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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan Sezai, 
Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgüneş Meh
met ve Karaveliovhı • Kâmil'in, 1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kannntmun bâzı 
hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinim ikinci 
görüşülmesi yapıldı ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Tunçkmat Haydar 

DiVan Kâtibi 
Çelebi Emanullah 

Divan Kâtibi 
Özkaya Mehmet Şükran 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılış saati : 10,10 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar 

KÂTİPLER : özgür Selâhattin, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var. Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, Özgüneş 
Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 1924 tarih w 
491 sayiU Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hü
kümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsil
ciler Meclisi Seçimi kanun teklifi (2/152) 

BAŞKAN — Nisap vardır, Temsilciler Meclisi 
kanunu için müzakereyi açıyorum. 

Kanunun birinci müzakeresi tamamlanmıştı, 
ikinci müzakeresine başlıyoruz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Adliye Ba
kanlığının hazırladığı seçim suçları ile ilgili mü
eyyideler vardır, beş altı tane, bunun müzakere
sini ondajn sonra bitirelim. 

Şimdi birinci maddeden başlıyorum: 

Temsilciler Meclisi Seçim Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 
1. Temsilciler Meclisi Seçimi 

Madde 1. — 1924 tarih ve 491 sayılı TeşMlâlı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl 
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki 12 Haziran" 1960 gün ve 1 sayılı geçici ka
nuna ek «Kurucu Meclis Teşkilâtında Ka,nun»a 
müsteniden T. C. Millî Birlik Komitesi ile birlikte 
Kurucu Meclisi teşkil edecek olan Tesmilciler 
Meclisi üyelerinin seçiminde bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. Temsilciler Meclisinin kuruluşu 

MADDE 2. — 'Temsilciler Meclisi illerin ve 
aşağıda yazılı teşekküllerin temsilcilerinden ku
rulur : 

Üyeliklerin dağılışı şöyledir : 
a) " Bakanlar Kumlu üyeleri, 
b) İller temsilcileri, 75 
e) Siyasi partiler temsilcileri, 74 
1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
2. Cumlhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 
d) Diğer teşekküller ve kurumlar tem

silcileri : 
1. Yargı (organları,. 12 
2. Üniversite 'temsilcileri, 14 
3. Basın temsilcileri, 14 
4. öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 6 
5. Gençlik temsilcisi, 1 
6. Barolar temsilcileri, 6 
7. işçi sendikaları temsilcileri, 6 
8. Tarım teşekkülleri temsilcileri, J 6 
9. Esnaf teşekkülleri 'temsilcileri, 6 

10. Odalar temsilcileri, 10 
11. Eski Muharipler Derneği temsilcileri, 3 
c) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Ko

mitesi Başkanı tarafından seçilecek tem
silciler : 

1. Devlet Başkanı, 10 
2. Millî Birlik Komitesi, 18 

KARAVELÎOÖLU KÂMlL — Bakanlar Ku
rulu üyeleri açık 'kalacak, ve bunlar baş tarafa 
alınacak, 'diğerleri alfabetik sıraya girecek. 

BAŞKAN — Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Benim maddeye 

itirazım şu noktalardadır. Gençlik teşekkülle
rinden bir şahsın şeref üyesi şeklinde gelme
sine muhalifim. Gençlik teşekküllerine 2 kişilik 
kontenjan tanıyalım ve temsilciyi onlar seç
sinler. 

11 oda vardır. Bunlardan bir tanesini (tasrih 
edip, «Ormancılardan 1 diye» hüküm koymak 
diğerlerinde infial uyandırır. Bunu ilâve etmi-
yelim. 

Eski muhariplere verilen kontenjan çoktur, 
Azami 1 olmalıdır. 

KÜÇÜK ıSAMÎ — Eski muhariplere verilen 
kontenjan çoktur. Âzami iki. olmalıdır. 

MADANOĞLU OEMAL — Efendim, Eski 
Muharipler, Malûl Gaziler ve Va;zife .Malûlleri 
olmak üzere üç teşekkül var. Bunlar arasında 
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! ihtilâf da var. Kontenjan üç olunca birer birer 
| paylaşırlar ve yine eski ihtilâfları devam eder. 
ı Bunların kontenjanını iki indirelim. Ve bu yolla 

bunları birliğe davet edelim. 
BAŞKAN — Eski Muharipler Birliğine ve

rilen kontenjanın ikiye indirilmesi teklifini 
oyuimza. arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmi-
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

Şimdi Vehbi Beyin, basın ve üniversite kon
tenjanlarının 12 ye indirilmesi iteklifini oyunuza 
arz edeceğim. 

O Ihalde Karavelioğlu'nun teklif ettiği şe
kilde ki, dün kabul etmiştik, bu şekle göre Dev
let Başkanı ile 'Millî Birlik Komitesi başa gele
cek ve. diğerleri alfabetik sıraya göre tanzim 
edilecektir. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, -orman
cılar temsilciliği üzerinde bir karar vermedik. 

BAŞKAN — Bir mevzu var. Ormancılardan 
da bir tane gelmesi görüşülmüş ve kabul edil
memişti. Arkadaşlar, yüksek mühendis ve ;mi-
mar odaları birliğinden bir ormancı gelmesini 
istiyorlarsa o kadar .miktarı buradan düşmek 
icabeder. Heyeti Umumiye bu hususa iştirak 
etmedi. Kararda bu şekilde açıklanmasını tas-
viıbetmediniz. Şimdi bu mevzuu burada bir ne
ticeye bağlarsak, ilerde gelecek maddede bir 
güçlük kalkmış olur. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, oda
lar birliği seçerse bunlar da gelsin. Odalar bir
liği bir ormancı seçecek, diye bir kayıt koyar
sak öbürlerine de böyle kayıt koymak lâzımdır. 
Ben şahsan taraftar değilim. 

ERSÜ VEHBÎ — Ben teklifimi daha evvel 
yapmıştım. Yargı organlarına bunun üzerinde 
bir kontenjan tanınmasını arz ve teklif ederim. 
Üniversite ve basın temsilcileri, yargı organla
rından ikişer aded fazladır. Bunları 12 sere in
dirilmesini arz ve Ibu kontenjanların da hiçbir 
yere verilmemesini, tasarruf edilmesini teklif 
ediyorum. 

Netice, 14 ten on ikiye inecektir. 
BAŞKAN •— Teklifin lehinde ve aleyhinde 

söz ist iyeni. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — İndirilmesinin 

aleyihindeyim. Artırılması icabeder. 
BAŞKAN —- Lehinde konuşacak kimse var 

raıl "' - : • • - : 

MADANOĞLU CEMAL 
konuşabilirim. 

Ben lehinde de 

3 
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ÇELEBİ EMANULLAH — 15 nci maddede, 

Mimar ve Mühendisler Odalar Birliğinin seçe
ceği 3 dedik, bunlardan biri de ormancılardan 
olacak dedik. Buna göre bütüri odalara 11 
kontenjan tanımıştık. Şimdi benim 'teklifim 
mimar ve mühendislere ayrılan kontenjanın iki
ye indirilip, ormancı tasrihi yapılmaması ve 
odalara ayrılan kontenjanın da 10 a indirilme
sidir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Mühendis ve Mi
mar Odaları, heyeti umumiye itibariyle mü
nevverleri kapsadığı için miktarın üçe çıkarıl
masını tekliif ediyorum. Bunların Meclise tek
nik mevzularda yardımları çok olacaktır. Onun 
için kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımız da yedile
rin teklifinde olduğu gibi (10) na indirilmesi 
hususunda bir teklifleri vardır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Sekiz idi, ona 
çıkardık. 

MADANOĞLU CEMAL — Bu mevzuu tet
kik etmedim. Yalnız Sezai Bey iki gün evvel 
konuştu. İlk günü kendisini dikkatle dinle
dim. Onun için dün aynı mevzuda kendisini 
konuşturdum. Hakikaten iktisat adamlarının 
bol miktarda işin içine girmesi lâzımdır. İk
tisatçılar ve mimarlar ayni mahiyette, tahsil 
ve şeref bakımından birdirler, indirilmesi ta
rafına gidilmesine taraftarım. 

BAŞKAN — Odalar ve yüksek mühendisler 
kontenjanı Odalar Temsilcilerinin 11 olan kon
tenjanına dâhil olmak üzere üçe çıkarılmıştı. 
Bunun ikiye indirilmesi teklifi vardır, Ema-
nullah Beyin. Türk Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği kontenjanının üç olan üyesinin ikiye 
indirilmesini teklif ediyor. Kabul edenler... 
İkiye inmesi kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Odalar tem
silcileri bu suretle (10) inmiştir. 

Yekûn 262 idi, iki de biz keselim 260 ol
sun. 

BAŞKAN — Şu halde, Temsilciler Meclisi 
üyeliğinin dağıtımını gösteren maddenin tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
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ÖZGÜNEŞ MEHMET — Daha evvel arz et

miştim. Üye seçimini genel oyla yapamadığımız 
için bu yola gittik. Halk kütlesi, daha çok yargı 
organları gibi, üniversite organları gibi kaliteli 
insanların burada bulunmasını, Temsilciler Mec
lisinin bu gibi temsilcileri nefsinde toplamasını, 
bu imkânı bulsun, ister. Bundan büyük halk 
kütleleri rahatlık duyacaktır. Üniversite ve ba
sın temsilcilerinin adedlerinin inmesi emniyeti 
ortadan kaldırır. 

Mademki, yargı organlarını az görüyoruz, 
on sekiz olarak teklif ediyorum. Yargı organ
larını yükseltelim. Büyük halk kütlelerinin 
temsil edildiği kanaati hâsıl olsun. 

MADANOĞLU CEMAL — İki tane fark var
dır. Bu bir şey ifade etmez. Yargı organları 
12 tane, üniversite ve basın 14 tane. Niçin? 
Bunların, her üçünün de 12 sere indirilmesini 
ve müsavatın temin edilmesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, lehinde ve alayhinde 
olmak üzere iki kişiyi dinlediniz. Şimdi oyu
nuza arz ediyorum. Üniversite ve basın temsil
cilerinin 14 den 12 ye indirilmesini kabul eden
ler... (10) Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Bunların temsilcileri 12 e inmiştir. 

Selâhattin özgür'ün Gençlik Temsilcileri ile 
ilgili bir itirazı vardır. Selâhattin Beye söz 
veriyorum. •, , -,,, 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, Genç
lik Temsilcileri bir pisi'kolojik meseledir. Ga
zeteleri okursanız üniversiteliler bu hususta ça
lışmaya başladılar ve hattâ adaylarım dahi seç
tiler. Üniversite iki aday göstermiştir. Böyle 
bir şey koyarsak müspet bir netice alamıyaca-
ğız ve karşımıza bir mesele olarak çıkacaklar
dır. Gençlik teşekküllerinin iki temsilci ile tem
sil edilmesini teklif ediyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Gençlik te
şekküllerine 2 değil 10 kontenjan versek, seçim 
zorluğundan dolayı kimseyi tatmin edemiye-
ceğiz. Kanaatimce biz en iyi formülü bulduk. 
Suni bir seçimle gençlik tatmin edilemez. 

BAŞKAN — Selâhattin Beyin, Gençlik Tem
silcilerinin 2 ye çıkarılması hakkındaki teklifini 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir de Odalar Temsilcilerinde «ormancı» di
ye tasrih edilmemesi hakkında bir teklif var
dı. Bu hususta konuşmak istiyen arkadaş var 
mı? Buyurun Çelebi. 

3. Bakanlar 
Madde 3. — Millî Birlik Komite üyesi 

olan bakanlar hariç Bakanlar Kurulunun diğer 
üyeleri Temsilciler Meclisinin de üyesidirler. 
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CELEBİ EMANULLAH — Usul hakkında ı 

konuşmak istiyorum. Bu maddelerin birinci 
müzakeresi yapıldı ve gereken hususlar iyice in
celendi. Şimdi ıbenim teklifim şudur : Her 
madde hakkında Ibir aleyhte, bir lehte 'konuş
mak için söz verilsin, fazla söz verilmesin. 

BAŞKAN — Her madde üzerinde bir lehte 
ve bir aleyhte olmak üzere iki kişiye söz ve
rilmesi hususundaki teklifi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü madde hakkında konuşmak istiyen 
var mı Yok... 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 4 ncü maddeye geçiyoruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Müsaade 
ederseniz bu maddeyi Adliye Vekilinin küçük 
tadilleriyle ofeuyayım. 

4. il Temsilcileri 
MADDE 4. — il temsilcileri, her 500 bin 

nüfusa bir temsilci hesabiyle; 
Nüfusu 750 bine kadar olan illerden bir, 

750 001 den 1250 000 e kadar olan illerden iki, 
1 250 001 den 1750 000 e kadar olan illerden 
üç, 1 750 001 den daha fazla nüfusu olan iller
den dört il temsilcisi seçilir. 

Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 
gün içinde, her ilçe merkezinde (illerin merkez 
ilçeleri dâhil) o ilçelerdeki en yüksek dereceli 
hâkimin çağrısı üzerine ve onun başkanlığında 
«ilçe delege seçme kurulları» toplanır. 

ilçe delege seçme kurulları : 
&) O ilçeye bağlı her köyden köy dernekle

ri tarafından seçilecek birer üye, 
b) Her kasaba ve ilçedeki mahalleler muh

tarları, 
c) ilkokul başöğretmenleri, (varsa orta de

receli okullar müdürleri), 
d) Bulunan yerlerde meslek teşekkülleri, 

(Baro, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Oda
sı, Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa, Tabip Odası, 
Veteriner Hekim Odası, Mühendis - Mimar Oda
sı, işçi Sendikaları, Esnaf Dernek, Birlik ve Fe
derasyonları - Şoförler Dernek ve Federasyon
ları dâhil - öğretmen Teşekkülleri, Gazeteci Ce
miyetleri ve Sendikaları, Esnaf kefalet koopera
tifleri, Eczacı Dernek veya birlikleri), 

Yönetim kurulları veya bu kurullar yerine ka
im olan kurullar başkanları, 
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e) Kamu yararına hizmet eden dernekler yö

netim kurulları veya bu yönetim kurullarının ye
rine kaim olan kurullar başkanları, 

f) Siyasi partiler yönetim kurullarından te
şekkül eder. 

Bu kurullar il merkezinde toplanacak ile tem
silci seçme kurullarına iştirak etmek üzere : 

Nüfusu 10 000 e kadar olan ilçelerden iki, 
Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçelerden dört, 
Nüfusu 30 000 e kadar olan ilçelerden altı, 
Nüfusu 50 000 e kadar olan ilçelerden sekiz, 
Nüfusu 80 000 e kadar olan ilçelerden on, 
Nüfusu 80 000 den yukarı olan ilçelerden on 

iki ilçe delegesi seçerler. 
Kaymakamlar veya vekilleri yukarıdaki hü

kümlere göre köy ve mahalle muhtarlıklarına ve 
ilgili teşekküllere lüzumlu tebligatı yapar, ilçe 
delege seçme kurullarının vaktinde toplanmasını 
ve ilçe delegelerinin usulüne uygun olarak seçil
mesi imkânlarını sağlar ve kurulun başkanlığını 
yapacak olan hâfjrime gerekli bilgileri verirler. 

ilçe delege seçme kuruluna katılacak olanla
ra, kurulun toplanacağı günden bir gün evvel 
kaymakamlıklarca gerekli üyelik belgeleri verilir. 

ilçe delege seçme kurullarının toplantısını ve 
seçimlerin yapılmasını mütaakıp delegeliğe seçilen
lerin adlarını, soyadlarını, hüviyetlerini ve aldık
ları oy sayısını gösterir tutanakları, kurul başka
nı olan hâkim ve seçime geçmeden önce seçilecek 
iki kurul kâtibi tarafından imzalanarak mahsus 
dosyasında saklanır. Bu tutanakların birer su
reti kaymakamlık (Valilik) ve ilçe delege seçme 
kurulu başkanlığına teslim olunur. Delegeliği 
kazanmış olanlara da birer belge verilir. 

ilçe delegelerinin bu suretle seçimini mütea
kip ilin en kıdemli hâkiminin çağrısı üzerine il
çelerden seçilmiş delegelerden müteşekkil «il tem
silci seçme kurulları» toplanır. 

il temsilci seçme kurulları ilçe delege seçme 
kurallarındaki usule göre bu kanunun yayımı ta
rihinden toaşlıyarak en geç 15 gün içinde o ili 
temsil edecek temsilci veya temsilcileri seçerler. 

(KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Bu maddeden 
(e) fıkrasını çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde (e) fıkrasını çıkarıyo
ruz. 

KÜÇÜK SAMI — Lise veya ilkokul mezunu 
Türkçe bilir. Okuma yazma bilen normal dele
geler arasından temsilci seçecektir. 
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ERSÜ VEHBİ — Arkadan gelecek bir fıkra 

var. İçerden ve dışardan namzet gösterilebilir, 
diyor. Dışardan teklif edilecek adam ya okuma 
yazma bilir, ya bilmez. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Dışardan namzet 
fconabilmesinm esbabı mucibesi teşkilâtta olma
yıp da seçilmesi lâzımgelen kıymetlerin seçile
bilmesini temindir. Bu itibarla ben Sami Beyin 
fikrine iştirak ediyorum. 

KABAVELİOĞLU KÂMÎL — Türkçe oku
yup yazma bilme şartı gayet yerindedir. 

KARAMAN SUPHİ — «Okuyup yazma bil
me» tâbiri içinde «Türkçe» kelimesi mündemiç
tir. Onun için bu «Türkçe» kelimesinin çıkması 
lâzım. 

KÜÇÜK SAMİ —- Köyden temsilciler geldi, 
ihtiyar heyeti, muhtar geldi, kimi seçecekler? 
İle gönderecekleri delegeleri. İl toplanacak kimi 
seçecek? İl temsilcisini. ' Seçimi nereden, hangi 
şartlarla yapacak? Esnaf dernekleri asgari ilk
okul diğer teşekküllerin lise t|ıezunu olması 
şarttır. Nereden seçecek buraya gelecek insan
ları. Seçecekleri; seçilme vasfını haiz insani hr 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN —• Kâfi derecede tenevvür ettik. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Okuma yazmayı 

bilip bilmediğini hangi imtihan heyeti araştıra
caktır, bunun derecesi ne olacaktır? Bu çok 
mahzurludur. Amerika'da zencileri seçime işti
rak ettirmemek için bunları Anayasayı baştan 
sonuna kadar okuturlar, ama beyazlara bunu 
yapmazlar. Son derece zor okuyan, imzasını ata
bilen ; bunların hangisi okur - yazar sayılacak
tır? Onun için okuyup yazma şartı son derece 
karışık bir hükümdür. 

KARAMAN SUPHİ — Aynı şeye ben de 
iştirak ediyorum. Okuyup yazma bilmiyen yüz
de yetmişi teşkil ediyor, ki tamamen bunları 
tasfiye ediyoruz, onun için bu kaydın çıkarıl
masına taraftarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar kâfi derecede te
nevvür ettiler. Şimdi burada iki tane teklif var
dır. Bu tekliflerden bir tanesi Suphi Beyin tek
lifi ve Türkçe kelimesinin çıkmasına aittir. Bir 
başka teklif de fıkranın olduğu gibi kaldırılma
sıdır. 

KARAMAN SUPHİ — Bu fıkra kanunun 
metnine girecekse Türkçe kelimesini fazla bulu
yorum. 

12.1960 0 : 1 
BAŞKAN — Maddenin tamamını okuyalım 

ondan sonra oylarız. 
(Madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Arkadaşlarım maddenin tama

mını dinlediniz. Bu maddenin tümüne itiraz ede
cek arkadaş var mı? Yok... Şimdi teklifi oyunu
za koyacağım. Türkçe okuyup - yazma bilmesi 
şarttır, ibaresinin konulmasını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şu halde bu ilâve oradan çıkarılmıştır. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — O halde, «İlçe 

delege ve il delege seçme kurullarına üye ola
rak katılabilmek için Türkçe okuyup yazma 
bilmek şarttır.» kısmı olduğu gibi kalkacak. 

BAŞKAN — Karavelioğlu'nun ifade ettiği 
tadili şekliyle maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. Siyasi partiler temsilcileri 
MADDE 5. — Partilerden gelecek temsilci

ler, bu partilerin gelecek temsilciler bu partile
rin genel kongrelerince seçilen en yetkili mer
kez organı ile her ilden seçilecek birer parti 
il delegesinin ve varsa partinin genel merkez 
kadın ve gençlik kolları başkanlarının bir ara
ya gelmeleriyle teşekkül eden Temsilci Seçme 
Kurulu tarafından bu kanunun yayımı tarihin
den başlıyarak en geç on beş gün içinde seçilir. 

Parti ile delegesi; o partinin il idare kurulu 
ile ilçe idare kurullarınca seçilecek ikişer kişi 
ve varsa il merkezindeki parti danışma kurulu 
ile gençlik ve kadın kolları başkanlarının işti
raki ile teşekkül edecek delege seçme kurulları 
tarafından seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Yargı organları temsilcileri 
MADDE 6. — Yargı organlarından gelecek 

temsilciler; 
Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilecek 

dört, 
Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek 

dört, 
Askerî Yargıtay Genel Kurulu tarafından 

seçilecek iki ve Sayıştay Genel Kurulu tarafın
dan seçilecek iki temsilciden ibarettir. 

Seçimler, bu kanunun yayını tarihinden baş
lıyarak en geç on beş gün içinde yapılır. 
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KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Sayıştaydan 

seçilecek 2, Yüksek Murakabe Heyetinden seci-
lecek 2, hepsi 12 oluyor. 

KÜÇÜK SAMI — Bir teklifim var: Askerî 
Yargıtaydan 1, Yüksek Murakabe Heyetinden 
1, Sayıştaydan 2, Yargıtaydan 4, Danıştaydan 
4, üye seçilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifi oya arz ediyorum 
kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Teklif oya konmadan 
aleyhte ve lehte birer arkadaşa söz vermeniz 
lâzım. Sonra ben, teklifimi izah etmedim. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — Anayasa ve Seçim Ikanun-

lannı yaptık, tam kaliteli kimselerin Mecliste 
toplanmasını istedik. Bilhassa Anayasa Kanu
nunun hazırlanışında çalışmış insanlara bilgili 
insanlara ihtiyaç vardır. Bunun için Yargıtay 
ve Danıştay m, 'bu kanunların hazırlanmasında 
yardımları çok oldu. Onun için bunların mik
tarının üç değil, dörder olması zarureti vardır. 
Askerî Yargıtay iki olacaktır. 

Askerî hâkimleri Adliye Bakanlığı hâkim 
olarak almadı. Hukuk Fakültesini bitirdikten 
sonra Anayasa ile ilgili durumları, (konuları 
tetkik etmeden Askerî Yargıtay üyeliğine geçen 
bu arkadaşların Yüksek Temsilciler Meclisinde 
çok faydalı olacakları cayi sualdir. Bu itibar
la bunların üç olarak değil, dört olarak yazmış
tık. Karavelioğlu arkadaşımızla. Bunların üç 
olarak değil, dört olarak girmesini ve diğerle
rinin Sayıştay ile Askerî Yargıtayın ikişer, yük-
seik murakabenin birer olmasını teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN '— Teklifi dinlediniz. Aleyhinde 
konuşacalk .. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşımızın sözle
rine aynen iştirak ediyorum. Bunun imkânlarla 
yapılacak bir iş olduğunu düşünmek lâzımdır. 
Bir arkadaşımız dün izah etti ve dedi ki, Adli
ye Vekili Yargıtay personelinin azlığı ve şu an
da Yüksek Adalet Divanında vezifeli olarak 
Adada meşgul bulunmaları sebebiyle, Yargıtay
dan seçilecek temsilcilerin imkân nispetinde 
azaltılmasını rica etmişti. Bunun üzerine karar 
verdik. Eğer imkân varsa bu yükseltilebilir. 
Ama imkânsızlık sebebiyle ikarar verdik. Yük
sek Murakabe Heyetinin iki kontenjanı vardır, 
bunu bire indirebiliriz. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yüksek Mu

rakabe Heyetinden iki kişinin gelmesi hakika
ten çoktur. Bir umum müdür ıbir yerden kay
şa doğrudan doğruya Yüksek Murakabe Heye
tine alktarılıyor. Yükseik Murakabe Heyetinin 
iki temsilci gelmesin, idari ve büyük bir me
kanizmadır. Bir kişinin gelmesini arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Yüksek Murakabe Heyetinden 
gelecek temsilcinin ikiden bire indirilmesi hu
susundaki teklifi qyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, mu
vazeneyi temin için şu teklifi yapıyorum : Yar
gıtay Genel Kurulu tarafından seçilecek 4, Da
nıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek 4, Sa
yıştaydan seçileceik 2, Askerî Yargıtaydan se
çilecek 1, Yüksek Murakabe Heyetinden seçi
lecek 1. Böylece yargı organlarından seçilecek 
olanların adedi 12. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi Kâmil Karaveli
oğlu'nun teklif ettiği şekilde oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

• 6. Üniversite temsilcileri 
MADDE 7. — Üniversiteden gelecek temsil

ciler : 
a) Ankara ve istanbul Üniversiteleri, is

tanbul Teknik Üniversitesi, Ege ve Atatürk üni
versiteleri ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
on dört temsilci seçerler. 

b) a fıkrasında adları yazılı üniversitelerin 
göndereeekleri temsilci miktarı; Atatürk Üni
versitesi ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
den ikişer temsilcinin de katılacağı Üniversite
lerarası Kurul tarafından tesbit edilir, 

e) b fıkrası gereğince tesbit edilecek mik
tara göre üniversiteler senatoları ve muadili 
teşekküller kendi temsilcilerini seçerler, 

d) Seçimler, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak en geç on beş gün içinde yapılır. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — On ikiye indi 
aldığımız kararla. 

(a) fıkrasında adları yazılı üniversitelerin 
gönderecekleri temsiciler miktarı, Atatürk Üni
versitesi ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
den ikişer temsilcinin de katılacağı Üniversite
lerarası Kurul tarafından tesbit edilir. 
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KAPLAN KADRİ — Bu üniversitelerden 

biri Devlet üniversitesi, diğeri Orta - Doğu ise 
muhtar olmıyan bir üniversitedir. Bunlar da 
ikişer delege gönderecekler ki, kurul tamam
lanmış olacak ve on iki kontenjanı taksim ede
cekler. Temsilci seçme usulünü tâyin edecekler. 

BAŞKAN — Maddenin leh ve aleyhinde ko
nuşacak arkadaşımız var mı? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Temsilcilerin 
en geniş salahiyetli heyet tarafından seçilmesi
ni teklif ediyorum. Böyle bir kaydın konul
ması veya Üniversiteler Genel Kurulları tara
fından seçilir kaydının konulması lâzımgelir ki 
bu suretle tstanbul Üniversitesinden 25 kişi de
ğil, 279 kişi seçime iştirak etsin. Senatonun 147 
lerin geriye gelmesi hususundaki klikleri dev
rilsin. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Kâmil 
Karavelioğlu'nun ileri sürdüğü fikirlere aynen 
iştirak ederim. Dün bu fikirleri ileri sürdüm 
bugjin de devam ediyorum. Üniversitenin gön
dereceği temsilcilerin seçimine bütün Öğretim 
üyeleri iştirak etsin. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Şimdi (b) 
fıkrasında yazılı üniversitelerin gönderecekleri 
temsilci seçiminin şekli şöyle oluyor • '' 

Üniversitelerin gönderecekleri temsilciler 
üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilir, 
demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Ben mevzuu toplıyayım. Bu 
hususu şöyle bırakmıştık. Bâzı arkadaşlar tara
fından tamamının üniversiteye bırakılmasını 
teklif etmiş ve kabul etmiştik. Bu vaziyete göre 
fıkra şu şekilde tadil edilmiş oldu : (b) fıkrası 
gereğince tesbit edilecek usule ve temsilci mik
tarına göre üniversiteler kendi temsilcilerini se
çerler. 

KAPLAN KADRÎ — (b) fıkrası gereğince 
tesbit edilecek usul ve temsilci miktarına göre 
üniversiteler temsilcilerini seçerler. Şimdi umu
midir. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, değişik
lik (c) fıkrasında. Halbuki (b) fıkrasında Üni
versitelerarası Kuralda seçilir diyor, (c) fıkrası 
buraya atıf yapıyor. 

KAPLAN KADRÎ — Üniversitelerarası Ku
rul toplanacak. Fakat Atatürk ve Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinden de ikişer temsilci de bu 
kurula iştirak edecek. Bu kurulun tâyin ettiği 
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usul ve adede göre üniversiteler temsilcilerini 
geçeceklerdir. 

KÜÇÜK SAMÎ — (b) fıkrasının aynen kal
masında zaruret vardır. 115 sayılı Kanunu isti
yorum. Eğer kanun okunacak olursa Üniver
sitelerarası Kurul yalnız profesörlerden ibaret 
ise muayyen miktarda temsilci seçme usulü ile 
belki hissesi ile iktifa edecektir. Aşağı kademe
lere teşmil etmemek için ordinaryüsler, profe
sörler arasından seçilir kaydı konsun. 

(b) fıkrası aynen kalsın (c) fıkrası üze
rinde kanun geldikten sonra bu hususu tezek
kür ederiz, iyi olur. 

(b) fıkrası Üniversitelerarası Kurul, (c) 
fıkrası konuşulurken kimin seçime iştirak ede
cekleri hususu konuşulur. 

ERSÜ VEHBÎ — Benim hatırladığıma 
göre, Üniversitelerarası Kurul 4 sene için, üni
versitelerin rektör ve dekanlarından müteşekkil 
olarak kurulması ve toplantı yerinin de Ankara 
olması kabul edilmiştir. îş böyle olunca, arka
daşlarımın bahsettiği husus burada .yerine gel
mez. Seçim usulünü onlara bırakırsak, delege 
miktarını onlara bırakırsak çok karışıklık mey
dana gelir ve arzu edilen şey olmaz. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan bir kısmı 
Üniversiteler Kanununa bırakalım dediler. Bu 
kanunu tetkik edinceye kadar, vakit kaybetme
mek için, 7 nci madde ile ilgili müzakereyi kesi
yorum ve 8 nci maddeye geçiyoruz. 

7. Basın temsilcileri 
MADDE 8. — ©asından gelecek temsilciler : 
a) Bu kanunun yayımı tarihinde Ankara, 

îstanbul ve izmir dışında yayınlanan ve 1960 
Ekiminde tirajı 1 000 den fazla olan siyaset 
ve fikir gazete ve dergileri tarafından gönderi
lecek birer 2 000 den fazla 'olanlardan gönde
rilecek ikişer, 5 000 den fazla olanlardan gön
derilecek üçer, 10 000 den fazla olan gönde
rilecek dörder, 15 000 den fazla olanlarda gön
derilecek beşer ve 20 000 den fazla olanlardan 
gönderilecek altışar delege seçilerek her dele
geye birer 'belge verilir. 

