, hepinizin malûmu olduğu 
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üzere baştanbaşa yıkılmıştı. Böyle, yıkıdan bir 
memleket için prensip olur mu rica ederim. Hal ve 
vakti yerinde olur, ödeme kabiliyeti olur da o 
zaman prensipten bahsedilir. Fakat hepsi muh
taç, hepsi aç, böyle bir memleket için prensip 
olmaz. Maliye Bakanımızdan rica ederim bunu 
ileri sürmesinler. Zaten Meclis bunu evvelce af-
fetmişti, bunu şimdi bir prensipe bağlamayı. 
Meclisin atıfetiyle kabili telif görmüyorum. 

BA.ŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Erzincan Milletvekili Rauf Bayındır ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okudu) 
(Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz ve Van Mil

letvekili İbrahim Arvas 'm önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — îki önerge de aynı mahiyette
dir, bu borcun affını istihdaf ediyor. Bu öner
geleri dikkate alanlar.. Aksini reye koyuyorum: 
Dikkate almıyanlar.. Dikkate alınmıştır. (Al
kışlar) Komisyona seriyoruz. 

13. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/618) 

A) İçişleri Bakanlığı Bütçesi 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

C) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — İçişleri Bütçesinden başlıyarak 
bütçenin görüşülmesine devam ediyoruz. 

Söz Kemal. Zeytinoğlu'nundur. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim benim muhterem İçişleri Bakanından bâzı 
suallerim olacaktır, bun1 ar hakkında tenvir edil-
mekliğimi rica ederim. İller Bankasının da işti
raki bulunan bir «llsu» şirketi vardır. Bu. şirke
tin sermayesi ne kadardır? Sermayesinin ne ka
darı İller Bankasınmdır, diğer kısmı şahısların 
ise kaç ortağı vardır? Ortakları kimlerdir, bun
ların lehine % de nispetleri ne kadardır? 

Bu şirket şimdiye kadar İller Bankasından 
kaç milyon liralık iş almıştır; 1948-1949 daki 
bilançolarında kâr miktarları ne kadardır? Bu 
şirketin murakabesi ne şekilde yapılmaktadır ve 
kimler tarafından yapılmaktadır? 

Bir de il ve ilçelerde yapılması düşünülen su, 
elektrik ve sairenin projeleri ne seki"de yapıl
makta ve tetkikleri nerede yaptırılmaktadır? 

Cevap istiyorum. 
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BAŞKAN —• Başka söz istiyen yoktur, söz ! 

İçişleri Bakanınmdır. 
İÇİŞLERİ 'BAKANI EMİN ERİŞİRĞIL 

(Zonguldak) —• Sayın arkadaşımın sorularına 
cevabımı arzediyor um. 

Çimento boru. yapmak için bir mühendis pa
tent almış. Çimento buraya ihtiyaç gören İller 
Bankasının, kendi tüzüğü ahkâmına göre limi
tet şirketi kurmak üzere aldığı karardan son
ra % 80 i İller Bankası sermayesiyle, % 20 si de 
bu mühendis ve arkadaşlarının koyduğu para 
ile tlsu adında bir şirket kurulmuş. Bu şirket 
hakkında türlü yönden şikâyetler vâki olduğu | 
için sayın »elefim üç mülkiye müfettişini bu şir- j 
ketin ve umumiyetle İller Bankasının muamelâ
tını teftişe memur etmiş. Ben Bakan olduğum 
zaman hu üç müfettiş arkadaşımızın verdiği ra
porla karşı karşıya kaldım. Rapor bir idari, bir-
do hukuki icapları vardı. İdari icabını kendi 
takdirime göre yaptım ; hukuki icabını da yap
mak üzere, banka müstakil müessese olduğu 
için, raporu bankaya gönderdim. Şirketin ser
mayesi 300 bin liradır. 

Arzettiğim sermayenin % 80 i bankanındı'-. 
Aldığı iş miktarı 2 294 000 dir. Bilançosu he
nüz İller Bankasına tevdi edilmemiştir. Bu şir
ket faydalı mıdır?. Değil midir 1 Bu; yaptığı 
işlerle ölçülür. Bâzı valiler köy su yollan için 
bu şirketten çimento borular almışlar ve boru
lar hakkında takdir edici ifadeleri ihtiva eden 
mketuplar vermişlerdir 

Şimdi arkadaşımın bahsettiği kasabalarda 
yapılan su ve elektrik işlerine intikal ediyo. 
[•um. Şimdiye kadar 1949 senesinde 49,5 milyon 
liralık elektrik ve su işleri ihale edilmiştir. Bu
nun karşılığı 1949 başına kadar, Yüksek Mec
lisin eıkradığı kanım gereğince, fondan tera
küm etmiş olan 17 milyon lira ile 1949 ve 1950 
senelerinde gerek fondan ve gerek İller Bankasının 
kendi kaynaklarından alacağı paradır. Yüksek 
heyetin malûmudur ki, Fon Kanunu çıktıktan 
soma Bakanlık bir talimatname yapmıştır. Bu 
talimatnameye göre, fondan istifade etmek için 
bir belediyenin evvel emirde su ve elektrik 
projesini yapmış olması, kendisinin istikraz 
kabiliyetine göre İller Bankasından alacağı pa
ranın muamelesinin tekemmül ettirmiş bulun
ması lâzımdır. Ancak bu zamandır ki, fondan 
para tahsis edebilir. Biz bu kaideye tamamen 
riayet ettik. | 
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1950 senesi sonuna kadar banka veya bele

diyeler 49 milyon liralık ihale yaptıktan sonra 
elimizde birçok kasabaların daha elektrik VÜ 
su projeleri kaldı. Ağustos ayında beş senelik 
bonolarla tediye edilmek üzere bunları ihaleye 
çıkardık, ihalenin 27 Ocak ayında müddeti bit
ti. Su için 9 firma elektrik için 14 firma iştira* 
etti İller Bankası İdare Meclisi su için iştirak 
eden firmalardan hem inşaatı, hem de boruyu 
teklif eden firmaların tekliflerini uygun gör
medi. Fakat boru teklif eden firmalarla müza
kereye girişmek kabil okluğu kanaatine vardık. 

Elektrike gelince; elektrik için t âl ip olan. 
14 firmadan şartnameye uygun olmıyan teklif
lerde bulunanları çıkardıktan sonra geriye dört 
yabancı sermayeye dayanan firma kalıyordu. 

İller Bankası Bakanlığa yaptığı müracaatla 
bütün bunları hikâye ettikten sonra şu nokta
ları teklif etti; 

Suyun borusunu hariçten almalıdır, fakat 
inşaatın peşin para ile yapılması belediyelerin 
menfaati iktkasıdır. 

Elektriğe gelince : Bunun hem inşaatını hem 
malzemesini teklif eden müesseselerle müzake
re kabildir. Yalnız ihalenin yapılabilmesi için, 
taliplerin finansman için yaptıkları tekliflerin 
kabulü lâzımgeliyordu. Bu tekliflerde bonoların 
Hazine kefaleti altına alınması. Döviz transferi
nin yani bonoların müddeti gelince döviz çıkarma 
hususundaki müsaadenin sarahaten yazılmasını 
kabul etmek iktiza ediyordu 

Birinci şart aııcak bir kanunla mümkün ola
cağı için, bu hususta hazırladığımız kanun tekli
fini Yüksek Meclise takdim etttik. Tasarı şimdi 
Bütçe Komisyonunun tctkikına a'.rzedilmiştir. Bu 
tahakkuk eder ise, bir yıl zarfında elli bin, nüfu
su 50 İlinden aşağı :ol.an kasaba]anın iz için 90 mil
yon liralık su ve elektrik tesisini ihale etmiş ve 
inşaatına da başlatm ıs olacağız. 

Takdir edersiniz ki, bir yılda nüfusu elli bin
den aşağı olan kasabalarımıza 90 milyon liralık 
yardım yapılması Türkiye imar tarihinde görül
memiştir. 

Diğer bir noktadan da bu ihale ehemmiyetli
dir. İller Bankacının bu defa toptan yapacağı 
bu ihalelerde yabancı sermaye ile münasebet tesis 
etmiş oluyor. Kasabalarımızın hakikî ihtiyaçla
rı karşısında, temenni ederiz ki, bu münasebet ge
niş bir surette gelişsin ve kasabalarımızın biran 
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evvel imarı! mümkün bulunsun. Bu muvaffaki
yeti evvelâ İller Bankasını kurmak hususunda 
sayın seleflerimin yaptığı hizmete ikinci derece
de Fon Kabljmunu çıkarmak suretiyle belediye
lerimize büyük yardım sayılan yüksek Meclise ve 
benden evvelki sayın arkadaşlarımın bu parayı 
teraküm ettirmek hususundaki itinalarına borç
luyuz. Benim yaptığım, sadece, su ve elektrik 
projelerini i hazırlatmak hususunda belediyeleri 
teşvikten Ijaşka bir şey değildir 

BAŞKAN — Sorular var. 
NAZIMJ POROY (Tokad) — Bendenizin su

alim nahiyi müdürleri hakkındadır. 
Çoğu çpk kıymetli memurlarımızdandır. Ta

nıdıklarımdan bâzı nahiye müdürlerinin, kadro
larının bir türlü yapılmaması dolayısiyle, terfide 
birtakmı zorluklarla karşılaştıklarını duydum. 
hakikaten bunlardan bâzılarının muhterem Ve-
kâletinizceı memuriyete alınmalar hakkında vu-
kubulan dalâletlerim esnasında gerek sizden, ge
rek seleflerinizden, nahiye müdürleri hakkında 
bir şey yapılamıyor, bunların durumları müş
küldür, sökünü duydum. Bu iş böyle sürükle
nip gidiyor, bu hususta ne düşündüğünüzü an
lamak istiyorum. Ne yapacaksınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞİRGÎL (De
vamla) — jSaym Nazım Poroy arkadaşımızın İl
ler Kanunu çıkmazdan evvelki vaziyette tama-
miyle hakları vardı. İller Kanunu nahiye müdü
rünün maaş itibariyle terfilerini sağlamıştır. Yal
nız bu sene bütçe yapılırken Bakanlar Kurulu bâ
zı prensiplier kabul etti. Bunlardan biri de yeni 
teşkilât yapmamak ve memur maaşlarına yeni
den zam yapılmamasıdır. Hukuki ve kanuni 
noktadan jfüks-ek Meclisin kabul ettiği İller Ka
nunu bu i arkadaşlarımızın terfihi imkânını 
vermiştir. JAncak bütçe tedbiri bahis mevzuudur. 
Kısa zamajnda Hükümetin alacağı bütçe tedbi
riyle bucak müdürlerimizi terfik edeceğimizden 
şüphe etmiyorum. 

BAŞKAN — Halid Onaran. 
HALİÖ ONARAN (Muş) — llsu Şirketinin, 

çimentodaki boru yapmak sanatını bilen iki 
vatandaş parafından, 300 bin lira sermayeli ve 
% 80 Bankadan % 20 si de bu arkadaşlar tara
fından köüujlmak üzere teşekkül ettiğini buyur
dunuz. Halbuki, bunların mütaahhitleri, bütün 
kasaba ve! şehirlerin su ve elektrik projelerini 
tanzime memur müteahhitlerden mürekkeptir. 
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Yani illerin ve kasabaların su ve elektrik pro-
zelerine banka vasıtasiyle bu mühendislere yap
tırmaktadır. Bu mühendislerin elinden iş çıkar
manın imkânı yoktur. Banka müdiranı çok na
zik arkadaşlardır. Bizi dinliyorlar, hüsnükabul 
gösteriyorlar, fakat bu mühendisler üzerinde 
müessir olamıyorlar. İşlerimiz sürüncemede ka
lıyor. 

Bizim Muş Vilâyetinin projeleri için iki se
nedir. uğraşıyoruz. Henüz ancak iki tanesini 
alabildik, üç tanesi duruyor. Eğer bu, llsu Şir
keti bankanın malı ise, rica ederim banka bunu 
yaptırsın. Bunlara müessir olsun. Çektiğimiz sı
kıntıların haddipayanı yoktur. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞİRĞÎL 
(Zonguldak) — Efendim, benim bildiğime göre 
projeler tıpkı, diğer tesisat gibi münakaşaya 
vazedilir serbest mimarlar, mühendisler gelir 
talip olurlar, kim en az ve en uygun şeraiti gös
terirse ona ihale edilir. Gazetelerde her gün bu 
türlü ilânları görüyorsunuz. Benim bildiğim bu
dur. Yoksa llsuyu ne inşaatta, ne tesisde nede 
projede asla bir inhisar ve bir imtiyaz tanınma
sına ihtimal yoktur. Eğer böyle bir şey mevcut 
ise derhal buna teşebbüs edenleri mesul tutarım. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim; muhterem Bakanın beyan buyurdukları 
bahis mevzuu köprüden Erzincan'ın muhtaç ol
duğu içme suyu geçebilecek mi?... 

İÇİŞLERİ BAKANI (Devamla) — Erzin
can'm içme suyu bizim en ehemmiyetli konula
rımızdan biridir. Gerek bono ile ihale olunsun, ge
rek olmasın Erzincan suyuna ilkbaharda ihale
ye çalışacağız. 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Ben 
bir ricada bulunacağım. 27 Aralıkta ihale edil
dikten sonra bir boru meselesi işi için geri bıra
kıldı deniyor. Bir kanun çıkarıp döviz meselesi 
ilemi halledilecektir? Yoksa bir boru imali işi 
vardır da, boru kısmını ayrı düşünelim, boru 
iyi yapılmadığı için mi bu inşaat geri bırakıl
mıştır? Ben iyi anlamadım. 

İÇİŞLERİ BAKANI (Devamla) — 27 Ara
lık teklifler geldi. Teklifler; Fransızca, İngilizce, 
Almanca, İtalyanca olduğu için evvelâ tercüme 
lzımdı, sonra idare meselesine arzolunacak mu
kayeseler yapmak icabediyordu. Evvelâ tercüme
ler yapıldı bundan sonra teknik boru mukayese 
cetvellerini hazırladı sonra su işi için teklifte 
bulunan firmalar mümessilleri idare meclisine 
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çağırıldı hepsinin huzurunda bütün teklifleri 
okundu. Bütün firmalar birbirinin tekliflerin
den haberdar olduktan sonra son teklifleri için 
vakit bırakıldı. Elektrik için yine mukayeseler 
yapıldı şartname hükmüne uymıyanlar bir ta
rafa bırakıldıktan sonra mütebakilerine: Hükü
met, sizin tediye şartları hakkındaki teklifleri
nizi kabul ederse daha aşağı ne teklif yapabi
lirsiniz? Diye îller Bankasınca kendilerine mek
tuplar yazıldı ve Şubat sonuna kadar vakit bı
raktı. Binaenaleyh, ne su ne elektrik henüz ihale 
olunmamıştır. İhalenin olabilmesi için esasen 
onların finansman şeraitinin bizce kabulü lâ
zımdı. Bunu kabul edebilmek için de Yüksek 
Meclise teklif ettiğimiz kanunun çıkması lâ
zımdır. 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Bir ri
cada bulunacağım: 

Üç sene evvel Altıntaş ilçesi için elektrik ve 
su meselesi kabul buyurulmuştu. Bugün orası 
bir toprak yığınından ibarettir, hiçbir imar gör
memiştir. Bu ilçenin imar plânının yapılması ve 
elektrik ve su tesisatının yaptırılması hakkın
da süratle emir verilecek midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞİRGİL (De
vamla) — Arzedeyim; imar; elektrik ve su hak
kında projeye yapmak için fondan para vermek 
prensipimiz iktizasındandır. Altmtaşı bilmiyo
rum, eğer verilmemişse derhal emir veririm. 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Te
şekkür ederim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muamelesi 
tekemmül etmiş ve illerce ilce olması teklif edil
miş olan yerler için Bakanlığın bir kanun tek
lifi varmıdır? Bu hususta ne düşünülüyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERÎŞlRGİL 
(Devamla) — Arzettiğim gibi, bütçeyi yapar
ken Hükümet prensip olarak hiçbir yeni teş
kilât yapmamaya karar vermişti. Binaenaleyh 
bu karar iktizası olarak bütçeye bunun için pa
ra konmamıştır. Yalnız arkadaşlarıma bir nok
tayı arzetmek isterim. Bâzı arkadaşlarımız ge
çenlerde mülki taksimatı bahismevzuu ettiler. 
Türkiye mülki taksimatının muhakkak düzel
meye ihtiyacı vardır. Çünkü 25 sene evvel ya
pılmış olan bu taksimattan sonra; yol ve şimen
difer vaziyetleri köylünün alış veriş ettiği yer
leri değiştirmiştir. Benim bu hususta yapacağım 
iş, yapılacak işleri hazırlamak ve 1950 seçimin
den sonra toplanacak B. M. Meclisinde mesul 
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arkadaşıma bunu tevdi etmek ve kendisinden 
Meclisin ilk toplantılarında bunu çıkarmasını 
rica etmektir. 

BAŞKAN — Ziya Geboloğlu 
ZIYA GEBOLOĞLU (Bitlis) — Benim sor

mak istediğim şeyi Çumralı arkadaşım sordu, 
cevap da verildi. 

ALİ RIZA ARI (istanbul) — Bu su mevzu
unda 71 yerde su tesisatı yapmak için 90 mil
yon liralık bir tahsisatın düşünülmekte olduğu
nu ifade buyurdunuz. Acaba bu demir boru dı
şardan getirildiği zaman hangi şartlar altında 
ve ne gibi bir avantaj görülmüştür ki dışardan 
gelmesi tercih edilmiştir?. Bu bir 

İkincisi, Karabük tesisatımız boru yapacak 
vaziyettedir ve tesisatımız vardır, fazla pik is
tihsal etmektedir. Piki ucuza satmakta ve bo
ruyu pahalıya satın almaktayız. Acaba milyon
lara mal olan bu işi, Karabük'teki tesisi ıslah 
etmek suretiyle orada yaptırmak, memleket 
menfaatine daha uygun değil mi? 

Şimdi mevzuubahis olan firmaya ihale edi
len miktar 15 küsur milyonluktur. Halbuki bu
nu kendi memleketimizde yapmak ve satmak 
mecburiyetindeyiz. Acaba bunu kendi memle
ketimiz dâhilinde yapmak imkânını düşündük 
mü? 

3. Bu borulardan maada boru aksamı de
nen parçaların tutarı on bin ton tahmin olun
maktadır. Bunların da aynı veçhile hariçten ge
tirtileceğini öğrenmekteyiz. Bu takdirde, bizim 
memleketimizde bu aksamı yapan, fabrikalar ve 
atelyelerin hali ve işçilerin durumları ne ola
caktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL (De
vamla) — Arkadaşım söylediğim rakamları 
zannediyorum, yanlış anlamışlardır. Ben, 90 
milyon liralık su borusu ihale edilecek demedim. 
Bu miktar paranın içinde su ve elektrik dâhildir. 

İkinci husus; arkadaşım Karabük fabrikala
rının vaziyetini benim gibi gayet iyi bilirler; bo
ru imali hususundaki noksanları da iyi bilirler. 
İller Bankası, kendi içtüzüğüne göre, boru fab
rikası yapmak salâhiyetini haiz değildir. Ancak 
bu hususta İller Bankası Sümerbank ile müza
kere halindedir. Karabük muhtaç olduğumuz 
boruyu temin ettiği zaman elbette harice boru 
sipariş etmiyeceğiz. 

Fakat ben fabrikamız bu hale eglinciye ka-
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dar nüfusu | 4l i binden az olan kasabalaruı su 
ve elektrik It&isatmı yaptıramıyacağız, bunu ar
kadaşım kalıll eder mi? 

Boru akjsamınm yerli atölyelerde yapılması 
işine gelinçi iller Bankası bunun için kabil ola
nı yapaeaktp. 

Gl. VEÇBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
1945 te teşekkül eden iki kazamız var, Şenkaya 
ve Tekman. | Birisinde kaymakam evi yoktur. Di
ğerinde Hüfcfmet konağı. Tekman da bir ahırın 
üstünde oturduklarını gördüm. Bunun bir çare
sinin bulunmasını rica etmiştim. Bu ihtiyaçların 
bu sene gidjerilmesine imkân var mıdır? 

ÎÇİŞLEİ1 BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎL 
(Devamla) i-~ Hükümet konakları inşaatının 
parası Malij^ Bütçesine konur; Bayındırlık Ba
kanlığı da bu binaları yapar. 

Bayındırlık, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları 
Hükümet Hojjıağı olmıyan ilçelerin Hükümet 
konağı için! beş seneye inkisam etmiş bir prog
ram hazırlamışlardır. Program Maliye Bakan-
lığmdadır. |Sfaliye Bakanlığı imkân gördükçe 
bunu tahaljkjuk ettirmektedir, içişleri Bakan
lığına taalluk eden tarafı yoktur. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sayın 
Bakanın çok derin ve yüksek görüşlerinden bir 
şeyi daha öğrenmek isterim, müsaadeleriyle. 

Bâzı bucaklarımız var. Şayanı şükrandır ki 
bunların nüfûsları çok artmış bulunmaktadır. 
Beş altı bini olmuştur. Âdeta bir kasaba kadar. 
Bunlar, ruzujmerre ihtiyaçları için ya vilâyet 
merkezlerinle [ yahut da ilce merkezlerine saat
lerce yol tej>$rek gidip geliyorlar. Acaba bunla
rın oradaki) içtimai varlıklarını takviye için 
bucak teşkiWtlarma bir nüfus memuru, bir tapu 
memuru ilâv^ etmek kabil değil midir? Demiyo
rum ki nüfjnşları artmıştır, hemen ilce yapalım 
Yalnız bunjajpın ruzumerre işlerini teshil için. 

Î Ç Î Ş L I ^ Î BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎL 
(Devamla) j-f Bucakların nüfus memuru ihtiya
cını karşilâinkk için bir plân yaptık. Buna göre 
iki bucağa, üç bucağa seyyar, memur kullana
cağız. 

Onun iç|n nüfus işinde mümkün olanı yap
maktayız ve yapacağız. 

Tapu işij Adalet Bakanlığının Bütçesine ve 
kadrosuna; j;#!allûk eder. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Şu hal
de sayın Basanca aeaba imkân yok mudur: Bu 
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bucakları birbiri ile birleştirip böyle seyyar 
teşkilât vücuda getirmektense, onların yakının
da bulunan ilçedeki, ildeki nüfus memurunu 
oraya gönderip, bu kayıt muamelelerim yaptır
mak? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎL 
(Devamla) — Esasen arzetmek istediğim taraf 
budur. Rize'de bunu tatbik ettik, muvaffak ol
duk. Diğerlerinde de bunu tatbik etmeye çalı
şıyoruz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — îller îdaresi Ka
nunu yapılırken kanunda bucak tapu ve nüfus 
memurlarının nazarı dikkate alınması lâzım idi. 
Na'hiye müdürlerinin yegâne sıkıntısı kâtip bu
lunmamasıdır. Eğer nahiyede kâtip veya ona 
vekâlet edebilecek /birisi bulunmuş, olsaydı, pos
tadan gelen resmî evrak ve saire açılarak buna 
benzer işler yapılacaktı. Binaenaleyh na'hiye 
müdürünün en büyük ıstırabı kâtibin kadroda 
bulunmamasıdır. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎL 
(Zonguldak) — Üç sene evvel nahiye kâtiple
rini Yüksek Meclis ilga etmiştir. Binaenaleyh 
Yüksek Meclis ilga ettiği için ve her nevi teş
kilât yapmamayı Hükümet de prensip olarak 
kabul ettiğinden maatteessüf benim tarafımdan 
'bir şey yapmak kabil olamamaktadır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçirmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

îçîşleri Bütçesi : 

B. Lira 
101 Bakan Ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
201 Aylıklar 14 003 700 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 770 160 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 22 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 

tercümanların ücretleri 24 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar-

.dimlar 1 319 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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3666 sayılı Kanunun 5 n'ci mad
desi gereğince ödenecek yahancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 neü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
•maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsili ödeneği 
(BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez (büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İ l ler 1>üro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ye giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 
Giyece'kler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar yiderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel müfettişlikler giderleri 
BAŞKAN. — Kabul edilmiştir. 
Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nüfus işleri 
BAŞKAN. — Kabul edilmiştir. 
Seçim giderleri 3 
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Lira 

3 000 

13 900 

809 000 

057 300 

66 800 

314 000 

52 250 

495 000 

110 000 

15 000 

985 202 

30 000 

5 501 

1 

10 000 

78 100 

000 000 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, 
418 nci bölüm hakkında maruzatta bulunacağım. 

