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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan Sezai, 

Kaplan Kadri, Gürsoytralk Suphi, özıgüneş 
Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 1924 tarih 
ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
hükümlerinin kaldırılmışı ve bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
görüşülmesi bitirildi ve Temsilciler Meclisi Se

çimi Kanununa dair teîkl'ifin bir ve ikinci mad
deleri kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
özdilek Fahri Çelebi Emanullah 

Divan Kâtibi 
Ozkaya Mehmet Şükran 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılış saati : 9,00 

BAŞKAN — Acuner Ekrem 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Ozkaya Mehmet Şükran 

•wg»H» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan Se
zai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgüneş 
Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 1924 tarih 
ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsil
ciler Meclisi seçimi kanun teklifi (2/152) 

BAŞKAN — Seçim Kanununun müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Şimdi burada bir teklif var; 

Divan Başkanlığına 
«Siyasi parti kontenjanının; Cumhuriyet Halk 

Partisi 50, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
24 şeklinde yeniden oylanmasını arz ve teklif 
ederim.» 

KARAVELİOĞLU KÂMİL - Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bence dün kaç 

kişiyle karar verdiysek bugün o kadar kişiyle 
bunu değiştirmek tabiî bir yorum tarzıdır. Aksi 
halde haksızlık etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu'nun bu teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, eksik kalan bir cihet vardır, o da 
Muharipler Birliğine ayrılan 3 kişilik konten
jandır. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Arkadaşlarıma 
bu hususu dün akşam anlatmıştım. Seçim tarzı 
fgayet güçtür. Kaç kişi takdir ederseniz getirelim. 
Yalnız onlara vereceğimiz kontenjanı kendi kon
tenjanımıza veya Devlet Başkanının kontenja
nına ilâve etmek suretiyle tâyinle getirelim 
seçimin demokratik esaslara uygun olarak yapıl
ması bizim için esastır. 

KUYTAK FİKRET — Bildiğiniz gibi Eski 
Muhariplerin merkezi Ankarada'dır. Vilâyetler 
buraya temsilciler gönderir. Eski Muharipler 27 
Mayıstan beri üç defa toplantı yapmışlardır. 
Bunlar birçok teşekküllerin ve kurumların yapa
caklar, toplantıların en mükemmelini yapacak 
durumdadırlar. Buna itimadedin, yalnız siz 
kontenjan ayırın. Ben burada Millî Birlik Komi
tesinin veyahut Devlet Başkanının kontenjanı 
dışında Eski Muharipler Birliğine ayrı bir kon 
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ten j an tanınmasını lüzumlu görüyorum. Bu ka
naate vardım. Teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Sual. Kendi
leri seçilirlerse, emekli subaylar da dâhil edile
cek mi? 

KUYTAK FİKRET — Eski muharipler gi
recek. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Seçimi kendi 
aralarında mı yapacaklar! 

KUYTAK FİKRET — Mahallî teşkilâtın An
kara'ya gönderecekleri delegeleri vasıtasiyle ya
pacaklar. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, Eski 
muhariplerden bir arkadaşla konuştum. Biraz 
sonra bana gelecek. Teşkilât hakkında bilgi ge
tirecek. Şimdilik kontenjan hakkında bir karar 
verin, anlaşmaya varalım; ben en az 3 kişilik 
kontenjan tanınmasına taraftarım. 

ATAKLI MUCİP — Ben teşkilât hakkında 
değil, kontenjan hakkında konuşacağım. Eski 
muhariplerin mümkün olduğu kadar çok temsil 
edilmesi orduyu da sevindirecektir. İtibarımızı da 
artıracaktır. Artan 5 kişilik kontenjanın buraya 
devredilmesini teklif ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Bu beş kişilik kon
tenjana ben de taraftarım. Yalnız bunları bir 
emekli rAâlûl, bir tane ordu malûlü ve saire 
gibi ayrı ayrı tefrik etmek lâzımdır. Çünkü 'böy
le ya-nmazsak biri diğerini ezer. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Karaman'm fikri
ne ben de iştirak ediyorum. Eski muhariplere 
kontenjan ayırmak cidden haklarıdır. Destek
leri ra. Karaman 'ı. 

BAŞKAN — Eski muharipler ve içindeki di
ğer kısımlara beş kişilik kontenjan ayrılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. Bakanlar 
MADDE 3. — Millî Birlik Komite üyesi olan 

bakanlar hariç Bakanlar Kurulunun diğer üye
leri Temsilciler Meclisinin, de üyesidirler. 

ERSÜ VEHBİ — Benim kanaatime göre; 
bu madde olduğu gibi çıkarılmalıdır. Çünkü 
4 ve 39 ncu maddelerde bu hususlar yer almış
tır. 

BAŞKAN — Ersü'nün teklifi veçhile mad
denin kaldırılmasını kabul edenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuyoruz. 

4. İl temsilcileri 
MADDE 4. — İl! temsilcileri, her 500 bin 

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

750 001 den 1 250 000 e kadar olan illerden iki, 
1 250 001 den 1 750 000 e kadar olan illerden üç, 
1 750 001 den daha fazla nüfusu olan illerden 
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 
«İlçe delege seçme kurulları» toplan T. 

İlçe delege seçme kurulları : 
a) O ilçeye bağlı her köyden köy dernek

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

tarları, 
c) İlkokul başöğretmenleri, (varsa orta de

receli okullar müdürleri), 
d) Bulunan yerlerle meslek teşekkülleri 

(Baro, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Oda
sı, Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa, Tabib Oda
sı, Veteriner Hekim Odası, Mühendis - Mi
mar Odası, İşçi Sendikaları, Esnaf Dernek, 
Birlik ve Federasyonları - Şoförler Dernek ve 
Federasyonları dâhil - öğretmen Teşekkülleri, 
Gazeteci Cemiyetleri ve Sendikaları, Esnaf Ke
falet Kooperatifleri, Eczacı Dernek veya Bir
likleri) 

Yönetim kurulları veya bu kurullar yerine 
kaim olan kurullar başkanları, 

e) Kamu yararına hizmet eden dernekler 
yönetim kurulları veya bu yönetim kurullarının 
yerine kaim olan kurullar başkanları, 

f) Siyasi partiler yönetim kurullarından te
şekkül eder. 

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

Nüfusu 10 000 e kadar olan ilçelerden iki, 
Nüfusu 20 O00 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 an, 
Nüfusu 80 000 den yukarı olan ilçelerden on 

iki ilçe delegesi seçerler. 
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Kaymakamlar veya vekilleri yukarıdaki hü

kümlere g'öre köy ve mahalle muhtarlıklar na ve 
ilgili teşekküllere lüzumlu tebligatı yapar. İlçe 
delege seçme kurullarının vaktinde toplanması
nı ve ilce delegelerinin usulüne uygun olarak 
seçilmesi imkânlarını sağlar ve kurulun başkan
lığını yapacak olan hâkime gerekli bilgileri ve
rirler. 

îlçe delege seçme kuruluna katılacak olanla
ra, kurulun toplanacağı günden bir gün evvel 
kaymakamlıklarca gerekli üyelik bölgeleri ve
rilir. 

İlçe delege seçme kurullarının toplantısını 
ve seçimlerin yapılmasını mütaakıp delegeliğe se
çilenlerin adlarını, soyadlarını, hüviyetlerini ve 
aldıkları oy sayısını gösterir tutanakları, kurul 
balkanı olan hâkim ve seçime geçmeden önce 
seçilecek iki kurul kâtibi tarafından imzalana
rak mahsus dosyasında saklanır. Bu tutanakla
rın bir sureti kaymakamlık (valilik) ve ilçe de
lege seçme kurulu başkanlığına teslim olunur. 
Delegeliği kazanmış olanlara da birer belge ve
rilir. 

ilçe delegelerinin bu suretle seçimini müta-
akıp ilin en kıdemli hâkiminin çağrısı üzerine 
ilçelerden seçilmiş delegelerden müteşekkil «il 
temsilci seçme kurulları» toplanır. 

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

BAŞKAN — Madde uzundur. Fıkra fıkra 
görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

4. i l temsilcileri 
MADDE 4. — il temsilcileri, her 500 bin nü

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

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

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Fıkrayı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci fıkra okundu.) 
Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 

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

ilçe delege seçme kurulları : 

BAŞKAN — ikinci fıkra hakkında söz isti
yen arkadaş var mı? Fıkrayı reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

a) O ilçeye bağlı her köyden köy dernekleri 
tarafından seçilecek birer üye* 

KAPLAN KADRİ — Vazife şu : ihtilâlden 
sonra köylerdeki parti ve sair teşkilâta el kon
du. Bitaraf kimseler arandı, bulundu ise muhtar
lık mühürü bunlara verildi; bulünamadıysa mü
hür bir partiliden alınıp diğer partiliye verildi. 
Bu da mümkün olmadıysa* umumiyetle öğret
menler tercih edildi; öğretmenler muhtarlıkları 
teslim aldılar, parti ocakları da kapatıldı. Bu 
suretle köyde muhatap teşekkül kalmadi; 

Bizim burada bahsettiğimiz dernek, köyün 
heyeti umumiyesini içerisine alıyor, onu ifade 
ediyor. Köylü geleneklerine uyarak, dışarıya gön
dereceği temsilcisini, köyün meydanına toplan
mak suretiyle seçecek, gönderecek. Bugünkü du
rumda, başka türlü tatbik etmeye imkân yok. 
Esasen salahiyetli şahıslar defaatle ifade ettiler. 
Biz de hâl tarzı olarak bunu uygun gördük. 

KUYTAK FİKRET — Durum şudur; biraz 
evvel ilçe delege seçme kurulları toplanır fıkra
sını kabul ettiniz. Ancak bilmiyorum tetkik et
tiniz mi, İlim Heyetinin yaptığı etüt muhteva
sında bu kısım yoktur. İl delege seçim kurullar] 
vardır. Burada ise ilçe delege seçme kurulları
dır. Demek ki; değişiklik buradan itibaren baş
lıyor. Tetkik ederseniz değişiklik ilçe delege 
seçme kuralları konmasiyle beraber muhtarlar 
işe karışıyor. Kasaba muhtarları, köy muhtar
ları ; nihayet seçim köye kadar intikal ediyor. 
Biz mademki köylere kadar seçimi intikal ettiri
yoruz. Niçin öyle ise genel seçime gitmiyoruz? 
(Kütükler hazır değil sesleri) 

Kütükler hazır olmasa dahi biz siyasi parti
lerin durumuna göre seçime girmiyoruz. Bina
enaleyh kütüklerin anladığımız anlamda tefer
ruatlı olarak hazır olmasına lüzum yoktur. Biz 
köylere kadar indiğimiz takdirde üç dereceli 
seçime gidiyoruz demektir, ki bu da bizi aksa
tır. 

ikincisi, burada idarecilerin baskısı olur. 
Muhtarlıklara kimlerin tâyin edildiklerini bili-
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yorsunuz. Binaenaleyh idarecilerin baskısı ile 
yapılmış bir seçim olur. 

KAPLAN KADRİ — Köyden gelen yalnız 
muhtar değildir. 

KUYTAK FİKRET — Muhtarları Dahiliye 
Vekâleti tâyin eder, seçimle gelmezler. Bina
enaleyh idari baskı olabilir. Bundan kaçınmak 
lâzımcjıi'. Seçim kurullarından itibaren yapıl
ması daha muvafık olur kanaatindeyim. 

KAPLAN KADRÎ — Seçim mekanizması 
köylerden başlıyor. Birer delege seçiliyor, ilçe
ler de giriyor. İlçelerdeki baro, tabip odaları, 
eczacılar odası varsa onların başkanları da gi
riyor. Muhtarlar bunun içerisine giriyor. Köy
lerde delege seçimi için toplanılacak, kendi 
temsilcilerini seçecekler. Onlar ilçeye gidecek, 
orada da delege seçimi yapılacak. İle gidilecek. 
Esas Temsilciler Meclisi üyesi ilde seçilecek. 
Seçim mekanizması böyle işliyecek. 

İlim Heyetinin tasarısına göre değişiklik 
oluyor. 

Genel seçime gidilemediği için bu yola gi
dildi. Ayrıca siyasi partiler kanalı ile de dola-
yısiyle seçime katılmış olacaklar, dendi. 

Bununla beraber, umumi seçim1 olmadıkça, 
memleketin % 75 - 80 ini temsil eden büyük 
kütle pasif durumda kalacaktır. Millî iradenin 
genel oyla temini bugün için mümkün olma
dığından, bu yola gidildi. Bunun mahzurlu ol
madığına inanıyorum. Bu kıstasla seçim düşü
nüldü. 

Umumi seçime gidilebilmesi için, biliyorsu
nuz, kütüklerin tanzimi meselesi vardır. Her 
seçmenin seçime iştirakini temin için kütükle
rin yeni esaslara göre düzenlenmesi lâzımdır. 
Bu şartlar olmadığına göre, köyde mevcudolan 
köy derneklerinden faydalanma yoluna gidildi. 
öteden beri işlemekte olan, tescil edilmiş bir 
dernek olmamakla beraber, alışkanlıkların tesi
riyle işliyen bu dernekler yolu ile seçime gidil
mesi uygun görüldü. Köyler bu yolla seçme 
iktidarına sahiptirler. Hem seçecekleri de ken
di sevdikleri adamdır. Hangi partiden olursa 
olsun. Zannetmem ki muhtarın bunlar üzerinde 
tesiri olsun. Bunu biz işler tarzda mütalâa et
miş bulunuyoruz. 

KUYTAK FİKRET — Kütük meselesi di
yorsunuz, bunu lütfen anlatır mısınız? 

KAPLAN KADRİ — Bu iş partilerin ifade 
ettiğine göre en az 6 gün istiyen bir iştir. Mü-

lâ.l&Ö Ö : İ 
j kemmel bir şekilde bir seçime girebilmek için 

icabeden kuyudatın tertip ve tanzimi işidir bu. 
KUYTAK FİKRET — Maalesef kütük mese

lesi bu değildir. 
Şudur; her mahalle muhtarı kendisinin elin

de kimler varsa onları mükemmel bilir. 
KAPLAN KADRİ — Siz biliyor musunuz 

yani? Okuyayım öyle ise; ben bunun üzerinde 
J iyice tetkiklerde bulundum. Malûmatım var. 
j KUYTAK FİKRET — Her mahalle muhtarı 
• mahallesinde kaç kişi oturduğunu mükemmelen 

bilir. 
i KAPLAN KADRİ — Kütüğü başka türlü 

anlıyan varsa lütfen söylesin. 
AKSOYOĞLU REFET — İleri sürülen es

babı mucibe ile memleketin % 75 - 80 ini teşkil 
eden köylülerin de bu mecliste temsil edilmesi
dir. Biz bu şekilde köylere kadar bu seçimi in
dirmekle iş yapmış olduğumuzu zannetmiyelim. 

I KAPLAN KADRİ — Arkadaşımız seçim ke
limesini yanlış anlamış olabilir, bizzat İçişleri 

ı Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu söylemiştir. 

I AKSOYOĞLU REFET — Benim anladığım 
böyledir. Köy derneği diye bir şey yoktur. Köy 
derneği köyü müştereken kapsıyorsa o zaman tek' 
dereceli seçim yapılır, köylü bir yere toplanır, 
ey ahali seçim yapıyoruz der, ki böyle seçim 
olmaz. Kasaba, ilçe ve köylerdeki muhtarlar se-

j çimle gelir, onun da bir usulü, bir şekli vardı. 
! Bu tarzda, yapılacak bir seçimde Neticenin müs

pet alınacağına ben kaani değilim. Esasen men
fi tesir edecektir. Bu ne biçim seçim, denecek
tir. Biz böyle seçim yapmadık, köyde olanlar 
istediklerini seçmişler, göndermişler diyecek
ler. Ben bu seçimin nasıl sağlanacağını anlıya-
madım. 

| ÖZGÜNEŞ MEHMET — Köy dernekleri ne 
demektir, onun üzerinde duracağım. Köy der
nekleri demek, seçim hakkını haiz köylülerin 
topluluğu demektir. Bunlar köyün meydanına 
toplanacaklar, bu seçim için bir delege gönde
recekler. 

Burada geçen dernek, Cemiyetler Kanununa 
I göre tescil edilmiş bir dernek değildir. Seçim 

hakkını haiz olanların meydana getirdikleri bir 
teşekküldür. Bu bakımdan Aksoyoğlu Refet 
yarbayımın hakkı vardır. Yalnız, tek partili 
devirdeki seçimden daha az isabetli değildir. 
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Esasen memleketin içinde bulunduğu pisikolojik 
durum genel oya imkân vermemektedir. Haddi
zatında en iyi neticeyi genel seçimle gidilen oy
lama ortaya çıkaracaktır. Memleketin yüzde 
seksenini teşkil eden köylü bu türlü bir seçim
le temsilci göndermek durumunda olduğuna gö
re, bu teşkil edilen Meclis bir Vesayet Meclisi 
olacaktır. Türk Milletinin vesayete ihtiyacı yok
tur. Yüzde 80 mutlaka temsil edilmelidir. Ama 
biz uğraştık, ancak bu şekli bulabildik. Eğer 
arkadaşlarımız % 80 ni teşkil eden bu büyük 
kütlenin temsil edilebilmesi yolunu bulur da bi
ze gösterirlerse çok müteşekkir kalırım. Çünkü 
ben de bu muazzam kütlenin temsil edilmesini 
canü gönülden istiyorum. 