Temsilci Seçm'e Kuruluna katılacak olan bu 
delegeler, belgeleriyle Ibirlikte Temsilci Seçme 
Kurulunun toplantı gününden en geç 24 saat ön
ce Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvu
rarak Temsilci Seçme Kuruluna katılma belge
lerini alırlar. 
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Temsilci Seçme Kurulu, Basın ve Yayın Ge

nel Müdürlüğünün çağrısı ile bu kanunun ya
yımı tarihinden başlıyarak en geç on beş gün 
içinde Ankara'da toplanıp üç temsilci seçerler. 

b) Ankara Basın Teşekkülleri Yönetim 
kurulları bir arada Delege Seçme Kurulu ha
linde toplanarak üç, İstanbul Basın Teşekkül
leri beş ve İzmir Basın Teşekkülleri üç temsil
ci seçerler. 

e) Çalıştıkları gazete ve derginin sürümü 
ne olursa olsun basın hürriyeti ve demokratik 
nizam uğrunda mücadeleleri yüzünden takiba
ta uğradıkları bu kanunun yayımı tarihinden 
sonra bir hafta içinde Basın Şeref Divanı ta
rafından tesbit edilen gazeteler (a) ve (b) fık
ralarında belirtilen Temsilci Seçme kurulları
nın tabiî üyesidirler. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Rakam, 14 
den 12 ye indiği için sayıları tâyin etmek lâ
zım. Bunun için İstanbul basınından 5, Anka
ra'dan 2, İzmir'den 2, Anadolu'dan 3 olmak 
üzere toplamı 12. Basma ayrılan kontenjanın 
bu şekilde taksimini teklif ediyorum. Müsaade 
ederseniz, esbabı mucibesini arz edeyim. İstan
bul gazeteciliğinin, Ankara, İzmir ve Anadolu 
gazeteciliğinden mutlak üstünlüğünü tebarüz 
ettirmek istiyorum. Ve bu sebeple de diğerle
rinden üstün bir kontenjana ulaşmış bulunuyor. 
Ancak İzmir gazeteciliği de Ankara ve Anado
lu gazeteciliğinden üstün bir durumdadır. Ben 
teklifimle bunları daha muvazeneli bir duru
ma getirmek istiyorum. 

YILDIZ AHMET — Bence noktai nazar 
doğru. Yalnız ben de şöyle bir taksimi uygun 
görüyorum. İstanbul 4, İzmir 2, Ankara 4, Ana
dolu 2. 

VEHBİ ERSÜ — Ben de İstanbul 5, Anka
ra 3, İzmir 2, Anadolu 2. olarak teklif ediyo
rum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Benim teklifim de 
İstanbul 4, Ankara 3, İzmir 2, Anadolu eskisi 
gibi yani 3 tür. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Özgüneş'in 
teklifine iştirak etmiyorum. İzmir gazeteciliği 
Ankara'dan çok da'ha ileridedir. Ege Bölgesi
nin fikir merkezidir. Büyük bir kütleye hitab-
etmektedir. Ankara 2 ve İzmir üç olmalıdır. 

KADRİ KAPLAN — İzmir'le Ankara ara
sındaki farkı bilmiyorum, lütfedip izah ederler
se fikrimi ifade edeyim. 
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: YILDIZ AHMET — Evvelâ şunu söyleyeyim 
I ki gazetecilik bakımından İstanbul ile Ankara mu-
I kayese edilemez. İstanbul üstündür. Buradaki ga

zetecilikle izmir gazeteciliği de kıyaslanamaz. 
Ankara üstündür, istanbul gazeteciliğinin ya
rısı burada. Ankara'daki gazetecilik izmir'de 
yoktur. Buna mukabil Seyhan'da izmir'e taş çı
kartacak gazeteler vardır. Bursa'da da gazete
cilik vardır ama o kadar değil. Şurası muhak-

| kaktır ki izmir Ankara'dan gezetecilik bakı
mından daima geridir. Ankara'daki yalnız 

I Ulus ve Akis bu (hususta iyi bir misal teşkil 
eder. 

O "KAN SEZAİ — Ama kemiyetle keyfiyet 
mukayese edilemez, izmir'deki Demokrat Ege 
Gazetesinin inkılâba bağlılığı ve bu husustaki 

I gayretleri onun buraya alınmasına tek başına 
yeter de artar bile... 

BAŞKAN — Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — Ben bu kontenjan 

mevzuunda Ankara gazeteciliğinin bir konten
jan fazla almasına taraftarım. Yalnız şunu öğ
renmek istiyorum: Acaba muhakkak surette 
yargı organları ile basın aynı mı olsun? 

BAŞKAN — Bu hususta her hangi bir mü
talâa serdedilemez. Çünkü bu daha evvel ka
bul edilmişti. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 4 teklif var: 
Birincisi; Karavelioğlu'nun : istanbul 5, An

kara 2, izmir 2, Anadolu 3, 
ikincisi; Yıldız'm : istanbul 3, Ankara 2, 

İzmir 2, Anadolu 4, 
I Üçüncüsü; Ersü'nün : istanbul 5, Ankara 3 r 

izmir 2, Anadolu 2, 
Dördüncüsü; özgüneş'in : istanbul 4, Anka

ra 3, İzmir 2, Anadolu 3, 
olmak üzere, 
Şimdi, sırasiyle bu teklifleri oya koyacağım. 
Birinci teklifi kabul edenler... 9 
İkinci teklifi kabul edenler... 2 
Üçüncü teklifi kabul edenler... 6 
Dördüncü teklifi kabul edenler... 14. 
Şu halde, bu son teklif kabul edilmiş oluyor 

efendim. 
8 nci maddenin kontenjanları bitmiş oluyor 

böylece. 
Maddenin "tümünü oya koyuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
I Şimdi 7 nci maddeye dönüyoruz. Arkadaşla-
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nmız bu maddeyi hazırladılar mı? Müzakeresi
ne başlıyabilir miyiz? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Biraz daha 
müsaadenizi rica ediyoruz. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu kabul 
edilen maddenin (c) fıkrası evvelce kaldırılmıştı. 
Ben maddeye tekrar ilâvesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maddenin tümü kabul edilmiş
tir. Teklifinizi daha önce yapmanız icabederdi. 

KAPLAN KADRİ — Beş arkadaş bu fıkra-' 
nın tekrar ilâvesini rica ediyoruz. O sebeple 
maddeye avdet edebiliriz. Mucip sebebini de arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim o fıkranın çıkarılması 
.sebebini ben izah edeyim müsaade ediniz. Zan
nederim Sezai Bey arkadaşımız demişlerdi ki; 
bu. Şeref Divanının tasvibi, işi çok karıştırabi
lir. Biz şu hükümleri kabul ettikten sonra bu
nunla artık biz meşgul olmıyalım.. Bu bakım
dan bu madde işlemez, bizi müşkül durumda 
bırakır, diye gazetelerden müracaatlar vâki ol
muştur. Bunun üzerine arkadaşlarımız bu mad
denin çıkarılması fikri üzerinde birleşmişlerdir. 
Bunu dikkatinize arz ediyorum. Fakat madem
ki beş kişi tarafından bir teklif vardır, ona.gö
re hareket etmemiz yerinde olur. 

KAPLAN KADRİ — Teklif sahibi olarak 
şunu söylemek isterim : Bunu tekrar teklif et
mekten murat şudur : Anadolu'da böyle gazete
ler vardır. Tirajları da düşüktür. Bunlara Tem
silci değil, delege göndermek imkânı veriyoruz. 
Bunların içinde geniş ölçüde mücadeleye katıl
mış olanlar vardır. Her ne kadar bu İnkılâp 
mücadelesinde bacağını ve sair uzuvlarını kay
beden kimseler varsa da ben, basının mücadelede
ki rolünü çok üstün olarak kabul ediyorum. 
Yalnız bu hususta Basın Şeref Divanının çok 
müşkülât çekeceği söylenmektedir. Basın Şeref 
Divanı basının kendi kendini kontrol etmesi oa-
kımmdan çok yerinde bir teşebbüstür. 

BAŞKAN — Bunun aleyhinde evvelâ Meh
met özgüneş'e, ondan sonra da basınla ilgisi 
yönünden Ahmet Yıldız'a söz vereceğim. 

Buyurun Mehmet Bey. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu, bir 

kere pratik değildir. Çünkü Anadolu'da çıkan 
bütün gazetelerin sayılarını Basın Şeref Diva-
mnın toplaması ve incelemesi lâzımdır. Acaba 
bunlar bu hakkı haiz midirler, değil midirler? 
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j Basın Ahlâk Yasası yeni bir kurumdur. Son-
: ra, bütün Anadolu gazetelerini toplamak, ince

lemek uzun bir zaman ister. 
Teklif sahibinin de dediği gibi, Hürriyet Sa-

l vaşmda yalnız Basın değil; Ordu da var, Üni
versite de var, Baro da var. Avukatlar var ki, 

j polisle karşı karşıya savaşmıştır. 
Bu bakımdan, haksızlık oluyor. 

i BAŞKAN — Efendim, Basınla çok yakından 
i ilgili olarak; aynı zamanda, Basın - Yayın Ge-
i ııel Müdürü olan arkadaşımıza söz veriyorum. 
j YILDIZ AHMET — Efendim, hakikaten 
I Basın Ahlâk Yasası yeni bir teşkilât. Sonra şu 

da var ki; meselâ, Necip Fazıl Kısakürek bile, 
I Basınla ilgilidir; bu yolda savaşmış sayılır. 
I Onun için de bu söz konusu olabilir ki, bu kişi, 

yazılarından, tutumundan dolayı haklı olarak 
hapse girdiği halde. Onun için, bunun kıstasını 
tesbit zor. Kolay olsa lehte oy vereyim, fakat 

j çok zor bunun ölçüsü efendim. 

BAŞKAN — Bu (hususta tenevvür ettiniz; 
I esasen kifayeti müzakere teklifi de vardır, reyi

nize arz edeceğim. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — usul hakkında. 

I Sizin fikriniz kabul edilmediği için lehte konu-
] şulanl ardan sonra aleyhte konuşanlara ısöz ver-
| nıeden oylamaya geçiyorsunuz. Bu Başkanlığın 
j 'tarafsız tutumuna uymuyor. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın Riyasetin taraf 
tuttuğu yolundaki beyanına iştirak ediliyorsa 
Riyaset makamını terk etmem icabedecektir. 
Bu fikirde olanlar... Olmıyanlar... Heyeti Umu-

I miyemin itimadı dolayısiyle Başkanlıkta kalıyo
rum. Buyurun Kadri Kaplan.. 

I KAPLAN KADRİ — Efendim, bu gazete-
| lerin durumu Basın - Yayın taarfmdan yeniden 

tesbit edilecek değildir ki. 27 Mayısa kadar 
bunlar esasen tesbit edilmiştir. Sicilleri bellidir. 

I İstanbul Gazetecileri Basın Şeref Divanı çok 
I müşkülât içinde kalacağını söylüyorlar. Ama 
i hâdise nedir, ibilmiyorum. 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir, mad
de hakkında 'başka ^kimseye söz vermiyeceğim. 

ı Fakat şunu arz etmek istiyorum, şayet başkan
lık divanı taraf tutuyor, diye iddialar devam 
ederse evvelâ (bu mevzuu oyunuza arz etmek 
isterim.... Görüyorum ki, Başkanın taraf ttuttu-

S ğu iddiası kabul edilmemiştir. Bu sebeple ma-
j kamımda kalıyorum, 

- ı o -
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Şimdi (c) fıkrasının maddenin sonuna ek

lenmesine dair teklifi oyunuza arz ediyorum, 
kaibul edenler... '6 kişi... Kabul edilmemiştir. 

8, öğretmen teşekkülleri temsilcileri 
MADDE 9. — öğretmen teşekküllerinden 

gelecek temsilciler aşağıdaki usule göre seçilir : 
a) Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fe

derasyonu Yönetim Kurulu ile bu federasyona 
bağlı birlik ve derneklerin yönetim kurulların
ca seçilecek birer delegeden kurulan «Temsilci 
Seçme Kurulu» Federasyon Başkanlığının çağ
rısı ile Ankara'da toplanarak, biri ilköğretim, 
biri ortaöğretim, fbiri meslekî ve teknik öğre
tim, iMri üniversiteler dışındaki yüksek öğretim 
kurulları mensupları arasından olmak üzere 
dört temsilci seçer. 

b) Türkiye Köy öğretmenleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu ile bu feedrasyona bağlı birlik 
ve derneklerin yönetim kurullarınca seçilecek 
birer delegeden kurulan Temsilci Seçme Kurulu, 
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Federasyon Başkanlığının çağrısı ile İzmir'de 
toplanarak bir temsilci seçer. 

c) Türkiye Muallimler Birliği Yönetim Ku
rulu ile !bu birliğe bağlı derneklerin yönetim 
kurullarınca seçilecek birer delegeden kurulan 
Temsilci 'Seçme Kurulu, Birlik Başkanlığının 
çağrısı ile İstanbul'da toplanarak bir temsilci 
seçer. 

Temsilci seçme kurulları bu kanunun yayı
mından ibaşlıyarak en geç *on 'beş ^üa içinde .top-. 
lanıp seçimleri yaparlar. 

KUYTAK FİKRET — Bu maddeyi evvelce. 
kaibul etmiştik. Üzerinde bir 'düzeltme de yok
tur. Lütfen reye arz ediniz. 

BAŞKAN — 'Maddenin okunması normal
dir. 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oturama 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 11,50 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 12 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar 

KÂTİPLER : Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Çoğunluk var; oturumu açıyo
rum efendim. 

10 ncu maddeye gelmiştik. 
Kanunun gerekçesinde bu kısım açıklana

maz mı? 
ERSÜ VEHBİ -~ Evet, bu olur efendim. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Resmî Gazetede 

bu açıklanamaz zaten . 
KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 
denir. 

BAŞKAN — Bu olur efendim. 
Şimdi, maddeyi son şekliyle okuyalım efen* 

dim. 

MADDE 10. — Gençlik Temsilcisi olarak, 
Hüseyin Onur. (İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi talebesi) Temsilciler Meclisi üyeliği
ne seçilmiştir. 

Maddeyi, şimdi okunan bu son şekliyle oya 
koyuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nei madde hakkındaki teklife 
geçiyoru:?. 

KÜÇÜK SAMİ — Fakülte genel kurulları 
ve mümasil teşekküller kendi temsilcilerini 
seçer, tâbirini kullanmamız lâzımdır 

Bunlardan bir tanesi senato diğeri de üni
versitelerarası Genel Kuruludur. Bunlardan 
birisi rektör, eski rektör, dekanlar ve her fakülte-

— u..-
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nin profesörlerinden iki tane profesör, üniversite- i 
lere bağlı yüksek okullarının profesörlerinden 
teşekkül eder. Bu suretle porfesörlerden kurulu 
bu teşekkülü esas alınca bunların içinde doçent 
lerin temsil edilmesi ihtimali azalıyor. Halbuki 
biz (b) fıkrasını aynen bırakarak (c1* fıkra
sına fakülteler ve mümasil kurullar kendi tem
silcilerini seçerler kaydını koyarsak, bunlar 
kendi aralarında toplanır ve temsilcilerini se
çerle?. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Fakülte Ge
nel kurulları, profesör ve doçentlerle profesörü 
veya doğrudan doğruya öğretime memur do
çenti bulunmıyan derslerin öğretim görevlile
rinden kurulur. 