1950 O : 3 
Bu madde seçim giderlerine nıütaalliktir. Biz 
seçim giderlerini Komisyonda İçişleri Bütçesin
de kabul ettiğimiz vakit henüz Seçim Kanunu 
huzurunuzda görüşülmüş ve konuşulmuş değildi. 
Halbuki birinci ve ikinci müzakeresi yapıldı ve 
son şeklini aldı. Kabul buyurduğunuz bu ka
nunun 166 ncı maddesinde: 

«Seçim giderleri Genel Bütçeden ödenir. Bu
nun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Büt
çesindeki özel bölüme konur» hükmünü tesis et 
miş bulunuyor. Bu maddenin mütaakıp fıkrala
rında da: 

«Seçim işleri için mahallerinde yapılması lâ-
zımgelen masrafların ita âmiri il ve ilce seçim 
kurulları başkanları olup» tahakkuk işlemleri 
Cumhuriyet savcıları tarafından yapılır» denil
mektedir. Bu itibarla bu bölümdeki (3) milyon 
liradan (230 000) lirasının seçim defterlerinin 
hazırlanması için bu bölümde bırakılıp gerisinin 
yani (2 770 000) liranın Adalet Bakanlığı Büt
çesinde yeniden açılacak 420 nci bölüme geçiril
mesi lüzumunu yüksek takdirinize arzederim. 
Adalet Bakanlığı Bütçesinde açılacak bölümün 
unvanı da şu olacak: «Milletvekilleri seçimi gi
derleri», İçişleri Bütçesinde yalnız 230 bin lira 
kalacaktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — İçişleri Bütüesindeki bu bölü
mün unvanı da «Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve 
kartlarının düzenlenme giderleri» olarak yazı
lacaktır. 

BAŞKAN —- Komisyon muvafakat ediyor 
mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Muvafakat edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bu bölüm, Adalet Bakanlıği 
Bütçesine intikal ettirilen miktar çıktıktan son
ra (230 000) lira olarak oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
451 

452 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
23 000 

— 726 — 



B : 48 
B. : 

453 Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKİAN — Kabul edilmiştir 

476 Kaymakamlık ve bucak müdür
lüğü lpırsları ve İçişleri meslek 
kursu i 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen; yıl borçları 
BAŞKAN _ Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16.2 .1950 O : a 
Lira B. Lir» 

7 000 

45 300 

40 117 

60 000 

Emniyeti Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 

Emniyei Genel Müdürlüğü Bütçesi: 

B. 
201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

212 

214 

Aylıklar 24 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici [hizmetliler ücreti 
BAŞrfİN — Kabul edilmiştir. 
Yabaiıcı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞİİAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 |ve 4598 sayılı kanunlar ge-
reğinM yapılacak zamlar ve yar 
dımlajr 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 js&yılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dilj para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
İkramiye ve para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
54341 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğaşce Türkiye Cumhuriyeti 
Emeljdi Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4367 j sayılı Kanun gereğince ve
rilecek} er tayını karşılığı 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazajrâa emniyet ve asayişi mu-
hafa^a uğrunda yaralanan veya 
şehitj düşen polis âmir ve memur-

Lira 
458 700 

283 020 

16 901 

60 001 

308 9'̂ 2 

2 091 640 

24 500 

363 417 

708 400 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

406 

410 

416 

larına 1475 sayılı Nakdî Tazmi
nat Kanunu gereğince verilecek 
tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN —, Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Süvari polis hayvanları ve polis 
köpekleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1 000 

17 000 

216 000 

19 000 

326 466 

140 000 

9 000 

163 002 

63 000 

144 000 

70 601 

203 500 

705 000 

314 000 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, bir Polis Enstitüsü vardır. Bu 
enstitüden çıkanlar bir müddet polis memuru 
olduktan sonra bu enstitünün orta ve yüksek 
kısımlarına giriyorlar. Bu kısımları bitirenler 
yüksek tahsil gördüklerine göre, komiser mua
vini olmaları lâzımgelirken, kadroda bos yer 
yoktur diye bunları İçişleri Bakanlığı polis ola
rak istihdam etmektedir. Kendilerinden rica edi
yoruz, kadroyu bulsunlar ve bunların haklarını 
versinler. . 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGlL 
(Zonguldak) — Arkadaşımızın bahis buyur
dukları Polis Enstitüsü mezunu gençler, filha
kika maaş itibariyle Barem derecesine göre ma
aşlarını alıyorlar. Fakat komiser muavinliğine 
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ait kıyafeti, kadro dolayısciyle gıyemiyorlardı. ! 
Uzun bir dâva neticesi olarak, Danıştay, bun- i 
larm bu üniformaları giyebileceklerini tasrih 
-etti. Binaenaleyh, yakında böyle bir mesele ! 
kalmamış olacaktır. 

BAŞKAN — 416 ncı bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
417 

Lira 

418 

451 

452 

453 

455 

476 

501 

502 

601 

701 

721 

722 

Gözetim altında bulunanlarla 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya nremleket içinde yer de
ğiştirmeye mecbur edilecek ya
bancıların gönderme, iaşe gider
leriyle bunlara memur edilecek
lerin gerekli giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Polis telli ve telsiz telefonları 
ve telsizleri işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile haşka her 
Çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum te
sisi, yönetim, iaşe, ilâçlar ik 
sair genel giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İllerde açılacak polis kursları gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüks>ek öğretim kurumlarında 
okutturulacak öğrenci giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir/ 
Teknik giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satmalma kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 200 

10 000 

6 300 

9 995 

40 000 

8 

7 

5 

165 

520 

500 

000 

400 

000 

000 
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BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 

Bütçesine geçiyoruz. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi : 

B. 
201 

202 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

214 

215 

216 

Aylıklar 12 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D), (E) ve (J) fık
raları gereğince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazarda vazife görürken yara
lanan subay ve erlere 1475 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu gere
ğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atışlarda, erleri okutmada, bini
cilikte, öğretim ve eğitimde başa
rı, görevini yapmada yararlık 
gösterenlere 1493 sayılı Ordu İk
ramiyesi Kanunu gereğince ve
rilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
20 yıl hizmetten sonra terhis edi
len onbaşılarla 4 ncü uzatmadan 
sonra terhis edilen erlere 1861 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi ge
reğince verilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Lira 
928 438 

271 320 

70 000 

775 000 

658 400 

2 300 

4 990 

3 000 

15 000 
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B. 

301 MerkjeS büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 

302 iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Posti, telgraf ve telefon ücret ve 
gideriri 
BAŞpAN — Kabul edilmiştir. 

205 ÎUer jkira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 TedaH giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi giderleri 
BAŞJEAN — Kabul edilmiştir. 

405 Hayyan satınalma ve tavizi ve 
ölenlerin tazmini 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Mua^yenat 16 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. • 

410 Askerî gereçler 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

411 Harb gereçleri ve teçhizat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

412 Ecza) ve sağlık gereçleri 
BAŞJCAN — Kabul edilmiştir. 

413 Veteıj'i&er ceza ve gereçleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Okul}ar genel giderleri 
BAŞpAN — Kabul edilmiştir. 

459 Kurajmlar ve komisyonlar genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen <şyıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Onarpaa giderleri 
ŞAŞAAN — Kabul edilmiştir. 

16.2 
Lira j 
6 450 

133 700 

59 850 

204 000 

168 000 

8 000 i 

367 000 

20 000 

359 700 

3 400 

225 000 

554 162 

298 500 

950 000 

50 000 

(i 000 

531 540 

115 000 

20 800 

25 000 

6 400 

500 000 
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BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesine ge

çiyoruz. 

D —• Dışişleri Bakanlığı Büttçesi: 

BAŞKAN — Söz istiyenler: Demokrat Parti 
adına Fuad Köprülü, Millet Partisi adına Osman 
Nuri Koni, Esat Tekeli. 

Buyurun Fuad Köprülü. 
FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; Hariciye Bütçesinin müzakeresi do-
layısiyle burada söyliyeceğim sözler, bütçenin 
teknik mahiyetine ve fasıllarına, rakamlarına 
ait olmıyacaktır. 

Sadece, bugünkü umumi dünya vaziyeti için
de memleketimizin dış siyaseti hakkındaki gö
rüşlerimizi ifade ile iktifa edeceğim. 

Bugün dünya vaziyeti kaç seneden beri de
vam eden vahametini muhafaza etmektedir. Hat
tâ yakm zamanlara kadar bir uyuşma ihtimali 
yani, taarruz ihtimali olan tarafla, dünya sulhu
nun teessüsünü istiyen tarafla bir anlaşmaya 
varma imkânları günden güne'azalmış görül
mektedir . 

Yakın zamanlara kadar bu hususta az çok 
nikbin olan bâzı Avrupa ve Amerika Devlet 
adamlarının; mütemadi tecrübelerden sonra, 
bu ümitlerinin günden güne azalmış olduğunu 
görmekteyiz. 

Hakikaten, bugün yeryüzünde bir ideoloji 
namına hareket ettiğini iddia eden, fakat haki-
katta bir ideolojiyi temsil etmekten ziyade, asır
ların mahsulü olan, tarihî bir anane halinde 
devam edip gelen bir emperyalizmin en son ve 
en tehlikeli tecellileri karşısında bulunmaktayız. 
Bu emperyalizm ile dünyadaki sulhseven millet
lerin, terakkiyi, hürriyeti istiyen, insan haysi
yetine hürmet edilmesini istiyen demokrasi cep
hesi arasındaki mücadele, günden güne daha 
açık bir mahiyet almaktadır. Bir seneden beri 
Garbî Avrupa'daki teşebbüslerinde mağlup olan 
ve bilhassa beşinci kol marifetiyle bu memleket
leri içinden yıkmak siyasetini takip eden bir 
Rus emperyalizminin Garbî Avrupa'daki bu 
mağlubiyetlerine makabil Asya'da ve Asya'nın 
uzak bölgelerinde, büyük bir faaliyete geçmiş 
olduğunu ve bu faaliyet neticesinde Millî Çin 
mukavemetini kırmak suretiyle oldukça büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştır; ve bunu başka 
sahalara, bir taraftan Cenubî Kore'ye, Hindici-
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ni'ye, Birmanya'ya teşmil etmek istemektedir. 

îştö bıı suretle komünizmin faaliyet sahası 
hakikaten Pasifik'e doğru bir istikamet değiştir
miş görünüyor. Amerika'nın Atlantik memleket
lerine yaptığı yardımın bu sefer Pasifik'te ken
di istiklâllerini, insanlığı, insan hak ve haysi
yetlerini müdafaa etmek istiyen milletlere de 
teşmil etmek istemesi gayet doğru ve âlicena-
bane bir hareket olduğuna göre, bu. hareketten 
dolayı memnunluk duyammak kabil değildir. 
Bir taraftan Amerika'nın büyük maddi imkân
lara ve teknik üstünlüğe dayanan kuvvetine, 
diğer taraftan sair demokrat memleketlerinin 
onunla maddi ve mânevi iş birliklerine dayanan 
demokrasi cephesi, Rus emperyalist cephesine 
karşı âtıl ve gafil olmadığını açıktan açığa gös
termiştir. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar Demokrat Parti 
namına yapılan muhtelif beyanlarda ve bu kür
süde mütaaddit defalar ifade ettiğimiz gibi, dış 
siyasette, Hükümetle daima beraber olduk. 
Memleketin haysiyetini, şerefini, istiklâlini ko
ruyan ve bunu ancak demokrat milletler safın
da bulunmakla, Birleşmiş Milletler idealine sım
sıkı sarılmakla kabil olduğunu çok iyi anlıyan 
ve bu yolda isabetle ve metanetle devam eden 
İktidarın, dış siyasetine tamamiyle müzahir ol
duğumuzu ve bu hususta kendileri ile asla gö
rüş farkımız bulunmadığını.. (Bravo sesleri al
kışlar) ve bunun bugün de yarın da devam 
edeceğini bu vesile ile bir kere daha huzurunuz
da belirtmek isterim. (Bravo sesleri). 

Bu memlekette, demokrasi icabı, demokra
tik hayat icabı muhtelif içtihatta bulunan siyasi 
partiler mevcut olabilir. Bunlar, muhtelif me
selelerde birbirleriyle çok şiddetli fikir müca
delelerine girişebilirler. Fakat memleketin hay
siyeti ve şerefi, istiklâli bahismevzuu olduğu 
zaman vatanın büyüklüğü, birliği bahis mevzuu 
olduğ uzaman, bütün bu partiler derhal tek bir 
insan gibi, hareket etmek mecburiyetindedirler. 
(Soldan bravo sesleri) . 

Bu hakikati idrak etmiyen, bunu bilmiyen 
partiler, bilerek yahut bilmiyerek yanlış bir 
hareket hattı takibetmiş ve âdeta memleketi 
mânevi bir bozguna, götürmüş olurlar. (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar kominizmin dünyadaki en teh
likeli faaliyeti bilirsiniz ki, mânevi sahadaki, I 
propaganda sahasındaki faaliyetidir. Maddi I 
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kuvvetle yapabileceğinden çok daha fazlasını 
ancak propaganda ile, bozgunculuk propagan
dası ile, beşinci kol vasıtasiyle yapabileceğini 
çok iyi bilen komiııform, bıı faaliyetini her 
yerde olduğu gibi elbette . memleketimizde de 
devam ettirecektir. Buna karşı yalnız 'Hükü
metin alâkası ve hassasiyeti kâfi gelmez. Bilâ 
istisna bütün vatandaşların memleketimizde 
böyle bir faaliyetin, böyle bir beşinci kol faa
liyetinin daima mevcut olduğunu ve olabilece
ğini göz önünde bulundurarak buna karşı fi
kirlerini ve ruhlarını hazırlamaları ve teçhiz 
etmeleri varlığımızın ilk şartıdır. (Bravo ses
leri). 

Milletler çok defa maddî mağlubiyetlerden ev
vel mânevi bir bozgunculuk havası içinde ezil
mişler, yıkılmışlar, ecnebi hâkimiyeti altına düş
müşlerdir. Son yılların tarihi bunu misallerle 
gösteriyor. 

Vaktiyle huzurunuzda tekrar ettiğim gibi 
bazan siyaset adamlarının yanlış hareketleri, si
yasi teşekküllerin yanlış, kötü faaliyetleri bilmi
yerek bir memleket için felâket sebebi olmuş, 
demirperde arkasına girmeyi intaç eylemiştir. 

Arkadaşlar, beşinci kolun yaptığı propagan
da şekilleri her zaman açık olmaz, çok defa al
datıcı şekiller altında olur; hattâ vatanpervera-
ne şekiller altına dahi girmek istidadını da, 
gösterir. Meselâ »son zamanlarda demirperde ar
kasındaki memleketlerde, Pus emperyalizminin 
aleti olan matbuat ve radyo neşriyatını takip 
edenler bilirler ki bunlar âdeta kendilerini Türk 
istiklâlinin en büyük davacısı ve müdafii şek
linde göstermektedirler. Bunlar, memleketimize 
yapılan, ve bizim daima ve daima büyük şükran
la karşıladığımız ve karşılıyacağunız Amerikan 
yardımım, âdeta, Türk istiklâlini ihlâl eden bir 
hareket olmak üzere tasvir ediyorlar; memleke
tin vatanperver insanlarını Amerikan dolarları
na satılmış kimseler olarak göstermek istiyorlar. 
Bilirsiniz, daha Truman Doktrininin ilk ilânında 
Moskova radyousu bir parola verdi: Türkiye'nin 
istiklâlini yüz milyon dolâ¥a sattılar, dedi. Pa
rola bu idi.. Ve bunu, maalesef bu memleket 
içinde bir takım zavallıların, hakiki vaziyeti 
idrâkten âciz gafillerin ağızlarından da dinledik. 

Arkadaşlar; Birleşik Amerika'nın dünyanın 
hiçbir yerinde emperyalist bir gaye takip etme
diği bütün siyasi hayatiyle ve bütün vakıalarla 
sabittir. Amerika'nın bütün Avrupa ve dünya 
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milletlerin e ji yardımı doğrudan doğruya büyük 
maddî imkânlara malik olan bu memleketin, bü
tün insanlımı korkunç bir çöküntüden kurtar
mak için yapılmış büyük bir fedakârlıktr. Ta
rihte misli i; görülmemiş bir insani harekettir. 
Onun harb? içinde Avrupayı Alman tahakkü
münden kurtarmak için yaptığı yardımlardan 
faydalanan i ruslar, Almanya emperyalizmi yıkıl
dıktan sornla bundan çok kötü surette istifade
ye kalktı]at. Artık karşısında bir mania kal-
mıyan Rusların hüsnüniyetine belki Amerika 
bir müddet! için aldandı; ve bu hal, az kalsın 
bütün Avrupa ve Asyayı Hitler'inkinden daha 
korkunç bir esaret altına sokacaktı. Amerika 
tehlikeyi Vaktinde anladı ve işte bunun neticesi 
olarak, ikice Truman Doktirini sonra Marshall 
Yardımı ijrndada yetişti. Bunlar, dünya tarihin
de misli ı |mesbuk insani hareketlerdir; ve 
Amerikan Milleti fu hareketi ifa suretiyle in
sanlık tarihinde ne büyük ve şerefli rolü oyna
mış oldu. Asırlardan D e r i Şimalden gelen her 
türlü tehditlere tek başına bile göğüs germiş bir 
millet sıfatjjyle bize yapılan yardımdan dolayı 
Amerikan Milletine ve onun Hükümetine en 
samimî teşekkürlerimizi bildirmek bizim için 
Millî bir porçtur. (Bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlar, esasen bugünkü haricî siya
set mefhunfu bundan 20, 30 40 sene evvel ha
ricî siyaseft I dendiği zaman akla gelen şey değil
dir. O zaır.aijı dünyanın muhtelif yerlerinde muh
telif emperyalizmler karşı karşıya mücadele-
ederlerdi; onlara karşı türlü türlü mevzii ted
birler, mt:d{jafaa usulleri ittihaz edilirdi. Bugün 
bizim içitı değil, dünyanın en kuvvetli, madde
ten en bü;ri|k imkânlara sahip milletleri için de 
bu tarzda Ijiususi bir siyaset mevcut değildir ve 
olamaz. Bugün artık her şey göz önünde, bütün 
mil] etlerirt,,; dünyanın gözü önünde cereyan et
mektedir. Artık dünyada karşılıklı iki büyük 
cephe vü<ftıida gelmiştir, Milletler için, ya bir 
cepheyi, yal diğer cepheyi tercih etmek mecbu
riyeti vardıir. Biz, 25 seneden beri «Yurtta sulh 
Cihanda îiulh» siyasetini takibetmek suretiyle, 
dış siyasette çok dürüst ve çok âkilâne, millî 
menfaatlerimize olduğu kadar insanlık menfat-
lerine de Itamamen uygun bir hattı hareket ta
kip ettik; ye son ikinci Cihan Harbi patladığı 
zaman daı, sdemokrasi cephesiyle beraber hare
ket etmek Suretiyle yegâne doğru ve dürüst yo
lu tuttuk. 
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Bugün, yine aynı esaslara sadık kalarak ve 

«Yurtta sulh, Cihanda sulh» düsturunun bir ne
vi maddileşmiş şekli olan ve aynı ideali takip 
eden Birleşmiş Milletler Teşkilâtı içinde dostla
rımızla, müttefiklerimizle aynı yolda yürüyoruz 
ve yürüyeceğiz. Esasen bundon başka hiçbir se
lâmet yolu da yoktur. 

Hâdiseleri iyi göremiyen, beşinci kolun 
m el'un propagandalarının tesiri ile görüş ve 
anlayış kudretini ve görüş kabiliyetini kaybe
den bâzı zavallılar, müstakil bir siyaset takip 
etmek, yani Rusya ile hususi bir dostluk siya
seti takip ederek, bu suretle yarınki bir harbin 
tehlikesinden memleketi korumanın kabil ola
cağı zannmda bulunuyorlar. Arkadaşlar bunlar, 
hâdiselerden, hâdiselerin seyrinden, tari
hin bütün derslerinden istifade edememiş olan 
gafiller ve ahmaklardır. 

Türk Milleti böyle bir düşüncenin vahame
tini ve imkânsızlığını, ve Rus imperiyalizminin 
hakiki hedeflerini çok iyi bilmektedir. Ve bun
dan dolayıdır ki, bugün takip ettiğimiz dış siya
sete, taraftardır. Biz, bir taraftan Amerika 
dostluğuna, sadakatle dayanmak, diğer taraf
tan da kendileriyle çok samimî ve çok dostane 
bir ittifaka sahip bulunduğumuz ve bundan do
layı da daima şeref ve, memnunluk duyduğu
muz büyük İngiliz Milletine ve Fransa'ya kar
şı olan vecibelerimizi daima muhafaza etmek 
ve bunların büyük kıymetini daima takdir et
mek mecburiyetindeyiz. 

Hiçbir memlekete karşı, hattâ demirperde ar
kasında bulunan memleketlere karşı dahi hiçbir 
zaman en ufak bir husumet hissi beslemedik. 

Yalnız bugün oralarda hâkim olan kötü zih
niyetin istilâcı zihniyetin, emperyalist zihniyetin 
düşmanıyız; ve onun tecellilerine karşı daima 
hassas ve uyanık bulunacağız. 

Avrupa'nın diğer demokrat milletlerine kar
şı, Şark'ta kendileri ile uzun ve tarihî rabıtala
rımız bulunan dost ve kardeş milletlere karşı 
daima aynı dostluğu, millet olarak, Hükümet 
olarak daima muhafaza ediyoruz ve -edeceğiz. 

Aziz arkadaşlar, Hükümetin takip etmekte 
,olduğu dış siyaset, şimdi arzettiğim bu esasları 
daima takip eden, bunları göz önünde bulundu
ran bir siyaset olduğu için, ve biz de bu siyaseti 
bir parti siyaseti değil, hattâ yalnız kendi per-
timizin görüşlerine uygun bir siyaset olarak 
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değil, bütün bir milletin müşterek kanaatinin 
mahsulü olan millî bir siyaset saydığımız için 
bu hususta Hükümete daima müzahir olduk ve 
daima da olacağız. Dışardan bizim iç mücade
lelerimize bakanlar, demokrasiyi geliştirmek 
için yaptığımız mücadelelere bakanlar, bu mem
leketin ruhunda, vicdanında, mânevi varlığında 
bir sarsıntı olabileceğini zannedenler, emin ol
sunlar ki ; bu zanları tam bir gafletin ve tam bir 
hamakatın ifadesidir. Hiçbir zaman bu memle
ketin huzurunu, refah ve saadetini, millî birli
ğimizi kardeşlik hislerimizi, hiçbir zaman ve 
hiçbir "suretle bozguncu propagandaların tesiri 
ile ihlâl ettirmiyeceğiz. (Bravo sesleri) 

Demokrat Parti daha kurulduğu günden 
beri, bu memleket için tek saadet yolu olan de
mokrasi inkılâbı gerçekleştirilirken bunu, millî 
bünyemizde en ufak bir sarsıntıya dahi mahal 
bırakmadan, tam bir şuurla ve bu milletin akli 
selimine, soğuk kanlılığına ve tarihinin kendi
sine verdiği büyük hasletlere daima sadık kala
rak gerçekleştiğine inanmıştık. 