YILDIZ AHMET — Artık bu memlekette 
genel seçim yapılabileceği muhtelif yerlerdeki 
seminerlerden belli oldu. Mesele bu delegeler 
nasıl gelsin meselesidir. îlim kurulu vilâyetler
den arkadaşlarımız da köylerden başlamışlar
dır. Muayyen bir zamanın içine girdikten son
ra köyden başlanmasının mahzuru yoktur. Ni
hayet ilde toplandıkları zaman en seçkin kim
seyi seçeceklerdir. Ama bunlar köyden itibaren 
ile kadar cereyan eden seçime hiç olmazsa mü
messil olarak katılmış olacaklardır. Bu mekaniz
manın fiilen millî iradeyi tecelli ettirmesine im
kân yoktur. Temsilî bir mekanizma çalışmakta
dır. Hiçbir mahzuru yoktur. Komisyonun ha
zırladığı tasarıda hiçbir mahzur yoktur. Temsil 
edebilir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu, bu kadar 
basit bir mesele değildir. Aslında temsilciler 
Meclisinin kuvvetini üç defa artıran bir buluş
tur. Köylere söz hakkı verelim, haklarını tes
lim edelim, bu daha salim, daha demokratik 
bir iş olur. Bence Seçim Kanununun en kıy
metli maddesi budur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar münakaşalarını iki 
nokta üzerine toplarlarsa daha iyi olur. Birin
cisi köyden başlanılsın veya başlanılmasın... 

ERSÜ VEHBÎ -— Arkadaşlar, hakikaten bu 
yeni bir buluştur. Bize büyük faideler sağlıya-
caktır. Türkiye'nin nüfusunun ekseriyetini teş
kil eden kırk bin köy burada temsil edilmiş olu
yor. Mahalle muhtarlarını da katmak suretiyle 
temsil edilmemiş kimse kalmamış demektir. Bu 
buluştan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ede
rim. 10 gün içinde ilçe seçim kurulları toplanır 
diye maddede sarahat vardır. Bildiğiniz gibi 15 

gün içinde seçimler bitirilmiş olacak. 10 gün
de toplanmaları, seçim yapmaları, sonra 16 ncı 
günde ilçede seçim yapmaları nasıl olacak? Son
ra seçilen delegeler, dört gün içinde il'e gelecek, 
seçim yapılacak, seçim kurullarının çalışmaları 
bu dört gün içinde bitirilecek. Acaba bu müm
kün olacak mı? Müddet az gelmiyecek mi? İza
hını istiyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde köy
lerde seçim başlıyacak. İlçeye gidecek delege
ler seçilecek. 15 nci gün vilâyette seçim yapı
lacak. Türkiye'de illerin hepsinde birden 15 nci 
gün seçim bitirilmiş ve 75 delege seçilmiş ola
cak. 21 nci güne kadar seçilen temsilcilerde 
Hakkâri'den de olsa Ankara'ya gelecektir. Hat
tâ ben bunu kısaltmak için, teklifte bulunaca
ğım. Madem ki, Seçim Kanununun neşrini iki 
gün geri bıraktık bu iki günü 21 den indire
lim, gene ayın ikisinde Temsilciler Meclisi top
lansın. 

Hesap şu; ilçeden il'e dört gün, beş gün, il
den Ankara'ya beş gün, altı gün. Bu müddet
ler asgari değildir. Kâfidir. Hattâ fazladır. 

KARAMAN SUPHÎ — Seçim temellerinin 
köye kadar uzaması çok lüzumludur. Ancak bu 
il seçimi için kurulan düzen de hakikaten de
mokratik değildir. Fakat ikisini birbiriyle mu
kayese ettiğimiz zaman başka çarenin de olma
dığı görülür. Köye kadar ineceğiz, bu zaruridir. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak istiyen ar
kadaşlara söz vereceğim. 

TUNÇKANAT HAYDAR —. Efendim, arka
daşlarımızın hazırladığı şekil hakikn+^-n »'"^1 
bir şekildir. Ama mevsimi de nazarı itibara al
mak lâzımıdır. Şu anda şarktaki köylerin bir kıs
mının yolları kardan kapanmış vaziyettedir. 
Verilen müddet içinde köylüyü nasıl toplıyaca-
ğız? 

MADANOĞLU CEMAL — Bence köylere 
kadar inmek pratik bir usul değildir. 

ÇELEBİ EMANÜLLAH — Köylere kadar 
inmek bizi ferahlığa götürüyor ama Tunçkanat 
Haydar arkadaşımızın dediği gibi bu usul Şark
taki köylerde tatbik edilemez. Bu iş Garptaki 
köylere kahr. Köy derneklerinin gelmesi lâzım
dır. Vehbi Yarbayımın söylediği gibi esasında 
köyde dernek yoktur. Köyde yapılacak secime 
misal olarak Yalova'yı gösterebilirim. Yalova'-
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mn 30 köyü vardır. Bundan 28 köy demokrattır. 
Kazanırlarsa 28 köyden demokratlar gelecektir. 
Bunun önüne geçemezsiniz. 6 muhtarlık vardır, 
? tanesi ilçeye gidecektir. Bu kasabadan ile gi
decek delegeleri bu parti mensupları ekseriyetle 
seçmiş olacaklar ve vilâyete kendi delegelerini 
göndermiş olacaklardır. Böylece vilâyetten de 
Demokrat partililer gelecektir. Eğer bu temsil
ciler denk olmazsa, Temsilciler Meclisine azılı 
Demokrat Partili gelecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Endişe etmi-
yelim. Türkiye'nin her tarafında yapılacak bu 
seçim gününde zannediyorum, Doğu köylerinin 
bile yüzde ellisi, yüzde yetmişinin yolları açık 
olacaktır. Şimdi kar, ancak dağların başına yağ
mıştır. Yılbaşına kadar ciddî bir kış olmaz. Köy
lerden seçilecek delege, nasıl olsa ilçeye gelir, 
kızağa biner, ata biner, ne yapar yapar, gelir. 
Bu hukuki bir avantaj sağlıyaeaktır. Hem de 
iki, üç misli. Köylünün gönlünü de almış olaca
ğız. Köyden bir kişinin dahi gönderilmiş olması 
iyi tesir yapacaktır. Biz bunun üstünde durduk. 
Demokrat Partililerin de gelmesini sağlıyacak 
yolları açtık. Çelebi'nin arz ettiği misal çok doğ
rudur. Bilhassa biz bunun için bunun üzerinde 
durduk. Demokratların da girmesini temin ede
cek yolları açtık, yeter ki, girebilirlerse girsin
ler. Yalova temsilcisini İstanbul'a getirseydik ve 
o da İstanbul'daki seçimi analize etseydi duru
mu görecekti. Bakın burada D fıkrası var; hep
sini ayrı ayrı zikretmiş. O kadar kalabalık dele
ge giriyor ki; artık Yalova'dan gelecek delege 
Yalova Kaymakamı değildir, onun ayakkabısı 
bile olamaz. Endişeye lüzum yok. Keşke gelse
ler de bu meclise, tarafsızlığımız her türlü şüp
heden âri olsa. 

BAŞKAN — Birer dakikalık söz vereceğim. 
Buyurun. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşım gayet gü
zel söyledi. Köylerde kaç kişinin seçileceği belli
dir. Ancak siyasi partiler bu işe girdikleri tak
dirde muhtarın oynıyacağı oyunu önlemek için 
maddeye bir şey konmamıştır. Kütüklerin tanzi
mi istenmiştir. Güney - Doğu bölgesinde, bugün 
h er hangi bir köye gitmek imkânı yoktur. Çün
kü her taraf kar altındadır. Şark'ta arkadaşımın 
bulunduğu zamanlarda havalar müsait gitmiş 
olabilir. 17 Ekimde Erzurum'a kar yağmıştır, 
bunu radyolardan dinlemişizdir. Bu durum kar
şısında köylerde yapılacak seçimde aksama ol-

.1960 O : 1 
duğu gibi; istanbul'dan gelen delege de Demok
rat olacaktır. Odalarda bir değişiklik yoktur. 
Gelecek olanların yarısından fazlası, yani % 75 
i demokrat olacaktır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır, ondan evvel Kadri Kaplan arkadaşımıza 
söz vereceğim. 

KAPLAN KADRİ — İklim meselesi ele alı
nırsa görülür ki, 1960 kışı, mesele yaratacak hal
de değildir. Meteoroloji raporlarına göre kış ha
fiftir. Şimdi ancak dağlarda kar var. Bunu sü
ratle anlamak da mümkündür. 

Bu kanun köylerden başlamak suretiyle yu
karıya dpğru işliyecektir. Deniyor ki, Demokrat 
Partili eski şahıslar gelir, çoğunluğu alır. Bunu 
bir endişe olarak ileriye sürüyorlar. Keşke gel
seler. Arkadaşlar, 27 Mayıstaki duruma göre 
Cumhuriyet Halk Partisinin 22 bin ocağına mu
kabil Demokrat Partinin 12 bin ocağl vardı. 
Köyler toptan girmiş olsa bile, endişe edecek 
bîr şey yoktur. Muayyen mıntakalardan belki 
geleceklerdir. Ama, azılıları değil. Çünkü or
tada 17 nci maddenin son fıkrası vardır. 27 Ma
yıstan önce İnsan Haklarına riayet etmiyenler 
gelemiyeeekler, gelseler bile mâni olunacaktır. 

Buna rağmen gelirlerse, gelsinler. Onlar da 
vatandaşlardır, haklarını korusunlar. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi; köye inmesin diyen arkadaşlar oyla
rını izhar etsinler... Reddedilmiştir. 

Köye insin diyenler... Kabul edilmiştir. 
b) Her kasaba ve ilçedeki mahalleler muh

tarları, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

c) İlkokul başöğretmenleri, (varsa orta 
dereceli okullar müdürleri) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

d) Bulunan yerlerde meslek teşekkülleri 
(Baro, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Oda
sı, Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa, Tabib Odası, 
Veteriner Hekim Odası, Mühendis - Mimar Oda
sı, işçi sendikaları, esnaf dernek, birlik ve fede
rasyonları - şoförler dernek ve federasyonları 
dâhil - öğretmen teşekkülleri, gazeteci cemiyet-



leri ve sendikaları, esnaf kefalet kooperatifleri, 
eczacı dernek veya birlikleri), 

Yönetim kurulları veya bu kurullar yerine 
kaim olan. kurullar başkanları, 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlardan bir sual so
racağım. Bu tasarıyı karşılaştırdım; alttan 
üçüncü satırın en sonunda işçi sendikaları, es
naf dernek, birlik ve federasyonları ibaresinde 
sondaki birlik ve federasyonları işçi sendikala
rına şâmil olarak kalmıştır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — tşçi sendika
ları başkanlarıdır. Esnaf dernekleri başkanıdır. 

ERSÜ VEHBÎ — (Devamla) — Tümüne şâ
mil ise mesele yok, eski haliyle kısaltılıyor. 16 
ncı maddeye burada yer verilmişse arada virgül 
konmuş. Bu şekliyle temsil etmiyor. Virgülün 
yerine «ve» konması lâzım. Bu haliyle birbirine 
şâmil olmuş değil midir? Bunu anlamak istiyo
rum. > 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — îşçi sendikası, 
birlik federasyonu... Aynı şeyi tekrar etmemek 
için işçi sendikaları ve esnaf birlikleri ve fede
rasyonları bunun yerine «ve» dersek aynı şey 
olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Aynı şey olmuyor. Her te
şekkülden sonra virgülü koymuşsunuz, bâzı kı
sımlarında federasyon yoktur. Aynı şeyin ol
masına imkân yok. Ya federasyonlar kelimesi 
koymalı, yahut eski usule göre, A, B, C gibi bö
lümlere avrılmalı, bu daha iyi olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — «îşçi sendikaları 
ve esnaf dernekleri birliği ve federasyonları.» 
Buradaki (ve) kalkacak. 

KARAMAN SUPHÎ — En sonunda, yönetim 
kurulları başkanları. Bu başkanları başa almak 
lâzım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Yalnız baş
kanlarını mı? 

KARAMAN SUPHÎ — Başkanları, en baş
taki kelimelere almak iyi olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Yalnız baş
kanları. 

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen var mı? 
ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Karaman Suphi'

nin dediği gibi başkanları sözünü başa almalı. 
KAPLAN KADRÎ — îşçi sendikaları birliği 

federasyonları itibariyle bir farklılık vardır. 
Tashih etmek mümkündür. 
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KARAMAN SUPHÎ — Biraz bulanıklık var 

burada. Başkanları kelimelerini başa almak lâ
zım. 

KAPLAN KADRÎ — Muradedilen başkan
dır. 

KARAMAN SUPHÎ — Yönetim kurullarının 
ve bu kurullar yerine kaim olan kurulların baş
kanları dersek olur. 

KAPLAN KADRÎ — Bir boşluk var bura
da. Diyorlar k i ; böyle teşekküller yoktur. Fa
kat bâzı meslek erbabı vardır. O muhitte avu
kat, doktor var. Bunlar bâzı kasabalarda bir 
teşkilâta bağlıdır, bâzı yerlerde hiçbir teşekkül
leri yoktur. Bağlı olanlar içlerinden birini se
çip yollarlar. Fakat hiçbir teşekküle bağlı olmı-
yanlar da aralarında toplanıp birini seçsinler ve 
göndersinler, onlar biz de temsil edilelim diyor
lar. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu seçimden 
esas teşkilât halinde gelmiş meslek gruplarının 
temsil edilmesidir. Gelişi güzel üç beş dernek 
kurulduğu takdirde bu işin içinden çıkılamaz. 
Onlar buraya karışmamalıdır. Bunlar sarahatle 
gelir denmelidir, vuzuh verilmelidir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Aynı şeyi ben 
de ifade etmek isterdim. Aksi halde bir doktor, 
bir avukat, bir eczacıya imtiyaz vermiş oluruz. 
Teşkilât esastır. 

KAPLAN KADRÎ — Ben aksi fikirdeyim. 
Demin Emanullah Bey arkadaşımıza hesap ver
miştik, o da bize karşı bâzı hesapla çıkmıştı. Sü
zülecek demiştik. Bir kazada bir doktor var
dır, teşkilâta bağlı değildir. Kendi arasında bir 
teşkilât kurabilir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır, reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tadil tekliflerini okuyalım. 
ERSÜ VEHBÎ — Teklifin aleyhinde konuşa

cağım, teklif yapacak değilim. 
KAPLAN KADRÎ — Kendi aralarından bi

rer kişi seçecekler. 
Teklifim şu: Yukardaki odalar teşekkül ve 

dernekler yoksa, sayılan mesleklere mensup şa
hıslar kendi aralarında toplanır, ilçe delege se
çim kurulu için birer kişi seçerler. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 

ERSÜ VEHBÎ — Bu ne demek, ne kadar 
meslek erbabı varsa bu seçiıne iştirak edecek-

— 8 — 
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rarlar. Ben şahsan bu maddenin buradan çı
karılmasına taraftarım. 

KUYTAK FİKRET — Dernek denince o 
zaman dernekler seçime girer. O zaman bir şahıs 
sekiz yerden seçime girecektir. Halbuki genel 
seçim olursa bir şey verecektir. 

ERSÜ VEHBÎ — Aleyhinde konuşacağım. 
Her birimiz bir madde hakkında şahsi görüş
ler ve hislerle konuşacak olursak, bu meseleyi 
'halledenleyiz. Prensipleri halledelim. Anayasa
yı 'hazırlamak üzere kurulacak Meclis için se
çim yapıyoruz. Organizasyonları yapılmış te
şekküller var, onlar seçecek. Hiç kimseye tari
zim yok. Ama, prensipleri halledelim, mesele 
bitsin. 

KAPLAN KADRİ — Dernekler girecektir, 
mevcut dernekler. Ben de arz ediyorum. An
cak, bilmem hangi artisti sevenler derneği de 
mi girecektir? Demek ki, bütün dernekler de
ğil. 

ATAKLI MUCİP — Adnan Menderes'i Se
venler Derneği de var. O da mı girecek? 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var. 
Kabul edenler... 

KAPLAN KADRİ — Usul hakkında. Efen
dim, şekiller üzerinde münakaşa ediyoruz. Tek
lif yapılsın. Sayılarını tabdit edici hükümler 
konsun. Arkadaşlarımız teklif etsinler. 
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tir, demektir. Bu vaziyette umumi seçimi tat
bik sahasına koyuyoruz, demektir. Bunun ya
pılmasına imkân yoktur. Umumi seçimlerden 
kaçınmamızın sebebi malûm. Hava müsait de
ğil. Derneklerin seçim yapmasını söylüyoruz, 
sonra fert olarak koyuyoruz. Aralarından top
lanacaklar, kendi kendilerine seçecekler. Bu şe
kilde olmaz. 

BAŞKAN — Lehinde konuşacak var mı? 
KAPLAN KADRİ — ilim heyetinin tasarı

sında vardı. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Kasabalar pek 

ınaihduttur. Aşağı - yfîkarı Türkiye'de birkaç 
kasabaya, inhisar eder. Fakat bunların da tem
sil edilmeleri lâzımdır. Ersü'nün dediği gibi 
hiçolmazsa bir süzgeçtir, emniyet süpapıdır. Bu 
bakımdan konması taraftarıyım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim bir 
yerde bir avukat teşekküle bağlı değildir. Bu 
seçim mualleldir; çünkü ben bu ihtilâli bütün 
kalbimle benimsediğim ve bu işin mücadelesini 
de ta o zamanlar yapdığım halde bunlar De
mokrat Partiye teberrüde bulunarak o zalim 
idarenin devamında bir kuvvet şurubu rolü oy
nadıkları halde onlar toplanıp birini seçtiler, 
benim bundan haberim yoktur derse bunlara 
nasıl cevap vereceğiz arkadaşlar? 