Şu halde fakülte genel kurulundakilerin her 
biri, bir ders verirler, bunların içinden seci- j 
lir. Bîiayu senatolar girmiyor. Senato, rektö
rün başkanlığında, öğretim görevi başında bu
lunan önceki rektörlerden, dekanlardan, her Fa- j 
külte Profesörler Kurulunun kendi üyeleri ara- ; 
smdan iki yıl için seçeceği ikişer profesörden ; 
ve doğrudan doğruya üniversiteye veya fakül- \ 
telere bağlı her okulun profesörler ve doçent- = 
lerinin yine kendi aralarından iki yıl için se- : 
çecekleri üniversite profesörü unvanını taşıyan ; 
bire:* temsilciden kurulur. * 

Benim teklifim şudur fakülte genel kurulla- j 
rmdaki öğretim görevlileri dışardan gelen mü- j 
hendis v. s. gibi kimselerdir. Üniversite öğretim j 
üyeleri başka bir şeydir. Buraya profesör j 
ve doçentler giriyor, öğretim görevlileri buraya | 
dâhil değildir. Binaenaleyh, (üniversite öğ- j 
retim üyeleri tarafından seçilir) denmesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Mehmet özgüneş ile Kâmil 
Beyin teklifi birleşmiş oluyor. 

Buyurun Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBÎ — Burada (b) fıkrası kal-

mıyacak... 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, | 

(b) fıkrası kalacak, (c) fıkrasında; «öğretim j 
üyeleri tarafından seçilir», olacak: 

KAPLAN KADRİ.— Efendim, ilk teklifim
de ısrar edeceğim. 

Üniversite muhtardır. Mekanizmayı biz kur- s 
duk; secimde o muhtardır. 

KOKSAL OSMAN — Efendim; üniversite i 
muhtar bir müessese olduğuna göre, kendisi bir ' 

— 12 
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formül bulur, bunu tatbik eder. Çünkü, asis
tanlar dışarıda kalıyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
biz, ne yaparsak yapalım, her teklifte asistanlar 
djşarıda kalmış oluyor. Çünkü, bunlar üniver
site öğretim üyesi sayılmıyorlar. Kim tesbit ede
cek seçme usulünü? Senatolar tesbit edecek. Ve 
temsilciyi ancak biz seçeriz diyecekler ve biti
receklerdir. 

KAPLAN KADRİ — Muhtar bir müessese
nin seçimine karışmamız doğru olmaz. Bıraka
lım kendileri yapsınlar. Asistan gelir veya gel
mez. Onlar seçeceklerini seçer gönderirler. 

YILDIZ AHMET — Ben de Kadri Beyin 
teklifini destekliyeceğim. Şu veya bu girsin 
diye bir şey demiyeceğim. Doçent, asistan, pro
fesör kim gelirse gelsin, kendileri seçip gönder
sinler. 

ATAKLI MUCİP — Bu madde evvelce mü
zakere edilirken de aynı şey söylendi. Üniver
site kendi mümessilini seçsin göndersin denildi. 
Şimdi tekrar müzakere edilip başka bir yola 
gidilmesi doğru olmaz kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşların teklifleriyle mev
zu açıklanmış oldu. (c) fıkrası üzerinde müza
kere cereyan etmektedir. Kadri Bey teklifinizi 
tekrar eder misiniz? 

KADRİ KAPLAN — Efendim, (b) fıkra
sı şu; (a) fıkrasında adları yazılı üniversite
lerin gönderecekleri temsilci miktarı; Atatürk 
Üniveristesi ile Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinden ikişer temsilcinin de katılacağı Üniversi
telerarası Kurul tarafından tesbit e'dilir. 

c) 'b fıkrası gereğince teshit edilecek usule 
ve temsilci miktarına göre üniversiteler kendi tem
silcilerini «seçerler. 

BAŞKAN — Teklifin birisi bu arkadaşlar... 
İkinci teklif Karavelioğlu'nun.. (a) ve (b) aynen 
kalıyor, (e) fıkrasında, (İh) fıkrasında gösterilen 
miktarlardaki üyelerin seçimini üniversiteler öğ
rettim üyelerinin iştirakiyle yaparlar «şeklindedir. 

Sami Beyin (teklifi de ışudur : (a) ve (b) gene 
aynen kalıyor, (c) fıkrası olarak (b fıkrası gere
ğince te:foit edilecek miktarlar dâhilinde üniver
siteler öğretim üyeleri arasından seçilir) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — (Öğretim üye
leri arasından seçilir) şeklinde değil de (öğretim 
üyeleri seçerler) olması lâzımdır. Yani oyunu 
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I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, Kay
seri'nin İstanbul olmasını teklif edeceğim. Çün
kü, ayrıca para verilmediğine göre, Kayseri'ye 
bunları (götürmeye lüzum yok. 

ıKUYTAK FİKRET — Efendim, memleketin 
birçok yerlerinden Baro temsilcileri gelecekler, 
memleketin 'ortasında ıbir yer olması uygun olur. 
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kullanacak .olan senato değildir, bütün öğretim 
üyeleridir. 

BAŞKAN — Evvelâ Kadri Kaplan'm tekli
fini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 10 
kişi... Kabul edilmiştir. 

Bütün maddeyi son şekliyle okuyoruz. 

» 6. Üniversite Temsilcileri 
MADDE 7. — Üniversiteden gelecek temsilci

ler; 
a) Ankara ve İstanbul üniversiteleri, İstan

bul Teknik Üniversitesi, Ege ve Atatürk üniver
siteleri ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesi on iki 
temsilci seçerler. 

b) (a) fıkrasında yazılı üniversitelerin gön
derecekleri temsilci miktarı, Atatürk Üniversitesi 
ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden ikişer 
delegenin de katılacağı Üniversitelerarası Kurul 
tarafından tedbi't olunur. 

c) (Ib) fıkrası gereğince teslbit edilecek usule 
ve temsilci miktarına göre üniversiteler kendi 
temsilcilerini seçerler, 

d) Seçimler, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak en ıgeç on beş <gün içinde yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi )bu son şek
liyle oya sunuyorum. Kabul 'edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

10. Barolar Temsilcileri 
MADDE 11. — Barolardan .gelecek temsilciler 

aşağıdaki usule göre seçilir. 
a) Bu kanunun yayımı tarihinden başlıya

rak en geç yedi gün içinde, ıbütün Baro Genel 
Kurulları, Baro Başkanlıklarının çağrısı ile top
lanarak temsilci seçme kuruluna gönderecekleri 
delegeleri seçerler. 

Kayıtlı üye sayısı elliye kadar olanlardan bir; 
elli birden yüze kadar olanlardan iki; yüz birden 
üç yüze kadar olanlardan, her yüz üye için ayrıca 
bir; üç yüz birden dokuz yüze kadar olanlardan, 
her üç yüz üye için ayrıca bir; ve dokuz yüz bir
den fazla üyesi olan barolardan, dokuz yüz bir
den sonraki her 500 üye için ayrıca bir delege 
seçilir. 

Elliden fazla kesirler yüz sayılır. 
Ib) Kanunun yayımı tarihinden başlıyarak, 

en geç on beş gün içinde, Adalet Bakanlığının 
çağrısı üzerine temsilci seçme kurulu Kayseri'de 
toplanarak, Temsilciler Meclisine katılacak altı 
temsilci seçerler. 

AKSOYOĞLU REFET —Bence de İstanbul'
da toplanması daha kolaydır. 

ÖZıGÜNEŞ MEHMET — Efendim teklif be
nim değil, Karavelioğlu'nundur. Dediler ki, Tür
kiye'nin coğrafi merkezi Kayserindir. Bütün Tür
kiye nazara alınınca demir ve karayollarının ilti
sak noktasıdır. Memleket barolarından gelecek 
temsilciler için bu mevsimde en muvafık yer Kaıy-
seri'dir, dediler. Kabul ettik. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim tek
lifimi geri alıyorum. Hakikaten bu teklifi evvelce 
ben yapmıştım. Erzurum'dan gelecek ıbir üye ile 
İzmir'den gönderilecek bir üye için en orta yer 
Kayseri'd ir. 

BAŞKAN — İki teklif var, evvelâ aykırı tek
lif olduğu için İstanbul'u reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
memiştir. 

O halde Kayseri kabul edilmiştir. Maddeyi 
reylerinize ara ediyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

11. İşçi Temsilcileri 
MADDE 12. — İşçi Sendikalarından gelecek 

temsilciler; 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yö

netim Kurulu ve icra »heyetiyle Ibu kanunun ya
yımı tarihinde mevcut bütün işçi federasyonları 
ve işçi (birlikleri yönetim kurulları ve icra ıheyet-
lerinin bir araya gelmesi suretiyle teşekkül eden 
temsilci seçme kurulu tarafından. seçilecek altı 
temsilciden ibarettir. Bu kurul, Konfederasyon 
Başkanlığı tarafından yapılacak çağrı üzerine ıbu 
kanunun yayımı tarihinden sonra en geç on ibeş 
gün içinde İstanbul \la toplanarak, temsilcileri 
seçer. 

BAŞKAN — Maddenin leh ve aleyhinde ko
kuşacak var niı? Yok. Maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

— 13 — 
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12. Tanm Temsilcileri 

MADDE 13. — Ziraatçilerden gelecek Tem
silcilerin seçilmesi için her il merkezinden: 

a) O ilin Ziraat Odası Yönetim Kurulun
dan, 

b)< O ile bağlı ilçelerin Ziraat odaları yöne
tim kurullarınca seçilecek ikişer delegeden, 

e) İl çevresi içindeki Tarım Kredi Koopera
tifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, ve Pancar 
Ekicileri İstihsal kooperatifleri yönetim kurulla
rınca seçilecek birer delegeden, kurulun bir de
lege seçme kurulu bu kanunun yayımı tarihin
den başlıyarak en geç yedi gün içinde toplanır. 

©u delege seçme kurulları nüfusu 500 000 e 
kadar olan illerden bir, nüfusu 500 000 den faz
la olanlardan iki delege seçerler. Tanm Bakanlı
ğının çağrısı üzerine bu kanunun yayımı tarihin
den başlıyarak en geç on beş gün içinde Konya'
da toplanacak olan temsilci seçme kuruluna gön
derirler. 

Temsilci seçme kurulu, Temsilciler Meclisine 
katılacak altı temsilci seçer. 

ERSÜ VEHBİ — Burada bir ayırma yapıl
mıştır ki, bu yerinde değildir, ('a) nm sonuna 
(ve) konarak birleştirilmesi iyi olur. 

KAPLAN KADRİ — Bu madde için benim 
teklifim, üye adedi binden fazla olan çiftçi bir
lik ve dernekleri, ve diğer tarım kooperatifleri
nin de buraya dâhil edilmesidir, (c) fıkrasına bir 
de şunları katmamız lâzımdır : 

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım satış koo
peratifleri, Pancar Ekicileri istihsal kooperatif
leri ile üye adedi binden fazla olan çiftçi dernek 
ve birlikleri ve diğer tarım kooperatiflerinin yö
netim kurullarınca seçilecek birer delege bulun
malıdır. 

BAŞKAN — İki teklif var, birisi redaksiyon 
bakımından Ersü'nün... 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, a) fıkrasının so
nuna (ve) veya (iki) eklenmesini. 

BAŞKAN — 7 lerden söz istiyen? 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — «ve» iyi efen

dim. 

BAŞKAN — Efendim, Ersti arkadaşımızın 
redaksiyon hakkındaki teklifini oya koyacağım; 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

IERSÜ VEHBİ — Efendim, «ve» konmuş 
oldu değil mi? 
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BAŞKAN — Evet efendim. 
Şimdi, Kaplan arkadaşımızın, değişiklik ya

pılması hakkındaki teklifi oya koyacağım efen
dim. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim ayrı ayrı 
isim zikretmemiz mümkün olmaz. Meselâ Rize'
de Çay ekicileri, filân yerdeki şu, şu diye birçok 
ismi buraya almaya lüzum yok, bir ibare ile 
arz ettiğim durumda olan teşekkülleri buraya al
mak mümkün olur. Aksi halde Pancar ekicile
ri 3 bin, filân tanm kooperatifi 7 bin buraya gi
riyor, fakat 19 900 ortağı olan çay ekicileri tem
sil edilemiyor. 

BAŞKAN — Teklif sahibinim izahatını dinle
diniz. Kooperatif dernek ve teşekküllerin de tem
sil edilebilmesi için arkadaşımızın ilâvesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Madenin (e) fıkrasının üçüncü satırının so
nundaki (kooperatifleri) kelimesinden sonra «ile 
üye sayısı bin kişiyi geçen çiftçi birlik ve dernek
leriyle diğer tarım kooperatifleri» ifbaresi eklen
mek suretiyle maddenin tümünü oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

j 13. Esnaf Temsilcileri 
I MADDE 14. — Esnaf teşekküllerinden gele-
] cek temsilcileri seçmek üzere bu kanunun yayımı 
j tarihinden başlıyarak en geç on beş gün içinde 

Ticaret Bakanlığının çağrısı ile Eskişehir'de bir 
Temsilci Seçme Kumlu toplanır. Bu Kurula : 

a) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı 
Konfederasyonu Yönetim Kurulu ve 

b)i Türkiye'deki bütün esnaf federasyonları
nın (Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu dâ
hil) yönetim 'kurullarınca seçilecek ikişer delege, 

c} Türkiye'deki bütün Esnaf Birliklerinin 
yönetimk urullarmca seçilecek birer delege, 

id) İl merkezlerindeki Esnaf Kefalet koope
ratifleri yönetim kurullarınca seçilecek birer de
lege, 

e) Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birlik Koo
peratifi Yönetim Kurulunca seçilecek üç delege, 

if > Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim 
Kurulunca seçilecek üç delege, 

Katılır. 
Bu suretle kurulan temsilci seçme kurulu, bu 

kânunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç On 
beş gün içinde altı temsilci seçer. 

— u 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isti yen var 

mı? Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. Odalar temsilcileri 
MADDE 15. — Odalardan gelecek temsilci

ler; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel 
Kurulu tarafından seçilecek dört. 

Türk Tabipler Birliği Büyük Kongresi tara
fından seçilecek iki; 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 
Genel Kurulu tarafından seçilecek iki: 

Veteriner Hekimleri Büyük Kongresi tara
fından seçilecek bir, 

Türk Eczacılar Birliği Genel Kurulu tarafın
dan seçilecek bir temsilciden ibarettir. 

Bu kurullar kanunun yayımı tarihinden baş-
lıyarak en geç onbeş gün içinde yetkili organ
ları tarafından toplantıya çağrılarak temsilci se
çimlerini yaparlar. 

BAŞKAN — Bu madde daha evvel müzake
re edilmişti. Konuşacak var mı? Yok... Madde
yi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

15. Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 
Temsilcileri 

MADDE 16. — Bilim, sanat, eğitim, askerlik 
diploması, siyaset, iktisat ve ticaret gibi alan
larda başarı göstermiş kimseler arasından : 

a) Devlet Başkanı 10 temsilciyi, 
b) Millî Birlik Komitesi 18 temsilciyi, 
Temsilciler. Meclisi üyeliğine seçerler. 

BAŞKAN — Kamil Karavelioğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL —• Demin kabul 

ettiğiniz şekle göre temsilciler toplanacak; bir 
muvazene yapılacaktı. Ondan sonra usule dair 
maddeler çabucak geçer. 

Bakanlar Kurulu üyeleri 16 oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, şu halde tutar 272 ol
muş oluyor bu durumda. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, bi
zim kontenjanı 16 ya indirirsek 270 olur. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlar, bakanlık
lar elâstikidir; sayıları artar, eksilir. 

Arkadaşlarımızın değişik değişiklik teklif
leri var, M. B. K. ve Devlet Başkanı için. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, ben artırılma-
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i sini teklif ediyorum, kontenjanın; Devlet Başka

nı ve Komite için 32 olarak. 
KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, se

çim tarzımızı tesbit ederken, indirilmesi bize daha 
salim bir yol bulmakta da faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, bunun üzerinde daha 
fazla vakit kaybetmiyelim. Teklifleri oya koya
lım. 