Bugün ilk başladığımız günde ileri sürdüğü
müz bu kanaatlerin gerçekleştiğini görmekle, 
bahtiyarız. Bugün bu memleket demokrasi yo
lunda mesut bir, ilerleyiş gösterirken, harice 
karşı da hiç şüphe yok ki eskisinden daha kuv
vetli ve daha şuurlu bir birlik manzarası arze-
diyor işte bu sayede hariçten gelebilecek her 
türlü tehlikelere karşı koyacağımıza emin bulu
nuyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ K.ÖNÎ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, Türk Devletinin başka Dev
letlerle münasebetini tâyin edecek olan harici 
siyasetin esasında partiler arasında bir ayrılık 
olmaması zaruridir. Bununla beraber hariciye
mizde yetişmiş meslek adamları dururken hariç
ten bir zatın elçiliğe tâyini partilerce tenkit 
edilebilir, bu kısımlar tenkit edilebilir. Nitekim 
Millet Partisi de bu gibi işlerin salim bir kaide
ye raptmı arzu eder ve bunu Dışişleri Bakanın
dan bekler. Hariciye işlerimizin yolunda ve iyi 
olup olmadığı noktasında mâruzâtta bulunma
dığımızdan müteessiriz. Bunun sebebi Dışişleri 
Bakanımızın kendi Partisi grup içtimalarmda 
verdiği malûmat ve tafsilâtın bizden diriğ edil
mekte olmasıdır. 

Başka bir tâbirle söz söylersek, meselâ İn
giltere Hariciye Nazırlarının zaman zaman Mec-
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I lise verdiği raporlar nevinden elimizde muta'lar 

yani doneler dediğimiz yok ki Millet Partisi 
adına Hükümet hareketlerini tasvip veya âde-
mitasvip yolunda bir mütalâa serdiyle vazife-

I mizi ifa etmiş olalım. 
Ancak arkadaşlar, bundan bir buçuk sene 

evvel bâzı hariciye memurlarımızın hilafı kanun 
hareketleri ve nezahati meslekiyeye mugayir va
ziyetleri ve Devletin itibar ve haysiyetini kıracak 
yolda yürümeleri endişesine dayanarak ve bun
ların ilcaatiyle Meclisi Âlinizden bir kanun çıktı. 
Bâzı maddeler, bâzı hükümler o kanuna girdi. 
O maddeler, Hariciyede tasfiyeyi istihdaf ediyor
du. Dışişleri Bakanı arkadaşımız buraya geldi; 
bu tasfiyeyi âdilâne yapacağını söyledi, elim
den geldiği kadar bitaraf hareket edeceğim, dedi 
ve mesuliyeti de bana aittir, dedi. Bu kanun, 
hakikaten tatbik olunmuş, işittik, duyduk. Bâzı 
memurini hariciye bu kanuna tevfikan tasfiyeye 
tâbi tutlmuş. Fakat istiyoruz ki, bu memur
lardan bir kısmı haksızlığa uğradıklarını, haksız 
olarak işten çıkarıldıdlarını ve mağdur olduk
larını iddia ediyorlar. Bundan dolayı Şûrayı 
Devlete, Meclis Dilekçe Komisyonuna müracaat 
vâki olmuş, bu hakikatlara Hariciye Vekili de 
muttali olmuş. Duyduğumuza göre teessür duy
dum, ıstırap duydum, bu kanun maksadı temin 
etmedi, demiş. Yani kurunun yanında yaş da gü
rültüye gitmiş. Binaenaleyh Hariciye Vekilinin 
bizi tenvir etmesi lâzımdır. Bunlarda isabet var
illidir? yok mudur? Bu tasfiye de mağduriyete 
uğrıyanlarm haksızlıkları hakkında bir tedbir ve 
çare düşünmüşler midir? Lütfen bildirsinler. 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Muhterem arka
daşlarım ; dış politikaya ait işlerin her .safhasının 
aleni' bir toplantıda bahis konusu edilmesindeki 
mahzuru takdir ederim. Fakat bendeniz Hükü
metin dış politika faaliyetlerine ait bütün saf
haların burada açıklanmasını istiyecek değilim. 
Sadece-çok ehemmiyetli ve hayati mahiyette gör
düğüm bir nokta hakkında temennide buluna-

| cağım. 
I Hep biliyoruz ki, milletlerarası hukuk niza

mı temelinden sarsılmıştır. Dünyanın ayrıldığı 
iki cepheden birisi, Millî hürriyet, Millî hak 
diye birşey tanımıyor ve Millî hürriyetlere teca
vüz için sadece müsait fırsat kolluyor. Böyle bir 
durumda her Millî varlığın dış emniyetini ta
nı amlıyacak tedbirleri vakit kaybetmeden alması 

i bir zarurettir. Şüphesiz ki. Millî emniyetin en 
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büyük day^tjjağı milletimizin sarsılmaz müdafaa 
azmidir, tjaıjdhinin derinliklerinden gelen Millî 
şeref duyg^udur. Fakat memleket bu azim ve 
duygunun ^(nında maddi teçhizatı ihmal edeme
diği gibi, t>$zı siyasi anlaşmalarla müdafaa ted
birlerini tialniamlamaktan ia müstağni kalamaz. 
Nitekim; I^atı Avrupamn silâh ve teçhizat bakı
mından kuytetli memleketleri dahi böyle bir ih
tiyaç altımjaiiş birliği yapmaktan geri durmamış
lardır. Bu |şj birliğinin göz önündeki eseri de At
lantik Pakjnlır. Bidayette Atlantik kıyılarında 
bulunan memleketlere bir anlaşma olduğu iddia-
siyle Akdeniz memleketlerinin hariç bırakıldığı 
bu pakta, bîr Akdeniz memleketi olan italya da 
sonradan aUfcdı. Fakat biz bu pakta maalesef gi
remedik. fundan dolayıdır ki, bugün dış em
niyetimiz, ! milletimizin azim ve kuvveti yanında 
sadece Ingjliz ittifakiyle Truman Doktirini deni
len yardımı esasına dayanmaktadır. Bu ittifak 
ve yardım ; şüphesiz kıymetlidir. Fakat Truman 
Doktirini kepilen esas, yazılı bir taahhüt kuvveti
ni taşımamaktadır. Bunun için bu doktrin dış 
emniyetimizi koruma tedbîrlerinin tamamlanması 
bakımından. >hem kifayetsizdir, hem de devamlı 
değildir. Bİjı sebeple yardım esasının yazılı bir 
anlaşma ile takviye ve teyidine katî ve âcil ih
tiyaç vardir; Bence bu iş, Millî savunma tedbir
lerimizden SHtmra en hayati meselemizdir. Bina
enaleyh GHiıjialtay Hükümeti, bir yandan Millî 
savunma feisjj;emimizi her vasıta ile takviye eder
ken, öteyîisjidanda siyasi ve devamlı bir anlaşma 
ile bu siste: ni tamamlamak durumundadır, Bu
günkü HiUJrijimet, memlekete böyle bir eser hediye 
edebilirse, jbütün memleketin şükran ve minnetini 
kazanacaktd». Maruzatım bundan ibarettir. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşla)*,* dünyada hakikati aramak herke
sin borcu. Pakat onu bulmak ancak bir hüsnü 
talih eseridir. Binaenaleyh, muhtelif cepheler
den meml(süetin iç hayatını, dış hayatını, yapıl
mış işlerimliyisini, kötüsünü ararken insanla
rın sarfetjâği bütün gayretler, onların vazife
leridir. M 

Ancak | Mr memleketin dış siyaseti mevzu-
ubahis oîcjtiiu zaman muhtelif partilerin bil
hassa bu hp&kikatı arama bahsinde, birbirle
riyle hali ıjtıücadelede bulunan Partilerin mil
let birliği damına bu kadar gönül yakınlığı, bu 
•kadar iwd/ı&- vahdeti izhar etmeleri bir memle
ket için, feiîj memleketin âtisi için hakikaten if. 
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tihar edilecek bir müjdedir. Şu sebeple; çok 
aziz arkadaşım, kâmil, mükemmel, muharrir 
ve- profesör Fuad Köpr/ülü arkadaşımızın bu
rada vâki olan beyanatı, gösteriyor ki, haki
katen bizim memleketimizde başladığımız çok 
parti yahatının insanlar arasında birbirlerini yor
mak, için değil, hattâ birbirleriyle mücadele ede
rek millet haklarını bulmak için çalışan kardeş
ler faaliyetinden ibarettir. 

Duyduğum iftiharı, takdiri ifade içindir ki, 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum, başka söyli-
yecek sözüm yoktur. (Sağdan ve soldan alkış
lar). 

DIŞ ÎŞLERÎ BAKANI NECMETTİN SA-, 
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; Demok
rat Parti adına biraz evvel bu kürsüden heye
canla konuşan Fuad Köprülü arkadaşımıza bil
hassa teşekkür etmek isterim. 

Bâzı vesilelerle de arzettiğim gibi; memle
ketin başlıca Muhalefet Prtisi olan Demokrat 
Partinin, dış siyasette Hükümetle beraber olma
sı Türkiye Cumhuriyeti için dışarda büyük bir 
kuvvet kaynağı olmaktadır. 

Fuad Köprülü'nün belirttiği gibi; Demok
rat Partinin dış siyasette, Cumhuriyet Hükü
metiyle, iktidar Partisi ile beraber yürümesi, 
partilerin beraber olması dışarıdaki düşman
larımız için hüsran vesilesi olmaktadır. Bu bir
liğe ve beraberliğe her zamandan fazla muhtaç ol
duğumuz bir devirde yaşıyoruz. Sulh ümitleri 
yaklaşmak şöyle dursun gün geçtikçe bu ümit
lerin azaldığı müşahede edilmektedir, Siyaset 
ufukları her yıl bir sene evvelkine nazaran daha 
fazla kararmaktadır. Bilhassa Türkiye birçok 
devamlı tehlikelerle çevrili bir sahada yaşamak
tadır. Bundan başka hiç unutmamalıyız ki, as
kerî tecavüzlerin, istilâların muvaffak olmadığı 
yerlerde yeni bir taktik olarak kaleleri içerden 
fethetmeye çalışılmaktadır. Bu usul Birçok yer
lerde de muvaffak olmaktadır. 

Bunun içindir ki, dışarıya karşı ve içinde bü
tün partilerin birlik olması vatanın selâmeti için 
ilk şarttır. Aramızdaki kanaat ayrılıkları, fikir 
mücadeleleri ne olursa olsun düşmanlara karşı tek 
cephe halinde görünmemiz vatanın en büyük 
kuvvet şartıdır. Dünyanın bugün içinde yaşa
dığı -bu kararsız ve tehlikeli durumu doğuran se-
sep, hepimizin bildiği gibi birbirine düşman, bir
birine zıt iki ideolojinin, iki kanaatin karşı kar
şıya gelmesi ve bunlar arasındaki uçurumun 
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gittikçe derinleşmeyidir. Bu iki cephe arasında 
yalnız rejim itibariyle, yalnız siyaset bakımından 
ayrılıklar değil, aynı zamanda ve bilhassa hak 
adalet, hürriyet mefhumları bakımından büyük 
farklar, büyük zıddiyetler mevcuttur. Bugün 
ihtilâfları yaratan başlıca âmiller bunlardır. 
Ve bu ihtilâfların eksilmesi şöyle dursun, gün 
geçtikçe çoğaldığı hissedilmektedir. 

Bu birbirine zıt, birbirine yaklaşması imkânı 
olmıyan iki kanaatin, iki türlü rejimin, yani iki 
sistemin yanyana yaşamasının mümkün olduğu-
ğunu bâzı Devlet adamları iddia etmekte iseler 
de, bunun mümkün olmadığı, bunun müşkül ol
duğu gün geçtikçe müşahede edilmektedir. 

Çünkü komünizm, eski dinler gibi, yahut din
lerin başlangıcında olduğu gibi, mütemadi geniş
leme temayülleri göstermekte, kendi sahası ile 
iktifa etmiyerek, bütün etraftakileri kendi ka
naatlerine, icabederse zorla, cebir ve zulümle çe
virmek yolunu tutmuş bulunmaktadır'. 

Bir taraftan komünizm her tarafta bu geniş
leme temayülü ve cereyanı başgöstermişken, 
diğer taraftan karşı cephenin buna set çekmeye 
çalıştığı görülmektedir. 

Bu genişleme ve her yere hâkim olma temayü
lü ile buna set çekme gayretleri bugünkü dünya
nın içinden çıkılmaz durumunu meydana getir
miştir. 

Geçen ilkbaharda: yine huzurunuzda maru
zatta bulunurken bâzı iyilik belirtileri hissedil
diğini söylemiştim. Filhakika geçen ilkbaharda 
Birleşmiş Milletlerin Assamblesi çerçevesi içinde 
bâzı hususi temaslar ve konuşmalar olmuş bâzı 
anlaşmalara varıldığı söylenmişti. Bu cümleden 
olarak bildiğiniz gibi o zaman mevcut olan ve Av
rupa'da vaziyeti en hâd safhaya getirmiş olan 
Berlin Ablukası kaldırıldı. 

Berlin ablukasının kaldırılması herkeste, Av
rupa'da bir siyasi değişiklik olacağı ümidini 
canlandırdı. Bu siyasi değişikliğin yalnız Ber
lin ablukasının kalkması ile delil, Almanya me
selesinin esaslı şekilde halli, Avusturya sulhunun 
gerçekleşmesi, Yunan içharbinin sona erdirilme
si, diğer memleketler üzerinde vâki tazyiklerin 
ortadan kalkması suretiyle tecelli edeceğini söy-
liyenler dahi vardı. Fakat maalesef bütün ümit
ler bir sene geçmeden ta.mam.iyle boşa çıkmıştır. 

Birleşmiş Milletlerde son defa okuduğunuz 
münakaşalarını orada söylenen nutukların millet-
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lerarasi teamüllerde şimdiye kadar misli görül
memiş derecede sert olduğunu ve iki tarafın 
her sahada ve her meselede birbirlerine yanaş
mak, birbirleriyle anlaşmak mümkün olmadığını 
ispat edecek mahiyette idi. 

Filhakika geçen ilkbaharda bâzı büyük dev
let adamlarının ümit ettikleri veya hissetikleri 
gibi Avrupa'da bir yavaşlama olmuştur. Fakat 
sonradan anlaşıldı ki bu yavaşlamanın, Av
rupa'da gerginliğin azalır gibi görünmesinin 
sebebi başlıca hâdiselerin ağırlık merkezinin 
Asya'ya intikal etmiş olmasıdır. 

Bildiğiniz gibi Avrupa 'da büyük dâva Al
manya meselesidir. İki taraf iki Almanya hü
kümeti teşkil etmiştir. İkiye ayrılan Almanya 
iki ideoloji iki türlü siyaset çerçevesi içinde ye
tiştirilmekte; ve yanyana yaşıyan bu iki zıt 
temayüller günün birinde bir sürtüşme neticesi 
her hangi bir kıvılcımla infilâk istidadı taşımak
tadır. 

Avrupa'da Almanya dolayısiyle mevcut olan 
bu tehlikeli duruma büyün Asya'daki tehlikeli 
durum inzimam etmiş bulunyor. Oin, komünist 
lerin eline geçtikten sonra, bin gelen haberlere 
göre, Oin Komünist Hükümetiyle Sevyet Hükü 
ıneti arasında Moskova'da CM)) senelik bir iltii'aK 
akdedilmiştir. Bu ittifakın ilân edilen .şartbi
riyi e ilân edilmiyen esasları arasında belki bü
yük farklar olabilir. Uzak - Doğu meselesi, Tür
kiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiren bir dâva 
olmadığı için bu hususta uzun uzadıya dunu -
yacağım. Fakat Uzak-Doğu meselesi Türkiye'yi, 
dünya sülhüne tesiri bakımından bütün millet
ler gibi hiç şüphesiz alâkadar eder. Oin, ko
münistlerin eline geçtikten sonra Asya'da bü
yük bir tehlike başgösterdi. 

Komünizm cereyanı Çin hudutları içindemi 
kalacak, yoksa bu hudutlardan dışarıya taşa
cak mı? Devletler kendi kendilerine bu sualleri 
sorarlarken bir taraftan Sovyet Rusya diğer ta 
raftan Komünist Çin Hükümeti Hınd-i Çini 'de 
Fransa'nın tanıdığı meşru Hükümete karşı 
çarpışan Şiyo - Min çetelerini resmen tanıdılar 
llind - i Çini'nin hemen hemen yarısına yakın bir 
sahada mücadelede bulunan M in komünistleri 
Sovyet Rusya ve Komünisl Çin tarafından ta
nındıktan sonra hiç şüphesiz Asya dâvası daha 
had bir safhaya girmiş bulundu. Yunanistan'da 
Markos'ıı sonuna kadar tanımamış olan yahut 
tanımaktan çekilen devletlerin Hind - i Çini'de 
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aynı şekildje mücadele eden bir çete reisini he
nüz bir merkezleri, işgal ettikleri bir şehirleri 
olmadığı h^lde tanımaları, bunlara daha geniş 
mikyasta yardım etmek imkânını hazırlıya-
caktır. 

H i n d - i Çini'de, bildiğiniz gibi, Fransız Hü
kümeti bu | çetelerle mücadele halindedir. Fakat 
bugün Fransa'nın, içinde bulunduğu duruma na
zaran, müdadele imkânlarının ne derecede oldu
ğu tabiî bizce malûm değildir. Ancak ingiltere 
ile Amerika'nın, Fransa'nın müstakil devlet 
olarak tanjdığı Viyetnam'ı Sovyet Eusya'nm 
Komünist Min'i tanıdıktan sonra tanımaları 
Hind - i Çinli'de karşılıklı bir mücadelenin başla

masına işaret telâkki edilmektedir. Hind - i Çini 'ye 
kadar inen komünistlerin nerede duracakları 
bittabi belli değildir. Asya komünist cereyan
larına daha müsait bir saha addedildiği içindir -
ki kominf0rm bütün gayelerini o tarafa naklet
miş bulunuyor. Bunun sebebi hiç şüphe yoktur-
ki Asya milletlerinin uzun seneler yabancı Av
rupa Devletleri idaresi altında kalmaları ve 
bundan muztarip ve şikâyetçi olmalarıdır. Fil
hakika Hitıdistan ve Pakistan istiklâline kavuş
muş, Hindjiçıni istiklâline kavuşmuş, Endonezya 
istiklâline! kavuşmuştur. Fakat buradaki halk 
kitlelerini^ uzun süren yabancı idarelerden şikâ
yetçi oldukları ve bir tebeddül aradıkları mu
hakkaktır) Türkiye Cumhuriyeti, İstiklâl müca
delesinden) 4onra, bütün milletlerin istiklâllerine 
sahip olmaları dâvasını ortaya atmış ve bunda 
sadık kclıjnıştı. Bunda ne dereceye kadar haklı 
olduğu bit kere daha tebarüz etmektedir. Ümit 
ediliyor ki, büyük demokrasi devletleri; bugün 
muztarip plan ve az çok eski idarelerin acıları
nı taşımakta olan bu büyük halk kitlelerine yar
dım etmeljs: suretiyle komünizmin süratle bu ha
valiye yakılmasına mâni olacaklardır. Çünki 
komünizniin bu şekilde sirayeti takdirinde, ye
di yüz milyonluk komünist kitlenin her tarafa 
bu şekilde sirayet etmesi, Atlantikten daha had 
bir Pasifik meselesinin ortaya çıkması demek 
olur. 

Bu dufrumun sonu nereye varacak? Sulh, ya
ni bizim anladığımız mânada bir sulh ve bir an
laşma imalini görülmüyor. Böyle bir sulha im
kân vereıjı kimse yoktur. 

Harb;j bugünkü silâhlarla öyle tahrip edici 
bir âmil jolmuştur ki, harb neticesinde Avrupa 
ve Asya |o derece harabiye uğrıyacaktır ki ne 

yenilen ve ne de yenen harbin neticesinden is
tifade edemiyecektir, ortada medeniyet diye, bir 
şey kalmıyacaktır. 

Bunun içindir ki son zamanlarda atom silâ
hından bir derece daha fazla olan diğer bom-
banm imali hakkında Başkan Truman âlicenap 
Amerika milletinin büyük meziyeti olan merha
met ve insanlık hislerinden, müşkülâtla müsa
ade alarak bu bombanın imaline başlatmıştır. 

Sulh imkânsız, harb asla arzu edilmez görü
nünce, muhtemel olan ve mümkün olan durum, 
sinir harbi diye biraz hafifçe ele alman bugün
kü feci vaziyetin daha uzun yıllar devamından 
ibaret kalacaktır. Böyle bir vaziyetin devamın
dan en çok zarar gören, ne harblerin doğmasın
dan ne de sulhun yapılmamasından asla "mesul 
olmıyaa bizim gibi milletlerdir. Binaenaleyh 
ümit ve temenni ederiz ki, iki taraf arasında 
her hangi bir anlaşma ve sulh ihtimali daha sü
ratle belirsin ve insanlık bugünkü feci durum 
ve şekilden kurtulabilsm bu dünya durumu or
tasında Türkiye'nin vaziyetini Yüksek Huzu
runuzda yeniden izah etmeye lüzum yoktur. 
Hepimiz biliyoruz ve herkes biliyor ki, Türki
ye 'nin tek gayesi sulhtur, sulh içinde memleke
tin kalkınmasına çalışmaktır. Sulhu kurmak 
için biz de elimizden gelen gayretleri sarf etmek
teyiz, herkesle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Fakat 
yine bilirsiniz ki, bu gibi gayretler tek taraflı 
kaldıkça hiçbir semere vermemektedir ve ver
mez. 

Türkiye'nin gayesi sulh olduğuna ve buna 
istinat eden dış siyasetimizin tek hedefi de 
memleketin selâtaıetini temin etmek olduğuna 
göre Türkiye Cumhuriyeti dünyanın bu karışık 
ve kararsız durumu ortasında kendisinin hürri
yet ve istiklâline hürmet eden, hürriyet ve is
tiklâline hürmet etmekle kalmayıp, Türkiye'
nin hürriyet ve istiklâli ve emniyetini kendi 
emniyetleri bakımından hayati mahiyette gören 
devletlerle teşriki mesai etmektir. Bunun için
dir ki, Türkiye Cumhuriyeti, bir taraftan İngil
tere ve Fransa ile mevcut ittifaka bağlı olmak
la beraber, diğer taraftan bildiğiniz şartlar 
içinde Amerika ile dostluk ve iş birliği siyase
tine büyük ehemmiyet atfetmektedir. İngiltere 
ile ittifakımız Türkiye Cumhuriyeti siyasetinin 
çok zamandan heri en esaslı temeli olmuştur. 
İngiltere Hükümeti Yüksek Meclisin hatırlıya-
cağı gibi en müşkül zamanlarında Türk ittifa-
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kına sadakat ve 'bağlılığını sık sık teyit ve tek- I 
rar etmekten asla hali kalmamıştır. Yine hatırladı
ğınız gibi geçen yıl içinde Fransa Hükümeti Türki
ye ile ittifakının yürürlükte olduğunu bildir- I 
mistir. Bu ittifak Türkiye emniyetinin başlıca 
unsurlarından ıbirisini teşkil etmektedr. 

