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Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu'nun, Milletvekilleri Seçimi
Kânununa muvakkat bir madde ilâvesi hakkmda kanun teklifi
ve Muvakkat Encümen mazbatası (2/526)

Yüksek Reisliğe
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa muvakkat bir madde ilâvesi
teklifimi esbabı mueibesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum.
Gereken muamelenin ifasını saygılarımla rica ederim.

hakkındaki kanun

Rize Mebusu
Osman Kavrakoğlu

ESBABI MUCİBE
Bâzı vilâyetlerin mukayyet nüfusiyle sayım neticelerinde tesbit edilen nüfus adedi arasında bü
yük farklar görülmektedir.
Bunun sebebi, bu vilâyetler halkının çalışmak maksadiyle iş sahalarına muvakkaten gitmiş olma
larıdır. Buna mahallî tâbirle (gurbetçilik) denir. Haddizatında nüfusu çok olan birkaç vilâyeti
mizde, sayım sırasında, nüfus kütüğünde kayıtlı birçok vatandaşların hariç vilâyetlerde bulunması
yüzünden netice, mukayyet nüfustan çok farklı olmaktadır.
Seçim Kanunu, vilâyetlerin çıkaracakları mebus adedini nüfus kütüğüne değil sayım neticesine
bağlamış olduğundan bu şekilde bir hususiyet arz eden vilâyetlerde bütün memleketteki artışın ak
sine olarak mebus adedi azalması icabetmektedir. Geçici esbaba müstenit bulunan bu durumun, tek
lif ettiğim ve esasen kanunda mevcut bir muvakkat madde ile ıslahının muvafık olacağı tabiîdir.
Bu gayeyi temin için işbu teklifimin kabulünü rica ederim.

Muvakkat Encümen mazbatası
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Yüksek Reisliğe
Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu'nun* 5545
T,eklif esasen hukuk sistemimizde mevcut bir
sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa muvakkat
sistem olması, muvakkat zamanlar için muhacebir madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifi, Maret dolayısiyle nüfus sayısı azalan seçim çevrelekamı Riyasetçe teklif ve Yüksek Meclisçe tasvip
rini bu geçici durumdan kurtarmak ve realiteyi
buyurulan Muvakkat Encümende tetkik ve muzaaksettirmek gayesine matuf olduğundan encümekere edildi.
nimizce mevcut âza ittifakivle kabul edilmiştir^,

Keza kanun teklifinin bugünkü durum muva
cehesinde takdimen ve müstaceliyetle görüşülme
sine karar verilmiştir.
Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz olunmak
üzere Eiyaset Makamına saygı ile sunulur.
Muvakkat Encümen
Reisi
Mazbata Muharriri
İsparta
Yozgad
Z. H. Velibe§e
O. L. Erzurumluoğlu
Kâtip
Samsun
Bingöl
E. Anıt
N. Araş

Aydın
N. Geveci
(lümüşane
H. Baykal

Çorum
B. Koldaş
içel
H. Fırat

izmir
I. Sipahioğlu
imzada
bulunamadı

Rize
O. Kavrakoğlu

Sivas
8. Ecevit

Trabzon
P. Sanaç

Trabzon
8. Dilek

Zonguldak
E. Sayar

Zonguldak
N. Kirişcioğlu

RtZE MEBUSU OSMAN KAVRAKOĞLU'NUN
TEKLİFİ
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa mu
vakkat bir madde ilâvesi hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununa aşağıda yazılı muvakkat mad
de eklenmiştir :
MUVAKKAT MADDE — 1957 Genel Seçi
minde seçilecek mebus sayısının tesbitinde 1955
Genel Nüfus sayımı esastır. Ancak, bu esasa göre
her seçim çevresi için tesbit edilecek mebus sa
yısı 1954 seçiminde bu çevreler için tesbit edil
miş bulunan mebus sayısından aşağı olamaz.
Şu kadar ki, vilâyetlere bölünen veya küçül
tülen seçim çevreleri bu hükümden faydalana
mazlar.
MADDE 2. — Bu kanun neşri
itibaren mer'idir.

tarihinden

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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