ATAKLI MUCÎP — Başkanla birlikte Ko
mitenin 32 olmasını teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bizim konten
janın 15 e inmesini teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Aynen kalmasını 
teklif ediyorum. 

j BAŞKAN — Üç teklif vardır, sırasiyle oyla
rınıza arz ediyorum. Başkanla birlikte Komite 

kontenjanının 32 ye çıkarılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Lehte 8 oy verilmiştir, kabul edil
memiştir. 

Komite kontenjanının 15 e indirilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... 5 oy verilmiştir, red-
dolunmuştur. 

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

17 nci maddeyi okuyoruz. 
KÜÇÜK SAMÎ — Bir dakika efendim, usul 

hakkında konuşacağım. Millî Birlik Komitesi için 
18 rakamını kabul ettik. Yalnız bu kontenjanın 
ne şekilde kullanılacağı müzakere konusu olmalı
dır 

BAŞKAN — Bu madde üzerindeki müzakere 
bitmiştir. Madde 17 ye geçiyoruz. 

! KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — 17 nci madde
yi Adalet Bakanlığının ilâvesiyle birlikte okuya-

| cağım. 

. 1 . Seçimlerle ilgili hükümler 
i 1. Seçilme yeterliği 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi üyeliğine, 
kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı 
olmıyan, ağır hapis cezası veya sahtecilik, 

i dolandırıcılık, hileli iflâsı, hırsızlık, emni-
j yeti suiistimal, zimmet, irtikâp, rüşvet ve ih

tilas suçlarından hüküm giymemiş, temsilci se-
| çilme tarihinde 25 yaşını bitirmiş ve en az lise ve-
i ya benzeri öğretim kurallarından diplomalı olan 

Türk vatandaşları seçilebilirler. 
| îşçi, esnaf ve tarım kurallarınca seçilen tem-
1 silcilerin en az ilkokul mezunu olmaları şart-
! tır. 
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Adayların, ifa ettikleri görev dolayısiyle se

çimden belli bir müddet önce bu görevden istifa 
etmelerini gerektiren her türlü hükümler, bu ka
nunun uygulanmasında nazara alınmaz. 

Faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 
Mayıs Devrimine kadar Anayasa ve insan hak
larına aykırı icraat ve siyaseti desteklemekte de
vam etmiş olanlar Temsilciler Meclisine üye seçi
lemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

2. İllerde seçim işlerinde görevlendirilecek 
hâkimler 

MADDE 18. — Bu kanun yayımı tarihinden 
başlıyarak en geç iki gün içinde, her il ve ilçede 
en yüksek dereceli hâkim sıfatiyle o ildeki seçim 
işlerini denetlemek, il temsilci seçme kuruluna 
başkanlık etmek ve başka temsilci seçme kulları
na katılacak delegelerin seçimleriyle ilgili uyuş
mazlıkları kesin karara bağlamakla görevli hâ
kimler Adalet Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... 

Reye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. Delege ve Temsilci seçimleri 
MADDE 19. — Delegeleri seçecek kurullar, 

bildirilen zaman ve yerde toplantıya katılan üye
lerle toplanarak gizli oy ve açık tasnif usuliyle 
delege seçimini yaparlar. Oylamada teksir edilmiş 
listeler kullanılamaz. Toplantı ve seçim için nisap 
da aranmaz. 

Oylama, başkanın tensibedeceği yere konula
cak sandığa tasnif heyeti huzurunda yoklama lis
tesindeki sıraya göre mahkeme mühürü ile mü
hürlü oy puslalannın atılması suretiyle yapılır. 

Tasnif, oylama yerinde bulunanların huzu-
riyle yapılır. 

Oylar sayılır. Fazlası, okunmıyan, mühür
süz kâğıda yazılanı ve teksir edilmiş olanı hesaba 
katılmaz. 

Temsilci seçme kurulları, ilân edilen zamanda 
ve yerde toplantıya katılan üyelerle nisap aran
maksızın toplanarak gizli oyla Temsilcileri ve 
aynı sayıdaki yedeklerini seçerler. Meveuc! ııtı va-
tısından fazlasının oyunu alanlar, seçilmiş sayı
lırlar, ilk oyamada, seçilme nisabının dolmaması 
sebebiyle yeter sayıda temsilci seçilemezse, do!-
durulmıyan yerler için ikinci defa oylama ya-
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pılır. ikinci oylamada bütün yerler dolmazsa. 
üçüncü oylamada en fazla oy alanlar sıra ile se
çilmiş sayılırlar. 

Tasnifte, asıl olarak seçilenlerden sonra gelen
ler, sıra ile yedek temsilci olurlar. Ov eşitliği 
halindeı ad çekmeye başvurulur!. 

i l temsilci seçme kurulu temsil heyecJeri, hâ
kimlerin başkanlığı altındaki toplantıya dâhil 
üyelerden gizli oyla seçilecek 4 er kişiden teşekkül 
eder. 

Seçim sonuçları, toplantının başkam \ e tas
nif heyeti tarafından imzalanacak bir tutanakla 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir ve seçilenlere 
de keyfiyeti bildirir bir tutanak verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu kanunun yayımını 
takibeden iki gün içinde bir başkan ve altı üye
den kurulu olmak üzere aşağıdaki tarzda seçilir. 

Yargıtay Genel Kurulu, kendi üyeleri arasın
dan gizli oyla altı kişi, 

Danıştay Genel Kurulu, kendli üyeleri arasın
dan gizli oyla beş kişi seçer. 

Bunlar, gizli oy ve salt çoklukla aralarından 
bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur 'a 
ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. 

Başkan ve Başkanvekili kur'aya girmezler. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

edilmiştir. 

4. Adaylık 
Madde 21. — Delege ve temsilsi seçimlerinde, 

önceden adaylık koyma mecburiyeti yoktur. Se
çime katılan herkes, kendisini veya başkalarını 
aday olarak gösterebilir. Adaylar, seçimin yapı
lacağı yerde, uygun şekilde ilân olunur. 

Bir siyasi partiye kayıtlı olmak, adaylığa en
gel değildir. Ancak siyasi partiler, temsilci seçim
lerine parti olarak katılamaz ve aday göstere
mezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

5. Delege seçimlerine itiraz 
MADDE 21. — Delege seçimi ile ilgili iti

razlar, 24 saat içinde, temsilci seçme kurulu 
başkanına yapılır ve derhal kesin karara baş
lanır. itiraz, secime katılanlar veya adaylar ta
rafından yapılabilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.,. Ka

bul edilmiştir. 

6. Temsilci seçimlerine itiraz 
MADDE 22. — Temsilci seçme kurullarını-a 

yapı]an seçim işlemleriyle ilgili itirazlar,' itiraz 
edilen muamelenin cereyan ettiği tarihten baş-
lıyarak 24 saat içinde seçime katılanlar veya 
adaylar tarafından Yüksek Seçim Kuruluna ve
ya bu kurula gönderilmek üzere makbuz kar
şılığında mahallin en büyük mülkiye amirliğine 
yazı ile yapılır. Seçilme yeterliği ile ilgili iti
razlar, seçim sonuçlarının belli olduğu tarihten 
başlıyarak on gün içinde Kurucu Meclis üyele
ri tarafından da yapılabilir. 

İtirazlar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
en geç on gün içinde karara bağlanır. 

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

7. îki yerden seçilme 
MADDE 23. — Bir kimse iki ayrı seçme ku

rulu tarafından temsilciler Meclisi üyeliğine se
çildiği takdirde, üç gün içinde bunlardan birini 

"tercih ederek keyfiyeti Yüksek Seçim Kurulu
na bildirir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bo
şalan yer için yedek temsilcilerden en başta ge
leni çağırarak kendisine keyfiyeti bildiren bir 
tutanak verir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. Boşalan üyeliklere yedeklerin çağırılması 
MADDE 24. — Temsilciler Meclisi üyeliğin

de yemin merasimine kadar geçecek süre içeri
sinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutana
ğın iptali, ölüm, istifa ve temsilcilik sıfatının 
düşmesi gibi sebeplerden biriyle boşalma olur
sa, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, boşalan yer 
için en başta gelen yedek üyeyi çağırarak ken
disine Temsilciler Meclisi üyelik tutanağını ve
rir. 

Bundan sonrak boşalmalar için yeni üye 
çağrılmaz. 

9. Izahname 
MADDE 25. — Adalet Bakanlığınca, bu ka

nunun seçimlerle ilgili hükümlerim açıklıyan 
bir izahname yayınlanır. 

Bu izahnameyi hazırlamak ve vukubulacak 
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istizanları cevaplandırmak üzere Adalet Bakan
lığında bir merkez kurulu teşkil olunur. 

10. Seçim masrafları 
MADDE 26. — Seçime katılacakların seya

hat masrafları dâhil olmak üzere bu kanuna gö
re yapılması gereken delege ve temsilci seçim
lerinin gerektireceği bütün masraflar, Adalet 
Bakanlığı 1960 yılı bütçesinin seçim masrafları 
bölümünden ödenir. 

BAŞKAN — Bir teklif var, 26 ncı madde-
nin boş bırakılması lâzımdır, çünkü şüphe ve 
.yanlış anlamalara sebebolur diye arkadaşlar 
tereddüdediyorlar. Maddenin tamamen çıkanl-
ması yerindedir. Seçime katılanlar için para 
ödenmez... 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Delege ve tem
silcilere para ödenmez, teşekkül ve birliklere 
ferden kendilerine ödenir şeklinde yazalım. 

ERSÜ VEHBİ — Temsilci ve delegeler için 
bu husus ileri sürülebilir ama bu maksatla 
kullanılacak hâkim, hekim için de bir şey dü
şünmek lâzımdır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Görevli Dev
let memurlarına munzam ücret ödenmez demek 
lâzımdır, efendim. 

KAPLAN KADRİ — Diğerleri çoğunlukta
dır, diğerleri ise azdır, müsaade ederseniz bun
lar harcırahlarını alsınlar, ötekilerinkini kendi 
teşekkülleri ödesin. 

BAŞKAN — Karavelİoğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Müeyyideler

le ilgili 10 kadar madde vardır. Bunun müzake
resini yapacağız. 

BAŞKAN — 26 ncı madde için yazılı bir 
teklif yapılacaktı 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Efendim, bu nrnd-
de için yazılı bir teklifi öğleden sonra yapaca
ğınız oturuma yetiştireyim. 

BAŞKAN — Şükran özkaya 26 ncı madde 
için yazılı teklif yapacak. O hazırlasın. Biz 27 
nci maddeye geçiyoruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Vesikalar üze-
rinde işlenen suçlar. Bir de şu nokta var. Kenar 
başlıklarına ait kısmı çıkaralım. O zaman 34 
madde kalıyor. 

BAŞKAN — Bir kere okuyalım maddeyi. 
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11. Vesikalar üzerinde suçlar 

MADDE 27. — Delege seçme kütükleriyle 
temsilci seçme kütüklerine katılacakların kim
liklerini ispata yarıyan her hangi bir vesikayı 
veya ilgili yerlerden aldıkları belgeleri, oy hak
larının kullanılmasına mâni olmak maksadiyle 
tahrif veya imha veya tahribeden veya çalan 
veya saklıyan kimse üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mıİ... 

Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bir de 
Eski Muharipler, Harb Malûlleri ve Ordu Ma
lûlleri derneklerine ayrılan Ikontenjan mesele
si vardı. Alfabe sırasına göre tanzim edecek 
redaksiyon 'komisyonu mu bunu yerine koya
cak? 

BAŞKAN — Şimdi şu üyelerin seçilmesi 17 
nci maddeden itibaren (gidiyordu. Bunlardan 
en sonundan birinin larasma girmesi lâzım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — 17 nci mad
de olacaktır. 

BAŞKAN — Suphi Beyin teklifini okuyup 
kabul, edelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Daha evvel şu 
hususu arz etmek isterim; iki kontenjan ayır
mış bulunuyorsunuz. Eski Muharipler Cemiyeti 
üyesi fazla olan geniş bir teşkilâttır. Bu teşki
lât dışında bir de Harb ve Ordu Malûlleri Ce
miyetleri var. Bunlar ayrı ayrı cemiyetlerdir. Bu 
iki kontenjandan biri; eski muhariplere diğeri 
de Harb ve Ordu Malûlleri cemiyetlerine mi 
tahsis edilsin yoksa bu iki kontenjanı yalnızca 
Eski Muhariplere mi tahsis edelim?.. Buna bir 
karar verilmesini rica ederim. 

KUYTAK FİKRET — Usul üzerinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KUYTAK FİKRET — Biraz evvel bu mad

de hakkında Cemal Madanoğlu Paşa tarafından 
izahat verildi, ayrılan kontenjan üç tane olur
sa bunlar ayrı ayrı gelirler, iki tane olursa 
bunlar birleşmek mecburiyetinde ıkalırlar dedi. 
-Bilgilerinize arz ederim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bunu birleştire
rek müşterek seçim yaptırmak biraz imkânsız
dır. Böyle yaptığımız takdirde yalnız eski mu-
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hariplerden gelir, çünkü anların miktarı diğer
lerinden fazladır. Ya ayrı kontenjan tanımak 
veyahut hiç tanımamak lâzımdır. 

AKSOYOÖLU REFET — İki kontenjan ve
rilmesine karar vermiştik. Çimildi seçimi müş
tereken yapacaklardır. 

BAŞKAN — Seçimi müşterek yapmaları 
tarzında karar verirsek yapabilecekler mi 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — O zaman bu hu
susu da nazarı itibara alarak bu maddeyi yeni
den kaleme almamız lâzımdır. 

BAŞKAN — ArSkadaşımız bu maddeyi yeni
den kaleme alıncaya kadar Karavelioğlu arka
daşımızdan da rica edelim, 27 nci müeyyideler 
maddesinden itibaren okumaya başlasın, on
ların müzakeresini yapalım. 

Bu maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

12. Oy verme ile ilgili suçlar 
MADDE 29. — Her kim delege seçme kurul-

lariyle temsilci seçme kurullarına katılmaya 
yetkili delegelere kendine veya başkasına oy 
verilmesi veya verilmemesi için menfaıat ve sair 
kıymetler teklif veya vadeder 'veya verir veya
hut resmî, umumi vazifeler veyahut hususi hiz
met ve menfaatler vait veiya temin ederse üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır. Verilen veya vait yahut temin edilen 
menfaatler kurullara 'katılıp seçme yetkisini 
haiz delegenin seyahat, yemek, içki ve nakil va
sıtası masrafları veya hizmetlerinin mukabili 
olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 

Yukardaiki fıkrada yazılı pana, menfaat, va
it veya taahhüdü teklif veya bunları kabul eden 
delege dahi birinci fıkrada gösterilen ceza ile 
cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı fiilleri tehdit veya ce
bir ve şiddet kullanarak işliyenler altı aydan 
üç yıla kadar hapis ve 100 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti-
lyen. Buyurun Aksoyoğlu. 

AKSOYOĞLU REFET — Usul hakkında. 
Efendim, bu hususta eski Seçim Kanununda 
müeyyideler vardır. «Bu hallerde Milletvekil
leri Seçimi Kanununun hükümleri uygulanır», 
diyelim, bir atıf yapalım, mesele hallolsun. 

(Bu maddenin girmesi şarttır, sesleri.) 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Biz bunu dü-
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şündük. Eski Seçim Kanununa atıf yapılabilir 
mi, yapılamaz mı, diye. Uymuyor. Bu seçim, • 
Milletvekili seçimlerine benzemiyor. 