Diğer taraftan Amerika ile iş birliğimize bü
yük ehemmiyet vermekteyiz. Bu iş iş .birliğinin 
tek hedefi Avrupa'nın bu köşesinde sulhun ve 
emniyetin devamına çalışmaktan ibarettir. 

Bir arkadaşım, Amerika ile daha esaslı ahdi 
vesikalar imza etmek ihtiyacından bahsetti. 

Atlantik Paktından tekrar bahisetmiyeeeğim. j 
Çünkü geçen sene Nisan ayında, yahut Mayıs • 
ayında Amerika'dan dönüşümde Yüksek Mec
lise bu hususta etraflı izahat vermiştim. Yalnız, 
'bâzı noktaları 'belirtmekte fayda olduğunu zan
nediyorum. 

Bilirsiniz ki, arkadaşlar, Amerika Hükümeti 
tek taraflı ittifak imza etmez ve Amerika Hü
kümetinin tek devletle imza ettiği her hangi 
tür ittifak mevcut değildir. Ve karşılıklı bir it
tifak taahhüdü Amerika Hükümetinin siyasi 
ananesine tamamiyle aykırıdır. Kongre böyle 
'bir şeye müsaade etmemektedir. 

Amerika Hükümeti evvelki sene kongreden 
çıkan 'bir karar mucibince yalnız bölge anlaşma
larına iltihak etmeye mezundur. Yani muayyen 
bir coğrafi bölgede bulunan bâzı devletler ken
di arallarmda askerî 'bir ittifak akdederler, ken
dilerini tecavüz vukuunda müdafaaya müştere
ken karar verirler ve bu bölge anlaşması Ame
rika'nın emniyeti .bakımından ehemmiyetli ad
dolunursa Amerika Hükümeti bu 'bölge anlaş
masına iltihak edebilir. Vaziyet kısaca bu mer
kezdedir. Türkiye'nin 'bulunduğu coğrafi bölge 
içinde 'bu tarzda askerî ittifaklar akdetmektekîı 
müşkülâtı bugünkü ahval ve şeraite vakıf bulu
nan Yüksek Meclisiniz takdir eder. Bu hususta 
tafsilâta girişmek beyhudedir. 

Amerika Hükümeti ile Türkiye arasındaki bu 
sıkı iş birliğini Amerika'nın, Türkiye'nin emni
yetine, hürriyetine ve hâkimiyetine verdiği ha
yati ehemmiyeti her hangi bir şekilde daha sıkı 
bir esasa bağlamak için Amerika Hükümeti ile 
damî temas ve müzakere halindeyiz. Takdir bu
yurursunuz ki; iç politikası bakımından binbir 
şartları haiz, dış siyaseti dahi efkârı umumiye-
nin sıkı tesir ve kontrolü altında ve kongerenin | 
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binbir kararma bağlı bulunan ve nihayet dün
ya ölçüsünde binbir dâva peşinde bir siyaset ta
kip etmek zorunda kalan Amerika gibi bir Dev
leti istediğimiz şekilde, istediğimiz anda, arzu 
ettiğimiz her hangi bir karara vardırmak bizim 
kudretimiz dâhilinde değildir. Bunun içindir ki, 
Amerika Hükümetinin karşılaştığı çeşitli müş-
üller karşısında anlayışlı ve sabırlı olmak, fakat 
dâvamızın peşini asla bırakmamak Hükümetimi
zi]) gütmekte olduğu siyasettir. (Bravo sesleri). 

Bir noktayı daha huzurunuzda arzetmek is
tedim. 

Dış siyasetimizin temeli millî müdafaa kud-
rotimizdir. Türkiye'nin hürriyeti, istiklâli, Tür
kiye'nin emniyeti, her şeyden evvel kendini mü
dafaa kudreti ve ordusuna dayanmaktadır. Bu
nun yanında dış siyasetimizin gayesi bu emni
yetimizi takviye edecek dostluklar ve ittifaklar 
aramaktadır. Fakat Türkiye'nin hürriyeti ve is
tiklâli için, kendi emniyeti için kendisinin mü
dafaa azmi hiçbir şarta bağlı değildir. Yani biz 
hiç kimseye kendimizin, kendi vatanımızın 
icabında gücümüzün yettiği kadar müdafaa
sı hususunda hiçbir şart, hiçbir kayıt koymuş 
değiliz. Ve böyle bir pazarlıktan daima uzak 
kalmaktayız. (Bravo sesleri) Ve esasen Türki
ye'ye verilen ve gittikçe artan büyük itibarın 
tek ve ilk kaynağı Türkiye'nin kendi kendini 
tek başına herkese karşı müdafaaya azmetmiş 
olmasına Amerika 'nın ve bütün dünyanın tama
miyle itimat etmiş olmasıdır. (Bravo sesleri ve 
alkımlar.) 

Hükümetimizin siyasetini dünya ahvali ay
dınlığı altında kısaca arzettim. Şimdiye kadar 
gelen ve giden Hükümetleriniz, Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetleriniz uzak görüşü ve 
isabetli siyasetleriyle memleketin itibarını ve 
durumunu bu vaziyete getirmişlerdir. Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümetleri, dediğim vakit 
muhalefet arkadaşlarımın yanlış anlamamala
rını rica ederim, iki noktayı açıkça arzedeyim: 
Siyasetimizin muvaffakiyetlerinde kendilerinin 
yardımlarının büyük dahli vardır. Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetlerinin muvaffakiyetleri 
varsa Demokrat Parti arkadaşlarımın, bilhassa 
onun başında bulunan kıymetli arkadaşları bun
dan ayırmaya imkân yoktur. Çünkü 20 bu ka
dar yıl kendileri de Cumhuriyet Halk Partisi 
içinde büyük vazife ve mesuliyetler almışlardı. 
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Binaenaleyh bugünkü ahval içinde memleke

timizin teıtkit edilecek işleri varsa onların da 
mesuliyetleri bizler kadar vardır ve eğer Tür
kiye Cumhuriyetinin içerde ve dışardaki man
zarası bu kadar güzelse bu muvaffakiyetlerde 
de şeref hisseleri o kadar büyüktür. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istıyen yoktur. Bö
lümlere. geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edildi. 

Vakit gelmiştir. Yarın devam etmek üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,57 

DÜZELTÎŞLER 

Bu Bireşim tutatı&k dergisinin sonuna bağlı basmayazılarda aşağıdaki diueltişler yapılaeak-

Yanlış Doğru 

tir: 

S. Sayısı 

176 
176 

176 
178 

!• : 

Sahife 

4 
6 

6 
İ : 4 

Satır 

32 
20 

25 
9 

bir nüshasını gösterecektir. bir nüshasını gönderecektir. 
Birleşmiş Milletler Umumi Kâ- Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
tibi Umumi Kâtibi 
birkaç işin birkaçı için 
bu Protokolde bu Protokolla 

Ayrıca 4j neti sahifenin sonda iki satırı kaldırılacaktır. 
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1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 
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Dr. Cemal Tunca 
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Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 
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Ahmet Eymir 
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ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
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Üye mym 
Oy verenler 
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1 
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7 
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Dr. Muhlis Suner 
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BİTLİS 
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BOLÜ 
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ÇANKIRI 
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Dr. Celâl Ramazanoğlıı 

İSPARTA 
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Cemil Atay| 
Tahsin Coşman 
Hamdi Çelefn 
Dr. Fahri Aeevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
BaM Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi ONyzioğlu 
Ömer Taşçıj)ğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın) 
Korgl. Kem^l Doğan ' 
Şevket ödül . 

KIRŞEHİR 
ismail H. B|ajt acı oğlu 
Nihat Erdeıjn 
Sa,hir Kuruljltıoğlu 
Şevket Torgut 
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KOCAELİ I 

Ahmet Faik Abasıyanık I 
- Cenap Aksu 

Fuad Balkan 
! Ali Dikmen 

Nihat Erim 
i Amiral Şükür Okan 
| ibrahim Süreyya Yiğit 
I KONYA 

Dr. Hulusi Alataş 
Mifcat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 

| Şevki Ergun 
i Hulki Karagülle 
I Naim Hazim Onat 
! Tevfik Fikret Sılay 

Halis Ulusan 
I KÜTAHYA 
I Ahmet Bozbay 
j Orgl. Asım GündÜE 
j Memduh Ispartalıgil I 

J MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

j Mustafa Naim KarakÖylii 
j Dr. Cafer özelçi 

Osman Taner 
Abdüîkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
| Abdullah Yayeıoğlu j 

MARDİN 
I Mehmet Kâmil Boran 
| Rıza Erten 
1 MUĞLA 
! Ab i din Çakır 

Nuri Özsan 
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NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluaoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RlZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Safori Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lutfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay. 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şaikir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cez-aroğiü 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğhı 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutça 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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/ Redde< 

AFYON KARAKtBATl 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 

unrosr KARAHISAB 
Gl. Sadık Al<Joğan 
Mehmet Askar 
Haaİm Bozca 
Şahin lAçin 
Kemal örçoban 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falflı Rıfkı At&y 
Hıfin Oğuz Btfkata 
thsan Ezğü 
fmoet înönü (Cumhur-
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
NuruIIan Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Maıshar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpraar 
Süreyya örgefcvren 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tehsin Bangıröğlu (Ba
kan) 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Hîfeırrffhmsn R. öym*n 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytmoğlu 

İÇEL 
Dr. Aziz Köke»! 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çmar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
(t) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (î.) 
Necdet Ytieer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Diteleli (Bakan) 
Feyri Kalfagfi 

Ünler } 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Fuad Hulusi Demirelli 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınea 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğîu 

Kâmil Gündeş 
SÎNOB 

-Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

Abdülgani Türkmen 
d.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Recep Pefcer (1.) 
Ahmet Kemâl Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (1.) 
Dr. Kattıran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Şerafettin Karacan 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

[Oya katilmtyanlar] 



Dr. Esad Ok&$ 
KAYSEEt 

Gl. Salih Avg: 
Reşid özsoy 
Faik Seter (t 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ür* 

!:m: 

cün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umıy 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Balkan) 
Dr. Fazıl Ş. İ ü r g e 
(Bakan) 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil;IBjbal 
Gl. Ali Fuad dtebesoy 
Rasim Erel 
Fatin Gökmeıt ; 
Dr. Sadi Irmn^ 
Dr. Aziz Perl:ü|tı 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHîfA 
Halil Benli (::.) 
Hakkı Gedik |ı 
Dr. Ahmet îhs ıı| Gürsoy 
Adnan Menderes 
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Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t) 
Şefik Tugay 
Mafhmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alp aya 
(t) 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 
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MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
^inan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

SHRD 
Etem İzzet Benice 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (I.) 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş • 
kan V.) 
Hasan Saka 
Muammer Yarım bıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Ba
kan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (1.) 
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İşaialik hakkındaki 2 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye katılmaya dair Kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.; 

AFYON KARAHÎSAR 1 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarkan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet A İp KI an 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
281 
281 

0 
0 

177 
: 7 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 1 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
I Muhtar Ertan 

Ziya Geboloğlu 
BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Afif Ak güç 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karasioğlu 

1 Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynoloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Basene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref IJluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Safari Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğld 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Abdurrahman Mele.* 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 
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tSPARTA 
Kâzım Aydar |; 
Rıfat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza An 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmel Gelenbeğ 
Osman Nuri KJini 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Tfoydemir 

İZMİR 
Şevket Adaları 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. jÇjeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmeni 
Sami Gülcüoğli 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştfl öktenı 
Şükrü Saracdğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğanj 
Zihni Oriıon • 
Abdurrahmaîi Sürmen 
Tezer Taşkırsni 
Hüsamettin Tügaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkilin 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin öoşkan^ 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecfcvit 
Fethi Mağara |; 
Âdil Toközlü : 
Baki Tümtürk; 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın! 
Sait Azmi Ffyjsioğlu 
Kâmil Günde g 
Ömer TagçıogÜ 
Regit Turgut! 
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KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHÎR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Raşk Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

.1950 Ö : â 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

StİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 

Gl. Fikn Tİrfceş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadun 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğîu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHİSAR j 
Gl. Sadık Aldoğan ' 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

ANKARA 
Me'brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ihsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN 
Mitat Aydın | 
Emin Bilgen I 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Muzaffer Akpmar 
Süreyya Örgeevreıı 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Eritmen 
Mustafa Fehmi Gerçeke** 
Abdurrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Belıçet Gökçen | 

[Oya "katıi 
ÇORUH ! 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(D 
Münir Çağıl (I.) 
Suheyyp Karai'akıoğln 

Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nah id Pekcean 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğl u 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

mtyanlar] 
HAKKÂRİ 

Selim Seven (I.) 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
d.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Dr. Ali Mentegoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Rei'et Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
d.) 

Hamdullah S. Tanrıöver 
(D 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dv. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Bey dağı 
(î.) 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Dr. Memdüh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDÎN 
irfan Ferid Arpaya 
(t) 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalay 
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¥usu£ J^ap'di'n 
Dr. Azid Uras 

MUĞLA 
Necati Eİrflem 
Dr. Mitflıti Sakaroğlu 

|ıiuş 
Hamdi l|>ayı 
Halid Okıaran 

NİĞDE 
Ferit Eqer 
ibrahim | Şefik Soyer 

>EDU 
Yusuf Zıya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

B : 48 
RİZE 

Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

16.2.1960 0 : 3 
Ali Münifr Yegena 

SÎİRD 
Etem İzzet Benice 

StNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (t.) 

Temel Göksel 
Ali Rıza Iğıl, 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hasan Saka 
Muammer Yarıınbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
AH R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 



B : 48 16.2.1950 O : 3 
benizde Can Emniyetini Koruma Konferansında akdolunan Milletlerarası «Denizde Çatışmayı Ön

leme Tüzüğü» ne katılmamıza ve bu tüzüğün onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : Q 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 186 
Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın I 
Gl. Refet Alpman 
Nuriı Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Alton 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalıglar | 

I Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

I BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

I Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Oavit Ekin 
Osman Ocak 

İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

| ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

I Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZIANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman MO'^K 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüza/tlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
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Rîf at GİUti 
Sait Köfcsal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

ÎSJPANBUL 
Salamonj Adato 
Ali Rızaf A n 
Mekki I^ifcmet Gelenbeğ 
Osman ^mri Koni 
Atıf ödiil 
Dr. Miıi Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydenın-

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal î^eyzat Anman 
Lâtife Ş. Çeyrekbaşı 
Esat Çıjı4r 
Sedat Dikmen 
Sami Gjilicüoğlu 
Atıf İn in 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

i KARS 
Fevzi A^taş 
Akif E rdoğan 
Zihni Orhon 
Abdurr^tlıman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzafferi Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil J^LJ 
Tahsin jCoşjkan 
Hamdi jÇtelen 
Dr. FalrS Ecevit 
Fethi Çağara 
Âdil Tonozlu 
Baki Tfimtürk 

KAYSERI 
Kâmil j^indeş 
Ömer Tfaişçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Afçın 
Korgl. 
Şevket 

İKemal Doğan 
İÖdül 

B : 48 16.2 
KIRŞEHİR 

ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 
Feyrulah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

.1900 0 : 2 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kok 
Yusuf K. Tengirşenk 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
F^yzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddih Sahir Sılam 

URPA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırn Içoz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
öl . Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mehrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
îhsan Ezğü 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Muzaffer Afepmar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esend i 

BOLÜ 
Hasan öemi'l Canibe! 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Araz Duru 
Muhlis Erkmen 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrâhman Konuk 
Muhi*tftn Baha Pare 

Dr. M. Talât Simer 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bimgül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (I.) 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
A'bidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursun oğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir KaMi 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMlR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (I.) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (I.) 

KARS 
Mehmet Bahadır (î.) 

Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutlııoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (î.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Şefik Tugay 
Malhmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Taakut 
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MALDÎN 
îrfan Ferid Alpaya 
d.) 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erd£m 
Asım Gürsı|ı 
Dr. Mitat ^akaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaman 

NİĞDE 
Ferit Ecer i 

B : 48 16.2 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıbları 
Kasım Ener 

.1950 O : 3 
Kasım Gülek (I.) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİÎRD 
Etem îzzet Benice 

SÎNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (I.) 

Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Ali R. încealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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Milletvekilleri Seçimi Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

[Kabul edenler] 

465 
346 
3*5 

10 
0 

112 
7 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Büal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geholoğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öy<ütn 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 

Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Ab dür rahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu-
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Haindi Berkman 
Cemdi Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sa'bri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakır İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
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öl. Aşir A^Ü 
Cemil Said 
Dr. Muzaffle? Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurra&man Melek 

GÎRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekıjıejiı 
Kâzım Oleajyî 
ismail SaİDİiîjjtcu 
Ahmed Ulı|ıs! 
Dr. Galip fc Zaimoğlu 

GÜMfŞANE 
Şevket Ercjloiğan 
Şükrü Sökjmiensüer 
Tahsin Tüiün 

HAfTAY 
Gl. Eyüp !(Hrukan 
Suphi Bedir Uluç 

İÇtöL 
Salih înanjklır 
Refik Korkltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Möıiteşeoğlu 

İSPATA 
Kâzım Ây&ar 
Rifat Güllji 
Sait Köksel 
Kemal Tutan. 
Şevki YalUç 

İSTANBUL 
Salamon 44ato 
Dr. Adnan1 Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Am 
Celâl Baylr 
Fuad HuİM Demircili 
Dr. Nikoja jFakaçelli 
Fuad Köppİlü 
Atıf ödül ;: 
Orgl. Cemil 0. Toydemir 

ÎZMÎR 
Benal Neyziat Anman 
Münir Bhjsftl 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B̂  Çeyrekfbaşı 
Esat Çmapi 
Sedat Dütyolen 
Sami Güijiiîoğlu 
Atıf înanj 
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Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu. 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezef Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
GL Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amâral Şükür Okan 

.1950 0 : 3 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cehesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özel 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf-Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsein Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
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Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şaınsettin Siret 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Melmıed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
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Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
.Yazım Poroy 
Refik Ahmet Severıgil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sı ITT D ay 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlıı 

. 19Ö0 O : 3 
Mustafa R. Tarakeıoğlu 
Muammer Yarım bıyık 

TUNCELİ 
Necmaddirı •Salı.ir Sılan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suat Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

Rüştü Oktar 
YOZGAD 

Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı leöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Sabri Koçer 
Naitu Kromer 
Orhan Sevil Orhon 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

[Reddedenler ] 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırsever 
ESKİŞEHİR 

Ahmet Oğuz 

İSTANBUL 
Osman Nuri Koni 

MUĞLA 
Dr. Milat Sakaroğhı 

SİNOB 
Enver Kök 
Suphi Batur 
'Yusuf K. Tengirşenk 

[Oya hatılmiy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşjkar 
Hazim Bozca 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
a.) 
Münir Çağıl (I.) 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ " 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 

Oevat Dursımoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
do 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 

Cilıad Ba'ban 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. Mim Kemal Öke 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(î.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
d.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Rahmi Köken 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

752 
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MANİSA 

İsmail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya (1.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsü 

ORDU 
Amiral H. Gökdalay 

[Açık Millei 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

.1950 0 : 3 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek (î.) 
Hilmi Uran 

SİÎRD 
Etem İzzet Benice 

\vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Ali R. tncealemd&rofrlu 
Nuri Tarhan (î.) 

T 

file:///vekillikleri
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S. Sayısı: 12 ye ek 
Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000 lira ikrazına dair 
olan 4126 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın

da Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/222) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. l/m 
Karar No. 61 

14 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Erzincan ve Erzurum belediyelerine Hazine
ce yapılan (3 300 000) liralık ikrazın ödeme 
tarihlerinin geriye bırakılmasını ve taksitleri
nin uzatılmasını temin maksadiyle 4126 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun tasarısının Kamutayda görüşül
mesi sırasında^ bâzı Milletvekilleri tarafından 
bu borçların terkini yolunda verilen önerge dik
kat nazarına alınarak tasarı Kamutayca Komis
yonumuza gönderilmiş ve Maliye Bakanı İsma
il Rüştü Aksal! hazır olduğu halde tekrar görü
şülmüştür. 

Komisyonumuzca yapılan bu görüşmeler so
nunda : 

a) Hazinece yapılan ikrazların terkini, bu 
şekilde yapılan ve yapılacak olan ikrazların 
ödenmesi fikriıjıi telkin etmesi bakımından doğ
ru görülmemiştir. 

b) Erzincan ve Erzurum belediyelerinin 
malî ve hususi durumları göz önünde bulundu
rularak ödeme tarihlerinin beş yıl daha geriye 
bırakılması ve taksitlerin de 40 tan 50 ye çı

karılarak tesbit edilmesi ve belediyelerin takat
lerini sarsmadan borçlarım ödeyecek bir ferah
lığa kavuşmalarını temin edeceği, 

neticesine varılarak tasarı vu esas dairesinde 
yeniden tanzim edilmiştir. Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuş
tur. 

Sözcü Kâtip 
Kastamonu Ankara 

M. Ahalin F. öymen 
Ankara Aydın 
C. Gölet Gl. R. Alpman 

Diyarbakır Diyarbakır 
C. Ekin Ş. TJluğ 
İsparta İzmir 

K. Turan A. İnan 
Kırklareli Kırşehir 

Korgl. K. Doğan $. Torgut 
Niğde Ordu 

R. Gürsoy H. Yalman 
Sayhan Urfa 

E. Tekeli 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 
Amasya 

A. K. Yiğit oğlu 
Bolu 

C. S. Siren 
Erzincan 
AT. Pekcan 
Kastamonu 

T. Coşkan 
Malatya 
3İ. 8. Eti 

Samsun 
M. A. Yörüker A. R. Yüregir 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 
Erzincan ve Erzurum Belediyelerine (3 300 000) 
lira ikrazına dair olan 4126 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka

nun tasarısı 
MADDE 1. — 22 Eylül 1941 tarihli ve 4136 

sayılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmştir:: 

Birinci madde gereğince ikraz edilen paralar 
1960 yılından (başlamak üzere (50) yılda (50) 

şer taksitte faizsiz olarak Hazineye ödenir. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu İçişleri ve Maliye 

Bakanları yürütür. 





S. Sayısı: 138 ve 139 a ek 
Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi hak* 
kinde Kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili ismail Sabuncu'nun, 
Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hak

kında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporları 
(2 /213 , 1/525) 

İçişleri Komisyonu raporu 

T i B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/525, 2/213 
Kkrar No. 26 

10.11.1950 

Yüksek Başkanlığa 

5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair Giresun 
Milletvekili İsmail Sabuncu tarafından verilip, 
geçen 25 .1 .1950 Birleşimi Gündeminde bulunan 
Kanun teklifi, ayni gündemde olan ve ayni ka
nunun 2 | nci maddesini değiştiren Kanun tasarı
sı ile birleştirilerek bir kanun halinde tedvini 
Yüksek Kamutayca tensip edilmiş ve bu suretle 
22 nci nnj&dde müzakere ve kabul olunduktan son
ra 30 ncju maddenin gördüğümüz lüzum üzerine 
vâki talebimiz veçhile Komisyonumuza tevdiine 
karar teirilmişti. 

İçişleri Bakanı Sayın Emin Erişilgil'in hu
zuru ile yeniden bu madde tetkik olundu. 