BA'ŞKAN — Lehte ve aleyhte konuşulmuş
tur, şimdi oylamaya geçiyoruz. Kadri Kaplan 
Beyin yaptığı tadil teklifini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler altı kişi... E'tmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

e) Kamu yararına hizmet eden dernekler 
yönetim kurulları veya bu yönetim kurulları
nın yerine kaim olan kurullar başkanları, 

ERSÜ VEHBİ — Bu hususta izahat verir
ler mi acaba? 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Kasaba, köy 
kalkındırma demesi, ağaç koruma ve ağaçlan
dırma derneği, âbide anıt ve eski eserleri yap
tırma, koruma dernekleri. Bunlar muazzam bir 
yekûn teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Aleyhte 
Emanullah Çelebi arkadaşımız söz istemiştir, 
ona sö'Z veriyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, kasa
balarda üç kişi bir araya gelir bir dernek ku-

BAŞKAN — Kadri Beyin sayı tahdidine 
dair teklifinin aleyhinde konuşacak var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşım Ka-
raveli'oğlu'nun okuduğu listeyi hakikaten gör
dünüz. Bu derneklerin adedi -hakikaten pek 
çoktur. Bunlardan birer delege gelsin dersek 
işin içinden çıkamayız. Bu maddenin tamamen 
çıkarılmasını teklif ediyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Genel seçim 
yapamıyoruz, ama hiçolmazsa ona yakın (bir 

seçim tarzı bulmaya çılışıyoruz. Kamu hayrına 
cemiyetleri kuranlar umumiyetle o muhitin iyi 
insanlarıdır. Bilmem neyin esnaf cemiyetini ka
bul ediyorsunuz da niçin camiler yapdırma der
neği başkanını kabul etmiyorsunuz? O da gir
sin. Sonra girmesi demek mutlaka seçilip gel
mesi d^ ıek delildir, ilâvede bütün bunlar gi
receklerdir. İlçeden en liyakatli bir, iki, üç kişi 
seçecek, bunlar gelecek, ilde toplanacaklardır. 
Yahut da bir kişidir. İstanbul vilâyeti en fazla 
dört kişi seçecektir. Bu, çok sade ve pratik 
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bir usuldür. İşi uzatmaktan başka ıbir mâna t 
ifade etmez. Maddenin aynen kabulünü rica ( 
ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Suphi Bey 
arkadaşımın fikirlerine aynen iştirak ederim. 
Yalnız o birini çağırdılar da beni çağırmadılar 
şeklinde seçimin muallel olduğunu gösterecek 
bir sürü şikâyetlerle karşıkarşıya geleceğiz. Bu
nun için acaba bir merci gösterildi mi? 

BAŞKAN — Efendim, lehinde ve aleyhinde 
konuşuldu. Şimdi yapılması icabeden tadilâtı 
arz ediyorum. Bu seçime girsin mi girmesin mi, 
girerlerse bunların sayıları tahdidedilsin mi 
edilmesin mi şeklinde olması lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — İstanbul'daki dernek 
adedini ne tahmin edersiniz? 500 ün üstündedir. 
Bunun her birinin'bir başkanı gelecektir. Seçim
lerde belki bin kişi toplanacak. Bu mekaniz- I 
mayı nasıl işleteceğiz? I 

BAŞKAN — Üye tahdidine gidilsin diyen 
arkadaşlar var mı? 

(E fıkrasının çıkarılması lâzım sesleri) 
Şu halde, (E) fıkrasının çıkarılmasını reyle

rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen'e11. 
Kabul edilmiş, (E) fıkrası çıkarılmıştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, bi
raz önce arz etmiştim. Eski Muharipler Cemi- I 
yetinin 2 temsilcisi gelmiştir. Yalnız mı görü- I 
şeyim, yoksa içinizden gelmek istiyen var mı? I 
(Madanoğlu Paşa ile görüşünüz, sesleri) Zaten I 
kontenjanı kabul etmiştik. Seçim, tarzı üzerin- I 
de konuşacağız. Ben size arz ederim. I 

BAŞKAN — (F) fıkrasına geçiyorum. I 
f) Siyasi partiler yönetim kurullarından t e- I 

şekkül eder. I 
Bu kurullar il merkezinde toplanacak il tem- I 

silci seçme kurullarına iştirak etmek üzere : I 
Nüfusu 10 000 e kadar olan ilçelerden iki, I 
Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçelerden dört, I 
Nüfusu 30 000 e kadar olan ilçelerden altı, I 
Nüfusu 50 000 e kadar olan ilçelerden sekiz, | 
Nüfusu 80 000 e kadar olan ilçelerden on, I 
Nüfusu 80 000 den yukarı olan ilçelerden I 

on iki ilce delegesi seçerler. I 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kendi tüzük

lerine göre; beş kişi ise beş kişi, yedi kişi ise I 
yedi olacaktır. I 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... | 
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KUYTAK FİKRET — Siyasi partilerden 

neden beş kişi, onların başkanı gelsin. 
TUNÇKANAT HA YDAR — Yediler'in yor

gun olmasından bu arkadaşlarımız açıklama 
yapamıyorlar. Müsaade ederseniz, yedilerden bir 
tanesinin konuşmasını usul olarak başta kabul 
etmiştik, onlardan bir tanesi konuşma yapsın, 
açıklamada bulunsun. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Siyasi par
tiler yönetim kurulları başkanlarından teşekkül 
eder kelimesinin girmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak istiyen 
var mi l . 

Şimdi arkadaşımızın söylediği; «siyasi parti
lerin yönetim kurulu başkanlarından teşekkül 
eder» şeklindeki tadil teklifi aleyhinde konu
şacak var mı? Buyurun Ataklı. 

ATAKLI MUCİP — Bu seçim kuruluna bir
çok adam geliyor. Köylerden getirdik, demok
ratları soktuk, kuyrukları soktuk. Bu fıkranın 
7 1er Komisyonunun hazırladığı şekilde kabul 
edilmesini teklif ediyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben de Alba
yımın fikrino iştirak ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Teklifimi geri alıyo
rum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben teklifte 
ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — «Siyasi partilerin yönetim ku
rulu başkanlarından teşekkül eder» şeklindeki 
teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmivenler.. Kabul edilmemiştir. 

Fıkrayı olduğu gibi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(F) fıkrasının 3 ncü bendi : 
Kaymakamlar veya vekilleri yukardaki hü

kümlere göre köy ve mahalle muhtarlıklarına ve 
ilgili teşekküllere lüzumlu tebligatı yapar. İlçe 
delege seçme kurullarının vaktinde toplanmasını 
ve ilçe delegelerinin usulüne uygun olarak se
çilmesi imkânlarını sağlar ve kurulun başkan
lığını yapacak olan hâkime gerekli bilgileri ve
rirler. 

İlçe delege seçme kuruluna katılacak olan
lara, kurulun toplanacağı günden bir gün ev
vel kaymakamlıklarca gerekli üyelik belgeleri 
verilir. 
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BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza arz ediyo

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

îlçe delege seçme kurullarının toplantısını 
ve seçıimlerin yapılmasını mütaakıp delegeliğe 
seçilenlerin adlarını, soyadlarını, hüviyetlerini 
ve aldıkları oy sayısını gösterir tutanakları, ku
rul başkanı olan hâkim ve seçime geçmeden önce 
seçilecek iki kurul kâtibi tarafından imzalana
rak mahsus dosyasında saklanır. Bu tutanakların 
birer sureti kaymakamlık (Valilik) ve ilçe de
lege seçme kurulu başkanlığına teslim olunur. 
Delegeliği kazanmış olanlara da birer belge ve
rilir. 

BAŞKAN — Bu fıkrada geçen «tutanakları» 
kelimesi tutanaklar olacaktır. Bu şekli ile fık
rayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îlçe delegelerinin bu suretle seçimini mü
taakıp ilin en kıdemli hâkiminin çağrısı üzerine 
ilçelerden seçilmiş delegelerden müteşekkil 
«îl temsilci seçme kurulları» toplanır. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

î l temsilci seçme kurulları, ilçe delege seçme 
kurallarındaki usule göre bu kanunun yayımı 
tarihinden başlıyarak en geç 15 gün içinde o 
ili temsil edecek temsilci veya temsilcileri se
çerler. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN— Müsaade 
buyurur musunuz, bir şey arz edeyim. Şimdi 
burada mühim bir mesele var. Bir şahıs hem 
ticaret odası başkanı, hem de parti başkanıdır. 
Buraya bir kayıt koymak lâzımdır. Bir şahıs 
5 yerden gelebilecektir. 

KARAVELÎ03LU KÂMÎL — Bu temsilci
lik içindir. Şükran özkaya'mn buyurdukları 
seçme içindir. Bu kaydı koymazsak, bir adam 
iki yerde başkanlık ediyorsa, bir yerde başkan 
muavinine bırakacaktır, iki yerde oy kullana
maz. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bir ka
yıt koymak mutlaka lâzımdır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Adalet Ba
kanlığı bunun için bir izahname hazırlıyor. 
Orası dikkate alsın. 
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ERSÜ VEHBÎ — Bir adam bu suretle sekize 

bölünüyor, ve sekiz oy kullanacaktır. Onun bâzı 
tashihleri olacaktır, madde tekrar okunsun. 

BAŞKAN — Maddeyi yapılan değişiklik
lerle kabul edenjer... Kabul edildi. 

Beşinci maddeye geçiyoruz, birinci fıkra oku
nacaktır : 

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

ler, bu partilerin gelecek temsilcileri bu parti
lerin 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 araya gel
meleriyle teşekkül eden temsilci seçme kurulu 
tarafından bu kanunun yayımı tarihinden baş
lıyarak en geç on beş gün içinde seçilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Burada; «partilerden ge
lecek temsilcilerin» silinecek. Yüksek Heyeti
niz bilir. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen?.. 
KUYTAK FÎKRET — Tavzih bakımından 

konuşmak istiyorum. 
Şimdi, partileri biz seçeceğimize göre parti

lerin, biraz evvel belirttik, adayları bir de bu
rada seçileceklerdir. Müsaade ederseniz, bura
da (16 gün) diyelim. Veya 10 - 14 yapalım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — On beş gün
den evvel de, beşinci günü de temsilcilerini se
çebilirler. On gün içinde de seçebilirler. 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îkinci fıkrayı okujyoruz. 

Part i ile delegesi; o partinin î l idare Kuru
lu ile îlçe îdare Kurullarınca seçilecek ikişer 
kişi ve varsa il merkezindeki Parti Danışma Ku
rulu ile Gençlik ve Kadın Kolları başkanlarının 
iştiraki ile teşekkül edecek Delege Seçme Ku
rulları tarafından seçilir. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen yok. 
Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler .w Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

temsilciler, 

— 11 — 



B : 51 10. 
Yargıtay Genel Kurulu tarafındın 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 bağ
lıyarak en geç on beş gün içinde yapılır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Dün bir kıs
mını arz etmiştim : Adalet Bakanı Yargıtay 
elemanlarının sayı bakımından kifayetsiz oldu
ğunu arz etti. Bunların sayısını azaltamaz mı
yız? Bir de Yüksek Adalet Divanmdaki Yar
gıtay üyeleri seçilebilsinler mi, seçilmesinler 
mi? Kanaatimce seçilmesinler. Yargıtaym 4 
lük kontenjanının 3 e indirilmesini münasip 
görür müsünüz ? 

KUYTAK FİKRET — Bir teklifim var. 
Şimdi, Meclise bağlanmış olan bir Yüksek Mu
rakabe Heyeti var. Karavelioğlu'nun dediği 
gibi Yargıtaymkini üçe indirirsek, Yüksek Mu
rakabe Heyetinden bir kişiyi alabiliriz. Bunu 
teklif ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Btfcnırun efendim. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, Yırgı-

tay Genel Kurulu tarafından seçilecek temsil
ciyi üçe indirmek suretiyle buradan artan bir 
kişiyi de Askerî Yargıtaya vermek, bu şekilde 
muvazeneyi temin etmek mümkündür. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, şöyle bir tekli
fim var. Yargıtay ve Danıştaydan dörder üye 
konulmuş. Bunları üçe indirmek suretiyle ora
dan artan ilki üyeyi de, Sayın Fikret Beyin 
teklif ettiği şekilde, Yükseik Murakabe Pleye-
tine verilmesini uygun mütalâa ederim ve 
öyle teklif ederim. 

Başka bir nokta. Askerî Yargıtay her ne 
kadar bir yargı heyeti ise de, biz askerlerin 
Kurucu Meclis içerisinde bulunmasını iarzu et-
dedik. Askerî Yargıtaydan 'bu şekilde bir üye 
gelmiş oluyor. Evvelce bunun ifadesinde yal
nız hâkim üyelerden olması tasrih edilmişti. 
Şimdi iki kişi teklif ediliyor. Ben hiç gelmesi
ni arzu etmiyorum. Arkadaşlarım ne şekilde 
tensip ederlerse o şekilde olsun. 

YURDAKULER MUZAFFER — İki hususu 
arz etmek isterim. Yüksek Adalet Divanı va
zifesini büyük bir liyakatle yapan hâkimlerin 
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I şeref üyesi olarak gelmeleri lâzımdır. Ancak 

mahkemenin başında bulunması lâzımgelen in
sanlar olarak bulunmaları, hem de Hükümet 
organı olarak bulunmaları doğru değildir. Bu 
itibarla Yüksek Adalet Divanından üye alın
masını uygun görmemekteyim. 

Askerler için; Kurucu Meclis içerisinde as
ker olarak fiilen bizler girmiş oluyoruz. Aske
rî Yargıtaym gelmesinde ne mahzur vardır? 

KARAMAN SUPHİ — Bundan evvelki mad-
,dede Yargı organları, Yargıtay Başkan ve üye
leri tarafından şeklinde idi, halbuki son şekil ; 
Yargıtay Genel Kurulu, şeklinde olmuştur. Bu 
kelime aynı mânayı kapsıyor mu? Saniyen; 
Sayıştay üyeleri.. Bunlar hesap uzmanlarıdır, 
bunlar yargı organı sayılıyor mu? 

KUYTAK FİKRET — Onlar malî yargı or
ganıdır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bendeniz Mu
zaffer Bey arkadaşımızın teklifini kabul ediyo
rum. Girse de girmese şeref üyeliği verelim. 
Yüksek Adalet Kurulu ve Soruşturma Ku
ruluna üye verelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Huzurunuza 
I getirdiğimiz metinde Yüksek Adalet Divanın-
j d akı hâkimlerin seçilip seçilmemesi hakkında 
I bir kayıt yok. Bu husus İzahnameye girecelk-
I tir. Tabiî Yüksek Heyetiniz nasıl tensip ederse 
I İzahnameye o şekilde girecektir. 
I Askerî Yargıtay üyelerine gelince, bunun 
I için sadece «Askerî Yargıtay Genel Kurulu ta-
I rafından seçilecek» deniyor. Yani hâkim üye 
I olsun diye bir kayıt yok. İlim Heyetinin met-. 
I ninde, «hukukçu üyelerin» diye yazılı idi. Biz 
I bunu çıkardık. Bu askerlerin gelmesini istedi-
I ğimiz şeklinde yorumlanmasın. Bu husus bura-
I da tasrih edilebilir veya edilraiyebilir. Şayet 
I hâkim gelsin diye bir tahdide lüzum görüyor-
I sanız, İlim Heyetinin tahdidini ko/ymalk lâzım. 
I sterseniz bunu kendilerine bırakalım nasıl se-
I çerlerse öyle gelsin. 
I Yüksek Murakabe Heyeti, Sayıştay vâri 
I bir murakabe organıdır. Tensibederseniz bun-
I lara kontenjan ayıralım. 

I BAŞKAN — Buyurun özgüneiş. 
OZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben bizim 

I şeklimizi savunacağım. Askerî mahkemelerden 
I subay olarak gelenler o mahkemenin başkanı-
I dır. Yargıyı fiilen yaparlar. Buna rağmen as-
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kerler gelemez demek burada tamamen bir ha
kareti ifade eder. Partililer mevzuubahsolunca, 
parti, kontenjanlarına ayırdığımızdan başka, 
iller temsilcisi olarak gelenlerin içinde parti
liler gelemez deyince, bu partililere hakaret 
ulur diyen îlim Heyeti raporunu kabul ediyor
sunuz da, askerler gelemez deyince hakaret 
teşkil etmez mi? Niçin bunu kabul etmiyorsu
nuz ? Bunlar onlardan daha aşağı kimseler de
ğildir. Onlar da bu memleketi temsil edecektir, 
bunlar da. Binaenaleyh hukukçu tâbirinin 
konmasını şiddetle reddederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklif edil
mektedir. Kifayeti müzakereyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. < 

FİKRET KUYTAK — Arkadaşımızın bir 
teklifi var. Yüksek Murakabe Heyetinin buraya 
dâhil edilmesidir. Konuşmak istiyen var mı? 

YILDIZ AHMET — Bilindiği gibi Karave-
lioğlu arkadaşımız izah ettiler. Bence il mümes
sillerinin bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacak arkadaş
ınız var mı? Murakabe Heyetinin burada dâhil 
edilmesini kabul edenler... 

ERSÜ VEHBÎ — Yargıtay ve Danıştayın 
dörder kişisinden 'birer tanesi kesilmek suretiyle 
meydana gelecek farkın Yüksek Murakabe Heye
tine verilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde söz istiyen? 
Yok. 