KKSÜ VEHBÎ — Efendim, masrafları önle
yici madde: koyalım, dedik. Seçime Ikatılacak 
teşekküller, şahıslar kendileri masraf yaparlar 
dedik. 26 ncı„madde olarak menfi, bir hüküm 
koyduk. Bu madde ile tezat teşkil ediyor. Bu
nun bağdaştırılması lâzım. Belki rüşvet yolu 
açılabilir. Onu önlemek icabeder, fakat resmen 
açıkça bir kurulun bu masrafları ödemesi zaru
ret halindedir. (Mâna başka sesleri) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ersü'nün en
dişeleri yersizdir. Bir defa daha okumak ieab-
edecek. 

(29 ncu madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu madde vazıhtır zannediyo

rum. Şayet bir kimse bu şekilde yukarda tadad-
edîlen vaitlerde bulunduğu ve bu husus sabit 
oldudu takdirde dahi dese ki, yol parası için 
verdim dese dahi bu suçun katîleşmesi bir af 
teşkil etmez. 

YILDIZ AHMET, — Efendim, bu maddenin 
birinci kısmına ben de katılıyorum. İkinci kıs
mın ise tesbiti çok güçtür. Yemek yemek gibi 
hususların tesbiti ve maksatlarının ifadesi zor 
olmakla beraber aleyhinde kolayca ispat delil
leri de bulmak mümkündür. Binaenaleyh müp
hem bir hükümdür, ifadesi güçtür. 

KARAYELİOĞLU KÂMİL — Bu maddenin 
kaleme alınmasından maksat hariçten gelecek 
delegeler içindir, onları ikna edebilmek içindir. 
İyi veya kötü niyetle yapılmış olduğu hususun
da seçim kuruluna haber verilirse neticeyi tes-
bît eder. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13. Kurul Başkanına karşı suçlar 
MADDE 30. — Hileli faaliyetlerle veya her 

hangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kul
lanarak bu kanunda yazılı Delege Seçme Ku-
rullariyle Temsilci Seçme Kurullarının toplan
tılarına veya bu kurulların başkanlarının gö
revlerini ifasına mâni olanlar bir yıldan aşağı 
olmamak üzere hapis ve (50) liradan (500) li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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14. Tedbirlere riayetsizlik 

MADDE 31. — Delege ve Temsilci seçme, iş? 
lerinin cereyanı sırasında Delege Seçme Kurul
ları. ile Temsilci Seçme Kurullarının Başkam 
olan yargıçların, seçim düzenini sağlamak mak-
sadiyle aldıkları tedbirlere ihtara rağmen riayet 
etmiyen üç günden bir aya kadar hafif hapis 
ve (100) liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15. Delege olma yeterliğine, dair suçlar 
MADDE 32. — Delege veya temsilci seçme 

yeterliği bulunmadığı halde kendini veya bu ye
terliği haiz olmıyan bir başkasını hileli muamele 
ve hareketlerle yeterli imiş gibi göstererek bel
ge alanlar veya kurullara katılanlar veya oy 
kullananlar, üç aydan üç yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mi l Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16. Kötü niyetle şikâyet ve itiraz 
MADDE 33. — Delege seçme ve temsilci seç

me kurullarında oy vermenin yolunda cereya
nını veya bu kurulların başkanı olan yargıçla
rın vazifelerini selâmetle görmesini güçleştir
mek gibi kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulu
nanlar bir aya kadar hafif hapis veya (20) li
radan (500) liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — «Kötü niyetle şikâ
yet veya itirazda bulunanlar.» Son derece elâs
tiki bir madde. Bu maddenin aleyhindeyim. Şi
kâyet yolu kapatılmamalı. 

ATAKLI MUCİP — Ben de aynı fikirdeyim. 
KABAVELİOÖLU KÂMİL — Bir şahıs ya

lan yere bir şikâyette bulundu. Bu müeyyide 
ile önlenirse, takibat yapılırsa, kötü niyetli kim
seler şantaj yapamaz. Şikâyet edenin, ihbar ya
panın kötü niyeti meydana çıkarsa elbette ce
zalandırılacaktır. Yoksa şantaj olur, seçimlerde 
karışıklık oldu, denir; yersiz itirazda bulunu
lur. Bu bir müeyyide ile önlenmelidir. Ceza az 
veya çok denebilir, o başka. 
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YILDIZ AHMET — Arkadaşlar, seçim sıra

sında şantaj ve sair yalan ihbarlar için Ceza Ka
nununda umumi hükümler vardır. Yaptığı şi
kâyetle şantaj yaptığı anlaşılan kimse icabeder-
se, kötü niyetli diye itham altına alınır ve ce
zalandırılır. Şikâyetin bu kadar kayıtlanması 
prensiplemizize uygun değildir. 

BAŞKAN — Başka? 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir defa daha ko

nuşacağım. 
BAŞKAN Buyurun. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET —• Zaten Karavelioğ-

lu'nun dediği hususlar Türk Ceza Kanununda 
mevcut hükümlerdir. Binaenaleyh vatandaş bun
dan korkarak şikâyet etıniyecektir. Bu onun 
için bir gözdağıdır. Bu itibarla ben bu madde
nin aleyhindeyim. 

(Madde tekrar okunsun sesleri) 
(Madde tekrar okundu.) 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Kötü niyetli 

olana ceza var. Yoksa herkese değil. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Kötü niyetin 

olup olmadığım çıkarmak bir mesele. Ben de bu 
maddenin aleyhindeyim. 

KARAMAN SUPHİ - - Devrimiz kritiktir. 
Böyle bir devir içinde bu gibi kayıtların bu ka
nunlar içine konması idari makamların seçim 
kurullarına üstünlüğünü sağlar. Hakkımızda bel
ki şüpheler celbederiz. Bu bakımdan şikâyet yo
lunun kapanmaması icabeder kanaatindeyim. 

YILDIZ AHMET — Kanunda kötü niyetler 
tavsif edilmiştir. Şu şu gibi kötü niyetler diye 
izah edilmiştir. Bunun pek fazla demokratik ol
madığı kanaatindeyim. Suphi Karaman Bey ar
kadaşımızın fikirlerine iştirak ediyorum, aksi 
takdirde şikâyet kapısı daraltılıyor. 

ERSÜ VEHBÎ — Biraz evvel izahını yap
tığım madde ile şu son maddenin birlikte mü
talâa edilmesi lâzımdır. Çünkü burada birçok 
insanlar karalanmak istenecektir. Bu mekaniz
ma düşünülmediğine göre kanunun ister bu şe
kilde, isterse Türk Ceza Kanununa atıf yapıla
rak düşünülmesi bilmem ne dereceye kadar doğ
rudur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Müspet veya 
menfi karar alsak dahi hiçbirimizi tatmin etmi-
yecektir. Onun için Seçim Kurulunda vazife al
mış bir hâkimden bilgi alınması yerinde olur 
kanaatindeyim. 
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KARAMAN SUPHİ — Hükümet tarafından 

değiştirilen maddeye ek bir madde koyalım. 
O'KAN SEZAÎ — Bu redaksiyon meselesi, 

nihayet. Madde bir ikere daha okundu. Sarih
tir, 'bu meydandadır. Ahmet Yıldız arkadaşımı
zın üzerinde durduğu umumi hükümler vardır. 
Türk Ceza Kanununda müfterilere ait, bu türlü 
suçların işlenmesi halinde nasıl cezalandırıla
cakları zikredilir. Ama, ibizim üzerinde durdu
ğumuz mesele ço'k başkadır. Kurucu Meclis, 
Temsilciler Meclisi seçimi için delegelerin ça
lışmalarını ve neticelerini sabote edecek müfte
rilerin nasıl cezalandırılacaklarına alt hüküm
ler, tatbik edilecek müeyyideler mevcut değil
dir. 

Kurucu Meclis zamanında ve arzu ettiğimiz 
bir şekilde, salim bir şekilde kurulabilmesi için 
parazitleri önleme arzusu bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Kâfi derecede tenevvür edil
miştir. 

ATAKLI MUCtP — Usul hakkında, Arkadaş
lar, bu madde kâfi derecede tenevvür edilme
miştir. Konuşmalara fırsat .verilmelidir. 

BAŞKAN '-•— Başka konuşmak istiyen var 
mı ? 

ATAKLI MUCÎP — Ben bu maddede adlî 
makamların tazyikini görüyorum. Bu Ihususu 
dikkatinize arz ederim. Gayeye aykırı bir mad
dedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
KARAMAN ;SUPHÎ — Bu kanunu hazırlı-

yanlarm birkaç seçim tecrübesi vardır. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Usul hakkında, 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Başkanın tutu

munu tenkidediyorum. Hakikaten daha tenev
vür etmiş değiliz. Konuşacak olanlar konuşsun. 

BAŞKAN — Ben Başkan olarak; müzake
relerin selâmeti bakımından aynı arkadaşların 
aynı şeyleri tekraren söylemelerine mâni olu
yorum. Yaptığım budur, arkadaşlar. 

Buyurun. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Geçmiş bir mad^ 

dede şöyle bir hüküm vardı; bunun ışığı altın
da midemi bulandırdı, bu madde. Delege seçim 
kurulları başkan olarak en kıdemli hâkimi de
ğil de Adliye Vekâletinin tâyin edeceği hâkimi 
koyuyor. Bir de şikâyeti de önlüyor. Şu halde 
bırakalım da Adliye Vekâleti seçimi istediği 
gibi yapsın. 

— 20 — 



B ; 52 11. ] 
KARAMAN SUPHÎ — 1950 den beri meri

yette bulunan seçim kanunları içinde böyle bir 
müeyyide varsa kabul edeceğim.. Bu kritik de
virde bu maddenin kabul edilmesi doğru değil
dir. 

KAPLAN KADRÎ — Böyle bir maddeye ih
tiyaç vardır. Arkadaşlar, demokratik bir fikirle 
izah ediyorlar, yapılacak seçim normal bir se
çim değildir ki. Birçok kaynaşmalar, kıpırda
malar belki de olacaktır. Fırsattan istifade et
meye çalışacaklar mütemadiyen (bunun üzerin
de işliyeceklerdir. Binaenaleyh, tensip buyurur
sanız şu şekilde 'bir tadilât yapalım, şu ilâveyi 
yapalım; «ve seçimi' sabote etmek maksadiyle 
iftira edenler ve isnatta bulunanlar» diye yaza
lım. Bilmiyorum, (bu Ihusus Türk Ceza Kanunu 
ile tearuz halinde midir? 

BAŞKAN — Ben de başkanlıktan ayrı ola
rak bir şey öğrenmek istiyorum. Gazetelerde 
görüyoruz, cemiyetler toplantı yapıyorlar, gün 
geçmez ki, bu toplantılar kavgasız olmasın. Bu 
gibi şeyleri önlemek için böyle bir maddenin 
konmasına şahsan taraftarım. 

YILDIZ AHMET — Kaplan Beyin söyledik
leri beni tatmin etmiyor. Türk Ceza Kanunun
da bu hususlar için daha ağır ceza verilir, öbür 
seçimler için kanunlarda kayıtlar vardır. Bu 
mevzuda daha fazla kayıtlara gitmeye lüzum 
yoktur. 

Esasen bu seçimde parti çatışması çok şid
detli olmıyacaktır. Karşılarında parti iktidarı 
yoktur. Birbirinden daha fazla oy alabilmek 
için mücadele edeceklerdir. Karşılarında bita
raf bir iktidar, Komite vardır, onun Hükümeti 
vardır. Esasen propaganda da yapılamıyor. 

Bu kadar ağır şartlar konmasını prensiple
rimize uygun telâkki ederim. Ancak, böyle müp-
bem bir ifade olmadığı takdirde bâzı kayıtla
rın konmasını ben de isterim. 

BAŞKAN — Maddenin bir kere daha okun
masını rica ediyorum. 
• KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Burada vazi
feli hâkimleri Adalet Bakanlığı tâyin etmiyor. 
Orada kıdemli hâkim kendiliğinden vazifelidir. 
Adalet Bakanlığı yalnız ismini açıklıyor. Yoksa 
Adalet Bakanlığının tâyini gibi bir şey yoktur. 

Şimdi maddeyi tekrar okuyacağım size. 
(Madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Aydınlanmamış arkadaş var 

mı? /.:• 
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ATAKLI MUCÎP — Var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ATAKLI MUCÎP — Ben bu maddede bir 

oyun görüyorum. Komite bıraksın bu seçimi 
öyleyse, Adliye Vekâleti yapsın. Dün de arz et
t im; tehlikeli yoldayız. Oyuna geliyoruz. Buna 
dikkatinizi bilhassa çekerim. 

KÜÇÜK SAMÎ — Yedi arkadaşımız top
landı. Bu yedi kişilik heyet Feyzioğlu ilim He
yetiyle Hükümet tasarısını da göz önüne aldı. 
Tasarıları iki kısma ayırdı; Temsilciler Meclisi 
ve Seçim Kanunu. Seçim Kanunu kısmında 
müeyyideler kısmına işaret edildi. Bilhassa 
Danıştaydan gelen Koksal Bey ibir müeyyide kon
ması lâzımdır dedi, bunun üzerine biz dedik ki, 
Adalet Bakanlığı hazırlarsa daha iyi olur ve Ada
let Bakanlığına verdik. Yeni Türkçe ile ve kur
şun kalemle yazılmış bir müsvedde verdiler, siz 
bunları tertipleyin dediler, /bize getirdiler. Bunu 
kabul veya ret Heyeti Aliyenin kararına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifinde 
bulunmak istiyen arkadaş varsa tadil teklifini ya-
ızılı olarak versinler. 

KARAMAN SUPHÎ — Usul Ihakkında (bir şey 
arz edeceğim, bu maddenin ya ıtamamiyle kaldı
rılması 'veyahut da oya konması lâzımdır. Madde 
kalacaksa o zaman başka bir teklifim olacaktır. 
Çünkü şarta muallâktır. 

ATAKLI MUCÎP — Maddenin tasarıdan çı
karılmasını teklif edeceğim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben de aynı teklif
te Ibulunaeağım. 

KARAMAN SUPHÎ — Eğer madde kalkacak-
sa ceza şeklinde ıbelirtilmesin, Türk Ceza Kanu
nuna atıf yapılarak kalsın, çünkü bu suçlar Türk 
Ceza Kanununu ilgilendiriyor. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, teklifler şöyle: 
1. 28 nci maddenin kaldırılması, 
2. Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine 

atıf yapılması için bir tadil teklifi verilmesi, 
3. Maddenin olduğu gibi kabul edilmesi. 
28 nci .maddenin kaldırılmasını oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, >bir 

dakika, usul hakkında. 
Bilgi almadan, bu hususta salim bir yola (gi

demeyiz. Bu bizi salim bir yola götürmez. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben bilerek bu 

teklifi yaptım; 

- 2 1 -
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu madde 

hakkında, bilgi almadan karar verilmemesini, tek
lif." ediyorum. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında, Karaıvelir 
oğlu'nun. yaptığı teklifi •oyunuza arz; ediyorum.., 
Kaıbul edenler.. Kabul edilmiştir. 'Tenevvür edile
ceğiz, bu konuda. 

Şimdi arkadaşlar, biraz önce Şükran Bey ar
kadaşımıza (bir vazife verdik. Bir de müeyyideler 
meselesi var. Aşağı - yukarı 10 madde daha (gö
rüşeceğiz, demektir. Bir meseleyi karara bağlı
yalım. Oturum devam etsin mi, yoksa öğleden 
sonraya mı kalsın? Devam edilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Devam ediyoruz. 

Eksik kalmış olan 26 ncı maddeyi arkadaşı
mız hazırlayıp getirmiştir. Onu müzakere edelim. 
Buyurunuz. 