Belediye sınırları içinde satılan ve şimdiye 
kadar yalnız belediyeler için bir gelir kaynağı 
olan a^ar yakıtlardan alınacak İstihlâk Resminin 
hem kaçırılmasını önlemek ve hem de belediye sı
nırları dışındaki satışlardan da bu resmin alın
masını ijnkân dâhiline almak ve bu satışlar hangi 
köy sınıjrı içinde yapılmış ise bunlardan o köy 
için b:r|; resim tahsil eylemek yetkisini vermek 
ve tatbikatta ihtilâf konusu olan transt muame-
lesini mllnalandırmak gibi şümullü maksatları is
tihdaf eden ve bilhassa Köy Kanununu da ilgi

lendirmesi itibariyle ayrıca bir önemi olduğu an
laşılan bu kanun teklifinin Hükümetçe esaslı bir 
inceleme yapıldıktan sonra komisyonda konuşul
ması ve o zamana kadar müzakeresinin tehir edil
mesi Sayın İçişleri Bakanı tarafından talep olun
muş ve yerinde görülen bu istek Komisyonumuz
ca kabul olunmuştur. Bu vaziyet karşısında, Bü
yük Meclisçe birleştirilerek müzakeresi yapılmış 
bulunan 22 nci maddenkude gecikmesi Komisyo
numuzca doğru görülmemiş ve esasen Hükümet 
tarafından teklif olunan bu değişikliğin ayrı bir 
kanunla yapılması yerinde mütalâa edilmiştir. 

Yüce Kamutayın Yüksek tasvibine arzolu-

nur. 
İçişleri Komisyonu 

Tekirdağ 
C. TJybadın 

Başkanı 

Bu raporun sözcüsü 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 
Gümüşane 

§. Sökmensüer 
Siird 

L. Yavu* 

Amasya 
E. Uras 

Muş 
H. Onaran 

Başkanvekili 
Çoruh 

A. Tüzün 

Denizli 
Dr. B. Uz 

Sinob 
S. Batur 
Yozgad 
& îçöe 





S.Sayısı: 174 
Danıştaya, Birinci Daire Başkanı ile bir üye seçilmesi hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından ku

rulan Karma Komisyon raporu (3 /465) 

T. C. 
tfoşbakanlık 30. XII. 1949 

Yaz% îşlerû m Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 5/5 - 4343, 6 - 4619 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Açık bulanan Danıştay Birinci Daire Başkanlığı ile bir üyelik için 3546 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesine gijire düzenlenen iki liste bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin] Sapılmasına müsâadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

Hükümetin listesi 

Açık bulunan Birinci Daire Başkanlığı için aday listesi 

Süreyya özek 
Muammer As 
Cûdi özal 
Avni Türel 
Raşit Çelebioğlu 

Not : Sicil özetleri bağlıdır. 

Hükümetin listesi 

Danıştayda açık bulunan bir üyelik için aday listeni 

Danıştay üyesi 

Rasim Esmerer 

Ferit Ayiter 
Nafi Demirkaya 
Ekrem Ergüven 

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müş. Muhakemat 
G. Müd. Hukuk Müşavirliği 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavini 
içişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 

Haydar özen Danıştay Başyardımcısı 

Not. Sicil özetleri bağlıdır. 



— 2 — 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet w İçişleri Komisyonların

dan kundan Karma Komisyon 
Esas No. 3/465 
Karar No. 1 

8 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştaya Birinci Daire Başkam ile bir üye 
seçilmesi hakkında Başbakanlıkça hazırlanan 
liste,30 . XII . 1949 tarih ve 6-4619 sayılı tezke
resiyle birlikte Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle, 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
üçüncü maddesi gereğince Adalet ve içişleri Ba
kanları hazır olduğu halde toplanıldı. 

Dosyada mevcut tezkere ve adaylara ait si
cil özetleri okunduktan sonra, komisyon üyele
rinden Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğ-
lu tarafından*1 liste haricinden Danıştay üyeliği 
için aday gösterilen Necmettin Gerçin'in ve yi
ne komisyon üyelerinden Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya tarafıdan liste harici aday gös
terilen Danıştay Kanun sözcüsü Celil Berkman,-
m Danıştay üye'iği nitelikleri ve sicilleri ve tah
sil durumları üzerinde görüşme yapıldıktan 
sonra seçime geçildi. 

Evvelâ Danıştay Daire Başkanlığı seçimi ya
pıldı. Oyların tasnifi sonunda Avni Türel'in 17, 
Cudi özal 'm 10, ve Süreyya özek'in 8 oy ka
zandıkları görüldü. Bu duruma göre Avni Tü
rel'in aldığı oya nazaran nisabı temin ettiği ve 
listeye geçirilmesi icabeylediği, nisap temin edi-
lemiyen diğer iki üyelik için yeniden yapılan 
seçimde Cudi özal 'm 17, Süreyya özek'in 9, 
oy aldıkları görüldü. Bu suretle birinci seçimde 
Avni Türel 17 oy alarak listenin başına ikinci se
çimde de Cudi özal 17 oyla listenin ikinci ve Sü
reyya özek de 9 oy ile listenin üçüncü sırasına 
yazıldı. 

Bundan sonra Danıştay üyeliği seçimine ge
çildi: Hükümetten gelen liste haricinden teklif 
edilen iki zatın da adaylığı kabul edilerek se
çim yapıldı. Oyların tasnifi sonunda, liste hari
cinden teklif edilen adaylardan Danıştay kanun 

sözcüsü Celil Berkman'm 25 oyla birinci, yine 
listo harici adaylardan Ankara ihtikârı tetkik 
komisyonu eski üyesi Necmettin Gerçin'in 17 
oyla ikinci geldiği, Nafi Demirkaya'nm 7, Ah
met Rasim Esmerer'in de 6 oy aldığı görüldü. Ko
misyon listesine girecek üçüncü aday için ni
sap olmadığı görülerek yeniden yapılan seçim
de, Nafi Demirkaya 'nın 9 oy aldığı ve bu suret
le listenin üçüncü sırasına girdiği görüldü. 

Buna göre Danıştay Daire Başkanlığı ve bir 
üyelik için ayrı ayrı listeler tanzim edildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet ve İçişleri Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon Başkanı 

Konya 
H. Karagülle 

Sözcü Kâtip 
Ankara Erzurum 

Emin 11. Ergun §. Ibrahimhakkıoğlu 
Tekirdağ Balıkesir Balıkesir 

C TJybadm O. N. Burcu F. Tiritoğlu 
Bursa Bolu Çoruh 

A. Akgüç 1. Yalyın A. T üzün 
Denizli Diyarbakır Elâzığ 

N. Küçüka F. Kalfagil F. Karakaya 
Erzincan istanbul İstanbul 
A. Fırat F. II. Demirelli A. ödül 
izmir Kayseri Kayseri 

E. Oran R. özsoy F. Apaydın 
Konya Mardin Muğla 

§. Ergun M. Boran N. Ozsan 
Ordu Rize Siirt 

H. Şarlan Dr. S- A. Dilemre L. Yavuz 
Sivas 

N. Ergin 
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Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyonca, 
Damştayda açık bulunan Daire Başkanlığı için yapılan seçime 

göre tanzim edilen liste 

Kazandığı 
oy adedi Adı ve soyadı Memuriyeti 

17 Avni Türel Danıştay üyesi 
17 Cudi özal » » 
9 Süreyya özek » » 

Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyonca, 
Damştayda açık bulunan bir üyelik için yapılan seçime göre tan

zim edilen liste 

Kazandığı 
oy adedi Adı ve soyadı Memuriyeti 

25 Celil Burkman 
14 Necmettin Gerçin 

9 Nafi Demirkaya 

Danıştay Kanun Sözcüsü 
Ankara ili mülga ihtikârı 
tetkik üyesi 
içişleri Bakanlığı Müste
şar Muavini 
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S. Sayısı: 175 
idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifleri ve Bütçe Ko

misyonu raporu (2/217, 218, 219) 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına, dair 
j Kanun teklifi (2/217) 

T. |JB[. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanİik Müdürlüğü 

No\ 36537/77 

17 Ocak 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Vefat eden Sivas Milletvekili Abidin Yurdakul'un ailesine verilmesi icabeden 6 000 lira taz
minat içijûi 1949 malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 1 nci ödenekler v bölümünün 2 nci Üye 
ödeneği Caddesinde ödenek mevcut olmadığından mezkûr bölüme 6 000 lira ve 7 nci geçici tazminat 
bölümün€| de 5 492 lira ödenek eklenmesi için aşağıda yazılı Kanun maddelerinin kabulünü teklif 
eyleriz. | 

•• İdareci Üye İdareci Üye 
'.'[':'• :y !*, H. Bayrak R. Güreli 

| Büyük Millet Meclisi Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında Kanun teklifi 

. M ADİDE 1. — 1949 Malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 1 nci ödenekler bölümünün 2 nci 
Üye ödeneği maddesine 6 000 ve 7 nci Geçici tazminat bölümüne de 5 492 lira ödenek eklenmiştir. 

MADpE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADJ3İE 3. — Bu Kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

İdareci yeler Kurulunun, Cumhurbaşkanlığı 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun teklifi (2/218) 

JT. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymdmk Müdürlüğü 

N<\. 36538/78 

19 Ocak 1950 

Yüksek Başkanlığa 

8 . V | , 1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci mad
desinin .2 işaretli fıkrasının C bendi Cumhurbaşkanlığı hizmetlerini de şümulü içine almış oldu
ğundan 1 . I • 1950 tarihinden itibaren hizmetlilerden kesilecek yüzde beşlerin karşılığı olarak 
Devletçe | ödenmesi gereken % 5 lere ait Emekli kesenekleri için 1949 malî yılı Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesin^ 38 nci bölümünde tahsisat mevcut olmadığından bu ödeneği karşılamak üzere mezkûr 



bölüme 5 000 lira eklenmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü teklif eyleriz. 
tdareci Üye idareci Üye 
H. Bayrak R. Güreli 

1949 Malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesine ek ödenek verilmesi kahhında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1949 Malî yılı Ocak ve Şubat 1950 aylan için Cumhurbaşkanlığı Bütçesüün 
38 nci bölümüne 4644 ve 4806 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği bölümüne de 
5 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

tdareci Üyeler Kumlunun, Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/219) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 24 . I . 1950 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 36574/114 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Muhafız Bölüğü ihtiyacı için 1949 yılı içinde Millî Savunma Bakanlığın
dan verilen yiyecek, Çakacak ile melbusat ve teçhizatın karşılığı olan 100 000 liranın 1949 Malî 
yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 24 ncü Koruyucu Asker Müfrezesi giderleri bölümünün 3 
ncü taymat maddesinden 80 000 ve 5 nci giyecekler maddesinden 18 000 ve 6 nci teçhizat madde
sinden de 2 000 lira indirilerek Millî Savunma Bütçesinin 279 ncu giyecekler bölümünün 1 nci kara 
maddesine aktarılması için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arzeyleriz. 

tdareci Üye tdareci Üye İdareci Üye 
M. öker H. Bayrak E. Güreli 

1949 Malî yılı Büyük Millet MecUsi Bütçesinden 100 OOO Um indirilerek Millî Savunma Bütçesme 
aktarılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. —• 1949 Malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinden bağlı cetvelde yazılı bölüm re 
maddelerinden 100 000 lira indirilerek Millî Savunma Bütçesiuin 279 ncu giyecekler bölümünün 
1 nci Kara maddesine eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

CETVEL 
Büyük Millet Meclisi 

B. M. 

24 Koruyucu asker müfrezesi giderleri > 
3 Tayınat 
5 Giyecekler 
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B. M. 
İndirilen Eklenen 

Lira Lira 

279 

61 Teçhizat 

Giyecekler 
Kara 

2 000 

Toplam 100 000 
M HU Savunma Bakanhğt 

Toplam 100 000 

100 000 

100 000 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. 4 M. M. 
Bütçe \Komisyonu 

Esas No\ 2/217,218,219 
Kar4r No. 55 

10 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

idareci Üyeler Kurulunun Yüksek Meclise 
sunulan ve 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işarettla cetvelin Büyük Millet Meclisi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 17 ve 24 
Ocak 1950 ve Cumhurbaşkanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında 19 Ocak 1950 tarihli 
üç kanuni teklifi Komisyonumuza havale Duyu
rulmakla İdareci Üye Ağrı Milletvekili Halid 
Bayrak yo Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır ol
dukları halde görüşüldü. 

Teklifin ikisi Büyük Millet Meclisi 1949 yılı 
Bütçesinde yapılması istenen değişikliğe ait 
olup bunlardan biri, yakında vefat eden Sivas 
Milletvekili Abidin Yurdakul'un ailesine veri
lecek (6 000) lira tazminat ile son kabul edilen 
iki aylık ^k ödenek kanununun (2) sayılı cetve
lin yekûnjuiıa dâhil olduğu halde bir tabı hata
sı olarak bolümü hizasına ödeneği yazılmamış 
bulunan ıçşçici tazminata ait (5 492) liranın 
tertiplerime eklenmesi ve diğeri Büyük Millet 
Meclisi k0mıyucu asker müfrezesinin Büyük 
Millet Meclisi bütçesinde bulunan giderlerinin 
tayınat, yiyecekler ve teçhizat maddelerinden 
(100 000) liranın müfreze için 1950 yılında 
Millî Savunmaca harcanan miktara karşılık ola
rak o bütçenin giyecekler bölümüne aktarılması 
maksatlariyle teklif edilmiştir. Cumhurbaşkan
lığı hizme itlilerinin 4806 sayılı Kanundan isti
fade edip efcmiyecekleri hakkındaki anlayış far

kının ahiren halledilmesi ve bu hizmetlilerin de 
emekli hakkına sahip oldukları neticesine va
rılması sebebiyle emekli keseneklerine (5 000) 
liranın eklenmesi gerektiğinden Cumhurbaşkanlı
ğı bütçesinde de bu maksatla bir değişiklik ya
pılması istenmektedir. 

Her üç tasarı hakkındaki mucip sebepler 
Komisyonumuzca yerinde görülmüş ve ek öde
neklerin Hükümetçe karşılanması mümkün ol
duğu anlaşılmış bulunduğundan tasarılar ve 
cetveller birleştirilmek suretiyle bir tasarı mey
dana getirilmiş ve Kamutayın onayına arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 

/. H. Tigrel 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Diyarbakır 
C. Ekin 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 
Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
§. Uluğ, 

Kırklareli 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Bolu 

C. S. Siren 
Erzincan 

N. Pekcan 
Kırşehir 

Korgl. K. Doğan Ş. Torgut 

Dr. 31. F. Dündar 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Samsun 

M. A. Yörüket 

Malatya 
M. S. Eti 

Niğde 
R. Gürsoy 

Seyhan 
A. R. Yüreğir 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRDİ 

1949 yılı Bütçe 'Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (100 000) liralık aktar
ma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 

yazılı tertiplerine (16 492) lira ek ödenek veril
miştir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Bütçe Komisyonımun değiştiricine bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL 

B. M. 

24 
3 
5 
6 

Koruyucu 
Tayınat 
Giyecekler 
Teçhizat 

ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
asker müfrezesi giderleri 

Bölül», toplamı 

Düşülen 
Lira 

80 000 
.18 000 
2 000 

100 000 

Eklenen 
Lira 

279 Giyecekler 
1 Kara 

Millî Savunma Bakanlığı 

100 000 

[2] SAYILI CETVEL 

Büyük Millet Meclisi 
Ödenekler 

2 Üye ödeneği 

Geçici tazminat 

Cumhurbaşkanlığı 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğin
ce ödenecek emekli keseneği 

TOPLAM 

6 000 

5 492 

5 000 

16 492 

• • i » — 
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S. Sayısı: 176 
Kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müessir bir hi-
mayenin sağlanması maksadiyle imzalanmış bulunan Milletlerara
sı Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren men'ine dair imzalanmış 
olan Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren Protokol ve ekinin onan

ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1 /679) 

\ ' : i \ ( J . ' • - " • • - " • : • : ~ 

fyaşbakmılık 21 . I . 1950 
Muamelât, Genel Müdürlüğü 

Tettyk Müdürlüğü 
Bayı |: 71-1189,6-225 

Büyük Milet Meclisi Yüksek Bakanlığına 

New - ;York "da Lake Success'de akd ve imza edilen «Kadın ticareti namiyle anılan cinai ti
carete karjşı müessir bir himayenin sağlanması maksadiyle 18 Mayıs 1904 de Paris'te imzalanmış 
bulunan î|tilletlerarası Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 da Pa
ris'te imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşmenin tadili hakkındaki Protokolün onanmasına dair 
Dışişleri bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 29 . XII . 1949 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişiklerinin bağlı ola
rak sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
Ş. Grünaltay 

GEREKÇE 

Malûmları okluğu üzere Lozan Andlaşmasıııın 10ü ncü maddesinin 5 nci fıkrası gereğince 
iltihak etıjneyi taahhüt etmiş bulunduğumuz (Kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı 
müessir bjr himayenin sağlanması maksadiyle 18 Mayıs 1904 de Paris'te imzalanmış bulunan Mil
letlerarası; Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 da Paris'te imzalanmış 
olan Milletlerarası Sözleşme) ye Hükümetimizce de katılmanın 27 Nisan 1932 tarihli ve 12717 
sayılı Babanlar Kurulu karariyle kesinleşmesi üzerine keyfiyet usulü veçhile Milletler Cemiyeti 
Umumi Kjâtipliğine tebliğ edilmişti. 

Bu köre, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı İktisadi ve İçtimai Konseyince tanzim edilerek Birleş
miş Milletlerin üçüncü olağanüstü toplantısının birinci kısmı esnasında Genel Kurulca da tasvip 
olunan bir prookolde, yukarda adları geçen anlaşma ve sözleşme gereğince Fransa Hükümetine 
verilen salâhiyetlerin Birleşmiş Milletlere devrinin sağlanması derpiş edilmektedir. 

Türkiyfe Cumhuriyeti Hükümeti adına 4 Mayıs 1949 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
ııezdindekji Türkiye Daimî Delegasyonu Başkanı Selim Sarper tarafından New - York'ta Lake 
Süccess'd^ «Sous reserve d'acceptation» (Kabule taliken) kaydı ile imza edilmiş bulunan ve 
Fransızcaj aslı ile Türkçeye çevrilmiş bir örneği ilişik olarak sunulan işbu Protokol, yukarda izah 
olunduğu j üzere esasen taraf olduğumuz anlaşma ve sözleşmenin itmamından ve bugünkü şeraite 
uyularak leşki Milletler Cemiyeti ve Fransa Hükümetine verilmiş salâhiyetlerin bugün milletler-



arası münasebetlerin tanziminde nâzim bir rol oynıyan Birleşmiş Milletler Teşkilâtına» devrinden 
ibaret bulunmaktadır. Bu itibarla, bu protokol ve ekinin Büyük Millet Meclisince tasdikinin bahis 

konusu anlaşma ve sözleşmenin tatbiki bakımından lüzumlu olduğu kanaatine vaılmıştır. 

Dışişleri komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dı§i§leri Komisyonu 11 . II . 1950 

Esas No. 1/679 
Karar No, 10 

Yüksek Başkanlığa 

Nevyork'da Lake Sııccess'de akit ve imza 
edilen (Kadın ticareti namı ile anılan cinai ti
carete karşı müessir bir himayenin sağlanması) 
maksadiyle 18 Mayıs 1940 te Paris 'te imzalan
mış bulunan Milletlerarası Anlaşma ile (kadın 
ticaretinin zecren men'ine) dair 4 Mayıs 1910 
da Paris'te imzalanmış olan Milletlerarası Söz-
1 eşmenin tadili hakkındaki Protokolün onanma
sına dâir Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunun 29 . X I I . 1949 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri 
Yüksek Başkanlığınızdan Dışişleri Komisyonu
na havale edilmiş olmakla Komisyon 27.1.1950 
tarihinde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi hazır ol
duğu halde işbu kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişiklerini tetkik etti. 

Bu protokol, esasen taraf olduğumuz 18 Ma
yıs 1904 Anlaşması ile 4 Mayıs 1910 Sözleşmesi

nin bugünkü şeraite uyularak eski Milletler Ce
miyeti ve Fransa Hükümetine verilmiş bulunan 
salâhiyetlerin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına dev 
rj muamelesinden ibaret olup, Milletlerarası mü
nasebetlerimiz bakımından faydalı görülmüş, bu 
itibarla mezkûr protokol ve ekinin Kamutayca 
tasdikma dair Kanun tasarısı aynen kabul edil
miştir. 

Kaıİutaya arzolunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Baş Y. 
Sözcü Kâtip 

Gazianteb Malatya Aydın 
Dr. A. Melek A. Esenbel Dr. M. Germen 

Burdur Çoruh Diyarbakır 
V. Altay A. Us F. A. Aykaç 

Kütahya Mardin Sinob 
A. Gündüz Y. Mardin Y. K. Tengirşenk 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Ne iv - York'da Lake Success'de akd ve imza edi
len (Kadın.ticareti namiyle anılan cinai ticarete 
karşı müessir, bir himayenin sağlanması maksa-
diyle 18 Mayıs 1904 de Paris'te imzalanmış bu
lunan Milletlerarası Anlaşma ile Kadın Ticare
tinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 da Pa
ris'te imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşme) 
nin tadili hakkındaki Protokolün onanmasına da

ir Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 Mayıs 1949 da Ne w - York'-
da Lake Şıiceess'de imzalanan ve, 

a) KJadın ticareti namiyle anılan cinai tica
rete karşı) müessir bir himayenin sağlanması mak-
sadiyle 1B Mayıs 1904 de Paris'te imzalanmış 
bulunan jVlilletlerarası Anlaşmayı, 

b) icadın ticaretinin zecren men'ine dair 
4 Mayıs 1910 da Paris'te imzalanmış olan Millet
lerarası Sözleşmeyi, 

Değiştiren Protokol ve eki onanmıştır. 

MADJ)E 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğb girer. 

MADJDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kui'üjlü yürütür. 

Barakan Devlet Bakanı 
Ş. GfaİaUay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 

Devlet Bakaiıı 
O. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kenüal Sator 

AdaUfc Bakam 
Fuad Simeto 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
t. B. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa, ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Be§dt §. Sürer 

işletmeler Bakanı 
Mûmr Birsel 
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(BEYAZ KADIN TİCARETİ NAMİYLE ANILAN CİNAİ TİCARETE KARŞI MÜESSİR BİR 
HİMAYENİN SAĞLANMASI ÎÇİN 18 MAYIS 1904 TARİHÎNDE PARİS'TE İMZALANMIŞ 
MİLLETLERARASI ANLAŞMA İLE BEYAZ KADIN TİCARETİNİN ZECREN MEN'ÎNE DA
İR 4 MAYIS 1910 TARİHİNDE PARİS'TE İMZALANMIŞ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ) 

TADIL EDEN PROTOKOL 

İşbu Protokola dâhil olan Devletler, (Beyaz Kadın Ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı 
müessir bir himayenin sağlanması nıaksadiyle 18 Mayıs 1904 te Paris'te imzalanmış Milletlerarası 
Anlaşma ile Beyaz 'Kadın Ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 da Paris'te imzalanan Mil
letlerarası Sözleşme) hükümlerine göre Fransa Cumhuriyet Hükümetinin bâzı vazifelerle görevlen
dirilmiş bulunduğunu ve bu Hükümetin mezkûr anlaşmalara tevfikan görmekte olduğu vazifeleri Bir
leşmiş Milletlere devir etmek istediğini ve bu işlerin bundan sonra Birleşmiş Milletlerce görülmesi
nin uygun bulunduğunu nazarı itibara alarak aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

İşbu protokala dâhil bulunan devletlerden her biri, dâhil bulunduğu senet hususunda, ve bu 
Protokol hükümleri dairesinde, bu Protokol ekinin ihtiva ettiği senetlere mütaallik tadilâtı araların
da hukuken tanımayı bunları yürürlüğe koymayı ve tatbikini temin etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 2. 