Madeyi okuyoruz. 

MADDE 6. — Yargıtay organlarından gele
cek Temsilciler: Yargıtay Genel Kurulu tarafın
dan seçileee'k 3, 

Danıştay Genel Kurulu... Genel Kurulu tara
fından seçilecek 3, 

Askerî Yargıtay Genel Kurulu tarafından se
çilecek iki, 

Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek 
iki, 

Yüksek Murakahe Heyeti tarafından seçile
cek iki, 

'Temsilciden ibarettir. 
Seçimler, bu kanunun yayımı tarihinden baş-

lıyarak en geç 15 gün içinde yapılır, 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bâzı arkadaş

lar, Yargıtaym 12 kalıp; Üniversite ve Basının 
14 e çıkmasını doğru bulmamışlardır. İtibari de-
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ğer bakımından bu görüş bence makûldür. Şimdi 
bunları değiştirecek yerde Yargıtaymkinl 14 e 
çıkarsak daha iyi olmaz mı? Esbabı mucibe de» or
tada. 

BAŞKAN — Bu fıkrayı tadil şekliyle oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kaimi edilmiştir. 

Vehbi Beyin, Askerî Yargıtay dan hukukçu 
üyelerin gelmesi hususunda bir teklifi var. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, askerlerin gelme
sini istemediğim şeklinde anlaşılmasın bu tekli
fim. Fakat 'bidayetten beri askerlere böyle bir 
kontenjan tanımadık. Böyle bir hüküm koymaz
sak belki hâkim olmıyan bir albay arkadaşımız 
gelir. Temsil bakımından bu orduyu da gücendi-
rebilir. Ordunun temsil edilmesine cevaz verme
diğimiz "bir yerde bu yolla asker getiriyoruz. Bu
na meydan vermiyelim. Benim teklifim hukukçu 
üyeler olması içindir. Başka bir maksadım yok
tur. 

BAŞKAN — Şimdi bu hususu oya koyuyo
rum. Askerî Yargıtaydan gelecek olanların hâ
kim Yargıtay Üyelerinden olmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

6. Üniversite Temsilcileri 
MADDE 7. — Üniversiteden gelecek temsil

ciler; 
a) Ankara ve Istanhul Üniversiteleri İstan

bul Teknik Üniversitesi, Ege ve Atatürk Üniver
siteleri ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesi on 
dört temsilci seçerler. 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

•b) a fıkrasında adları yazılı üniversitelerin 
gönderecekleri temsilci miktarı; Atatürk Üniver
sitesi ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden 
ikişer temsilcinin de katılacağı Üniversiteler Ara
sı Kurul tarafından tes'bit edilir. 

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

c) b fıkrası gereğince tesbit edilecek mikta
ra göre Üniversiteler Senatoları ve muadili te
şekküller kendi temsilcilerini seçerler, 

BAŞKAN — özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben bu 

fıkraya komisyonda da muhalif kalmıştım. Bura
da dikkat edilecek olursa Senatoların seçme kay
dı konmuştur, öğretim üyeleri kendi aralarında 
seçememektedirler. Orta - Doğu Üniversitesinde 
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Mütevelli Heyeti tarafından seçilecektir. Müte
velli Heyeti içinde öğretim üyesi bulunmamakta
dır. Burada vesayet mevzuu vardır. Buna muha
lifim. Üniversite öğretim üyeleri toplansın, tem
silcilerini kendileri seçsin, Senato bunlar adına 
bir seçim yapmasın. 

O'KAN SEZAÎ — Senatolar tarafından se
çilmesi kaydının konulmasının sebebi vardır. De
diler ki bize, daha iyi bilirler. Ben konuşmaları 
naklediyorum. Eğer senatoları koymaz da öğretim 
üyeleri tarafından seçilir derseniz; buraya on ki
şi gglecek ise yedi veya sekizi doktor, ziraatçı ola
rak gelecektir. Hukukçu ve iktisatçının bulun
masını isterseniz ona ihtiyaç varsa, bu takdirde 
daha az doktor ve ziraatçi gelir, dediler. Daha 
çok hukukçu ve iktisatçı bulunması düşünülüyor
sa, bunların senato tarafından seçilmesi kaydını 
koyun, dediler. Neden öyle olur, izahı biraz güç. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Sena
toyu teşKİl eden öğretim üyelerinin hepsi hukuk
çu mudur? 

O'KAN SEZAİ — Hayır. Öyle bir iddiada 
bulunmadık İçlerinde her fakültenin dekanı var
dır. Ama bütün öğretim üyeleri nazarı itibara 
alınırsa saydığımız fakülteler ekseriyette oluyor. 

YILDIZ AHMET — Ben de Özgüneş'in fik
rine iştirak ediyorum, öğretim üyeleri seçsinler 
daha iyi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL - Efendim, 
Üniversite Kanunu çıktıktan sonra Senato yeni
den seçildi. Buna göre de Senatoda bütün fa
külteler muvazeneli bir şekilde temsil ediliyor
lar. Fakat Senato seçilirken, Üniversite Kanunu
nun tadili mevzuubahsolduğu için kilikler de
vam etti ve İstanbul'da Velidedeoğlu seçilemedi 
Rektör Sıddık Sami Onar seçildi. Bir bu nokta 
var. Bir de özgüneş Beyin dediği nokta. İs
tanbul Üniversitesi Senatosundan 19 senatör 
seçmiyecektir. 279 veya 289 tane öğretim görev
lisi senatoyu seçer gibi kontenjanları olan 4 - 5 
kişiyi seçecektir. Bunun mahzur ve faydası or
tada. 

Biz muvazeneli seçim gayesini istihdaf ettik. 
Üniversitenin bir kısmı bizim düşündüğümüz 
gibi öğretim üyelerinin seçmesini teklif etti. 
Bir kısmı muvazeneyi nazarı itibara alarak se
natolar tarafından seçilmesini teklif etti. Şimdi 
senato seçerse 20 kişi seçecek, öğretim üyeleri 
seçerse 10 misli fazlası seçecektir. Durum ortada. 
Nasıl tensibederseniz öyle olsun. 
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KAPLAN KADRİ — Şu anda aklıma bir şey 

geldi. Kaza organlarını düşünürken genel ku
rul diyoruz. Kendi aralarında bir bakıma ben
zerlik var. Üniversite muhtar bir müessesedir. 
İlim Heyetinden gelen tasarı ile bu tasarının 
arasındaki farkı kaldıralım. Şöyle diyelim : 

(a) fıkrasında adları yazılı üniversitelerin 
gönderecekleri temsilci miktarı ile seçim tarzını 
kendilerine bırakalım. 

(B) fıkrası; temsilcilerin miktarına, seçim 
tarzına aittir. Senatolar seçsin, aralarında bil
dikleri gibi seçsinler, bunu kendilerine bıraka
lım. 

KOKSAL OSMAN — Kendileri, bize bırak
mayın diyorlar. Kanaatimce kendilerine bırak
mak doğru olmaz, 147 leri kendilerine bıraksa 
idik, hiçbirisi böyle olmazdı. 

Asistan gelsin, öğretim üyesi gelsin, bırakın 
gelsin. 

Şimdiye kadar hiçbir yerde bunlar için kon
tenjan tanımadık, öğretim üyeleri ve asistanlar 
girmiyor. Genel kurula girmiyorlar, senatoda 
temsil olmuyorlar. Üniversiteden gelecek on dört 
kişinin içinden, iki üçü asistan olabilir. Bunu 
koyarsak işler çıkmaza mı girer? 

BAŞKAN — Üç teklif var : Birincisi, fıkra
yı aynen; ikincisi, öğretim üyeleri tarafından 
seçilmesi; üçüncüsü, bu hususun kendilerine bı
rakılması. O halde bu teklifleri birer birer oya 
arz edeceğim. 

Evvelâ bu hususu kendilerine bırakalım, şek
lindeki Osman Köksal'm teklifini oya koyaca
ğım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(D) fıkrasını okuyoruz: 
d) Seçimler, bu kanunun yayımı tarihinden 

başlıyarak en geç on beş gün içinde yapılır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu aldığımız ka
rar gereğince (c) fıkrasının çıkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hazırlanıp gelecektir. (D) 
fıkrasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

İstanbul ve İzmir dışında yayınlanan ve 1960 
Ekiminde tirajı 1 000 den fazla olan siyaset ve 
fikir gazete ve dergileri tarafından gönderile-

14 
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cek birer, 2 000 den fazla olanlardan gönderile
cek ikişer, 5 000 den fazla olanlardan gönde
rilecek üçer, 10 000 den fazla olanlardan gön
derilecek dörder, 15 000 den fazla olanlardan 
gönderilecek beşer ve 20 000 den fazla olanlar
dan gönderilecek altışar delege seçilerek her 
delegeye birer belge verilir. 

Temsilci seçme kuruluna katılacak olan bu 
delegeler, belgeleriyle birlikte temsilci seçme 
kurulunun toplantı gününden en geç 24 saat 
önce Basın ve Yayın Genel Müüdrlüğüne baş
vurarak temsilci seçme kuruluna katılma belge
lerini alırlar. 

Temsilci seçme kurulu, Basın ve Yayın Ge
nel Müdürlüğünün çağırışı ile bu kanunun ya
yımı tarihinden başlıyarak en geç on beş gün 
içinde Ankara'da toplanıp üç temsilci seçerler. 

BAŞKAN — özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — 1960 Ekim ayında 

ortalama tiraj demek uygun olur. Ekim ayında 
trajı bir hayli değişebilir. Ortalama trajı der
sek daha uygun olur. 

YILDIZ AHMET — Zaten öyle tesbit ediyo
ruz. 

ÇELEBİ EMANULLAH — 1960 Ekim ayı- , 
nm ortalama trajı diyoruz. 

BAŞKAN -— Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Ankara Basın Teşekkülleri Yönetim ku
rulları bir arada delege seçme kurulu halinde 
toplanarak üç, istanbul Basın teşekkülleri beş 
ve izmir Basın teşekkülleri üç temsilci seçerler. 

BAŞKAN — (b) fıkrası hakkında, Suphi Ka
raman. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, ben bir şey 
öğrenmek istiyorum. 

Ankara Basın Teşekkülleri Yönetim Kurulu 
deniyor, burada. Bunlar kaç kişi? Hangi der
neklerdir bunlar? 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Basın Yönetim 
Kurulu, Gazeteciler Derneği ve bir de sendika
dır. Bunların üye sayılan belirtilmiştir. Seçim 
tarzını kendilerine bırakıyoruz. Üç kişi toplana
caklar ve* seçeceklerdir. 

KARAMAN SUPHl — Tavzih edilsin daha 
faydalı olur. 

BAŞKAN — Fıkrayı kabul edenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

C) Çalıştıkları gazete ve derneğin sürümü
ne olursa olsun Basın hürriyeti ve demokratik 
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nizam uğrunda mücadeleleri yüzünden takibata 
uğradıkları bu kanunun yayımı tarihinden sonra 
bir hafta içinde Basın Şeref Divanı tarafından 
tesbit edilen gazeteler a ve b fıkralarında belirti
len temsilci seçme kurullarının tabiî üyesidirler. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bunu tesbit 
ettikten sonra Sezai Beye bir dilekçe geldi. Bü
lent Ecevit ve diğer gazetecilerden. Tatbikatta 
zorluk çıkacaktır, mahzur yok ise çıkarın dediler. 
Basın Şeref Divanı nasıl belge verecek, kimlere 
verecek, nasıl takibat yapacak, bu karışıklıklara 
sebebolur çıkarsa iyi olur dediler. Biz bu hususta 
bir karar alamadık. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben komisyonda da 
bu* fıkranın aleyhinde idim. Kaldırılmasını iste
dim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Çünkü Sıddık 
Sami Onar sürüklendi, subaylar hapse girdi, ço-
luğu çocuğu perişan oldu. öğrenciler bacakları
nı kaybettiler. Biz bu uğurda mücadele etmiş di
ğer kuvvetlere bu imtiyazı tanımıyoruz da bası
na niçin tanıyoruz? Tatbikatta bir hayli güçlük
ler de doğuracaktır. Bu fıkranın kaldırılmasını 
teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Mehmet Beyin verdiği 
misaller karşısında insan kendisine hak veriyor
sa da, basın, hürriyet mücadelesinde en büyük çi
leyi çekmiş ve diğer kuvvetler onun arkasından 
gelmiştir. Sonra bu fıkra traj meselesi oluyor. Ka
bul edilirse Anadolu gazetecilerini de içine alacak
tır. Ben fıkranın kabul edilmesi taraftarıyım. 

KUYTAK FİKRET — Trajı binden aşağı 
olan gazete beslenmeden tutunabilir mi? Bunlar 
nasıl hürriyet kahramanı olur? 

YILDIZ AHMET — Normal tesisleri olur
sa tutunamaz. Fakat bunlar bir kâğıt halinde çı
karırlar, 600 tane de çıkarmak suretiyle tutuna-
biliyorlar. Bir kâğıttan ibarettir. 

BAŞKAN — Durum anlaşılmıştır. Bu fıkra
nın kaldırılmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu fıkra çıkarılmıştır. 

8. öğretmen teşekkülleri temsilcileri 
MADDE 9. — öğretmen teşekküllerinden ge

lecek temsilciler aşağıdaki usule göre seçilir : 
a) Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fede

rasyonu Yönetim Kurulu ile bu federasyona bağ
lı birlik ve derneklerin yönetim kurullarınca se
çilecek birer delegeden kurulan «temsilci seçme 
kurulu» federasyon başkanlığının çağrısı ile An-
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kara'da toplanarak, biri ilköğretim, biri ortaöğ- I 
retim, biri meslekî ve tekniköğretim, biri üni
versiteler dışındaki yükseköğretim kurulları 
mensupları arasından olmak üzere dört temsilci 
seçer. 

b) Türkiye -Köy öğretmenleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu ile bu Federasyona bağlı birlik 
ve derneklerin yönetim kurumlarınca seçilecek 
birer delegeden kurulan Temsilci Seçme Kurulu, 
Federasyon Başkanlığı çağrısı ile İzmir'de top
lanarak 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 çağ
rısı ile İstanbul'da toplanarak bir temsilci seçer. 

Temsilci seçme kurulları bu kanunun yayı
mından başlıyarak en geç onbeş gün içinde top
lanıp seçimleri yaparlar. 

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

9. Gençlik teşekkülleri 
MADDE 10. — Türkiye Millî Talebe Fede

rasyonu, Millî Türk Talebe Birliği ve Türkiye 
Miilî Gençlik Teşkilâtı genel kongreleri eşit, sa
yıda kongre üyeleri ile İstanbul'da yapacakları 
müşterek bir toplantıda Türk Gençliği adına al
tı temsilci seçerler. I 

Bu temsilciler, üniversite asistanları, üniver
site ve yüksek okullar mezunları veya yukarıda 
adları yazılı teşekküllerin öğrenci üyeleri arasın
dan seçilir. 

Seçimler bu kanunun yayımı tarihinden baş
lıyarak en geç onbeş gün içinde yapılır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu madde ye
niden tertiplenecek. 

ATAKLI MUCİP — Bir cümle ile tanzim 
edelim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, şayet 
bu kanunun içerisine bir şahsın ismi konursa bu 
reaksiyon uyandırır. Gençlik teşekkülleri tem
silcisi, gençlik kurulları namına, Millî Birlik Ko
mitesinin kontenjanından seçilecektir dersek, 
bir üye daha olur ki, aded sekiz ise bu suretle do
kuz olur. 

AKSOYOtiLU REFET — Aleyhinde konuşa
cağım, I 

n 
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Tesbit ettik şahsan gelecektir diye karar ver

dik. Bunu açıkça ifade etmek lâzımdır. Millî 
Birlik Komitesi Gençlik Temsilcisi olarak Hüse
yin Onur; seçilecektir dedik. Böyle karar aldık. 

ÖZGÜNEŞ MEHjHET — Adı yazılmıyacaık-
sa, kimin adı yazılacak falan yazılacaktır diye
lim. Bu (mücadelede bacağını kaybetmiş olan bu 
kimse gençliğin temsilcisi olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşların teklifi; kanunda 
ismin geçmesi ve şeref üyesi sayılacak kimsenin 
Meclise gelmesidir. Bu arkadaşın Millî Birlik 
Komitesince seçilmesi istenilmektedir» 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şeref üyesi ola
rak yazılamaz, zira şeref üyesi fahrî olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müsaade eder 
misiniz? İşi Yediler Komisyonuna havale etti
niz; o da sizler gibi akşam gitti, sabah geldi. 
Tanzim etmek için zaıman kalmadı. Biraz onlar, 
biraz da siz biliniz, dedim. Arkadaşlar okuma
mışlar bile. Lütfen zaman bırakın, madde nasıl 
yazılacak? Bir kere isim buraya girebilir mi? 
Teknik bakımdan mahzuru var mı, yok mu, bun
ları tetfifeik edelim. Bu kadar acele etaıiyelim. 

O'KAN SEZAİ — Meselâ, «Millî Birlik Ko
mitesi tarafından seçilmiştir» denemez. Ancak 
Millî Birlik Komitesi kontenjanına alınabilir. 
Veya «Temsilci olarak kabul edilmiştir.» dene
bilir. Onun için Karavelioğlu'nun dediği gibi, 
müsaade edin bu hususu tetkik edelim. 

KOKSAL OSMAN — Burada, «Millî Birlik 
Komitesi tarafından seçilecektir.» denebilir. Ka
nun çıktıktan sonra da bu arkadaş seçilir. 