ÖZKAYA MEHMET IŞÜKRAN — Seçim 
masrafları hakkındaki maddeyi §u şekilde tadil 
etmiş bulunuyorum; «Bu kanun gereğince seçim
lere iştirak edenlerle seçim işlerinde görevlendi
rilenlere devletçe ödeme yapılmaz.» 

Kanu»a ıbu hükmü koymayıp da tamamen kal-
dırsak tefsir yoliyle emsal gösterilerek para alına
bilir. Devletçe verilmez tâbiri özel teşekküllerin 
ödemelerine mâni .değildir. Bütçede tahsisat zaten 
yoktur. Bu, bir hakkın kullanılmasıdır. Vazifeden 
ziyade bir hak kullanılmaktadır. Hakkın istimali 
için de bir para ^vermeye ihtiyaç yoktur. Bu mad
dede Devlet memuru lehine bir kayıt konması is
tenmektedir ki, ıo zaman madde uzar. 

BAŞKAN — Buyurduğunuz şekilde yazılırsa 
Devlet memuru da ücret alacak mı? 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İşlerle gö
revlendirilenler diyoruz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Belediye hudutları 
içinde görevlendirilenler için bir şey söylenmiye-
bilir? Ama 100 kilometre öteye gönderilen Dev
let memuruna bir şey vermek lâzımdır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İlçelerde 
toplanacaklardır, ilçelerde de hâkim vardır, yok
sa bile, Adalet Bakanlığının salahiyetli hâkimleri 
vardır, bunlar kadroda gözükmüyor ama orada 
bulunduğu için ayrıca harcırah alıyor. 

ACUNER EKREM — Kayıt konulduğu için 
her halde verilmesi lâzımdır. 

ÖZGüNEŞ MEHMET — Bir kazada hâküm 
yoksa, Adalet Bakanlığı zaten salahiyetli hâkim 
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göndermektedir. iBu. salahiyetli hâkim muvakkat 
görev harcırahı almaktadır. Başka bir para ver
meye ihtiyaç yoktur. 

İdare adamı ise, kendi arabası ile gidecektir. 

BAŞKAN — Sezai Bey, 
O'KAN SEZAİ — Şu 'müesseseyi kurarken 

bir adaletsiz hüküm koymıyalım. Hürriyetlere set 
çekiliyor, şu bu denebilir. 

Memurlara özel (bir vazife veriliyor. Mer'i ka
nuna göre ıbir hak vardır, bunu ellerinden alama
yız. Bir hükmü koyarken, hangisi demokratik, 
hangisi değil, bunu elimizi vicdanımıza koyarak 
düşünmeliyiz. 

Teklif, vicdan ölçüsü ile (bağdaşamaz kanaa
tindeyim. 

Devlet memurları, müesseselerin vazifeli kıl
dıkları memurlar hariç tutulmamalı, ancak dele
geler ive seçimlere girenler tasrih edilmeli. 

Netice itibariyle, cemiyetin verdiği rvazife nor
maldir. Seçime girenler bunu bir şeref telâkki 
ederler. 

Bu hizmetten dolayı mânevi haz almış olur. 
Diğer müesseselerin kurulması ile memur ola* 
rak vazife almaktadır. Bunu harcırahtan mah
rum etmek uygun olmasa gerektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Harcırah 
hükmü mahfuztur, bu hususta. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bir va
zifeyi bırakıp diğer vazifeye devam ediyor. Bu 
bakımdan da maaş ve tahsisatını almaktadır, 
hâkim. Biz bu teklifimizi yapmaya arkadaşla
rımızın temayülüne göre karar verdik. 

ACUNER EKREM — Bir işi tahkik için 
falan yere git deniyor. Bu adama harcırah 
vermemek, masraf yap para alma demek olmaz. 

ERSÜ VEHBİ — Buralara gidecek olan 
kimse 24 saat, 48 saat kalacaktır. Kanunun hük
mü böyledir. Arkadaşımız gidecektir, gelecek
tir masrafını almazsa falan diye konuşmaları 
oldu, hâdise ne ise bunu lütfen açık olarak or
taya koysunlar da teemmül edelim. 

Biz bunlara ayrıca, normal vazifelerin üs
tünde, esasen maaş ve tazminatlarını almakta
dırlar, bir şey vermiyoruz. Bu işi bırak, öbür 
işi yapıyorlar, kendilerine ayrıca ilâve bir va
zife vermiyoruz. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
aldığı para zaten hakkıdır. Kadri Beyin dediği 
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(harcırah hükümleri maMaz 'kalsın. Bu düşün
düğümüzün dışında bir vaziyet ortaya çıkarsa 
parasını alsın, çıkmazsa almasın. 

YILDIZ AHMET — Kadri arkadaşımızın 
belirttiği normaldir. Maddenin içinde olursa 
normal. Harcırah ve tahsisatına ilâveten bir şey 
alamaz şeklinde olursa daha iyi olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Hâkim bu
lunduğu yerde, ilçede çalışacaktır. Hâkim ol-
mıyan yerlerde ise komşu kazalardaki hâkim
ler vazifelendirilecektir. Bunlar zaten bu vazi
felendirilmeler de munzam ücret alırlar. Salâ
hiyetle giden bir hâkim gibi ücretini alır. Har
cırah Kanununun yürürlükte "olacağı gayet ta
biîdir. 

ACUNER EKREM — Bu maddede hiçhir 
para ödenmez diyor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
bir yanlışlığa meydan verilmemesi için hunu 
tekrar konuşalım. Huzurunuza getirelim. 

O'KAN SEZAÎ — Bu hususta memur, nor
mal harcırahından mahrum edilmesin de ne 
olursa olsun. 

BAŞKAN — Eski muharipler için, on ye
dinci madde olarak hazırladığımız kanun met
nijgelmiştir, 'okuyorum. 

JEski Muharipler Birliğinden gelecek temsil
ciler, hu kanunun neşrinden itibaren, 

a) On gün içinde eski muharipler il cemi
yetleri, harb malûlleri ve ordu malûlleri şube
leri toplanarak temsilci seçme kuruluna katıl
mak üzere birer delege seçerler. 

ib) Seçilen delegeler îbeş gün içinde An
kara'da toplanarak aralarından iki temsilci se
çerler. 

Madde bundan ifoarettir. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — On üyesi 

olan bir cemiyet ile bin üyesi olan bir cemiyet 
aynı delegeyi seçecek, bir tahdit yapmak müm
kün olmaz mı? 

GÜR&OYTRAK SUPHÎ — Tahdidi tesbrt 
etmeye imkân" yoktur, 'Mâlûlgaziler için mik
tarlar hususu vardır, şubeler tâbirini kullan
dım. öyle dersek ordu malûllerinin ibelki bu
radan çıkması lâzımgelir. 

BAŞKAN —. Muhterem arkadaşlarım, mad
deyi dinlediniz. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
"Kafrul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiş
tir. 
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Müzakeresini kestiğimiz maddeye devam 

ediyoruz. 
ÖZKAYA i&HMET ŞÜKRAN — Bu mad

deye bir ilâve yapmak suretiyle bu yapıla'bilir. 
Bu kanun gereğince seçim işlerine iştirak eden
lere seçim işlerindeki gören'- ve faaliyetlerinden 
dolayı ücret ödenmez. Adliye Vekili her hangi 
bir hâkimi salahiyetli hâkim olarak görevlendi-
rehiliyor. Bu işle alâkası yoktur. Daha faz
la izahat isterseniz mütahassıs Adnan Başer 
buradadır, çağırıp malûmat alabilirsiniz. 

BAŞKAN — Mehmet özgüneş'in bir teklifi 
var. «Bulunduğu he'lediye hudutları dışına gi
den memurlar hariç»1 ibaresinin bu maddeye 
konmasını teklif etmektedir. Bu teklifi oyunu
za arz edeceğim. 

ERSÜ VEHBÎ — Müsaade edin, mütahas-
srsı çağıralım ve konuşalım. 

BAŞKAN — Bir lehte bir aleyhte söz vere
ceğim. Buyurun Karavelioğlu. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bence müza
kere uzamaktadır. Munzam bir görevle başka 
yere giderse, para alır; demeye ıbilmem lüzum 
var mıdır? Munzam bir görevle başka yere gi
derse böyle bir hüküm koymadan da alır. 

ACUNER EKREM — Bu hususta mütahas-
sısm dinlenmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde diğer maddeyi oku
yoruz : 

17. Görevini kötüye kullanma 
MADDE 34. — Bu kanunla görevlendirilen 

kimseler vazifelerini her hangi bir şekilde sav
sadıkları veya kötüye kullandıkları takdirde 
Türk Ceza Kanununun hu suçlara ait cezaları 
altıda bir artırılmak suretiyle hükmolunur. 

Ceza Kanununun tatbikatında memur olan 
kimseler hakkında artırma yarı nispetinde ya
pılır ve ayrıca kamu hizmetlerinden yasaklılık 
cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler.,. Kabul edilmiştir. 

18 Yargılama' usulü ve zamanaşımı 
MADDE 35. — Yükardaki maddelerde ya

zılı suçlar hakkında kovuşturma Meşhut Suç
lar Kanununa göre yapılır. 

Bu kanunda yazılı suçlardan doğan kamu 
dâvası seçimin 'bittiği tarihten baş'lıyarak üç ay 
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içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapıla
maz. Ancak takibi karar veya izin alınmasına 
bağlı "hallerde bu süre kadar veya iznin alındı
ğı tarihten itibaren başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mütahassı's arkadaş geldi. Efendim bir mad
de hakkında izahat rica edeceğiz, seçimlerle il
gili olarak bir memur, bir hâkim vazifeye gitme
sini istediğimiz kazada hâkim yok ise oraya gide
cektir. Şükran arkadaşımızın teklif ettikleri şe
kil kabul edildiği takdirde hâkim harcırah alır 
mı almaz mı? Bu hususu izah eder misiniz? 

ADNAN BAŞER — Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununa göre bir mahkemede hâkim inhilâl 
edince komşu kazadan, vilâyetten bir hâkime sa
lâhiyet verilmek suretiyle Adliye Bakanlığı ona, 
salahiyetli hâkim olarak mahallinde vazife ve
rir. Burada eğer seçim olursa, kazadan hâkim 
yoksa Bakanlık oraya hâkim gönderecektir. Sa
lahiyetli hâkim seçim işlerini idare edecek, bu fa
aliyetlerinden dolayı ayrıca kendisine bir şey 
ödenmiyecek. Fakat kazai faaliyetinden dolayı 
aynı hâkim bu işin başına gitmiş olacaktır, sala
hiyetli olarak. Bundan dolayı harcırah ve diğer 
kanunlara göre, geçici görev yevmiyesi alacaktır. 
Buna hiçbir şey mâni değildir. 

BAŞKAN — Teklif edilen şekli bir defa daha 
okuyalım. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN '— Bu ka
nun gereğince seçimlere iştirak edenlere ve seçim 
işlerinde görevlendirilenlere bu faaliyetlerinden 
dolayı Devletçe ödeme yapılmaz. 

KAPLAN KADRİ — Bir hâkim var. Kazada
ki işlerle görevli. Köyde seçimle alâkalı bir hâ
dise çıktı. Oraya giderse para alacak mıdır, ala-
mıyacak mıdır? • 

ADNAN BAŞER — Alamaz. Seçim faaliye
tinden dolayı gitti ise alamıyacaktır. 

IKARAVELÎOĞLU KÂMlL — Efendim, hâ
kim köye gitmiyecektir. Hâkimin vazifesi ilçe 
Seçim Kurulu Başkanlığıdır. Hâkim yerinde ka
lacaktır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET —. Çıkacak her hangi 
bir idari hâdiseden dolayıda mı alamıyacak? 

ADNAN BAŞER — Bu kanuna göre yapılan 
vazifeden dolayı alamaz. îdari vazifesiyle ilgili 
hususlarda olursa, her zaman gittiklerinde ne alır-
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sa onu alacaktır. Zaten bunlar bu parayı top
tan alırlar. Beyanname vermek suretiyle alır
lar. Esasen daha evvel aldıkları avans vardır, 
oradan sarf ederler. Bundan dolayı ayrıca bir 
şey almıyacaklardır. 

BAŞKAN — Bu hususta başka suali olan var 
mı? Buyurun özgüneş. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Acaba bu kanuna, 
«Bulunduğu belediye hudutları dışında görevlen
dirilenler hariç» ibaresinin ilâvesinin bir mahzu
ru var mı? 

ADNAN BAŞER — Bu kanunu yaparken iki 
zümreyi nazarı itibara aldık. Birisi seçiciler. 
Bunlar haklarını kullanacaklardır. Onların para 
almamalarını düşündük. Diğeri vazifeliler. Bun
ların yapacakları vazifeyi de normal vazifeleri 
meyanmda gördüğümüz için bunların da para al
mamalarını derpiş ettik. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben teklifimde ıs
rar ediyorum efendim. 

KAPLAN KADRÎ — Teklifimde ben de ıs
rar ediyorum efendim. 

ADNAN BAŞER — Hâkimler ile idare âmir
leri kendi bulundukları mahallin dışında bir ye
re görevle gittiklerinde, seçim nizamına yardım 
edecekleri tabiîdir. Bunlar, eskiden de bilindiği 
gibi, il seçim kurul ıv_ başkanı hâkimlerdir, bir 
yerde otururlar, bir kenarda otururlar seçim iş
lerini tedvir ederler. 

Bu işten dolayı maaşlarını aldıktan sonra ay
rıca 40 lira gibi bir yevmiye de alırlar. Şimdi 
bunu almamaları için, seçim masrafı diye hâkim
lere birş ey ödenmez diyoruz. 

YURDAKULER MUZAFFER — Şimdi bun
lar bu işle görevlendirildikleri takdirde Harcırah 
Kanunu hükümleri dışında bir şey verilmiyecek 
mi? 

ADNAN BAŞER — Harcırah Kanununa gö
re mahalli aslisi olan yerin değişmesi lâzımdır, 
bu takdirde üçte iki vekâlet maaşı verilir. Bunu 
asli vazifesinin dışında görmesi lâzımdır, bu tak
dirde kanunun tarifesi içinde üçte iki yevmiye 
verilir. Bir de, eğer endişeleri varsa, bu kânu
nun vazifeleri dışındaki vazifeleri tekabül ede
cek şekilde, «&34>5 .sayılı Kanun gereğince verile
cek masrafları mahfuz» demek suretiyle olur. 
Bu şekilde de eski seçim kurulu başkanları gibi 
bir para almaları endişesi vâridolmaz. 
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KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Masraf koy

mazsak. Adliye Vekâleti bir şey istemez mi? 
ADNAN BAŞER — Hayır efendim. 
KARAVELtOĞLU KÂMÎL — Konya'daki 

bir hâkim seçim kurulu başkanlığı yapacak. Bu 
hükme göre para alabilir mi, alamaz mı? 

ADNAN BAŞER — Alamaz efendim. Kendi
sinin salâhiyet mıntakasında bulunursa para ala
mayacaktır. 

KARAVELtOĞLU KÂMÎL — Bu Suretle 
açık yer bırakılmıyaeak. 

BAŞKAN — Bunların harcırahları ellerinde
dir dendi. Bir mahzur tevlidetmez dendi. 

ADNAN BAŞER — idare âmirinin görevlen
dirmesine bağlıdır. 

ERSü VEHBÎ — Görevlendirilirken sen 
hiçbir para alamazsın elemesi lâzım. Bir de se
çim işi dolayısiyle bir kavga çıkarsa ve hâkim 
bunu tetkik ve tahkika giderse ne olacak! 