Umumi Kâtip, (Beyaz Kaduı Ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müessir bir himayenin 
sağlanması için 18 Mayıs 1904 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Anlaşma ile Beyaz Ka
dın ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Söz
leşme) nin. bu protokol gereğince yeniden gözden geçirilen metinlerini hazırlıyacak ve bunların su
retlerini bilgi için Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya üye olmayıp bu protokol imza veya kabul
lerine açık bulundurulan her Devletin Hükümetine gönderecek aynı zamanda, yukarda zikri geçen 
senetlerin her hangi birisine dâhil olan Devletleri, bu protokola henüz tararf olmamış bile bulunsa
lar, tadilâtın yürürlüğe girdiği andan itibaren bu senet veya senetlerin tadil edilmiş metnini tatbi-
ka davet eyliyecektir. 

Ş î * » T O ^ ^ •••: , Madde - 3. 

İşbu protokol (Beyaz kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müessir bir himayenin 
sağlanması için 18 Mayıs 1904 talihinde Paris'te imzalamnış Milletlerarası Anlaşma ile beyaz ka
dın ticaretinin zecren men'ine dair 1 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Söz
leşme) ye katılmış bulunan her Devletin imzasına veya tasdikına açık bulundurulacaktır. Umumî 
Kâtip mezkûr Devletlere bu maksatla bu protokolün bir nüshasını gösterecektir. 

^ • c — Madde-^ 4. 

Devletler işbu protokola şu suretle dâhil olabileceklerdir: 
at) Tasdik hakkında ihtirazi kayıt dermeyan. etmeksizin imzalamak; 
b) Tasdik hakkında ihtirazi kayıt dermeyan ederek ve bilâhara tasdik ederek imzalamak; 
c) Tasdik ederek; 
Tasdik keyfiyeti, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtipliğine bir tasdik belgesinin tevdii 

suretiyle yapılacaktır. 

( S. Sayısı : 176 ) 
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Madde — f>. 

İşuİ Protokol, iki veya daha çok devlet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren, yürürlü
ğe gi'raiş olacaktır. 

B^yaz kadın ticareti namiyle mâruf cinai ticarete karşı müessir bir himayenin sağlanmasına 
dair 18 Mayıs 1904 tarihli Milletlerarası Anlaşmaya mütaallik olup işbu Protokol ekinin ihtiva et
tiği Ijadilât, mezkûr Anlaşmaya dâhil devletlerden yirmisinin ve beyaz kadın ticaretinin zecren 
inenine dair 4 Mayıs 1910 tarihli Milletlerarası Sözleşmeye mütaallik olup işbu Protokol ekinin ih
tiva ^ttiği tadilât da mezkûr Sözleşmeye taraf devletlerden yirmisinin bu Protoköla katılmaların
dan îionra yürürlüğe girecektir. 

Nıetice itibariyle, bu senetlere mütaallik tadilâtın yürürlüğe girmesinden sonra bahis konusu 
Anlatma ve Sözleşmeye dâhil olan her devlet muaddel Anlaşma ve Sözleşmeye da katılmış olarak-
tır. ' 

Madde — 0. 

|ş(bu Protokol ekinde Anlaşma ve Sözleşmeye mütaallik bulunan tadilât yürürlüğe girince 
Fransa Hükümeti tadilâtın taallûk ettiği bu iki Anlaşmanın asıllarını ve gördüğü vazife dolayı-
siyle! muhafaza etmekte olduğu muhtelif vesikaları Birleşmiş Milletler Umumi Kâtipliğine tevdi 
edecektir. 

Madde — 7. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtibi, Birleşmiş Milletler şartının 102 uci maddesinin bi
rincil fıkrası hükümlerine göre ve bu metnin tatbikma dair Genel Kurulca kabul edilen nizamna
me u|yarınca, işbu Protokolü ve bu Protokolle Anlaşma ve Sözleşmede yapılan tadilâtı, bunların 
yürü|rîüğe girdiği tarihlerde tescil etmeye ve tescilden sonra imkân olur olmaz bu Protokolle An-
laşmiı ve Sözleşmenin muaddel metnini yayınlamaya yetkili kılınmıştır. 

Madde — 8. 

İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber sayılan işbu 
Protokol Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtipliğine tevdi olunacaktır. Bu Protokolün ekine 
göre tadil edilen Anlaşma ve Sözleşme yalnız Fransızca olarak tanzim kılınmış bulunduğundan 
ekinin Fransızca nüshası muteber sayılacak ve İngilizce, Çince, ispanyolca, ve Rusça metinleri ter
cüme addedilecektir. Protokol ve ekinin musaddak bir sureti (Beyaz kadın ticareti namiyle anı
lan cinai ticarete karşı müessir bir himayenin sağlanması için 18 Mayıs 1304 tarihinde Paris ' te im-
zalaıjımış Milletlerarası Anlaşma ile beyaz kadın ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 ta
rihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Sözleşmeye dâhil devletlerle Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı jüyesi devletlerin her birisine Umumi Kâtip tarafından gönderilecektir. 

Yukardaki hususları tasdik eylemek üzere, hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak 
yetklıli kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar bu Protokolü imzaları karşısında yazılı tarihte imza-
lamıjşlardır. 

Bin dokuz yüz kırk dokuzda Lake Success. Neve - York'ta tanzim edilmiştir. 
Beyaz kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müessir bir himayenin sağlanması için 

İH Mayıs 1904 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Anlaşma ile beyaz kadın ticaretinin 
zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Sözleşmeyi tadil 
•edeıt protoköla ek. 

İ. Beyaz kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müessir bir himayenin sağlanması 
için) 18 Mayıs 1904 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Anlaşma, 

7 nci madde aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir: 
«Bu Anlaşmayı imza etmemiş olan Devletler buna iltihak suretiyle katılabilirler. Bu Devletler 



3u husustaki arzularını Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtibine bildirecekler ve o da bütün 
kıd Devletleri ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün Devletleri bundan haberdar ede
cektir.» 

2. Beyaz kadın ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış 
:lan Milletlerarası Sözleşme, 

4 ncü madde aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir : 
«Âkıd taraflar bu Sözleşme mevzuu ile ilgili olarak kendi Devletlerinde şimdiye kadar çıka-

•ılmış veya çıkarılacak olan kanunları, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtibi delaletiyle, bir
erlerine bildireceklerdir.» 

8 nci maddede birinci pragraf aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir: 
Bu Sözleşmeyi imza etmemiş olan Devletler buna iltihak suretiyle katılabilirler. Bu Devlet-

?r bu husustaki arzularını Birleşmiş Milletler Teşkilâtı evrakına tevdi edecekleri bir senet ile bil-
ireceklerdir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtibi bu senedin tasdikli bir suretini âkıd Devletlerden 
er birine ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi îbütün Devletlere gönderecek ve aynı zamanda 
nları tevdi tarihinden haberdar edecektir. Bu ihhar senedinde, bu sözleşme mevzuu ile, ilgili ola-
ak iltihak eden Devletçe çıkarılmış kanunlarda •bildirilecektir. 

10 ncu maddede ikinci paragraf aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir : 
Fesih, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı evrakına tevdi edilen bir senet ile yapılacaktır. Birleşmiş 

jiMetler Umumi Kâtibi bu senedin tasdikli bir suretini âkıd Devletlerin her birine ve Birleşmiş 
'illetler teşkilâtı üyesi Devletlerin hepsine gönderecek ve aynı zamanda onları tevdi tarihinden 
aiberdar edecektir. 

11 nci maddede, 'birinei paragraf aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir : 
«Eğer âkıd bir Devlet bu sözleşmenin müstemlekelerinden kendi hâkimiyeti altındaki toprak -

,rdan veya hukuki konsolosluk havzalarından bir veya birkaç işin meriyet mevkiine konulma
nı isterse bu husustaki arzusunu Birleşmiş Milletler Teşkilâtı evrakına tevkii edeceği bir senet-
. bildirilecektir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtibi bu senedin tasdikli bir suretini âkıd 
evletlerin her birine ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Üyesi Devletlerin hapsine gönderecek ve 
,mı zamanda onları tevdi tarihinden haberdar edecektir.» 

Beşinci paragraf aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir : 
«Sözleşmenin âkıd Devletlerden biri tarafından, •müstemlekelerinden kendi hâkimiyeti altında-
topraklardan veya hukuki konsolosluk havzalarından hiri veya birkaçı adına feshi hu madde-

n birinci fıkrasında tâyin edilmiş olan şekil ve şartlar dairesinde yapıüacalk ve fesih senedinin» 
'rleşmiş Milletler Teşkilâtı evrakına tevdii tarihinden 12 ay sonra muteher olaeaktır. 



S. Sayısı: 178 
Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair imzalanmış 
olan Anlaşmayı değiştiren Protokol ve ekinin onanması hakkında 

Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /681) 

I - T. C. 
p&şbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
21.1.1950 

Tet 
Sayı i 

ik Müdürlüğü 
İl - 1488, 6-224 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

New - York'ta Lake Success'de imzalanan «Müstehcen neşriyat tedavülünün eezren men'ine da
ir 4 Mayıs lîjllD tarihinde Paris ' te imzalanmış olan Anlaşma» nm tâdili hakkındaki Protokolün onan
masına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 29 . X I I . 1949 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
#• Günaltay 

GEREKÇE - - . . . . . . . . . -

Malûmları olduğu üzere Lozan Andlaşmasınm 100 neü maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince iltihak 
etmeyi taahhüt etmiş bulunduğumu/ (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 4 Ma
yıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan Anlaşma) ya katıldığımız eski Milletler Cemiyeti 
Umumi Kâtipliğine zamanında tebliğ edilmişti. Filhakika, mezkûr anlaşma 31 Ağustos 1923 te Ce
nevre'de toplanan konferansta tetkik edilmiş ve konferans sonunda 12 Eylül 1923*tarihli Sözleşme 
meydana getirilmiştir. Bu son sözleşmenin 10 ncu maddesine nazaran bunun tasdiki veya ona iltihak 
edilmesi evvetki anlaşmanın tasdikim veya ona iltihakı da tazammun etmektedir. 12 Eylül 1923 
Sözleşmesi isafımızdan 12 Eylül 1923 te imzalanmış ve Büyük Millet Meclisince 1 Haziran 1926 da 
tasdik edilmiştir. 

Bu kere, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı iktisadi ve içtimai Konseyince tanzim edilerek Birleşmiş Mil
letlerin üçüncü olağan toplantısının birinci kısmı esnasında Genel Kurulca tasvip olunan bir proto
kolde, yukaıdö, adı geçen anlaşma gereğince Fraasa Hükümetine verilen salâhiyetlerin Birleşmiş 
Milletlere devrinin sağlanması derpiş edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 4 Mayıs 1949 tarihinde Birleşmiş Milletler ' Teşkilâtı nez-
dindeki Türkiye Daimî Delegasyonu Başkanı Selim Sarper tarafından New-York' ta Lake Success'te 
«Sous reserve d'acceptation» (Kabule tâliken) kaydı ile imza edilmiş bulunan ve Fransızca aslı ite 
Türkçeye çevrilmiş bir örneği ilişik olarak sunulan işbu protokol, yukarda izah olunduğu üzere esasen 
taraf olduğumuz anlaşmanın itmamından ve bugünkü şeraite uyularak eski Milletler Cemiyeti ve 
Fransa Hüküjnaetine verilmiş olan salâhyetlerin bugün milletlerarası münasebetlerin tanziminde nâ
zmı bir rol oynıyan Birleşmiş Milletler Teşkilâtına devrinden ibaret bulunmaktadır. Bu itibarla, bu 
protokol ve ekinin Büyük Millet Meclisince tasdikinin bahis konusu anlaşmanın tatbiki bakımından 
lüzumlu oldağu kanaatine varılmıştır, 



Dışişleri Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/681 

Karar- No. 11 

11 . II 1950 

Yüksek I başkanlığa 

New - York'ta Lake Success'te imzalanan 
(Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren nıen'-
ine dair 4 Mayıs 1010 tarihinde Paris'te imza
lanmış olan Anlaşma) mn tadili hakkındaki 
Protokolün onanmasına dair Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . 
XII . 1949 tarildi toplantısında Y u t a k Mecli
se sunulması kararmıştır ilan Kanun tasarısı ile 
gerekçesi ve ilişikleri Yüksele Başkanlığınız
dan Dışişleri Komisyonuna havale ediimiş ol
anakla Komisyonun 27 . I . 1950 tarihli top
lantısında Dışişleri Bakanlığı temlsilelsi hazır 
olduğu 'halde incelendi. 

Esasen taraf olduğumuz 4 Mayıs 191.0 ta
rihli Sözleşmenin eski Milletler Cemiyeti ve 
Fransa Hükümetine vermiş olduğu salaniyetîc-
rin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına devir mua
melesinden ibaret 'bulunan bu protokolün Hü

kümetimiz- namına imza edilmiş olması, Millet
le raras ı mim asdbetle r bakım i nda n m em] eketi-
miz için faydalı görülmüş ve 'bunun Kamutay
ca tasdik m a dair olan Kanun tasarısı aynen 
ka'bül olunmuştur. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Y. 

!)r 

Sözcü 
(fazlan tel» 

Dr. A. Melek 
Aydın 

M. Germen 
Diyarbakır 

F. A. Ay hac 
Mardin 

V. Mardin 

[ 
F. 

urdur 
Af tay 

V. 

Kâtip 
Malatya 

A. Esenhel 
Çoruh 
A. Ih 

Küta'hya 
A. Gündüz 

Sırık.)1!) 
K. Tengirşenh 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

New - York'ta, Lake Success'te imzalanan (Müs
tehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine da 
ir f Mayıs 1.91.0 tarihinde Paris'te imzalanmış 
olan Anlaşmanın•) tadili hakkındaki Protokolün 

onanmasna dair Kanım tasarısı 

MADDE 1. — 4 Mayıs 1949 tarihinde New -
York'ta Lake Success'te imzalanan (Müsteh
cen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 
4 Mayıs 1.910 tarihinde Paris'te imzalanmış 
oları Anlaşmayı) değiştiren Protokol ve eki 
onanmıştır . 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Bir men 

Millî Savunma Bakan 
H. Çakır 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Dışişleri Bakanı 
AT. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

•konomi vo Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y, Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Maliye Bakanı 
/. E. Aksal 

Bayındırlık Bakan ı 
S. Adalan 

Vedat Dicleli 
(lümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sedir 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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(MÜSTEHCEN NEŞRİYAT TEDAVÜLÜNÜN ZECREN MEN'ÎNE DAÎR 4 MAYIS 1910 
TARİHİNDE PARİS'TE İMZALANMIŞ OLAN ANLAŞMAYI) TADIL EDEN PROTOKOL 

işbu Protokola taraf olan Devlet letr (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 
4 Mayısı 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) hükümlerine göre Fransa Cumhuriyeti 
Hükümetinin bâzı vazifelerle görevlendirilmiş bulunduğunu ve bu Hükümetin mezkûr Anlaşmaya 
tevfikan görmekte olduğu vazifeleri Birleşmiş Milletlere devretmek istediğini ve bu işlerin bundan 
sonra Birleşmiş Milletlerce görülmesinin uygun bulunduğunu nazarı itibara alarak aşağıdaki hü-

iizerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

işbu 
va ettiği 
tatbikini 

protokoJa taraf olan Devletler, bu protokol hükümleri dairesinde, bu protokol ekinin ihti-
senede mütaallik tadilâtı aralarında hukukan tanımayı, bunları yürürlüğe koymayı ve 

temin etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 2. 

Umuıtnî Kâtip (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde 
Paris 'te imzalanmış olan Anlaşma) nm bu protokol gereğince yeniden gözden geçirilen metnini 
hazırlayacak ve bunun suretlerini, bilgi için, Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya üye olmayıp 
bu protokolün imzası ve kabulü kendilerine açık bulundurulan her Devletin Hükümetine gönde
recek, aynı zamanda, yukarda ismi geçen Anlaşmaya taraf olan Devletleri bu protokola henüz 
taraf olıtnamış bile bulunsalar, tadilâtın yürürlüğe girdiği andan itibaren bu senedin tadil edilmiş 
metnini tatbike tâvet eyleyecektir. 

Madde — 3. 

İşbu [protokol (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'iııe dair 4 Mayıs 1910 tarihinde 
Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) ya katılmış bulunan her devletin imzasına veya tasdikma açık 
bulunduıjulacaktır. Umumi Kâtip mezkûr devletlere bu maksatla bu protokolün bir nüshasını 
grönderedektir. 

Madde — 4. •, 

Devle:1er işbu protokole şu suretle dâhil olabileceklerdir: 
a) Tasdik hakkında ihtirazi kayıt dermeyan etmeksizin imzalamak, 
b) Tasdik hakkında ihtirazi kayıt dermeyan ederek ve bilâhara tasdik ederek imzalamak, 
d) Tasdik ederek. 
Tasdik keyfiyeti, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtipliğine bir tasdik belgesinin tevdii 

suretiyle yapılacaktır. 

Madd< 

işbu protokol iki veya daha çok devlet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 
girmiş olacaktır. (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'iııe dair 4 Mayıs 1910 tarihinde 
Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) ya mütaallik olup işbu protokol ekine geçirilen tadilât, mez
kûr anlaşmaya dâhil devletlerden on üçünün bu protokola katılmasından sonra yürürlüğe gire
cektir. Netice itibariyle, bu senede mütaallik tadilâtın yürürlüğe grimesinden sonra bahis konu
su anlaşmaya dâhil olan her devlet muaddel anlaşmaya da katılmış olacaktır. 

( S. Sayısı : 178 ) 



— 4 — 
" " ; " "" "" Madde — 6. 

îşbu Protokol ekindeki tadilât yürürlüğe girince Fransa Hükümeti bu anlaşmanın aslını ve gör-
düğü vazife dolayısiyle muhafaza etmekte olduğu muhtelif vesikaları Birleşmiş Milletler Umumi Kâ
tipliğine tevdi edecektir. 

M a d d e — 7 . • • • . • 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtibi, Birleşmiş Milletler şartının 102 nei maddesinin 1 nei 
fıkrası hükümlerine göre ve bu metnin tatbikma dair Genel Kurulca kabul edilen nizamname uyarın
ca işbu Protokolü ve ProtokoUa anlaşmada yapılan tadilâtı, bunun yürürlüğe girdiği tarihlerde tescil 
etmeye ve tescilden sonra imkân olur olmaz bu Protolda Anlaşmanın muaddel metnini yayınlamaya 
yetkili kılınmıştır. 

* "'4 ' Madde — 8. . - .. . , , . . . , . - . . . 

İngiliz'ce, Çin'ce, İspanyol'ca, Fransız'ca, ve Rus'ça metinleri ayni derecede muteber sayılan h>-
bu Protokol Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtipliğine tevdi olunacaktır. Bu Protokolün eki
ne göre tadil edilen anlaşma yalnız Fransız'ca olarak tanzim kılınmış bulunduğundan ekinin Fran
sız'ca nüshası muteber sayılacak ve İngiliz'ce, Çin'ce, İspanyolca ve Rusça metinleri tercüme addedile
cektir. Protokol ve ekinin musaddak bir sureti (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 
4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) ya dâhil devletlerle Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı üyesi devletlerin her birine Umumi Kâtip tarafından gönderilecektir. 

Yukardaki hususları tasdik eylemek üzere, hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkili 
kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar bu Protokolü imzaları karşısında yazılı tarihte imzalamışlardır. 

Bin dokuz yüz kırk dokuzda Lake Success, Ne w - York'ta tanzim edilmiştir. 

Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalan
mış olan Anlaşmayı değiştiren Protokol. 

( 8. Sayısı : 178 ) 



EK 

Birinci maddede, son fıkra aşağıdaki gibi tahrir edilecektir: 
«Âkıd Hükümetler bu madde gereğince ihdas veya tâyin edilen makamı Birleşmiş Milletler 

Teşkilâtı Umumî Kâtibi vasıtasiyle mütekabilen birbirlerine bildireceklerdir.» 

Dördüncü madde asağıda-ki şekilde tahrir edilecektir: 
«Ifiu anlaşmaya imza etmemiş olan Devletler buna iltihak suretiyle katılabilirler. Bu Devlet

ler bta husustaki arzularını Birleşmiş Milletler evrakına tevdi edilen bir senet ile bildireceklerdir. 
Birlenmiş Milletler Teşkilâtı Umumî Kâtibi bu senedin aslına mutabakatı tasdikli suretini Âkıd 
Devletlerin her birine ve Birleşmiş Milletler teşkilâtının üyesi bütün Devletlere gönderecek ve 
aynı zamanda onları tevdi tarihinden haberdar edecektir. 

«B"U tarihten altı ay sonra anlaşma, iltihak eden Devletin bütün topraklarında yürürlüğe gi
recek ve bu Devlet böylece Âkıd Devlet haline geçecektir.» 

Bşinci maddede, üçüncü paragraf aşağıdaki gibi tahrir edilecektir: 
«d^esih, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı evrakına tevdi edilen bir senet ile yapılacaktır. Birleşmiş 

Millejtler Teşkilâtı Umumî Kâtibi bu senedin tasdikli bir suretini Âkıd Devletlerin her birine ve 
Birlenmiş Milletler teşkilâtı üyesi Devletlerin hepsine gönderecek ve aynı zamanda onları tevdi 
tarihinden haberdar edecektir.» 

Yledinci maddede, 
Bjirinci paragraf aşağıdaki gibi tahrir edilecekti' : 
«Eğer Âkıd bir Devlet bu anlaşmanın müstemlekelerinden, kendi hâkimiyeti altındaki topraklar

dan yeya hukuki konsolosluk havzalarından bir veya birkaçı için meriyet mevkiine konulmasını 
istersle bu husustaki arzusunu Birleşmiş Milletler Teşkilâtı evrakına tevdi edeceği bir senetle bildire
cektir. "Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Kâtibi bu senedin tasdikli bir suretini Âkıd Devletlerin 
her birine ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Üyesi Devletlerin hepsine gönderecek ve aynı zamanda 
onları tevdi tarihinden haberdar -edecektir.» 

Üçüncü paragraf aşağıdaki gibi tahrir edilecektir: 
«Anlaşmanın Âkıd Devletlerden biri taraf nidan, müstemlekelerinden kendi hâkimiyeti altındaki 

topraklardan veya hukuki konsolosluk havzalarından bir veya birkaçı adma feshi bu maddenin birin
ci fıkrasında tâyin edilmiş olan şekil ve şaftlar dairesinde yapılacak ve fesih senedinin Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı evrakına tevdii tarihinden 12 av sonra muteber olacaktır. 

» © - « 

{ S. Sayısı: İ?6 ) 





S. Sayısı: 180 
Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde 
bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
daki 5269 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dmr Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2 /147) 

5269 
lifiyle 

15 .II . 1949 

Yüksek Başkanlığı, 

sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra daha eklenmesine dair hazırladığım kanun tek-
gjetekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arzederim. 
Niğde Milletvekili 

Şükrü Süer 

GEREKÇE 

Türeye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemine milletvekili olarak iştirak etmiş ve memle
ketine teyük hizmetleri sepkat eylemiş bulunan Niğde Milletvekili ölü Atâ'nın halen 86 yaşmda 
ihtiyar annesi Şerife Atay bu haktan faydalanamamış ve yüksek komisyonumuz aradan oldukça 
uzun zanjian geçmiş olması itibariyle bir çoğu dahi ölmüş bulunan bu arkadaşların annelerinin ha
yatta kaianııyacağı mülâhazasiyle her halde annelerini düşünmemiş olsa gerektir. 

Bun|a i benzer belki bir ikinci daha çıkmıyacağı gibi Şerife Atay'm ömrünün son günlerini yaşa
mış bulunması göz önünde tutulursa Devlete bir yük teşkil etmiyeceği de kendiliğinden tezahür 
etmiş olacaktır. 