MADANOĞLU CEMAL — Şimdi her ne for
mül bulunursa bulunsun, Millî Birlik Komitesi 
kontenjanı içinden verilmesi doğru değildir. 

Şimdi Millî Birlik Komitesinin seçme hakkı 
ise, seçime hakkı kontenjanının içinde mevcutur. 
Eğer bu bir secimse gençlik teşekkülleri tarafın
dan yapılması lâzımdır. Bir gün evvel alınmış 
olan karar usulsüzdür. 

BAŞKAN — Müracaat edildi ve kabul edildi. 
Eğer değişmesini istiyorsanız beş kişi imzalı bir 
takrir verin, tekrar görüşelim. 

ATAKLI MUCİP — Oya konmasını' istiyo
rum. 

MADANOĞLU CEMAL — Bu kanunu ya
parken Millî. Birlik Komitesinin seçeceği diyo
ruz. Üniversiteleri fiilen temsil edecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ö zaman tâyin 
olur. 
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MADANOĞLU CEMAL — Bir kişinin ehem

miyeti yoktur. 
KAPLAN KADRİ — Prensibolarak böyle 

bir şey İfade edilemez. Müsaade buyurun, düşü
nelim. Acele etmiyelim. 

BAŞKAN — Bir teklif var okuyorum. «Genç
lik teşekküllerini temsil' etmek üzere Hüseyin 
Onur temsilci olarak seçilmiştir.» diye. Bu teklif 
üzerinde konuşmak istiyen var mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Benim de bir teklifim var. 
«Türk gençliği adına, Temsilciler Meclisine 

üye olarak, hürriyet ve demokrasi nizamı uğra
na bir bacağını kaybetmiş olan Hüseyin Onur 
temsilci olarak seçilmiştir» şeklinde, kanun met
nine korumasını istiyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Seçim Kanunu 
yapıyoruz, onun üzerinde konuşalım. Tâyin lis
tesi üzerinde konuşmuyoruz. 

BAŞKAN — Millî Birlik Komitesi .seçebilir. 
18 kişi vardı, bir de onu seçer, on dokuz olur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Müzakere açılma
sına karar vermediniz. Komisyon maddeyi ince
lesin, bu maddeyi geçelim^ 

BAŞKAN — Maddenin komisyona verilmesi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

10. Barolar Temsilcileri 
MADDE 11. — Barolardan gelecek temsilci

ler aşağıdaki usule göre seçilir. 
a) Bu kanunun yaımı tarihinden başlıyarak 

en geç yedi gün içinde, bütün baro genel kurul
ları baro başkanlıklarının çağrısı ile toplanarak 
Temsilci seçme Kuruluna gönderecekleri dele
geleri seçerler. 

Kayıtlı üye sayısı elliye kadar olanlardan bir, 
elli birden 100 e kadar olanlardan iki, 100 den 
fazla üyesi olan barolardan ayrıca her 100 üye 
için birer delege seçilir. 

100 den aşağı kesirler 100 sayılır. 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza sunuyoruım. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) 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 seçer. 

O'KAN SEZAİ — Şimdi, 7 1er Komisyonu
nun görüşünü benim arz edeceğim nottan öğre-

.1960 O : 1 
ileceksiniz : Üyesi 100 e kadar olan barolardan 
2, 101 den 300 e kadar olan barolardan her 100 
üye için ayrıca 1; 301 den 900 e kadar olan ba
rolardan her 300 için ayrıca 1; 901 den fazla 
olan barolardan her 500 üye için ayrıca 1 üye se
çilir. 

Esbabı mueibesini dün arz etmiştik. 
ÇELEBİ EMANULLAH — 50 ye kadar olan

larda bir. 
OTCAN SEZAİ — Bunlar normal. 
ÇELEBİ EMANULLAH — 51 den 100 e ka

dar olanlar iki, 101 den 300 e kadar olan baro
lardan her 100 için ayrıca bir, 301 den 900 e ka
dar olan barelardan her 300 için ayrıca bir, 901 

"den daha fazla üyesi olan barolar 901 den son
raki her 500 üye için bir delege seçilir şeklinde 
idi. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu baro konten

janları 6 olduğuna göre İstanbul. Ankara ve İz
mir barolarından kaçar kişi gelebilecektir'? 

KARAMAN SUPHİ — Muhtelif maddeler
de ifade edilen seçim tarzlarına göre, bütün te
şekküllerden Temsilciler Meclisine hep Batı
dan üye gelecektir. Zira her türlü teşekkül üs
tünlüğü Batıdadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Nüfus üstün
lüğü de Batıdadır. 

KARAMAN SUPHİ — Bu seçim tarzı ile 
Samsun hattının Doğusundan, il temsilcilerin
den başka temsilci gelemiiyecektir. Bu mahzur
ludur. Bunu bertaraf edecek bir sistem bulmak 
lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Nüfus da Batıda top
lanmıştır. Oy sistemine başvursak bile Batıdan 
daha fazla gelecektir. 

KARAMAN SUPHİ — Hepsi Batıdan gele
cektir. Bütün maddelerde kontenjan verdik. 
Burada da bir kontenjan verebiliriz. Samsun 
hattının Doğusundan şu kaçlar, Batısından şu 
kadar gelecek, diyebiliriz. Bunlar falan yerde 
toplanır, üyelerini seçerler. Böyle bir formül 
bulalım. 

O'KAN SEZAİ — İstanbul 50 kadar, İzmir 
20, Ankara 20 - 25 olacak zannederim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Suphi Karaman 
arkadaşımız belki söylediklerinde haklı olabi
lir. Bu tasarı elimize geldikten bugüne kadar 
bir hayli zaman geçmiştir. Bu Kurucu Meclis 
tasarısını hazırlamak üzere 7 leri memur ettik, 
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Arkadaşımız o zamandan bugüne kadar bir tek-
Hfle gelebilirdi. 

KAPLAN KADRİ — il temsilcileri, deyince 
normal, parti temsilcileri deyince, normal. Yar
gı organlarına itiraz yok. Basın deyince itiraz 
yok. öğretmen teşekkülleri deyince itiraz yok. 
Dernekler deyince itiraz yok. Ya nedir? Köy 
meselesi deyince bütün delege geliyor. Başka 
ne kalıyor, ortada? Tekerrür edeceği de pek 
zayıf bir ihtimaldir. 

, BAŞKAN — Sezai Beyin okuduğu teklif 
sökünde fıkrayı oyunuza arz ediyorum; 

ÖZGÜNE ŞMEHMET — 100.den aşağı ve 
50 den yukarı kesirler 100 sayılır, demek daha 
doğrudur. 

BAŞKAN — O halde !bu şekilde oyunuza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

!})) Kanunun yayımı tarihinden bağlıyarak 
en geç 15 gün içinde Adalet Bakanlığının çağ
rısı üzerine Temsilci Seçme Kurulu Kayseri'de 
toplanarak Temsilciler Meclisine katılacak altı 
temsilci seçer. 

BAŞKAN — Söz istiyenL. Yok. Oyunuza 
sunuyorum : KaJbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul şdSlmiştir. 

MADDE 12. — işçi sendikalarından gelecek 
temsilciler; 

Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu ve İcra heyetleriyle bu kanu
nun yayımı tarihinde mevcut bütün işçi fede
rasyonları ve işçi birlikleri yönetim kurulları 
ve dera heyetlerinin bir araya gelmesi suretiyle 
teşekkül eden Temsilci Kurulu tarafından seçi
lecek 6 temsilciden ibarettir. 

BAŞIÇAN — Fıkra hakkında söz istiyenf... 
k lPHİ KARAMAN — Bir sehiv var bu 

«Temsilci kurulu» değil «Temsilci seçme kuru
lu parafından» olacaktır. 

BAŞKAN — Bu tashiililc fıkrayı kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir, ikinci fık
rayı okuyoruz. 

Bu 'kural, Konfederasyon Başkanlığı tara
fından yapılacak çağrı üzerine bu kıiıunun ya
yımı tarihinden sonra en geç on beş gün içinde 
îstanJbuPda toplanarak temsilcileri seçer. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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12. Tarım temsilcileri 

MADDE 13. — Ziraâtçilerden gelecek tem
silcilerin seçilmesi için her il merkezinden : 

a) O ilin ziraat odası yönetim kurulun
dan, 

b) O ile bağlı ilçelerin ziraat odaları yö
netim kurullarınca seçilecek ikişer delegeden 

c) İl çevresi içindeki tarım kredi koopera
tifleri, taı*ım satış kooperatifleri ve pancar eki
cileri istihsal kooperatifleri yönetim kurulla
rınca seçilecek birer delegeden, kurulan bir de
lege seçme kurulu bu kanunun yayımı tarihin-
den başlıyarak en geç yedi gün içinde topla
nır. 

Bu delege seçme kurulları- nüfusu 500 000 
ne kadar olan illerden bir, nüfusu 500 000 den 
fazla olanlardan iki delege seçerler. Tarım Ba
kanlığının çağrısı üzerine bu kanunun yayımı 
tarihinden başlıyarak en geç on beş gün için
de Konya'da toplanacak olan Temsilci Seçme 
Kuruluna gönderirler. 

Temsilci Seçme Kurulu, Temsilciler Mecli
sine katılacak altı temsilci seçer. 

ERSÜ VEHBİ — Birinci fıkranın sonun
da bir rakam olması lâzım mıdır, değil mi
dir? 

ATAKLI MUCİP — Dikkat ederseniz, (b) 
fıkrasında ilâve etmektedir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Aynen iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim ? 
O'KAN SEZAİ — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
O'KAN SEZAl — Ersü arkadaşımızın üze

rinde durdukları husus doğrudur. (A) ve (B) 
birleşmiş (B) nin sonunda bağlanmış. Bunun 
tasrih edilmesi Jâzımdır. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, 13 ncü madde
nin (b) fıkrasında (O ile bağlı ilçelerin ziraat 
odaları yönetim kurullarınca seçilecek ikişer 
delegeden) denilmektedir. Binaenaleyh, o ilin 
ziraat odasının yönetim kurulunun tam olması 
gerek. Onun için yeteri kadar olsun efendim. 
Ondan 2, ondan 2 olmuyor, il için 4 olacaksa 8 
kişiden ibarettir. Halbuki, ilçelerden gelecek 
ikişer kişi deniyor. Ziraat odasından iki ve sa
tır başında iki görüyoruz ki, ilçelerden gelecek 
2, tarım satış kooperatifleri, pancar ekicileri is
tihsal kooperatiflerince seçilecek birer kişi olu
yor tutar. 
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KARAMAN SUPHİ — Efendim, o il ziraat | 

odası durulu İle dersek daha iyi oluyor kanaa- I 
timce. I 

O'KAN SEZAİ — Efendim, malûm olduğu 
üzere; ilde toplanacak olan delegeler, o 1 
ilde toplanacak ziraat odası delegelerini I 
seçeceklerdir. Burada Sami Beyin izah et- I 
tiği şekil kabul edilirse o zaman ilin zi- I 
raat odası yönetim kurulu gibi ilçelerin de yö- I 
aetim kurulları alınınca büyük bir kalabalık ha- I 
sil olur. Bu sebeple ilin ziraat odasi yönetim I 
kurulunu alıyor ve ilçeler ziraat odalarından I 
ikişer kişi diyoruz. Eğer il re ilçe ziraat oda- I 
lan delegelerinin miktarlarının aynı olmasını I 
istiyorsanız biraz evvel arz ettiğim gibi (a) I 
fıkrasının sonuna da (2) ilâve ederek hepisini J 
bir müsavi adedde birleştirmiş oluruz. I 

KAPLAN KADRİ — Tarım teşkilâtı ola
rak, buraya tarım kredi kooperatifleri, tarım I 
satış kooperatifleri ve pancar ekicileri koopera
tifleri giriyor ama bunların yapılan tetkiklerde I 
sonradan elimize geçen dokümanlar mevcuttur. 
Bunlara göre münferit kooperatifler bunun dı
şındadır. Meselâ Rize'de 300-500 üyesi olan bir 
kooperatifi iştirak ettiriyoruz da 19 000 üyeli 
münferit bir kooperatifi iştirak ettirmiyoruz. 
Teklifim şudur : Kredi Kooperatifleri, Satış 
kooperatifler;, pancar ekicileri, İstihsal koope
ratifleri içinde üyesi binden fazla olan, çiftçi 
birlik ve dernekleriyle münferit kooperatfler 
de delege gönderebilsinler. Meselâ, Samsun'daki { 
11 000 kişilik Tütün Ekicileri teşekkülü buraya . 
giremiyor. Rize'deki 19 900 üyeli çaycılar var. J 
Tütüncülerin 6 782 mevcutları var. Bilmiyorum 
arkadaşlar ne derler? Aynı bölge içinde, şu fık- i 
raya göre üye sayısı daha az olan girecek; onun 
yanında üyeleri çok daha fazla olan bir başka 
birlik giremiyecek buraya. I 

BAŞKAN — Efendim, başka teklif var mı? | 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, Kaplan arkada- I 

şımız teklifini kaleme alsın. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, hazır zaten, j 
Çiftçi birlikleri ve dernekleri ve diğer mün- i 

ferit kooperatifler, şeklinde efendim. I 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, böyle I 
dersek; bunların içinde söylenmiyenler yine iti
raz kapısı olarak mahkemeleri ve bizi bulacak
lardır. Bu itibarla münferit dernekler, koopera-
tifler deyimini çıkaralım efendim. i 
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KAPLAN KADRİ — Bir kere bu tarifindi, 

şmda kalan münferit kooperatifler vardır. Me
selâ 19 900 üyeli Çaycılar Kooperatifi... Eİğer 
buraya bir kayıt koymazsak bunlar açıkta ka
lacak seçime giremiyeceklerdir. Eğer bu tgibi 
münferit tarım teşekküllerinin buraya girmesi 
prensibolarak kabul edilirse, üye tahdidi koy* 
mak suretiyle bunların ehemmiyet arz edenle-, 
rini buraya sokmak mümkün olur. 

BAŞKAN — Evvelâ şunu arz edeyim, bir 
defa Kadri Kaplan'm son teklifinin buraya it
halini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu fıkra Kadri Bey tarafından maksadı 
kapsıyan bir şekilde kaleme alınacaktır. 

Şimdi 13 ncü maddenin a, b, c fıkralarını 
Kadri Beyin tadili ile birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMİ — Benim teklifim bunların 

ismen zikredilmesi yolundadır. Nasıl Pancar Ta
rım Kooperatifleri v.s. demişsek bunların da 
isimlerini zikredersek her hangi bir anlaşmaz
lığa mahal vermemiş oluruz. Zaten seçim süresi 
de kısadır. 

KAPLAN KADRİ — Üye sayısı zaten res
men tesbit edilerek bize intikal etmiştir. Yal
nız, üye sayısı 1 000 den fazla olsun dersek da
ha iyi olur. Bunu diğerlerine de teşmil edelim. 
öyle kooperatifler vardır ki 300 üyelidir. Diğer 
bâzıları ise 10 000 üyeye sahiptir. Esas olarak 
bin adedini alırsak mükemmel bir seçim tarzı 
olur. 

BAŞKAN — Bu hususta başka konuşmak 
istiyen var mı* Kadri Kaplan'm değiştirdiği şe
kilde 13 ncü maddenin a, b, e fıkralarını tek
rar oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

KÜOÜK SAMİ — Efendim, ismen zikrede
lim. 

BAŞKAN — Efendim, sonra yapılacak bu. 
Temsilciler seçme kurulu, .Temsilciler Mec

lisine katılacak altı temsilci seçer. 
Fıkra hakkında söz istiyen? Yok. 
Fıkrayı oya koyuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabu ledilmiştir efendim. 

İS. Esnaf temsilcileri 
MADDE 14. — Esnaf teşekküllerinden gele

cek temsilcileri seçmek üzere bu kanunun yayı
mı tarihinden başlıyarak en geç on beş gün için-
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de Ticaret Bakanlığının çağrısı ile Eskişehir'de 
bir Temsilci Seçme Kurulu toplan r. Bu kurula : 

a) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı 
Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 

b) Türkiye'deki bütün esnaf federasyonla
rının (Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
dâhil) yönetim kurullarınca seçilecek ikişer de
lege, * 

c) Türkiye'deki bütün esnaf birliklerinin 
yönetim kurullarınca seçilecek birer delege, 

d) î l merkezlerindeki Esnaf Kefalet koope
ratifleri Yönetim Kurullarınca seçilecek birer 
delege, 

e) Esnaf Kefalet kooperatifleri Birlik Ko
operatifi Yönetim Kurulunca seçilecek üç delege, 

f) Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim 
Kurulunca seçilecek üç delege, 

Katılır. 
Bu suretle kurulan Temsilci Seçme Kurulu, 

bu kanunun yayımı tarihinden bağlıyarak en geç 
on beş gün içinde altı temsilci seçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, il kurulun

dan değil, kurul olarak diyelim. Kurulundan 
denince karışıyor efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oya koyuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. Odalar temsilcileri 
MADDE 15. — Odalardan gelecek temsilci

ler; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Genel Kurulu tarafından seçilecek iki, 

Türk Tabibler Birliği büyük kongresi tara
fından seçilecek iki, 

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

Veteriner hekimleri büyük kongresi tarafın
dan seçilecek bir, 

Türk Eczacılar Birliği Genel Kurulu tara
fından seçilecek bir temsilciden ibarettir. 

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

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında 
söz istiyen?... 