ADNAN BAŞER — İsterseniz, «Seçim faa
liyeti dolayısiyle adlî vazife mahalli dışında se
çim dolayısiyle vazifelendirilenlere 6245 sayılı 
Kanuna göre harcırah verilir.» denebilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Böyle bir hükümle, hâkim
lere harcırah taııakkuk ettirmek için, şuradaki 
hâkim buraya, buradaki oraya vazifelendiril e-
bilir. Bunun aleyhindeyim. Bunun misalini 
Hariciyede gördük. Böyle bir hüküm koymaya
lım. 

KUYTAK FÎKRET — Adliye Vekiline di
rektif vererek bu mahzur önlenebilir. 

BAŞKAN —-Maddeyi son tadil şekliyle oku
yoruz. 26 ncı maddenin numarası 27 olmuştur. 

10. Seçim masrafları 
MADDE 27. — Bu kanun gereğince seçimle

re iştirak edenlerle, seçim işlerinde görevlen
dirilenlere bu faaliyetleri dolayısiyle Devletçe 
ödeme yapılmaz. * 

Ancak memurlardan görevlerini asli vazife 
mahalleri dışında ifa edenlere 6245 sayılı Ka
mına göre harcırah verilir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Metnin, ilâvesiz, 
ilk şeklinin kabulünü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, maddenin birinci kısmı 
ile ilgili; Sezai O'Kan, Muzaffer Yurdakuler 
v(; Ekrem Acuner arkadaşlarimizın takrirleri 
vardır, son okunduğu şekilde kabul edilmesi 
için. 
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I Maddeyi bu son yapılan teklifte olduğu ^ 
I kilde reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

(9), Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Harcırah meselesi ilâve edilmek suretiyle ka-
I bul edilmiştir. 

ADNAN BAŞER — Burada şu tashih oluna-
I çaktır; «bu görevleri» diye olacaktır. 

BAŞKAN — 25 nci maddede, bu parayı al
sınlar almasınlar, şeklinde bir tereddüt vardı 
arkadaşlarımızda. Daha evvel kabul edilmiş olan 
bu maddenin açıklanması yapılacaktı. (25 nci 
madde okunsun sesleri) 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Adliye Ba
kanlığı bir izahname hazırlamaktadır. Orada 
vukubulâcak istizanları cevaplandıracaktır. 

I Hükümet teklifi; Adliye Bakanlığının tekli-
j fidir. Bundan sonra, ki maddede bir ödeme me-
j selesi vardır, bunu kabul etmediğimize göre bu 
j düşmüş demektir. Bu iş kendi vazifeleridir ns 
| hnda. 
i BAŞKAN — Madde karşısında, arkadaşları

mızın izah ettikleri şekilde yevmiye alabilirler 
| mi? 

ADNAN BAŞER — Efendim, kanunen maa
şından başka bir yevmiye alabilmesi hususi bir 

j kanunladır. Bu kanun gereğince verilmiyeceğine 
j göre alamazlar. 
I ERSÜ VEHBÎ — Mademki Adalet Bakanlığı 
i bir izahname hazırlıyacak. Bunları takibetmek 

vazifeleri meyanmdadır. Kendi salâhiyeti için-
| de olan bir husus için bu kanunda böyle bir 
i madde sevk etmelerinin sebebi nedir? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Eskiden beri 
bu böyledir. 

ERSÜ VEHBÎ — Vazifelerini yapmaları lâ
zımdır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, bir 
husus var. Bu kanun diğer kanunlarımıza uy
muyor. Kenar başlıkları vardır. Bu hususta 
bir madde vardır. Okuyorum. 

Madde 36. — Bu kanunun maddeleri kena-
I rındaki başlıklar, madde hükümlerinin özünü 
I göstermek anîaciyle konulmuş olup metne dâhil 
I değildir. 
I Bu madde kalsın mı, çıksın mı? 

YURD AKÜLER MUZAFFER — Ben bu 
I maddenin kalmasını istiyorum. Yeni bir usul-
I dür. Konması lâzımdır. 
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BAŞKAN — 36 ncı maddeyi oyunuza arz 

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

20. Yürürlük 
MADDE 37. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyoruır. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN Muhterem arkadaşlar, Temsilci
ler Seçinıi Kanunu ile ilgili müzakereyi açı
yorum. 

Madde şu idi; 

16. Kötü niyetle şikâyet ve itiraz 
MADDE 33. — Delege seçme ve temsilci seç

me kurullarımda oy vermenin yolunda cereyanı
nı veya,bu kurulların başkanı olan yargıçların 
vazifelerini selâmetle görmesini güçleştirmek gibi 
kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulunanlar bir aya 
kadar hafif hapis veya (20) liradan (500) lira
ya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır^ 

BAŞKAN — Maddeden arkadaşlarımız en
dişe ettiler. Maddenin son fıkrasında «îtira-
cılıkla suçlandırılmak suretiyle» diyor. Aca
ba Hükümet memurları tarafından bir baskı 
olur mu? Seçimler üzerinde bir basfkı teessüs 
eder mit Son fıkrayı bu bakımdan tamamen 
çıkarılması teklif edilmektedir arkadaşlarımız 
taralından. Bir kısım arkadaşlarımız da mad
denin tamamen kaldırılmasında ittifak etmek
tedirler. -Bu hususlarda bizi tenvir eder mi
siniz ? 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ VELÎ 
İNANÇ — Efendim, bu madde kötü niyetli 
itirazlı önlemek için konmuş hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu madde hâkimin boş yere meş-
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21. Yürütme 

MADDE 38. — Bu kanunu Bakanlar Kuru-
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, ihtilaflı bir madde kaldı. Adalet Ba
kanlığı temsilcisi gelecek. Toplantıya 15 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 14,00 

gul edilmemesi, seçimlerin geciktirilmemesi 
.çin konmuştur. Buyurduğunuz mütalâa vâriı 
olabilir. Bu takdirde herkes delillerini kâfi de
recede bulmadan itiraz edebüir. Bu şekilde olur
sa itirazını tam mânaaryle tesbit etmeden bu ka
bil olmaz. Bu da mühim bir noktadır., .Münasip 
görürseniz. Bir boşluk bırakmamak jcjn hafif 
uapis cezasını kaldıralım ve yaln z hafif paa'a 
eczası kaydını koyalım. Hafif bir para cezası 
Konmuş olur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Diğer Seçim 
kanunlarında böyle bir madde var mıdır, te
amülden midir? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VE
Lİ İNANÇ — Diğer Seçim kanunlarında da böy
le hükümler mevcuttur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, para cezasını 
herkes göze alabilir.. Kendisi veremiyecek du
rumda olsa bile bu işlere karışmak isteyenler ta
rafından da ödenebilir. Bu balamdan hapis ce
zasının kalkması mahzurlu değil mi? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VE
Lİ İNANÇ — Şüphesiz ki,, hapis, cezası daha 
ağır ve müessir bir müeyyidedir. Bu ağır mü
eyyide karşısında vatandaş itiraz yaparken da
ha temkinli olur. 5 - 10 liralık para cezası daha 
serbestçe ve mesnetsizce itirazlara yol açabilir-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,10 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar 
KÂTİPLER : Özgür Selâhattin, Çelebi Emanull&h 
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Sonra mahkemelerde bir vatandaşın -mahkûm 
edilmesi için niyetinin kötü olduğunun anlaşıl
ması . kast unsurunun mevcudolması lâzımdır. 
Bir vatandaş şikâyette bulunsa ve bu şikâyet 
sabit olmasa, bu şikâyeti yaptığı için mahkûm 
olmaz. Ancak kasten, işleri karıştırmak mak-
sadiyle bunu yaptığı tesbit edilirse mahkûm 
olur. 

Buradaki unsur; suiniyettir, kasıttır. Kem
di şikâyetinin, yersizliğini bilerek, buna rağmen 
bu şikâyeti yapmış ise.... 

Mamafih kabul edip etmemek Yüksek Heye-
:nizin bileceği işdir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Madde kalksa, 
xötü niyetliler, umumi hükümlerle cezalandı
rılmaz m? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ VE
LÎ İNANÇ — 86 neı maddede olacaktır. Ta
mamı ile suç isnadı mahiyetinde olacaktır; if
tira. Burada suç isnadı değil de; iftiranın yer
siz olduğudur, sürüncemeye sevketmek mevzu
udur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu açık
lamadan sonra endişeleriniz zail oldu mu? 

Maddeyi olduğu gibi kabul edenler... (10) 
kabul'.edilmiştir. 

. BAŞKAN — Efendim, 29 nen madde hakkın
da Heyeti Umumiyettin aydınlanması babında 5 
ârkaçteft tarafından verilmiş bir teklif vardır. Bu
nu oyunuza arz edeceğim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, 29 ncu madde 
e\velâ okunsun. Ne olduğunu bilmiyoruz. Anlıya-
hm. 

BAŞKAN — Okuyalım efendim. 
(Madde 29 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu madde hakkında,, arz ettiğim 

teklif veçhile, müzakere açılıp açılmaması hususu
nu reylerinize arz edeceğim. Müzakere açılmasını 
kabul edenler... 10. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu hususta endişesi olan arkadaşlar suallerini 
sorsunlar. 

ERSÜ VEHBÎ — Gerek biz ve gerekse Adli
ye Vekâleti hangi yoldan hareket etmemiz lâzım
dır. Esasen paramız yoktur, onun için de para 
veremiyeceğiz. Binaenaleyh, seçim için gelecek 
delegelere veya temsilcilere biz para veremediği
mize göre kendilerinin bağlı oldukları kurumlar 
veya teşekküller tarafından tahsisat verebilirler. 
Veya ilgili şahıslar kendi ceplerinden verebilirler 

gibi bir şey meydana çıkıyor. Devlet Hazinesin
den para ödenmiyor. Böyle olunca «her kim» tâ
biri dolayısiyle kendi teşekküllerinin bu masrafı 
ödemelerine mâni olunur mu olunmaz mı? Benim 
endişem budur. 

YILDIZ AHMET — Bir sualim de benim var. 
Maddenin ikinci fıkrasında «yemek, içki vermek 
bakımından da» ibaresi bana müphem geldi. Bu 
kadar basit bir şey için ceza konması kanunu 
zedelemez mi? V 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VELÎ 
ÎNANÇ*— Bu hüküm de bundan önceki. Seçim 
kanunlarında mevcuttur. Maİûmuâlileri köyler
den delegeler gelirken, sırf ikinci fıkranın kon
masından maksat; açık bir kapı bırakmamak 
içindir. Bir vatandaş fakirdir, yol parasını, temin 
için fakir vatandaşa verdim; der, başka bir 
şey için verdim demez. Onun için bu kapılan ta
mamen kesmek, kapatmak için bu hüküm vaz'-
edilmiştir. 

Seçim günü köylerden gelecek, kurullardan. 
gelecek temsilcilere ücret verümiyecekse bu hük
mü koymak lâzımdır. Bu bakımdan maddenin 
kalmasında faide vardır; Sarih, bir hüküm kon
mazsa, köylerden gelecek delegelerin fakir ol
ması muhtemeldir, ve bâzı kimseler tarafından, 
şahıslar tarafından bir- yardımın yakılması da 
mümkündür. Onun için buraya sıkı bir hüküm 
vaz'etmek lâzımdır, hâkim için iyi olur, ye vazıt 
kanun böyle düşünmüştür, der. Maksat, oyunu 
serbestçe kullanmasını temindir. Kötü ihtimalle
ri önlemek için konulması lâzımdır. Temsilci ola
rak gelecek şahıslara ücret verümiyecekse, bura
ya gelecek köylü vatandaş, belediyelerden ve. di
ğer kurullardan gelecek üyelere kendi kurumla
rınca bunlar karşılanmazsa, hüküm koymak ge
rekecektir. Fakat oraya hüküm koymazsak tat
bikatta zararlı olacaktır. Bu yardım etmektedir, 
Birçok vatandaşlar kastın dışında mahkûm ol
ma yoluna gidilebilir. Bir ihbarda bulunabilir, 
buı tesbit edilir. Bu sıkı müeyyide altına alın
mış bir kaydın dışında mahkûm olabilir. 

BAŞKAN — Muhterem1 arkadaşlar; mütehas
sıs arkadaş bu husustaki fikirlerini açıkladı. Fa
kat esas madde bu madde ile ilgili olmıyan bi
zim mesele ettiğimiz bir 26 ncı ki, sonradan 27 
nci olmuştur. Madde var. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, şu 
madde üzerinde müzakereye lüzum var mı, yok 
mu; Bunu anlamak lâzımdır. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka sual 

sormak istiyen var mı ? Bu maddenin olduğu gi
bi kalmasını oyunuza arz ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Yalnız sual sorduk. Mü
zakere açılmadı. 

BAŞKAN — -Müzakere açıldı. 
YILDIZ AHMET •— 2 nci fıkra aleyhinde 

konuşacağım. Gayet küçük bir miktarı ifade 
eden yemek ve içki hakkında cezai müeyyide 
konmasının aleyhindeyim. Bundan evvelki fık
ra, böyle bir hareketi tecziye etmektedir. Bura
da ayrıca sayılması, yemek ve içki gibi şeylerin 
tafsilen ilâve edilmesi hâkime zorluk çıkarır. 
Böyle ufak tefek şeyler, cezai hükümler konma
sı \ e böyle bir şeyin Komiteden çıkmasını doğru 
bulmuyorum. 

BAŞKAN — Mütehassıs arkadaşın bu husus
ta söyliyeceği bir şey var mı ? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim; se
çimin tarafsızlığını temin edebilmek için böyle 
bir hükmün teamülden olması lâzımdır. Adliye 
Bakanımızın beyanına müracaat edelim. Madde, 
tarafsızlığı temin edecek bir maddedir, aynen 
kalmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Adliye Vekilimiz bu hususda ne 
düşünüyorlar acaba? 

ADLÎYE VEKILÎ ÂMÎL ARTUS — Kaldı
rılmamış olan Milletvekilleri Kanunu mevcut
tur. Böyle bir hükme ihtiyaç vardır. Tatbik edil
miş ht|Mm vardır. İtirazı mucip son fıkradır. 

Hükmün böyle olmasını tabiî bulmak lâzım
dır. ^Burada açık kapı bırakmamak için konul
muştur. Aksi hade ihlâl edilecektir. Hiçbir za
man hiçbir kimseye, bize rey verin diye menfaat 
temin ettik demez. Nakil vasıtası, yiyeceği için, 
bu masraflarını karşılamak için verdik diyecek
lerdir. Böyle bir tevile imkân vermemek için ted
vin edilmiştir hüküm. 

.1960 O : 3 
BAŞKAN — Bu hususta başka fikir beyau 

etmek istiyen var mı? 
YILDIZ AHMET — Ben bir sualle şunu öğ

renmek istiyorum. Gazeteciler Cemiyeti veya 
her hangi bir cemiyet, teşekkül bir delege, tem-
silci gönderecek. Bu toplantı nerede ise, Anka
ra'da, İstanbul'da oraya başka bir yerden gele
cek. Kendilerince bir ödenek Devlet Hazinesin
den ödenmediğine göre, kendi teşekkül, kurum 
veya sendikası tarafından para verilmesini bu 
hüküm engeller mi? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Hayır, 
katiyen. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri ve
rilmiştir. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi bununla ilgili 27 nci maddeye bir ilâ
ve yapılmasının üzerinde konuşmak istiyen var 
mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Sorduğum suale cevap 
vermediler. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — İlâve
ye lüzum yoktur. Çünkü Devletçe verilemez de
diğimize göre özel teşebbüslerin ödenmesinde bir 
mâni yoktur. Adalet Bakanlığı da bir izahname 
yapacaktır. 

BAŞKAN — Bu hususta da tenevvür edil
miştir. izahname bu hususu temin edecektir. 

Bu suretle kanunun tamamı kabul edilmiş bu
lunuyor. Kanunun millete ve memlekete hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,30 
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