Ger&k bedenen ve gerekse malen muhtacı muavenet olduğunu yakinen bildiğim bu ihtiyarın son 
günlerimde mâruz kaldığı sefaletten kurtarmak ve imdadına yetişmek ve şayet buna benzerleri 
varsa odların da faydalarını sağlamak düşüncesiyle işbu teklifim hazırlanmı|tır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. 
Bütçb Komisyonu 
Esat No. 2/147 
Kâr ar No. 58 

Niği0 

13 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Milletvekili Şükrü Süer'in, Sivas 
Kongrefsfcn.ee seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Dönemin
de buljaâan üyelere vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Kanu
nun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun teklifi Yüksek Kamutayca komisyo
numuza havale buyurulmakta teklif sahibi Niğ-

http://Kongrefsfcn.ee


_ a _ 
de Milletvekili Şükrü Süer ve Maliye Bakanlığı 
temsilcisi hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü; 

Adı geçen kanunun ikinci maddesi, Sivas 
Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönem 
üyelerinden olup vefat etmiş veya ödenek alan
ların evlenmemiş karılarına, yirmi yaşma gir
memiş ve yüksek tahsile devam etmekte ise yir
mi beş yaşını geçmemiş erkek çocuklarına ve 
evli bulunmıyan kız çocuklarına vatani hizmet 
tertibinden (175) lira aylık tahsisini kabul et
miş bulunmaktadır. Kanunun Temsil Heyeti ile 
Birinci Büyük Millet Meclisinin kurulukların-» 
dan uzunca bir zaman geçmiş olması itibariyle 
ölenlerin hayatta anaları bulunabileceği de ka
nunun kabulü sırasında düşünülmemiş bulun
duğundan madde metninde sayılan dul ve ye
timler araşma ölenin anaları katılmamıştır. 
Halbuki eski Niğde Milletvekili Atâ'nm halen 
hayatta ve 86 yaşında bulunan anasına bu se
bepten aylık bağlanamadığı ve muhtemel ola
rak başka anaların da hayatta olabilecekleri 
düşünülerek teklif sahibinin, hem adalet ve hem 
emeklilik hakkındaki hüküntlere uygun olması 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ ŞÜKRÜ SÜBR'ÎN 
TEKLlFÎ 

MADDE 1. — 5269 sayılı Kanunun ikinci 
maddeşijıe aşağıdaki D fıkrası eklenmiştir. 

D) Hayatta buluşan..anaraa yaşadığı* müd
detçe, * 

GEÇlCÎ MADDE — 5269 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1 . I . 1949 dan bu Kanunun 
yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen müddete 
ait istihkakları hesap edilerek kendilerine ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütüri 

( S fin 

itibariyle madde metnine anaların da ithalini 
teklif ettiği yapılan açıklamalardan anlaşılmış 
ve teklif Komisyonumuzca da esas itibariyle 
muvafık görülmüştür. 

Teklifin birinci maddesi muhtaç kaydının 
ilâvesiyle kabul edilmiştir. Malî kanunların 
makable teşmili uygun görülmediğinden geçici 
madde tasarıdan çıkarılmış ve yürürlük madde
leri ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden yazılan Kanun tasarısı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yükgek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü 
Diyarbakır Kastamonu Amasya 

/. II. Tigrel M. Akalın A.K. Yiğitoğlu 
Ankara Aydın Bolu 
G. Gölet Ol. R. Alpman C. 8. Siren 

Diyarbakır Erzincan İsparta 
C. Ekin N. Pekcan Kemal Turan 

Kastamonu Kırklareli Konya 
T. Coşkan Korgl. K. Doğan Dr. M. F. Dündar 

Malatya Niğde Ordu 
M. S. Eti R. Oürsoy H. Yalman 

Seyhan Trabzon 
A, R. Yürtgir A. R. Işü 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEölŞTÎRtŞ]' 

Sivas Kongresince seçilen temsil heyeti üyeleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne
minde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden 
ayUk bağlanmam hakkındaki Kamına-ek Kmmn 

tasarısı 

MADDE 1. — 15 . XI I . 1948 tarihli ve 52M 
sayılı Kanunun ikinci fıkrasına aşağıdaki (D) 
fıkrası eklenmiştir. 

D) Hayatta bulunan muhtaç anasına yaşa
dığı müddetçe, 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

ı • iSft* 



Türk 
üçüncü 
tılma 

S. Sayısı: 181 
Parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunun birinci ve 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun süresinin uza-
sına dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1 /687 ) 

T. (J. » 
i :• Başbakanlık 31 .1.1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü - ' ' ' ' . • 
ıTetkih Müdürlüğü 

Sak : 71 - 1493, (i - 365 , V* 
j Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanunun süresinin uzatılmasına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakan|ar Kurulunun 19. i . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul muş olduğunu saygılarımla ar/ederim. 

Başbakan 
S. Günaltay 

(iEEtiKÜE 

1567 saydı Kanun ile bu kanunun bâzı maddelerini tadil eden 4328 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye müsteniden Bakanlar Kurulunca ittihaz edilen kararlarda altın, platin ve gümüş gibi kıymetli 

île bunlardan mamul eşya hakkında bâzı tahdidi hükümler mevcut bulunmaktadır. 
kanunun birinci maddesiyle üçüncü maddesinin bâzı fıkralarında sikke halinde olmıyan 

külçe veya mamul eşya halindeki kıymetli madenler sarahaten zikredilmemiş olduğu gibi bunlar mü
sadere edilecek kıymetler meyanmda da tadat edilmemiş olduğundan tatbikatta bâzı yanlış içtihatlara 
mahal verilmekte ve kararnameye muhalif hareketlerden dolayı tecziye edilen sanıkların üzerlerinde 

kıymetli madenlerden mamul eşya kendilerine iade olunmaktadır. 
Kanunhıh şümulüne dâhil eşyanın kaçırılması veya kaçırılmasına teşebbüs hallerinde bu eşya hak

kında açılan istihkak dâvaları da tarafların esas mevzuda anlaşmış bulunmaları dolayısiyle istihkas 
iddia eden ve suçlu ile beraber yakalanmamış bulunan şahıs lehine karara iktiran etmesi muvacehe
sinde sııçte;kullanılan eşyanın asıl suçluya şerik olması icabedeu şahıslara iadesi gibi garip hallere 
de tesadüf edildiğinden suçluluğun teshili halinde ("eza Kanununun 86 ncı maddesinin ikinci fıkra
sına göre noiüsadere hükümlerinin uıtbikı uygun görülmüş ve kanunun üçüncü maddesinde mevcut 
bâzı hükümler bu esasa göre değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan suç sayılan fiillerin çok ve poliçelerden başka çeşitli ödeme vasıtalariyie de yapıl
dığı tatbikat sırasında sık sık vukuagelen hallerden bulunduğu cihetle İm vasıtaları da üçüncü mad
deye ithal, etmek lüzumlu görülmüştür. 

1567 sfıyılı Kanunun yürürlük süresi içinde döviz takyidatı koyan bütün memleketler bu takyi-
datı gittikjçe şiddetlendirmişler ve bilhassa son dünya harbine kadar serbest rejime tâbi kalan bfuı 
memleketlide, şiddetli döviz takyidatı koymıya mecbur olmuşlardır. 

Binaerialeyh; bu vaziyet karşısında 1567 numaralı kanunun yürürlüğündeki zaruret devam etmek
te bulunmuş ve mezkûr kanunun daha beş yıl süre ile uzatılması paramızın istikrarı bakımından za
ruri görülmüştür. 

madenler 
Ancak 

vakalanan 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/687 
Karar No. 41 

II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 19 . 1 . 11)50 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen 
(Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanun süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısı) komisyonumuza 
havale edilmekle Maliye Bakanlığı temsilcisi ha
zır olduğu halde incelendi. 

Kanun, gerekçesinin okunmasından ve Ba
kanlık temsilcisinden alınan izahata göre tasa
rının ; 

(1567 sayılı Kamın ile bu kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4828 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca itti
haz edi'en kararlarda, altın, gümüş ve pilâfcin 
gibi madenler ile bunlardan, mamul eşya hakkın
da" tahdidi hükümler mevcut bulunduğu, 

Ancak, kanunun birinci ve üçüncü maddesi
nin bâzı fıkralarında sikke lıalide olmıyan kül
çe veya mamul, eşya halindeki kıymetli maden
ler sarahaten zikredilmemiş olduğu gibi bunla
rın müsadere edilecek kıymetler meyanında da 
tadat edilmediğinden, tatbikatta bâzı yanlış iç
tihatlara malini verilmekte olduğu ve kararna
meye aykırı hareketlerinden dolayı tecziye edi
lenlerin üzerlerinde yakalanan kıymetli, maden
lerden mamul eşyanın kendilerine iade olundu
ğu-

Kanunun şümulüne giren eşyanın kaçırılma
sı veya kaçırılmasına teşebbüs hallerinde bu eş
ya, hakkında açılan istihkak dâvaları da taraf
ların esa:* mevy.uda anlaşmış bulunmaları dola-
yısiyle istihkak iddia, eden ve suçlu ile beraber 
yakalanmamış bulunan şahıs lehine karara ik
tiran etmesi muvacehesinde suçta kullanılan eş
yanın ası', suçluya şerik olması icabeden şahıs
lara iadesi gibi garip hallere de tesadüf edil
mekte olduğundan suçluluğun tesbiti, halinde 
Türk (-eza Kanununun 06 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasına göre müsadere hükümlerinin tatbi

ki uygun görülmüş ve kanunun üçüncü madde
sinde mevcut bâzı hükümlerin de bu esasa göre 
değiştirildiği, 

Öte taraftan suç sayılan fiillerin çek ve 
poliçelerden başka çeşitli ödeme vasıtaları ile 
de yapıldığı cihetle bu gibi vasıtaları da üçüncü 
maddeye dâhil etmek lüzumu hâsıl olduğu; 

1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi içinde 
döviz takyidatı koyan bütün memleektlerin bu 
takyidatı şiddetlendirdikleri ve bilhassa son dün
ya harbine kadar serbest rejime tâbi kalan bâzı 
memleketlerin de şiddetli döviz takyidatı koy
maya mecbur oldukları; 

Bu vaziyet kargısında 1567 sayılı Kanunun 
yürürlükteki zaruretin devam etmekte olduğu 
ve bu kanunun daha beş yıl uzatılmasının Türk 
parasının istikrarı bakımından zaruri görüldü- • 
günden; 

Dolayı Yüksek Meclise sevkedildiği anlaşıl
mıştır. 

Yapılan görüşmelerden sonra tasarının şaya
nı müzakere olduğu anlatılmakla maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

1566 sayılı Kanunun birinci maddesiyle yine 
bu kanunun 4328 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan üçüncü maddesinin, tadili hakkındaki Hü
kümet teklifi aynen kabul edilmiş ve son olarak 
5014 sayılı Kanunla uzatılan sürenin beş yıl da
ha uzatılmasını istihdaf eden ikinci maddesinin 
bâzı raıdaksiyon değiştirmeleri yapılmak suretiy
le tesbit olunmasından sonra tasarının tümü oy 
birliğiyle kabul ve tasvip olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
Konya Ankara 

II. Karagülle E. H. Ergun 
Kati]) 

Erzurum Afyon K. 
<ŞY. İbrahimhakMoğlu İT. Bozca 

( S. Sayısı : 181 ) 
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Balıkesir 

O. N. B'itcu 
Elâzığ j; 

F. Karakayı 

Bursa 
^i. Akgüç 

İsparta 
R. Güllü 

Denizli 
N. Küçüka 

izmir 
E. Oran 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Dr 

Kayseri Mardin 
R. özsoy M. K. Boran 

Rize 
S. A. Dilenire 

T. B. 
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Yüksek Başkanlığa 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 15(57 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair Maliye 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . I . 
1950 tarijılii ve 6/365 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Adalet Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza , veril
mekle Maliye Bakanı ismail Rüştü Aksal hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Bu tajsarmm üç sebeple tanzim edildiği ya
pılan ineklemelerden ve alman izahlardan anla
şılmıştır: ; 

A) Adı geçen kanunun birinci maddesine 
(Altın, "pilâtiıı, ve gümüş) kayıtlarının ilâvesi, 

B) İ567 sayılı Kanunun 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddesi, Türk para
sını kortuna hususunda suç mevzuuna giren fiil 
ve vasıtaların nelerden ibaret olduğunu ve bun
ların nasıl bir ceza tehdidi altına konulmuş ol
duğunu tasrih etmektedir. Bunlar arasında, kıy
metli madenler ve bunlardan mamul veya bun
ları muhtevi her nevi eşya ile normal ödeme 
vasıtası olan esham, tahvilât, çok ve poliçeler 
dışında plarak ödemeyi temin edecek mektup 
vesaire $ibi vasıtaların bulunmaması bu yollar
la kaçakjçılığı mümkün kıldığından bunların da 
kanun metnine alınması, 

C) Kanunun son olarak 5014 sayılı Kanun
la uzatılan süresinin daha üç yıl uzatılması. 

1567 sayılı Kanunun birinci maddesi kambi
yo, nukut, esham ve tahvilâtın, alım, satım ve 
ihracını x$nzim ve tahdit ve Türk parasının kıy
metini koruma hususunda kararlar ittihazına 
Bakanla]!' Kurulunu yetkili kılmaktadır. 

Bu hususta çıkarılan kararlar da yukarda 
sayılan kıymetlerden başkaca altın, platin ve 
gümüş gibi ödeme vasıtaları olan kıymetli ma
denlerin de alım, satım ve ihracını tanzim eden 
hükümler konmakta ise de kaçakçılığa konu 
olan bu madenler esas kanunda zikredilmemiş 
bulunduğundan gümrüklerde müsadere edilen 
madenler ve mamulleri mahkemelerce sahiple
rine iade edilmektedir. 

Altun, platin ve gümüşün memleket içinde 
olduğu kadar milletlerarası da bir ödeme vasıta
sı olduğundan şüphe bulunmadığına göre mah
kemelerce maksada aykırı kararlar verilmesi 
imkânının kaldırılması için bu noksanlığın t a 
mamlanması maksadiyle bahsi geçen birinci 
maddeye bu kayıtların ilâvesi lüzumlu görüldü
ğü anlaşılmıştır. 

Yine 1567 sayılı Kanunun 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddesinde bu tasa
rının ikinci maddesiyle yapılan değişiklik dahi 
aynı maksadı hedef tutmaktadır. Sözü edilen 
üçüncü madde esham ve tahvillerle yabancı mem
leketler üzerine çekilmiş çek ve poliçelerden ve 
bunların izinsiz veya kaçak olarak memleket dı
şına çıkarılması hallerinden bahsetmiştir. Hal
buki bu sayılan ödeme vasıtaları dışında ev eş
yası namiyle kıymetli madenlerden yapılmış bir 
takım eşyanın da kaçakçılığa vasıta olduğu ve 
diğer taraftan çek, poliçe, esham ve tahvilât 
dışında mektupla veya buna benzer diğer vası
talarla harici ödemelerin temin edilerek kaçak
çılık yapıldığı ve bu kabil vasıtalar ele geçse de 
haklarında cezai bir muamele yapmak imkânı 
bulunmadığı görüldüğünden her iki konunun 
kanuna ithaliyle kaçakçılığı önleme tedbirleri-
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nin genişletilmesi komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve maddenin (Ç) fıkrasındaki «her 
türlü ödeme vasıtalarım» kaydı «ödemeyi temine 
yarıyan her türlü vasıtalar» şeklinde düzeltmek 
suretiyle kabul olunmuştur. 

1567 sayılı Kanun, en son olarak 5014 sayılı 
Kanunla 19 . 11 . 1947 tarihinden itibaren üç 
yıl uzatılmış olup bu süre 18.11.1950 tarihinde 
sona ermektedir. Pata kıymetlerini koruma hu
susunda bütün Devletlerin mütekabilen almış bu
lundukları tedbirlerin ne kadar süreceği belli 
olmadığına göre bu husustaki ahkâmın daha 
bir müddet yaşamasına zaruret bulundu
ğundan adı geçen kanunun önce bir defa 
defa iki ve dört kere de üçer sene olarak uza
tılmış olan hükümlerinin yine üç yıl uzatılması 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. Gerçi 
Adalet Komisyonu bu husustaki hükümlerin 
uzunca bir zaman yaşayacağına kanaatle bu sü
reyi beş yıl olarak teshil etmiş is de önümüzdeki 
Dokuzuncu Devre Meclisinin de bu konuda de
netini temin bakımından komisyonumuz üç yıl. 
esasından ayrılmamanın işin gereğine uygun dü
şeceği kanaatine varmıştır. 

Hükümetin bu kanunun tatbikatı hususunda 
çıkaracağı kararnamelerde kaçakçılığa yol aç
mamak şartiyle ve bilhassa normal ziynet eşyası 
bakımından vatandaşların, itiyat ve seyahat 

icaplarını güeleştirnıiyecek esasları da göz önün
de bulundurulması komisyonumuzca temenniye 
değer görülmüştür. 

Kanunun şekline gelince birinci madde iki 
madde haline ifrağ edilmiş ve ikinci madde 
daha kısaltılarak yazılmak suretiyle üçüncü 
madde olarak ve üç. ve dördüncü maddeler 
dört ve beşinci madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Bu değişiklikle yeniden hazırlanan tasarı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Diyarbakır Kastamonu Ankara 

/. II. Tigrel M. Akalın F. öymen 
Amasya Ankara Bolu 

.1. K. Yiğit oğlu ('. (I öl el ('. 8. Siren 
Diyarbakır Diyarbakır 

(\ Eltin #. Uluğ 
Erzincan Kastamonu Kırklareli 

N. Pekcan T. Coşkun Korgl. K. Doğan 
Kırşehir Konya Malatya 

Ş. Torgul Dr. M. F. Dündar M. S. Eti 
Manisa Niğde Ordu 

E. Kurdoğlu it. Gnaoy H. Yalman 
Samsun. Seyhan 

M. A. Yörük er A. it. Yüregir 

( S. Sayısı : 181 ) 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Türk ^Parasının kıymetini 'Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanun süresinin 

uzatılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1567 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 
üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. : 

Madde i. — Kambiyo, nııkut, esham ve tahvi
lât alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli ma
denlerin (Altın, platin, ve gümüş) memleketten 
çıkarılmasının tanzim ve tahdidine ve Türk para
sı kıymetinin korunması zımnında kararlar itti
hazına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 3. — Bakanlar Kurulunca birinci 
maddeye istinaden ittihaz edilecek kararlara av-
kırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkın
da 1 000 liradan 200 000 liraya kadar ağır para 
ve üç aydan üç. yıla kadar faaliyetten meni cezası 
hükmedilmekle beraber gerçek kişilerle, tüzel ki
şilerin müdür ve fiilde iştiraki olan memurları 
ayrıca üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılırlar. Mükerrirler sürekli olarak faali
yetten menedilmekle beraber haklarında verile
cek para ve hapis cezaları iki kat olarak hükmo-
lunur. 

Bakanlar Kurulunca ittihaz edilecek kararla
ra aykırı fiil tüzel kişilerin merkezleri tarafın
dan işlenmiş veya işlettirilmiş ise faaliyetten ge
çici veya sürekli meni kararları o müessesenin 
Türkiye 'deki bilûmum teşkilâtına şâmildir. 

Faaliyetten geçici veya sürekli olarak meni 
edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler memnuiyet 
süresince kendilerine menfaat sağlıyacak yeni iş
lemler yapamazlar. Şu kadar ki, evvelce başlamış 
olup da üçüncü şahısların hukukunu ilgilendiren 
veya kanuni süreye tâbi olan işlere kambiyo 
mercilerinin murakabesi altında devam olunur. 

Karara aykırı olan fiil: 
a) Türk ve yabancı paralarını, 
b) Kıymetli madenler ve bunlardan mamul 

veya bunla:-] muhtevi her nevi eşyayı, 
o) t ic ı türlü esham, tahvilât ve kuponları

nı, 
ç) Yabancı memleketler üzerine çekilmiş 

çek ve poliçeler ve her türlü ödeme vasıtalarını, 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 say<dı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesiyle ve bu kanun süresinin uza

tılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. --- Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 181). 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRtŞÎ 

Türk parasintn kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı \Kanunun birinci ve 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddelerinin değişti
rilmesine ve, bu kanun süresinin uzatılmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDK 1. — 20 . II . 1930 tarihli ve 1567 
«ayılı Kaiminin birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

KambiyO, nukut, esham ve tahvilât alım ve 
satımının ve bunlar ile kıymetli madenlerin (Al
tın, pilâtin ve gümüş) memleketten çıkarılması
nın tanzim ve tahdidine ve Türk parası kıy
metinin korunması zımnında kararlar ittihazına 
Bakanlar Kfıırulu yetkilidir. 

MADDIŞ 2. — 1567 sayılı Kanunun 16.XII. 
1942 tarihli ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 
üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar Kurulunca birinci maddeye istina
den ittihaz i edilecek kararlara aykırı hareket 
eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında (1 000) 
liradan (200 000) liraya kadar ağır para ve üç. 
aydan üç y}la kadar faaliyetten meni cezası hük-
medilmekle beraber gerçek kişilerle, tüzel kişile
rin müdür te fiilde iştiraki olan memurları ayrı
ca üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle ceza
landırılırlar. Mükerrirler sürekli olarak faali
yetten meni edilmekle beraber haklarında verile
cek para ve hapis cezaları iki kat olarak hükmo-
luııur. 

Bakanlajf Kurulunca ittihaz edilecek kararlara 
aykırı fiil tüzel kişilerin merkezleri tarafından 
işlenmiş veya" işlettirilmiş ise faaliyetten geçici 
veya sürekli meni kararları o müessesenin Türki
ye'deki 'bil^nîum teşkilâtına şâmildir. 

Faaliyetten geçici veya sürekli olarak men-
edilmiş olaıi gerçek ve tüzel kişiler memuriyet 
süresince kendilerine menfaat sağlıyacak yeni 
işlemler yapamazlar. Şu kadar ki, evvelce başla
mış olup d^ üçüncü şahısların hukukunu ilgilen
diren veya kanuni süreye tâbi olan işlere kambiyo 
mercilerinin murakabesi altında devam olunur. 

Karara aykırı olan fiil : 
a) Türfk ve yabancı paralarını, 
b) Kıymetli madenler ve bunlardan ma

mul veya bunları muhtevi her nevi eşyayı, 
c) Her türlü esham, tahvilât ve "kuponla-

Ş. Sayısı : 181 ) 
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Hü. 

İzinsiz memleket dışına çıkarmak ve kaçır
mak suretiyle işlenmiş ise fiil teşebbüs derece
sinde kalmış olsa bile failleri yukarda yazılı 
cezalarla mahkûm edilmekle beraber elde edi
len kıymetlin- hakkında (-eza Kanununun 36 
ncı maddesinin 2 uci fıkrası hükümleri uygula
nır. Ilükmolunacak ağır para cezası kanunda 
yapılı âzami haddi geçmemek üzere yakalanan 
veya yakalnnmaksızın kaçırılan eşya ve sair 
kıymetlerin değerinin iki katından aşağı ola
maz. 

Yukarda yazılı kıymetlerden yabancı para-
siyle natık olanların Türk parasiyle tutarları 
yakalandıkları kaçırıldıkları veya kaçırılmala
rına teşebbüs edildiği tarihe göre Maliye Ba
kanlığınca gösterilecek makam tarafından tes-
bit olu vur. 

Yakalanan para, esham, tahvilât ve kupon
lar, çek, poliçe ve her- türlü ödeme vasıtaları, 
kıymetli madenler ve bunlardan mamul veya 
bunları muhtevi her nevi eşya hakkında iki 
nüsha tutanak yazıh]) bir nüshası suçluya veri
lir. 

llükmolunan para cezası tahsil edildikten 
sonra, çek ve poliçeler hâmillerine geri verilir. 