KUYTAK FİKRET — Efendim, Sanayi ve 
Ticaret Odalarında temsil edilen üye say/sı 138 
bin. Mimar ve Mühendis Odalarının üye sayısı 

.1960 O : 1 
ise 12 bindir. Teklif ettim, Ticaret ve-Sanayi 
Odaları 3, Mimar Odaları ise bir olsun diye. 
Bunu arz ederim. 

* ÖZGÜR SELÂHATTİN — Benim te'kli'fim 
de Sezai Beyin teklifine uygun bir tekliftir. 
Gençlik teşekküllerinden 5 Mşilik bir konten
jan tasarrufumuz var bundan bir tanesini ti
caret odalarına vererek (3) yapabiliriz. Ama 
mimar 'odalarının (1) e indirilmesine" taraftar 
değilim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
AKSOYLU REFET — Teklife iştirak edi

yorum. Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Genel Kurulu tarafından seçilecek (3) 
deriz. Diğerleri aynen kalır ve bu artan mik
tar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Genel Kurulu tarafından seçilecek (2) yli bire 
indirerek telâfi ederiz, ye'kûn sabit kalır. 

BAŞKAN — Teklifi bu suretle reyinize arz 
edeceğim... 

Selâhattin Bey. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Benim teMifim, 

sanayi ve ticaret odalarının üçe çıkarılması 
şe'klindedir. Türk Mühendis ve Mimarları Oda
ları Birliği iki olarak kalsın. Bu üçe ilâveyi 
de gençlik teşekküllerinden aldığımız beş kon
tenjandan yapalım. 

KUYTAK FİKRET — İkinci maddedeki lis
teye bakarsak odalar birliği için 6 denmiştir. 

. Halbuki şimdi 8 deniyor. Bunu 8 e mi çıkara
lım? 
v KÜÇÜK SAMİ — 8 olarak kabul edilmiş 
olması gerekir. Çünkü bunların bilhassa iktisa
di mevzularda Ibüyük yardımları olacaktır. 

AKSOYÖĞLU REFET — Her halde topla
ma hatası olacak... 

BAŞKAN — Selâhattin Bey, teklifinizi tek
rarlar mısınız? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — (Odalardan ge
lecek temsilciler. Ticaret ve Sanayi ' Odaları, 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği Genel Kurulu tarafından se
çilecek 2, 

Türk Tabipler Birliği Büyük Ktangre'si ta
rafından seçilecek 2, 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
nin Genel Kurulu tarafından seçilecek 2, 

Veteıtiner Hekimleri Büyük Kongresi tara
fından seçilecek: 1, 
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Türk Eczacılar Birliği Genel Kurulu tara

fından seçilecek 1, temsilciden ibarettir. 

BAŞKAN — Bu teklifi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 

Sezai Beyin Refe't Beyle birlikte hazırladığı 
son değişikliğe göre maddeyi.. (Bir teklif daha 
vardı sesleri) 

Efendim, son değişik şekliyle maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, Mimar odala
rından bir noksan mı oldu? Ben bar fazla tek
l i f ediyordum 
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ATAKLI MUClP — Efendımy arkadaşımız 

dediler ki, ticaret odaları temsilcileri 3, diğer
leri 2 olsun. 

GÜRSOYTRAK S U P H İ — Efendim, müza
kereye öğleden sonra devam edilmesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaten vakit geldi. Bu 
teklifi oya koyacağım. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 14 te toplanılmak üzere, 
oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 11,55 

Î K Î N C Î OTURUM 
«? Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Ataklı Mucip. 

KÂTİPLER : Emanullah Çelebi, Selâhattin Özgür 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

1. — Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinden müza
kerelere devam ediyoruz. 

Evvelki oturum da bu madde üzerinde iki 
teklif vâki olmuştu. Teklifin birisi Eefet Ak-
soyoğlu. tarafından yapılmış; 15 nci maddenin bi
rinci fıkrasındaki ticaret odaları temsilcilerinin 
(2) den (3) e çıkarılmasını ve 3 ncü fıkradaki 
mühendis ve mimar odaları temsilcileri kontenjan 
mn da (2) den (1) e indirilmesini istemişti. 

ikinci teklif ise Selâhattin özgür tarafından 
yapılmış ticaret odalarının kontenjanının (3) e 
çıkarılmasını, mimar odalarının aynen kalmasını, 
çıkarılan bu miktarın gençlik teşekküllerinden 
tasarruf edilen 5. adetten alınmasını ileri sür
müştü. 

Evvelâ Refet Aksoyoğlu arkadaşımızın teklifi
ni oyunuza arz ediyorum Ticaret ve Sanayi odala
rı, Ticaret odaları, Sanayi odaları ve Ticaret Bor

saları Birliği Genel Kurulu tarafından seçilecek 
(2- yerine (3). Üçüncü fıkradaki Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliğinden iki yeı^ne bir 
olarak değiştirilmesi istenmektedir. 

KABAMAN SUPHİ — Efendim, evvelâ ra
kamlara dayanmak suretiyle komisyon izahat ver
sin. 

. BAŞKAN — Bu zaten komisyonun da teklifi 
idi. Onun için tekrar komisyona söz vermiyorum. 
Evvelâ aleyhinde konuşacak varsa o konuşsun, 
ondan sonra komisyona söz verebilirim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ben 
Türk Mühendis ve Mimarları Odaları Birliğimin 
bire indirilmesine taraftar, değilim. Çünkü bun
lar 12 000 den fazla bir kütleyi temsil etmekte
dirler. Bunların adetlerinin azaltılması bir reak
siyon yaratacaktır. Eski muhariplere ayrılan 
kontenjandan bir tanesini buraya vermek sure-
toyle bu mesele halledilsin, daha iyi olur. 
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ÖAŞKAN — Sezai Bey. | 
O'KAN SEZAÎ — Türk Mühendis ve Mimar 

Odıaları Birliği tarafından seçilecek temsilcinin 
illaki bire indirilmesi hakkında bir kanaate sahip I 
değilim. Yalnız, bu, Sanayi1 ve "Ticaret odaların
dan: gelecek olan temsilcilerin , sayısının artırıl
masının şart olduğu üzerinde temayül ve başvur
maları prensip olarak kabul etmiştik. Buna ihti
yaç yardır. Albay Tunçkanat'ın dediği gibi, 
şuradan buradan gösterilirse olur. Fakat, . artır
mak .gerek. Hattâ bunu dörde çıkarmak yerinde 
olur. Çünkü, gelecek olan bu temsilciler, ticaret, 
iktisat v« sanayi bakımından memleketimizin 
nabzını gayet iyi bilen kimseler,, elemanijar ola
caktır. Onun için burada sayının dörde çıkarıl- l 
ması Meclis çalışmaları için de çok büyük fayda- | 
lar sağlıyacaktır efendim. t 

BAŞKAN — Efendim, şu halde; 1 nci fıkrada 
bu sayıyı dörde çıkaralım. (Üç olsun sesleri). 

Bu 2 teklifi oya koyacağım. 
MADANOĞLU CEMAL — Efendim, 4 de az

dır. 
V KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Eski muharip
lere az değil ayrılan tutar. Fakat iktisadi mev
zuların konuşulduğu bir celsede en fazla salâ
hiyetle söz söyliyecek ve memleketin bu sahada
ki ihtiyaçlarını en iyi bilen insanlar olarak gel
sinler diyoruz. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki temsilci ade
dinin dört olarak kabulünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğinin Genel Kurulu tarafından seçilecek 
temsilci adedinin iki olması teklif ediliyor; bu 
teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim evvelce 
de teklif etmiştim, yine arz ediyorum, emekli I 
subaylardan ne kadar çok protesto mektubu alı- I 
yorsam ormancılardan da o kadar çok rica ve |> 
minnet mektubu alıyorum. Diyorlar ki; bir or- I 
'fryın dâvamız var, bizden de bir temsilci bulun- I 
sun, şu işi müdafaa edelim. Ben teklif ediyorum; l 
kararınızı rica ediyorum. I 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, zaten 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üye I 
gönderecek. Şayet muhakkak surette ormancı- | 
1 ardan da gelmesini istiyorsak bu kontenjanı I 
üçe çıkaralım. Ve bir parantez içinde bir tane- | 

m 
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sinin ormancılara aidolduğunu belirtelim. 

BAŞKAN — Kontenjanın üçe çıkarılmasını, 
yani Haydar Beyin teklifini o|nınuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmemiş, bun 
lara ait kontenjan bir olarak kalmıştır. 

Eski muharipler mevzuunda sözü Suphi Be
ye veriyqrum. 

GÜRŞOYTRAK SUPHİ — Bu bapta olan 
teşekküllerin isimleri Eski Muharipler Cemi
yeti, Harb Malûlleri Cemiyeti, Ordu Malûlleri 
Cemiyeti, EMİNSU Cemiyeti, Ressamlar Cemi
yeti olmak üzere ayrı ayrı belirttiğim şekilde
dir. Eski Muharipler Cemiyeti bu diğer saydık
larımı da temsil etmiyor. 36 vilâyet ve 37 il
çede teşkilâtı vardır. 26 000 küsur üyesi bulun
maktadır. 25 üyeli Genel Yönetim Kurulu var
dır. Ordu malûlleri ve harb malûllerinin tutafr 
çok değil, hattâ çok azdır efendim. Birincisi
nin 3 500, ikincisinin 6 600 kadardır. Kendi
leri daha evvel bir federasyon veya birlik ha
linde birleşmek için faaliyete geçmişler, fakat 
henüz tam mânasiyle bir anlaşmaya varamamış
lar. Ama, Eski Muhariplerin üzerinde durduğu, 
birlik halin&e birleşmek, toplanabilmek sade
dinde, burada verilen kontenjan nazarı itibara 
alınmıştır. Şimdi, bunu ikiye indiriyorsak, baş
ka türlü bir metin kaleme almak gerek. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlar için 20 
dendi. Fakat aslında bu 17 dir. 

GÜRŞOYTRAK SUPHİ — Efendim, Eski 
Muhariplerden gelecek olan temsilciler, bu ka
nunun yayımından 10 gün evvel, temsilciler se
çimine katılmak üzere bir delege seçerler. Seçi
len delegeler, aralarında toplanarak, üç tem
silci seçerler. Eski Muharipler Cemiyeti 3 tem
silci diyoruz. Harb ve Ordu Malûlleri Cemi
yeti birer temsilci seçerler. Şimdi 3 temsilciye 
indirdiğinizde ona göre bir ayarlama yapacağız. 

BAŞKAN — Biz bunu prensibolarak harb 
malûlleri olarak kabul etmiştik. Kontenjanı da 
şimdi 3 e inmiş oluyor. 

. TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlarımı
zın, 8 - 9 ay içinde bir delegeye ödiyeceğimiz 
miktarın 24 - 25 bin lira olacağını hesabetme-
lerini ve adedi fazlalaştırdıkea Hazineye bu 
miktar külfet tahmil edeceğimizi bilmelerini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz yoktur. Eski Muha
riplere 3 kontenjan kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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K A R A V E L İ ' O Ğ L U KÂMİL — Üç ilâve et

miştik değil mi? 
BAŞKAN — Hayır. 15 nci maddenin birin

ci fıkrası 4 olacak. Bir de ormancılar var, 3... 
KARAVELÎOĞLU KAMİL — 6 lık konten

jan 9 a çıktı değil mi, efendim? 
KUYTAK FİKRET — Evvelce 8 idi. Şimdi 

11 olmuştur. 
BAŞKAN — Evet, 11 olmuştur. 
Efendim, bu maddeyi kabul ettiniz, şimdi 

formüle edilmesi kaldı. Bu işi de Komisyona bı
rakıyoruz. 

KARAVELÎOĞLU KAMİL — 11 nci mad
denin nizami ismini yazdırır mısınız? 

MADANOĞLU CEMAL — Eski Muharipler 
ismi altında bütün asker arkadaşlar bir bayrak 
altında toplanmışlardır. Bu isim altındadırlar. 

Ayrıca, Gürsoytrak'm dikkatini çekerim; te
lefonla söylesinler, «Eminsu» dan falan girmesin 
buraya. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Sayın Başkan 
müsaade buyur ursa, redaksiyon için bir teklifi m 
var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ERS'Ü VEHBÎ — Efendim, bu iş oldukça 

düzgün, düzenli olmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî, arkadaş
larımız bunu göz önüne alırlar. 

15. Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 
temsilcileri 

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

a) Devlet Başkanı 10 Temsilciyi, 
b) Millî Birlik Komitesi 18 Temsilciyi, 
Temsilciler Meclisi üyeleğine seçerler. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen?.. Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

II - Seçimlerle ilgili hükümler 
1. Seçilme yeterliği 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi Üyeliğine, 
kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmı-
yan, ağır hapis cezası veya sahtecilik, dolan
dırıcılık, hileli iflâsı, hırsızlık, emniyeti suiis
timal, zimmet, irtikâp, rüşvet ve ihtilas suçla
rından hüküm giymemiş, temsilci seçilme tari-
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hinde 25 yaşını bitirmiş ve en az liso veya 
benzeri öğretim kurullarından diplomalı olan 
Türk vatandaşları seçilebilirler. 

BAŞKAN — Efendim, 17 nci maddenin bi
rinci fıkrası hakkında söz istiyen?.. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu madde 
Anayasada aynen vardır. Burada ayrıca ko* 
nuşmaya lüzum yoktur. Aynen oylanması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — 17 nci maddenin birinci fıkrar 
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşçi, esnaf ve tarım kurullarınca seçilen tem
silcilerin en az ilkokul mezunu olmaları şarttır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Anayasada bu 
mevzu konuşulurken, il temsilcilerinin seçil
mesinde köylü vatandaşların seçilmesini ka
bul ettiğimiz takdirde buraya köylü kelimesinin 
ilâvo edilmesi zaruretine işaret etmiştim.. -Şim
di Seçim Kanununda aynı noktaya golmiş bu
lunuyoruz. Buraya (Köylü) kelimesinin ilâve
sini ve karşısında da (ilkokul) kaydının kon-
masnıı teklif,-ederraı. 

KARAVŞLİOĞUJ KÂMİL — Bunun hu
kuki durumu şudur; Anayasaya k^ylü diye bir 
tasnif koymadık. Ancak 74 il temsilcisi "dedik. 
Şimdi bu temsilcilerin ilkokul seviyesine indiril
mesini kimsenin aklı almaz. Köylülerin,, söy
lenen esbabı mucibe ile, kalbini kazanmak ve
ya kolaylık sağlamak için onları da buraya 
dâhil etmek kabildir. Demeki ki, illerden gelecek 
olanlar köylü iseler ilkokul, değil iseler lise 
mezunu olacaklardır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu mad
denin şöyle olması lâzımdır (İşçi, esnaf ve 
Tarım Kooperatiflerinden seçilecek temsilcilerle 
il temsilcilerinin en az ilkokul mezunu olmaları 
şarttır.) 

AKSOYOĞLU REFET — Eğer bir köylü 
veya il temsilcileri tâbiri konacaksa bu lise me
zunu vasfım ortadan kaldırmak lâzımdır. Çün
kü Bakanlar Kurulu üyeleri zaten lise me
zunudurlar. Yargı organları, üniversite ve 
basın temsilcileri, barolar, ticaret ve sanayi oda
ları temsilcileri de aslında zaten lise mezunu
durlar... İl temsilcileri ilkokul mezunu olsun 
diyoruz. Bu teşekküllerden de lise mezunu ge
lebilir. Temsilciler Meclisine gelecek olanların 
en az ilkokul mezunu olmaları lâzımdır denebilir. 
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Fakat ben, eğer böyle denecekse, aleyhte bu
lunacağım; ilkokul deyimini koymıyalım efen
dim. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu, Ana
yasada 16 nçı maddedir. Orada, 3 ncü fıkrada 
aynen kabul edilmiştir. Binaenaleyh, bunun 
üzerinde .münakaşa yapmıyahm; diğer fıkrada 
müzakere yaparız. Köylü deyimi konursa başka-

BAŞKAN — Efendim, o zaman, SuphiBey ar
kadaşımız, dediler ki; köylü söz konusu olursa, bu
na temas edeceğim. Onun için bu müzakere edi
liyor efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendlim, bu 
takdirde, bu, Anayasaya aykırı olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Muhterem arka
daşlar, işçiye, esnafa, tarımcılara ilkokul şar
tını veriyorsunuz, köylü vatandaşa illâ lise me
zunu olacak, diye şart koyuyorsunuz. Madde 
böyle geçtiği takdirde buraya köylü vatandaş
lardan kimse gelemez. Nüfusumuzun % 70 inin 
Temsilciler Meclisi dışında kalmasına müsaade 
etmiiyeceğinize göre buraya Söyle r kelimesinin 
ve karşısında ilkokul mezunu olması şartının 
konmasını teklif ederim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, biz 
köylü temsilcilerinin gelmesini mi istiyoruz, 
yoksa seçime iştirak etmesini mıi istiyoruz. 

•Jlvvelâ bu hususun vuzuhlandırılması lâzım
dır. Her şeyden evvel, köylünün yapacağı bir 
«anayasa yoktur, bir seçim kanunu yoktur. Da
ha evvel de arz ettim. İşçi temsilcilerinin aley
hinde bulundum. Mademki, seçime katılmaları 
arzu ediliyor. Bu kanunun 4-ncü. maddesinde 
kendilerine hak verilmiştir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Zannediyorum ki, 
Suphi Beyle neticede aynı fikri müdafaa ediyo
ruz. Hakikatte köy delegesi vardır. Ve bunlar 
için bir tahdit yoktur. Burada iller temsilcileri 
kaydını koyarsak köylerden birkaç temsilci gel
mesi imkânını sağlamış oluruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, rea
lite şudur ki, köye lise yaptırmaya imkân yok
tur. Çünkü, bir köylü delikanlısı liseyi başka 
yerde okuduğu zaman bir daha köyüne dönmü
yor. ^ 

BAŞKAN — Suphi Bey. 
; GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, işçi es

naf ve. tarım kurulları tasnifi -Temsilciler Mec
lisi tasnif ine uygundur. Köy kelimesinin konul
masına ben de taraftarım, 
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BAŞKAN — Komisyondan Osman Koksal'a 

•söz veriyorum. 
KOKSAL OSMAN —- Efendim, keân sonu

ca varmak biraz güç. olacak. Köylü vatandaşlar 
delege gönderiyorlar. Bu Meclisin büyük bir 
vasfı kaliteli olmasıdır. Anayasa ve Seçim Ka
nunu yapılacak. Binaen aleyh, bu evsafta kimse
lerin gelmesi uygun olur, doğru olur, şahsi ka
naatim olarak. 

Bu bakımdan, burada köylü deyimi uygun 
olmaz, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, durum anlaşılmıştır. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, benim 

bil* teklifim olacak burada. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel de teklif 
yaptınız, Anayasa konusunda ki, kabul edilme
mişti. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, ilkokul 
deyimi üzerinde durmak istiyorum. 

ULAY SITKI — Ha ilkokul mezunu olmuş, 
ha olmamış. Demokrat Parti on seneden beri 
öyle siyasi adam yetiştirmiştir ki ; bugünün 
münevverini de okutur, seçim usullerini de öğ
retir. Halk Partili, Demokrat Partili köylü se
çim "usullerini hepimizden daha iyi bilir. 

BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBl — Bir sual soracağını; köy

lülere bir kontenjan verdiğimiz zaman delege
lerin miktarında bir değişiklik olacak mı, olmı-
yacak mı? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kontenjan yok. 
Bunlar zaten seçime iştirak ediyorlar. Fakat 
seçmenin şartları yok. Lise mezunu olması lâ
zım. Böyle bir tenakuz var. Biz bunu gidermek 
için çalışıyoruz. Arkadaşlarım diyor ki ; biz 
Anayasa yaptıracağız, hepsi bu Anayasayı ya
pabilecek insanlar olsun. İstirham ederim; biz 
bu evsafı haiz miyiz? Hanginiz hukuk mekte
bini bitirdiniz? Bütün milleti teşekkülleriyle, ka-
demeleriyle temsil edecek olan bu insanlar Ana
yasa ve Seçim Kanununu bazırlıyaca'klardır. Bi
naenaleyh bunlar eğitim işinden ayrı olarak se
çileceklerdir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Suphi Bey ar
kadaşımız hangimiz Hukuk Mektebi mezunuyuz? 
dediler. Ben bu fikre iştirak etmiyorum. Ana
yasa yapılacaktır, Seçim Kanunu yapılacaktır. 
Bunu yalnız üniversite mezunları yapacak değil-
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dir. Aralarında bir heyet seçecekler ve ona göre 
hazırlık yapacaklardır. 

KAPLAN KADRl — Bu kadar Dasit bir iş 
için münakaşa yapılmamasını rica ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Köylü vatan
daşlarımız da temsil edebilir. Faraza köylü olan 
Ahmet Yıldız arkadaşımız vilâyetinde bulunur
sa vilâyetinden seçilip buraya gelecektir. 

KOKSAL 0&MAN — Suphi Bey arkadaşımız 
ben Anayasa yapacak durumda değilim diyeceği 
yerde, biz Anayasa yapamıyaeağız dediler, tav
zih ederim. 

GÜRSOYTRAK SUPHl — Tekrar ediyorum. 
Hiçbirimiz anladığımız mânada teferruatı ile 
Anayasa hazırlıyacak durumda değiliz. 

Gelecek köylülerin yapacağını iddia etmiyo
rum. Nihayet onlar da, bizim yaptığımız gibi, 
Anayasaya dair ihtisas yapmış olanların bilgisin- j 
den istifade edeceklerdir. İşçi, esnaf, bu durum- j 
dadır. Askerler de bunun içindedir. Arkadaşla
rım gücenmesinler. Biz aklıselimimizden geçir
mek suretiyle kabul edeceğiz, onlar da öyle yapa- L 

caklardır. 
BAŞKAN — Küçük Sami. 
KÜÇÜK SAMÎ — Biz Kurucu Meclisin kül

türlü bir Meclis olmasını, kalitesinin yüksek ol
masını istiyoruz. Anayasanın, Seçim Kanunu
nun en iyi bir şekilde çıkmasını temin etmek is
tiyoruz. Bu teklif nazarı dikkate alınırsa, 278 e 
ne lüzum var? 15 kişi kâfi; 

Arkadaşlar, maddeyi tacizim edildiği şekilde 
kabul edelim. 

[BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var, 
oyunuza arz ediyorum. Kafbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi,.üç teklif var; 
1. iSuphi Beyin teklifi; köylülerin bu fıkra-' 

ya sokulması arzu edilmektedir. 
Bunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul edilmemiştir. 
'•2, özgüneş Beyin teklifi. 
«işçi, esnaf ve tarım kurullarınca seçilen 

temsilcilerle il temsilcileri en az ilkokul mezunu 
'olabilir.» . 

IBu teklifin aleyhinde konuşmak istiyen var 
mı? Buyurun. 

ERSÜ VEHBİ — Burada hakikaten kalitesi 
gayet yüksek bir Meclis toplamak istiyoruz. Son
ra kafbul edilecek Anayasaya da bir ışıktır bu. 
Meclis muhakkak bir geçim kapısı; bir siyaset ka-
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pisi değil, memlekete hizmet edecek insanların 
teşkil ettikleri bir topluluk olsun istiyoruz. Bu
nunla demek istemiyorum ki, memlekete hizmet 
edemezler. Hayır arkadaşlar. Şu muhakkak ki, 
derdimiz cehaletten doğuyor, durmadan daha 
büyük hamleler yapmak istiyoruz. î l temsilcileri
ne gitmek suretiyle işçi, tarım mevzularını mü
talâa edersek ilk tahsili orada göstermek imkânı
nı bulacağız. Binaenaleyh ana fikrimize aykırı
dır, bunun reddini istiyorum. 

KADRÎ KAPLAN — Efendim, bir noktanın 
tavzihi için konuşuyorum. Kaliteli bir Meclis top
lamak niyetindeyiz. Seçim şartları müsait ol
saydı bütün arkadaşlar genel oy seçimine gitmi-
yecekler mi idi? Bir Meclisin yaptığı bir Anaya
sanın hukuken kıymeti vardır, başka türlü müta
lâa etmek imkânı yoktur. 

ULAY SITKI — Arkadaşlar, daha evvel de 
söylemiştim. Köylülerimizin, bizim bilmediğimiz 
birtakım hususiyetleri vardır. Köyler tahsilsiz 
kimseyi hiçbir zaman göndermek istemez. Mut
laka tahsilli gönderir. Buraya böyle bir kayıt 
koymıyalım. Köylülerimizi gücendirmiş oluruz. 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte konuşuldu. 
özgüneş Mehmet'in teklifini kabul edenler... Et-
miy enler... 11 lehte, kabul edilmiştir. 

(Olabilir mi, olur mu, katî bir şey lâzım ses
leri.) 

(Anayasada kahul edilmemiştir, burada ka
bul edilmiştir, bu olur mu? Sesleri.) 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Muhterem Heye
tinizin verdiği karar gereğince, bu iki kanun da 
birer kere daha görüşülecektir, ikinci defa göz
den geçirilirken tereddütlü kısımları düzeltece
ğimizi daha başlangıçta söyledik, kararlaştırdık. 
Bu köylü vatandaşlarımızın seçim hakkı mevzu
unda karar altına almış bulunuyoruz. Bunu in-
kâ*r edecek arkadaş yok bizim içimizde. Bu köy
lü vatandaşlarımızın seçilmesi mevzuu da o za
man mevizııubahsolaııuştu. Fakat il temsilcileri
nin seçilmesi hususunda kesin bir anlaşmaya va
rılmadan evvel şimdilik bu teklifi müzakere et-
•miyelim bilâhara nazarı itibara alalım diye an
laşmaya varılmıştı. Bu yapılmıştır. Binaenaleyh 
aykırı bir şey yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Seçim sıhhatli olmamıştır. 
BAŞKAN — Olmuştur, efendim. 
Adayların," ifa ettikleri görev dolayısiyle se

çimden belli bir müddet önce bu görevden istifa 
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t İkinci teklif Sezai Bey ve arkadaşİarmni 
I verdiği tekliftir. Bunda kontenjan hususunda 
I deniyor ki ; Cumhuriyet Halk Partisi 49, Cum-
I huriyetçi Köylü Millet Partisi 25. Bu şekilde 
I düzeltilmesini reylerinize arz edeğim. Ancak 
I taundan önce, aleyhte ve lehte olmak üzere iki-
I şer arkadaşa söz vereceğim. 
I AKSOYOÖLU REF^T - Teklif sahibi ola-
I rak söz rica ediyorum. 
I İki partinin kontenjan durumunu tesbit 
I ederken dün bir formül aramıştık. Yapılan tek-
I lif Fikret Nartır'in teklifiydi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Nartır'in tek-
I lifi değildir bu. Ondan ilham alarak biz yap

tık. 
AKSOYOÖLU REFET — Komisyonun tek-

I lifinin formülü şu: 10 A + B 4- C. Burada bâzı 
I şehirlerin nüfusunun kasabalara nazaran 10 mis-
I li olduğu kabul edilmiş. Bir defa hiçbir vilâyet 
I merkezinin nüfusu kaza merkezlerinin nüfusu -
I nun on misli değildir. Bunun vasatisi alınırsa 
I üç veya dört olabilir. Haydi ben bunu gene on 
I olarak kabul edeyim; fakat hesapta riyazi bir 
I hata vardır. Çünkü elma ile armut beraber top-
I lanmıştır. İki faktör var; 
I 1. Aldıkları oy. 

2. Teşkilât. 
I Bir an için farz edelim ki ; iki partinin teş-
I kilâti 67 ilde ve 564 ilçede müsavidir. 

KARAVELİOÜLU KÂMİL — Usul bakı-
P m m d a n söz istiyorum. 
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etmelerini gerektiren veya Yasama Meclisi üye
liğinin bu kamu hizmeti ile birleşemiyeceğine 
veya bağdaşamıyacağına dair olan her türlü hü
kümler, bu kanunun uygulanmasında nazara 
alnım İz. 

BAŞKAN — Fıkrayı kaıbui edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 
Mayıs Devrimine kadar Anayasaya ve insan 
haklarına aykırı icraat ve siyaseti desteklemekte 
devam etmiş olanlar Temsilciler Meclisine üye 
seçilemezler. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bir 
çıkmazdayız. Esaslı ve salim bir karara varabil
mek için Anayasa kesinleştikten sonra diğerleri
ne geçilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — İhtilaflı olan madde nedir? Biri 
düzeltildi mi, diğeri de düzeltilir. 

Fıkrayı reylerinize arz 'ediyorum.. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

Şimdi 18 ııci maddeyi okutuyorum. 

2. llleiHİe secim işlerinde görevlendirilecek 
hâkimler. 

MADDE 18. — Bu kanunun yayımı tarihin
den başhyarak en geç iki gün içinde, her il ve 
ilçede en yüksek dereceli hâkim sıfatiyle o ilde
ki seçim işlerini denetlemek, il temsil od seçime 
kuruluna başkanlık etmek ve başka temsilci sec
ine kurullarına katılacak delegelerin seçimle
riyle ilgili uyuşımaızlıikları kesin karara bağla
makla görevli hâkimler Adalet Bakanlığınca tes
bit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

, ' K A R A İ | A N SUPHİ — Sabahleyin konten
jan mevzuunda bir karara varmıştık. Ekseriye
timiz mevcutken müsaade ederseniz şimdi bunu 
halledelim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu teklifini rey
lerinize arz 'ediyorum. Kabul edenler... Btmiyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

Baştkanlık Divanına 6 imzalı bir teklif veril
miştir. Bir de buna benzer diğer bir teklif var
dır. 

Birincisinde şöyle denilmektedir : Siyasi par
ti kontenjanlarından C. H. P. ye 50, C. K. M. P. 
ye 24; kontenjan tamnıması şeklindedir. Yeniden 
oylama yapılmasını teklif ediyorlar. 

BAŞKAN — Evet, 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu inceleme

ler yapıldı Komite 26 ve 48 üzerinde anlaştı. 
Şimdi tadil teklifi geldi. Bana kalırsa bunlar 
üzerinde konuşalım. 

AKSOYOĞLU REFET — Oradan çıkacak 
eferdim. Teşkilâtları müsavi olarak alalım, 
yüzde elli birine, yüzde elli de birine verelim. 
Müsavi olarak alsak dahi 51 tane C. H. P. sine 
düşer, 21 tane de C. K. M. Partisine düşer. Yu
varlak hesap olarak alırsak C. H. P. 50, C. K. M. 
P. sine de 24 kontenjan vermemiz icabeder. 

YILDIZ AHMET — Efendim, teklifin aley
hinde konuşmak istiyorum. Bu teklif ettiğiniz 
formülle yüzde yüz kesin olarak halletmeye im
kân yoktur. Partililerin temsil etme meselesi 
vardır. İkinci taraf kabul edecek, gönül huzu
ru ile buna katılacak bir nispetin de tesbitine 
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imkân olur. Arkasından ikinci bir teklif geliyor I 
fei, buna lüzum yoktur. 26 ve 48 iyi bir nispet- I 
tir. Bunun kabulünü arz ve teklif ederim. | 
' KUYTAK FİKRET-- ik i tarafın kabul ede
ceği. bir nispet arıyoruz. Acaba bu ne nispet
tir? 

YILDIZ AHMET — Bu nispeti iki tarafın 
ela kabul edeceğini tahmin ediyorum Bu tah- I 
min yan ayrıya doğru çıkabilir. I 
" O'KAN SEZAİ — Fikret Bey buyurdular 
ki, kabul edecekler mi? 

Biz partileri tatmin etmek mecburiyetinde I 
değiliz. Biz Türk Milleti ve halk efkârını tat
min etmek gayretindeyiz. Nispette isabet ne I 
kacW çok olursa, efkârı umumiye rakamları o 
-kadar çabuk benimser. Reaksiyon buna göre az 
olur. 

Biz, partilerin kabul edip etmiyeceklerini 
düşünmedik. Böyle bir tesir altında değiliz. 
.Mevcut nazariye ve reel faktörleri dikkate ala
rak, efkârı umumiyenin de görüşlerini dikkatte I. 
bulundurmak suretiyle huzurunuza geldik. 

Yalnız birkaç günden beri gazetelerde iki 
partiye verilen kontenjanlar üç katagori içinde 
açıklanmıştır. 

Gazetelerde Halk Partisine 48, Cumhuriyet- I 
ei Köylü Millet Partisine 26, 

Gene gazetelerde Halk Partisine 46. Cumhu- i 
riyetçi Köylü Millet Partisine 28, 

Dünkü hattâ bugünkü gazetelerde; Halk 
Partisine 50, Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti
sine 24. 

Biz ya toplantıyı gizli yapıyoruz veya açık 
yapıyoruz. O bakımdan bu fazla veya eksik bir 
şey ifade etmez. Onun için biz 7 •- 8 arkadaş bu 
kontenjanı Cumhuriyet Halk Partisi 49, Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi 25 olarak veril
mesini, izahına lüzum görmediğim, arkadaşları
mın takdir edeceği sebeplerden dolayı, bir ka- I 
naate vardık ve huzurunuza getirdik. Tasvib- I 
ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi 49, Cumhuri
yetçi Millet Köylü Partisi 25 olarak teklif edi
yorum. 

KUYTAK FİKRET.— Açıklama yapmam
da mecburiyet vardır. Lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşım bu mev

zuda partilerin hem fikir olduklarını, konten
jan mevzuunda hemfikir olduklarını beyan etti
ler. Bunu açıklamak için sordum. j 
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BAŞKAN — Efendim, iki teklif var, bun

lardan birisi; Refet Aksoyoğlu ve arkadaşları
nın teklifidir ki, C. H. P. sine 50, C. K. M. P 
sine de 24 kontenjan tanınması şeklindedir. Di
ğer bir tadil teklifinde de 23, 51 dir, gazete de 
çıkmıştır, deniyor. 

Bir üçüncü teklif de Sezai Beyin teklifidir 
ki, 49/25 dir. 

Şimdi, pirinci 24/50 teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Yedi kişi, 
kabul edilmemiştir. 

ikinci'teklif, Sezai Bey ve sekiz arkadaşının 
teklifidir ki, 49/25 şeklindedir/Yani C. H. P. 
sine 49 ve C. K. M. P. sine de 25 tanınması şek
lindedir. Kahul edenler... Etmiyenler... 12 ile 
kabul edilmiştir. Şu halde, kontenjan adec,. 
25/49 olarak düzeltilecektir. 

Ahmet Yıldız ve 6 arkadaşının bir teklifi 
var. 10 ncu maddjenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz diyorlar. 

Ancak arkadaşlar, isterseniz özıgüneş Meh
met'in de 'buna yakın bir teklifi var. Bunları 
komisyona verelim. Tetkik edip getirsinler. 