Türkiye'ye siren Türkiye'den çıkan yolcu
lara Türk Parasının kıymetini koruma hakkın
daki kararlara göre ithal veya ihracı mened.il-
miş veya izne tâbi tutulmuş olan kıymetler bil
dirilir. Bu tefhimden sonra üzerlerinde veya 
eşyaları arasında beyanları hilâfına çıkan kıy
metlerin tutarı 100 lirayı geçmezse bunların 
müsaderesine ve kıymetlerinin on misli ağır pa
ra cezasına hükmoluııur. Mezkûr kıymetlerin 
hâmili para cezası Gümrük İdaresine rızasiyle 
verirse keyfiyet tutulacak ve kendisine imza 
ettirilecek tutanağa yazılmakla iktifa olunarak 
hakkında kovuşturma yapılmaz ve kendisinin 
mahkemeye müracaat hakkı sakıt olur. 

MADDE 2. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun altıncı 
maddesinde yazılı süre bitimi tarihinden itiba
ren bes vıl daha uzatılmıştır. 

Ad. K. 

MADDE 2. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun altıncı 
maddesinde yazılı süre bitimi tarihinden itibaren 
beş yıl daha uzatılmıştır. 

( S. Sayısı : 1.81 
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rını, 
ç) Yaltajjıcı memleketler üzerine çekilmiş 

çek ve poliçeler ve ödemeyi temine yanyan her 
türlü vasrtalar, 

İzinsiz memleket dışına çıkarmak ve kaçır
mak suretiyle işlenmiş ise fiil teşebbüs derece
sinde kalmış. olsa bile failleri yukarda yazılı 
cezalarla mapıkûm edilmekle 'beraber elde edi
len kıymetler hakkında Ceza Kanununun 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 
Hükmolunacfalk ağır para cezası kanunda yazı
lı âzami hacldi geçmemek üzere yakalanan ve
ya yakalan maksızm kaçırılan eşya ve sair kıy
metlerin değerlerinin iki katından aşağı ola
maz. 

Yukarda yazılı kıymetler'den yabancı para
sı ile nakit olanların Türk parası ile tutarları 
yakalandıkları, kaçırıldıkları veya kaçırılmala
rına teşebbpi 'edildiği tarihe göre Maliye Bakan
lığınca gösterilecek makam tarafından tesbit 
olunur. ; 

Yakalanan para, esham, tahvilât ve kupon
lar, çek, poliçe ve ödemeyi temine yanyan her 
türlü vasıtalar, kıymetli madenler ve bunlar
dan mamul veya bunları muhtevi her nevi eş
ya hakkınd a; iki nüsha tutanak yazılıp bir nüs
hası- suçluya verilir. 

Hükmölmıan para cezası tahsil edildikten 
sonra çek ve* poliçeler hâmillerine geri verilir. 

Türkiye'ye giren Türkiye'den çıkan yolcu
lara Türk parasının kıymetini koruma hakkın
daki karar ara göre ithal veya ihracı menedil-
miş veya izne tâlbi tutulmuş olan kıymetler bil
dirilir. Bu tefhimden sonra üzerlerine veya eş
yaları araîuida beyanları hilâfına çıkan kıy
metlerin tutarı (100) lirayı geçmezse bunların 
müsaderesi] î'e ve kıymetlerinin 10 misli ağır 
para cezasınş, hükmolunur. Mezkûr kıymetlerin 
hâmili par*, cezasını Gümrük İdaresine rızasiy-
le verirse keyfiyet tutulacak ve kendisine imza 
ettirilecek tutanağa yazılmakla iktifa oluna
rak hakkında kovuşturma yapılmaz ve kendisi
nin mahkemeye müracaat hakkı sakıt olur. 

MADDİ i 8. — Türk Parasının kıymetini 
korama hai dibadaki 1567 sayılı Kanunun altın
cı maddesinle yazılı olup 5014 sayılı Kanunla 
uzatılmış o Lan süre, bitimi tarihinden itibaren 
üç yıl d a h i Uzatılmıştır. 

( S . Sayra.; X8İ)İ 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay * 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
U. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

(Jümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sahr 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
îçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr, K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sürer 

Devlet, Gümrük ve Tekel Bakanları seyahat-
talar. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Ad. K. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Hükümetin teklifi aynen ka-

CS. Sayısı : 181) 
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MADDJD 4. — Hükümetin 3 noü maddesi ay
niyle kabili edilmiştir. 

MADDİ 3 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

{ S. Sayısı: 181) 





S. Sayısı: 183 
iş ve l§|çi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4837 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun ta-

sarısı ve İçişleri Komisyonu mütalâasiyle Çalışma Komisyonu 
raporu (1 /612) 

T. a. 
I Başbakanlık 17 . XI. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Üqyt : 71/1407, 6 - 3979 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3 . X I . 1940 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
j Ş, Günaltay 

ÇÖREKÇE 

4837 slayılı Kanunun tatbikatında üç seneden beri edinilen tecrübeler bu kanunda bâzı deği
şiklikler kapılmasını zaruri kılmıştır. Filhakika sözü geçen kanun, bugünkü şekliyle, kuruma ye
ter derecejde gelir sağlıyamadığı gibi - kurum memurlarına Devlet ve iktisadi devlet kurumu me
murlarına: tanınmış olan haklardan bir çoğu tanınmamış olması hasebiyle - kurum için lüzumlu 
olan mütahassıs elemanların teminine de imkân vermemektedir. Keyfiyet 1948 yılı sonunda top
lanan danışma kurulunca tezekkür edilerek karara bağlandığı gibi kurumun 1947 yılı hesap ve iş
lemlerini inceliyen komisyonun Devlet Ekonomi Kurumları Genel Kurulunca kabul edilen 
29 . II . 1949 tarihli raporunda da açık bir surette ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu zaruretler dolayısiyle 4837 sayılı Kanunun aşağıda gösterilen maddelerinin değiştirilmesi
ne ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu değişikliklerin mucip sebepleri de izah edilmiştir. 

Muaddel madde 6 : Maddenin birinci fıkrasındaki Genel Müdür yardımcılarından birisinin he
kim olmadı şartı kaldırılmak suretiyle bu kadroya tâyin edilecek kimsenin haiz olması lâzımge-
len vasıf h r bakımından daha geniş bir seçme imkânı sağlanmıştır. Hilâfına hüküm bulunmadığı
na göre yeni şekil bu yardımcının hekim olmasına mâni olmıyacaktır. 

Muaddel madde 9 : Kurum memurlarının kurumu ilgilendiren hususlarda iş yerlerinde gerek
li incelemBİeri yapabilmelerini temin maksadiyle maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Muaddel madde 10 : Maddenin eski şekli sadece Danışma Kuruluna münhasır olduğu halde, 
yeni şeklinde, mahallî danışma komisyonlarına da yer1 verilmiş bulunmaktadır. Gerçekten, kuru
mun, memleketin iş ve işçi bulma ile ilgili ihtiyaçlarını en mükemmel bir tarzda karşılıyabilmesi 
için bir taıraftan, bölgelerin arz ettiği hususiyetleri yakînen takip edebilmesi ve diğer taraftan da, 
gütmekte olduğu genel politikanın yurdun her tarafında nasıl bir mâkes bulunduğunu öğrenmesi 
icap eder. Bunu sağlıyacak en emin vasıtanın da. kurumla doğrudan doğruya ilgisi bulunmıyan 
mütahassıs, kimselerden müteşekkil bitaraf mahallî komisyonlar olduğu muhakkaktır. Nitekim, sö-



zü geçen komisyonlara yabancı memleketler mevzuatiyle beynelmilel sözleşmelerde önemli bir yer 
verilmektedir. 

Muaddel madde 13 : iş ve işçi Bulma Kurumunun 1947 yılı hesap ve işlemlerini inceliyen ko
misyonun Devlet Ekonomi Kurumları Genel Kurulunca kabul edilen 29 . I I . 1949 tarihli raporu
nun 14 ncü maddesinde de ehemmiyetle belirtildiği üzere, kurumun uzun vadeli plânlarla çalışma 
imkânlarının elde edilmesi, her şeyden evvel, malî durumun evvelinden bilinmesine bağlıdır; bu 
da ancak kurumun gelir kaynaklarının müstakar bir hale getirilmesiyle kabildir. 

Halbuki maddenin eski şekli, B fıkrası gereğince il ve belediye bütçelerinde kurum namına ko
nulacak ödeneklerin fiiliyatta hiç mesabesine indirilmesini mümkün kılmakta ve böylece kanu
nun istihdaf ettiği gaye de tahakkuk edememektedir. 

Bu itibarla madde, kurumun gelir kaynaklarının müstakar bir hale gelmesini ve böylelikle, ile-
riki malî durumunun evvelinden bilinmesini ve binnetice, uzun vadeli plânların hazırlanmasını 
sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir. 

Buna göre, maddenin eski şeklinde vuzuhtan ayrı bir ibare halinde yer alan (Yüzde birinden 
çok olmamak üzere) kaydı kaldırılmış ve memleket realitelerine daha uygun bir esas kabul edil
miştir. Filhakika, maddenin teklif edilen şeklinde, gelirleri 25 000 liraya kadar olan ve bu müte
vazı bütçeleriyle bedellerinin bir kısım ihtiyaçlarına mahdut bir ölçüde cevap verebilen belediye
ler lehine bir muafiyet tanınmış bulunmaktadır. Aynı mülâhaza dolayısiyle bütçeleri 25 000 den 
1 999 999 liraya kadar olan belediyelerle bütçeleri 2 000 000 ve daha fazla olan belediyeler ara
sında da bir fark gözetilmiş ve öncekilerin bütçelerine konulacak ödeneğin gelirlerinin yüzde ya
rımından az olmaması ve sonuncular için de yüzde birden az olmaması esası kabul edilmiştir. 

Aynı veçhile, özel idareler tarafından konulacak ödeneğin de, bütçelerinin yüzde yarımından 
az olmaması şartiyle tadil ve tasrihi uygun görülmüştür. 

Muaddel madde 16 : Âmme hizmetini karşılıksız yapmakta olan ve gelir kaynağının en mühim 
kısmını umumi bütçede bulan kurumun bilcümle muamelâtı, her hangi bir kazanç teminini istih
daf etmed'ği ve doğrudan doğruya âmme mehafiinin teminine matuf bulunduğu cihetle, damga 
ve her türlü rüsum, harç ve kaydiyeden muaf tutulmak ve malları Devlet malı, alacak ve borçları 
da Devlet alacak ve borcu sayılmk icbeder. 

Bu maksatlarla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

içişleri Komisyonunun mütalâası 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 14 . XII . 1949 

Esas No. 1/612 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Komisyonunun gördüğü lüzum üze
rine içtüzük'ün 28 ve 35 nci maddeleri hüküm
lerine dayanılarak mütalâasının bildirilmesi için 
Komisyonumuza tevdi buyrulan İş ve işçi Bul
ma. Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun tasarısı Çalışma Bakanı Reşad Şemset
tin Sireı huzuriyle incelendi. 

Tadili teklif olunan beş maddeden 6 ve 9 ncu 
maddeler aynen kabul olundu. Komisyonumuzu 

ilgilendiren hükümleri ihtiva eden 10 ve 13 ncü 
maddeler üzerinde bilhassa durularak kuruma 
yardım yapsın veya yapmasm işçilerin durum-
lariyle meşgul olacak bir kurulda tekmil beledi
yelerin rey ve söz sahibi olmaları tabiî görülmüş 
ve bu sebeple 10 ncu maddenin (A) fıkrasındaki 
(Koruma yardım ödeneği veren) kaydı kaldırıl
mıştır. Halen mer'i olan kanunun 13 ncü madde
si hükmüne göre 13 belediyemizin kuruma yar
dım ödeneği ödemekte oldukları anlaşılmış olup 
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bir 

diğer ka; 
öden-eklerti 
rumunun 
önemli 
yacağı ve 
zaruri bu 
birleşmiş 
25 000 

_ â -
faklar la beraber bu belediyelerimizin 

mahdut gelirle iş ve İşçi Bulma Ku-
Üzerine aldığı hakikaten büyük ve çok 

sosyal işi başarması mümkün olamı-
jreni ve esaslı gelir kaynağı bulunması 

lunduğu üzerinde komisyon ekseriyeti 
ve ancak tekmil il özel idareleriyle 

liradan fazla gelirleri olan belediyeleri 
mükellefiyet şümulü içine alan ve tâdili istenen 
13 ncü maddede zikredilen asgari haddin 25 000. 

liradan 100 000 liraya çıkarılması muvafık görüİ-
msştüî. 

Kurumla mallarının Devlet malları derece
sinde imtiyazlı bir hale gelmesini de temin eden 
16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

îşbu karar ve mütalâamızın talebi veçhile 
Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmasmı say
gılarımızla arzederiz. 

îçişleri Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

C. Uybathn 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. S. M. M. 
ÇalıpiĞ Komisyonu 

E sem No. 1/612 
Kamr No. 28 

13.11.1950 

esasları 
m yapar. 
lerde 
mistir 

bâzı 

Yüksek Başkanlığa 

4837 sayılı îş ve İşçi Bulma Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi için Çalışma Bakanlığm-
ca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun tasvibi ile 
Başbakanlığa; Başbakanlığın 17 . XI . 1949 ta
rih ve 6/ 3979 sayılı yazılariyle Yüksek Başkan
lığa sunılan tasarı Başkanlığın 18 . XI . 1945 ta
rih ve 1/6J12 sayılı havaleleriyle Komisyonumu
za tevdi edilmiştir. 

Hükümet tasarısının gerekçesinde belirtilen 
dikkate alarak incelme ve tartışmaları-

Komisyonumuz aşağıda yazılı madde-
değişikliklerle tashihlere karar ver-

Şöyleki : 
Muascdjel 9 ncu maddede birinci bölümün A 

fıkrasından - bir iş ve işçi bulma bölgesi içinde 
bulunup dıa îş ve îşçi Bulma Kurumuna yardım 
ödeneği vjermiyen belediyelere de danışma ku
rullarınca temsil edilmek hakkını sağlamak 
maksadiyle . «ve kuruma yardım ödeneği veren» 
ibaresinin \ çıkarılmasına; 

B fıkrasına ise - daha geniş bir anlayış ver
mek düşüncesiyle - «Sendikalar veya benzeri» 
ibaresini nJilâvesine; 

Muajcc|el 13 ncü maddenin : B fıkrasında 

- îçişleri Komisyonunun raporiyle Çalışma ve 
îçişleri Bakanlıklarının Komisyonumuzca - din
lenilen temsilcilerinin görüşlerine uyularak da
ha uygun ve katî bir şekil sağlamak için - «% 
yarımdan az olmamak üzere» ibaresi yerine 
<% yarım olarak» ibaresinin; «yirmi beş bin» 
yerine «yüz bin»; «% yarımdan» yerine «% ya
rım»; «% birinden az olmamak üzere» yerine 
«% bir olarak» kelime ve ibarelerinin; 

Fıkranın sonuna da «ilk üç ayı içinde» iba
resi yerine de «ilk altı ayı içinde» ibaresinin 
konulmasını uygun görmüş ve diğer maddeleri 
aynen kabul etmiştir, 

Kanunlaşması için Yüksek Meclise sunul
mak üzere tasarı Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Ko. Baş 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Kâtip 
İstanbul 
A. An Dr. 
Tokad 

M. özden 

Burdur 

Bu 

M. $. Korkut 
Urfa 

H. Oral 

rapor sözcüsü 
İstanbul 
A<An 

Kars 
Dr. E. Okay 

Yozgad 
K. ErUk 

Zonguldak 
8. Koçer 

Denizli 
B. Oral 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ÇALİŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4837 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

BİRİNCİ MADDE —- 4837 sayılı Kanunun 
6, 9, 10, 13 ve 16 neı maddeleri aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Genel Müdürlük Kuruluşu, 
Genel Müdür ile iki yardımcısından ve genel 
merkez kuruluşu ile şubelerden meydana gelir. 

Kurum şubelerinin nerelerde kurulacağı ve 
her bir şubenin hangi il ve belediyelerin sınır
ları içinde faaliyette bulunacağı Genel Müdür
lüğün teklifi ve Çalışma Bakanlığının kararı 
ile belirtilir. 

Madde 9. — Kurum memurlarının aylıkları 
hakkında 3659 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Kurumun yetkili memurları tarafından iş 
ve işçi bulma konusu ile ilgili işlerin yürü
tülmesinde İş Kanununun 92 ve 137 nci mad
deleri hükümleri uygulanır. 

Madde 10. — Danışma kurulu ve mahallî 
danışma komisyoları: 

1. Danışma kurulu : 
A) İşçi çalıştırılan müesseselerin bağlı bu

lunduğu Bakanlıklar ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ve kuruma yardım ödeneği 
veren il genel meclisi ile belediyelerin münave
be usulüyle davet edecekleri birer temsilcilerin
den, 

B) Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek 
münavebe usuliyle ticaret ve sanayi odalariyi e 
işçi kurumlan temsilcilerinden meydana gelir. 

işçi ve iş verenlerin temsilci üyelerinin gö
rev süıieeri üç yıldır. Çalışma Bakanı veya gö
revlendireceği kimse danışma kuruluna baş
kanlık eder. 

Kurul, Çalışma Bakanlığının çağrısı üzerine 
yılda bir defa âdiyen ve gerekli görüldükçe her 
zaman olağanüstü toplanır. 

2. Mahallî danışma komisyonları: 
Lüzum görülecek yerlerde genel müdürlüğün 

teklifi ve Çalışma Bakanlığının tasvibiyle teşkil 
edilir. Bunların vazife, terekküp ve faaliyet 
tarzlariyle üyelerine ödenecek yol giderleri ve 

1837 sayılı İş -m İşçi Bulma Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Karnımın bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4837 sayılı Kanunun 6, 9, 10, 
13 ve 16 neı maddeleri aşağıda vazıh şekilde de
ğiştirilmişti]' : 

Muaddel madde 6. —- Genel Müdürlük kuru
luşu, genel müdür ile iki yardımcısından ve ge
nel merkez kuruluşu ile şubelerden meydana 
gelir,, 

Ktırum, şubelerinin nerelerde kurulacağı ve 
her bir şubenin hangi il ve belediyelerin sınırla
rı içinde faaliyette bulunacağı genel müdürlü
ğün teklifi ve Çalrşma Bakanlığının kararı ile 
belirtilir. 

Muaddel madde 9. — Kurum memurlarının 
aylıkları hakkında 3659 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Kurumun yetkili memurları tarafından iş 
ve işçi Bulma Kurumu ile ilgili işlerin yürütül
mesinde İş Kanununun 92 ve 137 nci maddeleri 
hükümleri uygulan} ı\ 

Muaddel madde 10. — Danışma kurulu ve 
mahallî danışma komisyonları: 

1. Danışma, kurulu : 
A) işçi çalıştırılan müesseselerin bağlı bu-

lun,duğu bakanlıklar ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının il genel meclisi ile belediyele
rin münavebe usuliyle davet edilecek birer 
temsilcilerinden; 

B) Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek 
münavebe, suretiyle Ticaret ve Sanayi Odalarıy-
le işçi Sendikaları ve benzeri kurumları tem
silcilerinden, 
Meydana gelir. 

İşçi ve iş verenlerin temsilci üyelerinin gö
rev süreleri 3 yıldır. Çalışma Bakanı veya gö
revlendireceği kimse Danışma Kuruluna Baş
kanlık eder. 

Kurul, Çalışma Bakanlığının çağırışı üzeri
ne yılda bir defa âdiyen ve gerekli görüldükçe 
hev zaman olağanüstü toplanır. 

2. Mahallî Danışma komisyonları: 
Lüzum görülecek yerlerde Genel Müdürlü

ğün. teklifi ve Çalışma Bakanlığının tasvibiyle 
teşkil edilir. Bunların vazife, terekküp ve faa-
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m. 
günlük örnekler çıkarılacak tüzükte tesbit 
olunur. 

Madde | 3 . — Kurumun gelirleri şunlardır: 
A) Her yü Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 

I§ ve İsçi jBülma Kurumuna yardım adiyle açıla
cak özel bölüme konulacak ödenek, 

B) Bir veya birkaç il ve belediyeyi cine alan 
kurum şub&erinin bölge sınırları dahilindeki özel 
idare bütçelerine • gelirlerinin yüzde yarımından 
az olmam^ üzere konulacak ödeneklerle; bütçe
leri yirmi beş bin liradan iki milyon liraya kadar 
olan belediyelerce gelirlerinin yüzde yarımından 
ve bütçeleri iki milyon lira ve daha fazla 
olan bejlejdiyelerce gelirlerinin yüzde bi
rinden az olmamak üzere bütçelerine ko
nulacak ödenekler (îl ve belediye bütçe
lerinde bil; maksat için ayrılan ödenekler hiçbir 
suretle başka bölüme aktarılamaz ve malî yılın 
ilk üç ayt içinde tahakkuk ettirilerek kurumun 
adına ve hesabına ödenir), 

C) gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapı
lacak bağ la r ve vasiyetler, 

D) Diğer çeşitli gelirler. 

Madde J16. — îş ve işçi Bulma Genel Muha
sebe, Artulma, Eksiltme ve ihale kanunları hü
kümlerine ive Sayıştaym vize ve /deneÛeıhesine 
bağlı değildir. 

Kurulmam malları icra ve iflâs ve Türk Ceza 
kanunları bakımından Devlet malı hükmünde 
olup alacakları da Devlet alacağı derecesinde 
imtiyt 

IKINQI MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

ÜÇÜJSripÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini 
Bakanla^ pCurulu yürütür. 

Başbakan 
§. 0unaltay 

Deflet Bakanı 
Cl S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
|İr. Çakır 

Dışişleri Bakam 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Eri§irğü 

Maliye Bakanı 
î. R. Aksal 

Çft. E. 

liyet tarzlariyle üyelerine ödenecek yol gider
leri ve günlük ödenekler çıkarılacak tüzükte 
tesbit olunur. 

Muaddel madde 13. — Kurum gelirleri şun
lardır : 

A) Her yıl Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 
iş ve işçi bulma kurumuna yardım adiyle açıla
cak özel bölüme konulacak ödenek, 

B) Bir veya birkaç il ve belediyeyi içine 
alan gurup şubelerinin bölge sınırları dahilin
deki özel idare bütçelerine gelirlerinin % yarı
mı olarak konulacak ödeneklerle; bütçeleri yüz 
bin liradan iki milyon liraya kadar olan bele
diyelerce gelirlerinin yüzde yarımı ve bütçele
ri iki milyon lira ve daha fazla olan belediye
lerce gelirlerinin yüzde biri olarak bütçelerine 
konulacak ödenekler (il ve Belediye bütçelerin
de bu maksat için ayrılan ödenekler hiçbir su
retle başka bölüme aktarılamaz ve ilk altı ay 
içinde tahakkuk ettirilerek kurumun adına.ve 
hesabına ödenir). 

C) Gerçek veya tüzel: kişiler tarafından ya
pılacak bağışlar ve vasiyetler, 

D) Diğer çeşitli gelirler, 

Muaddel madde 16. — iş ve işçi bulma ku
rumu Genel Muhasebe, Artırma, Eksiltme ve 
ihale kanunları hükümlerine ve Sayıştayın vize 
vo denetlemesine bağlı değildir. 

Kurumun malları icra ve iflâs ve Türk Ce
za kanunları bakımından Devlet malı hükmün
de olup alacakları da Devlet alacağı derecesin
de imtiyazlıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri Bakan
lar Kurulunca yürütülür. 
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Hü. 

Millî Eğitim Bakanı ve 
Dışişleri B. V. 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakam 
Dr. Kemal Satır 

tşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bayındırlık Bakanı 
Ş, Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr, K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ça. K. 
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