KÜÇÜK SAMİ — Usul hakkında baJhsedi-
len madde görüşülmüştür, ikinci turda arka
daşlarımız bu tekliflerini yenilesinler. 

BAŞKAN -—'Bu iki -teklifin ikinci turda 
konuşulmasını oyunuza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bilâ-
hara konuşulacaktır. 

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

•bildirilen zaman ve yerde toplantıya 'katılan 
üyelerle toplanarak gizli oy ve açık tasnif usu-
liyle delege seçimini yaparlar. Oylamada tef
sir edilmiş listeler kullanılamaz. Toplantı ve 
seçim için nisap da aranmaz. 

Oylama, başkanın tensdbedeceği yere konu
lacak sandığa tasnif heyeti huzurunda yoklama 
listesindeki sıraya göre mahkeme mylhürü ile 
mühürlü oy puSlalannm atılması suretiyle ya
pılır. 

Tasnif, oylama yerinde 'bulunanların huzıı-
rayle yapılır. 

Oylar sayılır. Fazlası, okunmayanı, mühür
süz bağıda yazılanı ve teksir edilmiş olanı he-
saha katılmaz. 

Temsilci seçme kurulları, ilân edilen zaman
da ve yerde toplantıya katılan üyelerle nisap 
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aranmaksızın toplanarak gizli oyla Temsilcileri 
ve aynı sayıdaki yedeklerini seçerler. Mevcu
dun yarısından fazlasının oyunu alanlar, seçil
miş sayılırlar. • İlk oylamada, seçilme nisabının 
dolmaması sebebiyle yeter sayıda temsilci geçi
lemezse, doldurulamıyan yerler için ikinci defa 
oylama yapılır. îkinci 'oylamada bütün yerler 
dolmazsa, üçüncü oylamada en fazla oy alan
lar sıra ile seçilmiş sayılırlar. 

Tasnifte, asil olarak seçilenlerden sonra ge
lenler, sıra ile yedek temsilci olurlar Oy eşit
liği halinde, ad çekmeye başvurulur. 
... İl. temsilcisi seçme 'kurulu tasnif heyetleri, 

hâkimlerin başkanlığı altındaki toplantıya dâ
hil üyelerden gizli oyla seçilecek 4 er kişiden 
teşekkül eder. 

Seçim, sonuçları, toplantının başkanı ve tas
nif heyeti tarafından imzalanacak bir tutanak
la Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir ve seçi
lenlere de keyfiyeti bildirir bir tutanak verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu kanunun yayımı
nı takibeden iki gün içinde bir başkan ve altı 
üyeden kurulu olmak; üzere aşağıdaki tarzda 
seçilir: 

Yargitay Genel Kurulu, kendi üyeleri ara
sından gizli oyla altı kişi. 

Danıştay Genel Kurulu, kendi üyeleri .ara
sından gizli oyla Ibeş kişi seçer. 

Bunlar, gizli oy ve salt çoklukla araların
dan 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 dinlediniz. Söz isti-

yen yar mı ? 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Evet. 
ÖZG-ÜNEŞ MEHMET — Karavelioğlu, Ad

liye Vekâletinin bu mevzuda teksir edilmiş lis
teler kullanılmaz kaydını teklif ettiğini ifade 
etti.. Bilirsiniz bu, daha evvelki seçimlerde uzun 
münakaşa mevzuu olmuştu; acaba kalem tek
sir aleti mi, değil mi diye?..Ben yine o mevzua 
temas ©diyorum; meselâ; acaba bir kimse bir 
gece otursa yüz tane iki yüz tane kalemle pu
sula yazsa acaba bu teksir edilmiş sayılacak 
mı sayılmıyacak mı? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Adliye Ve
kâletine bu mevzuda vazife verdik; hazırlayıp 
getirdiler. Ben teksir meselesini gayet normal 
karşılıyorum. Yani biz istiyoruz ki on daktilo 
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ile yazılmış kâğıtlarla seçim bitmesin. Yazsın
lar adayları; zaten dört tanedir; atsınlar san
dığa. Bu mâkuldür; seçim emniyeti bakımından 
konulmuştur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, sorum 
cevaplandırılmadı. Daktilo ile teksir edilirse 
teksir sayılmaz deniliyor. El yazısı ile teksir 
eder ve dağıtırsa teksir sayılacak mıdır? 

KJJ>LAN KADRİ — Bu, önümüze gelen 
yeni bir iş olduğu için işin içine nüfuz edeme
dik. Hâdise Adliye Vekâletince yeni manzume 
ve mekanizma içinde mütalâa edilmiştir, öğret
menler, ziraatçılar, esnaf teşekkülleri diğer te
şekküller delegelerini seçeceklerdir. Bunlar 
için de mahkeme mühürü kullanılacaktır. Hâ
dise basite irca edilmektedir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Mahkeme mühüründen 
bahsediliyor; mühürlü kâğıt verilecek yazıp 
atacak, herkese bir kâğıt verildiğine göre faz
la sayılmasa gerektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Adalet Ba
kanlığının koymuş olduğu seçim usulüne işti
rak ediyoruz. Her ne kadar muhtelif teşekkül
lerin kendi aralarında; seçim usulleri varsa da, 
bu yapacağımız seçim tarzı onlarmkine uymı-
yor. Bunlar bir hâkim teminatı altında bir esa
sa bağlanmak için konmuştur. Şu halde, bunun 
bu şekilde hâkim teminatına bağlanması iyi 
olacaktır. Temsilciler Meclisine seçilecek bu 
üyelerin kanunilik vasıfları üzerinde şüphe bı-
rakmıyacaktır. 

YILDIZ AHMET — Seçmenlere verilen kâ
ğıtlar mühürlüdür. Şu halde teksir endişesi or
tadan kalkar, bu kayda da lüzum *yoktur. Mü
hürlü kâğıtlar'dağıtılacak, artık teksir düşünü
lemez. ' '•''''" • 

GÜRSOYTRAK SUPHİ,— Özgüneş'in tek
lifine katılıyorum. Umumi seçimde bu teksir 
meselesi hakikaten mühimdir. Mademki, bura
da bir' eksiklik görüldü. Teklife bunu ilâve ede
lim. Diyelim ki, «el ile yapılan çoğaltmalar da 
teksir sayılır.» bu suretle mesele halledilmiş 
olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Seçim mev
zuunda bilgisi gayrikâfi olan bir heyetin koy
duğu esaslar, bir teamül olamaz, kanaatinde
yim. Seçim hücresine giren seçmen, oradaki 
parti kâğıtlarından birisini alır, zarfa koyabi-
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lir. Ayrıca, dışardan getirdiği kâğıdı da koyabi
lir. Yahut, dışardan getirdiğini atabilir. Bunda 
ise hücrenin içinde kâğıdın birini alacak, dört 
namzet ismi yazacak ve sandığa atacak. Bunu 
hüküm altına almazsak; sonradan itirazları na
sıl karşılıyacaklar ? 

KAPLAN KADRİ — Köy deelgesi de acaba 
'buna göre mi seçileceîk ? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — ilde ve ilçe
deki seçimler "böyle olacaktır. Bu seçimler hâ
kimlerin başkanlığı altında olacaktır. Çünkü, 
itiraz olduğu takdirde hesap soracağız, hâkim
den. Veya karar verecek, neye göre karar ver
sin, adam? 

TUNÖKANAT HAYDAR — Usule mütaal-
lik konuşacağım. •• 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR .— Bu madde 

uzundur; bir defa daha okunsun. Teferruatını 
arkadaşlar daıha iyi anlamış olurlar. 

BAŞKAN — Tekrar maddeyi okuyoruz. 
(Madde 19 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Oylamada teksir edilmiş liste

ler kullanılmaz, ibaresinden sonra Suphi Beyin; 
kalemle yapılan teksirler dâhildir, şeklinde bir 
teklifi var. Bunun ilâvesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 

Toplantı ve seçim nisabı da aranmaz, diye 
bir hüküm koyduk. 19 ncu maddenin Adliye 
Vekâletinin teklifine uygun olarak kabul edil
mesini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirminci maddeye geçiyoruz : 

4. Adaylık 
MADDE 20. —Delege ve temsilci seçimle

rinde, önceden adaylık koyma mecburiyeti yok
tur. Seçime katılan herkes, kendisini veya baş
kalarını aday olarak gösterebilir. Adaylar, se
çimin yakılacağı yerde, uygun şekilde ilân olu
nur. 

Bir siyasi partiye kayıtlı olmak, adaylığa 
engel değildir. AncaJk, siyasi partiler, temsilci 
seçimlerine parti olarak katılamaz ve aday gös
teremezler. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Bakanlar Ku
rulunun teklifinin en kritik noktası budur. Bu
günkü gazetelerin Hükümetle Komite arasında 
ihtilâf var, diye yazı yazmalarına sebep budur. 
Bir siyasi partiye kayıtlı olmak bir mâna ifade 
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etmez. Arkadaşlar, bunu daba evvel ifade etmiş
lerdi. 

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

21 nci maddeyi Adalet Bakanlığının değiş
tirgesi ile birlikte okutuyorum : 

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

razlar, 24 saat içinde Temsilci Seçme Kurulu 
Başkanına yapılır ve derhal kesin karara bağ
lanır. itiraz, seçdme ıkatılanlar veya adaylar 
tafafmdan yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Adalet Bakanlığının yeniden kaleme aldığı 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'6. Temsilci seçimlerine itiraz 
MADDE 22. — Temsilci seçme kurullarınca 

yapılan seçim işlemleriyle ilgili itirazlar, itiraz 
edilen muamelenin cereyan ettiği tarihten baş-
lıyarak 24 saat içinde seçime katılanlar veya 
adaylar tarafından Yüksek ıSeçim Kuruluna 
veya bu kurula gönderilmek üzere makbuz Kar
şılığında mahallin en büyük mülkiye amirliğine 
yazı ile yapılır. Seçilme yeterliği ile ilgili itiraz
lar, seçim sonuçlarının belli olduğu tarihten 
başlıyarak on gün içinde Kurucu Meclis üyeleri 
tarafından da yapılabilir. 

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

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?... * 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, burada müddet 
10 gün konmuş. Bunun 1|5 güne çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

Azalar buraya gelecek. Beş günde yapılmış 
olan yolsuzlukları ortaya koyma, ihbar etme za
manı bırakalım. 

Beş gün uzatmak suretiyle bu kabil şikâyet
lerin daha çok sayıda yapılmasını sağlamak için 
on beş güne çıkarılmasını teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Onunla alâkası yok. 
ERSÜ VEHBİ — Belli olduğu tarihten baş

lıyarak on gün içinde Kurucu Meclis üyeleri ta
rafından yapılabilir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Ersü haklı
dır. Karar heyetindir. 
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BAŞKAN — Maddedeki on günün on beş gü

ne çıkarılması teklif edilmektedir. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci on gün on beş gün olarak kabul edil
miştir. 

Yeni düzeltme şekliyle maddeyi kabul eden
ler... Madde kabul edilmiştir. 

7. Ikî yerden seçilme 
Madde 23. — feir kinişe iki ayrı seçme ku

rulu tarafından Temsilciler Meclisi üyeliğine se
çildiği takdirde, üç gün içinde bunlardan birini 
tercih ederek keyfiyeti Yüksek Seçim Kuruluna 
bildirir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bo
şalan yer için yedek temsilcilerden en başta ge
leni çağırarak kendisine keyfiyeti bildiren bir 
tutanak verir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. Boşalan üyeliklere yedeklerin çağrılması 
Madde 24. — Temsilciler Meclisi üyeliğinde 

yemin merasimine kadar geçecek süre içeri-
,inde Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutana
ğın iptali, ölüm, istifa' ve temsilcilik sıfatının 
düşmesi gibi sebeplerden biriyle boşalma olursa, 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, boşalan yer için 
en başta gelen yedek üyeyi çağırarak kendisine 
Temsilciler Meclisi üyelik tutanağını verir. 

Bundun sonraki boşalmalar için yeni üye çağ
rılmaz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Sene içinde 
her hangi bir sebeple, ölüm veya her hangi bir 
sebeple ayrılmış olanların yerine yeniden se
çim yapılıyordu. Şimdi biz bunu istemiyoruz. 
Yemin merasimi bittikten sonra yerine adam gel
mesine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Bakanlar değişecek, dışardan 
bakan alınırsa buraya girmiyecek mi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL - - Girecektir 
efendim. 

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

Adalet Bakanlığının değiştirgesiyle birlikte 
okutuyorum. 

9. İzahname 
Madde" 25. — Adalet Bakanlığınca, bu ka

nunun seçimlerle ilgili hükümlerini açıklıyâtı 
bir izahname yayınlanır. 

Bu izahnâmeyi hazırlamak ve vuku bulacak 
istizanları, da cevaplandırmak üzere, Adalet 
Bakanlığınca bir Merkez Kurulu teşkil edilir. 

ERSÜ VEHBİ — Bunlara harcırah falan 
verilecek mil 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tabii alacak
lar. 

ERSÜ VEHBİ (Devamla) — İlgili şmbe ya
pamaz ımı? Bu işi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL - Kanunen iti
raza cevap vermesi şarttır. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi reylerinize ur/, 
ediyorum Adalet Bakanlığının değiştirdiği kısım
la beraber kabul edenler... Etmiyenler... Selâ-
hattin özgür, Mehmet özgüneş arkadaşlarımı
zın muhalefetleriyle kabul edilmiştir. 

10. Seçim masrafları 
Madde 26. — Seçime katılacakların seyahat 

masrafları dâhil olmak üzere bu kanuna ^öre 
yapılması gereken delege ve1 temsilci selimleri
nin gerektireceği bütün masraflar, Adalet Ba
kanlığı 1960 yılı bütçesinin seçim masrafları 
bölümünden ödenir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Burada seçim 
masraflarından bahsediliyor. Bir Adalet Bakan
lığının, İbir ilim hayetinin, bir de bizim ha
zırladığımız madde var. Ben evvelâ komisyo
nun teklifini okumak istiyorum. Biz sorduk, 
ne kadar masraf olur diye sorduk. 15 - 20 mil
yon dediler. 

Biz şunu düşünüyoruz. Bu bir hizmettir. 
Seçime katılacak delegenin masrafını, delegeyi 
gönderen teşekkül pekâlâ karşılıyabilir. Masraf 
koymıyalım, dedik. 

Şimdi de, Adalet Bakanlığının teklifini oku
yorum. •* 

3. Seçim masrafları 
.MADDE Öl. — Seçime katılacakların seyahat 

masrafları dâhil olmak üzere, bu kanuna göre 
yapılması gereken delege ve temsilci seçimleri
nin gerektireceği masraflar, Adalet Bakanlığı 
1960 yılı bütçesinin seçim masrafları bölümün-

• den ödenir. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu takdirde 

kurallara yok. Seçime iştirak eden halli iste
miyor. Yalnüz memurlara para isteniyor. Tafo-
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dir Yüksek Heyetinizindir. Ben şahsan hiçbir 
külfet tahmil edilmeden bu işin yapılmasını 
teklif ediyorum. .Memur, avukat kendisi ödesin. 
Hâkim; memur da vazifesini yapsın. Dört yıL-
da iki saat vazife yapacak. Onun için de öde
nek olmaz efçndim. 

ERSÜ VEHBÎ ~- Ben de hiçbir masraf ya
pılmamasını istiyorum. Geliş gidiş paralan 
tahminime göre çok tutacaktır. Üstelik Seçim 
Kurulu masrafları da ilâve edilirse daha da çofk 
artacaktır masraf. Bir burada; mahkemenin 
mühürlü kâğıdını vermek lâzımgeliyor. Buıgi-
tbi hususların Devlet Malzeme Ofisinden teinin 
edilerek diğer hususlarda hiçbir masraf ihtiyar 
edilmemesini teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bunların za
ruri masrafları için (koyduğumuz" töu paralar 
öteberi masraflarından ödenir demeliyiz. Fazla 
bir masraf ihtiyar etmemize lüzum yoktur. Se
bebi delege gönderecek olan teşkilâtların ken
di paraları vardır, bu paraları kendi teşkilât
lan için bol bol harcarlar. 

KÜÇÜK SAMİ — Adalet Bakanı arkadaşı
mızla dün görüştüm. Delegelere para ödenme
si teklifi ondan geldî. Çünkü bu paranın mik
tarı 15 - 20 milyon lira kadar tutar, delege 
Seçme Kurallarındaki, temsilci seçme Ikurulla-
rmdaki hâkimler şimdiye kadar yevmiyelerini 
almaktadırlar, bizim kırtasiye paramız kalma
mıştır, buna ihtiyaç vardır dediler. Bunu 
Yüksek Heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN — Karavelioğlu arkadaşımızın 
teklif ettiği gibi, hiçbir masraf vermiyelim. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — 23 neü madde kabul edil
di. Btina göre bir izahname hazırlanacak. Bu
nu Bakanlığın içindeki memurlar hazırlıyaeak. 
Buntin için aynca bir öd«nek vermiyelim. Bu
raya tasrih eden bir hüküm koyalım. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir ilçede 
hâkim yolksa, başka bir yere gönderilecekse, 
yol parası verilmiyecek mi! 

BAŞKAN — 26 ncı maddede boşluk mu ka
lacak? ' 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bir dakika, 
Hükümetin tifclifine bakayım. 

BAŞKAN — Hükümetin 61 nci maddesin
de. Madde 27 ye geçiyoruz. 
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11. Kenar yaşlıklar 

MADDE 27. — Bu kanunun maddeleri (ke
narındaki başlıklar, madde hükümlerinin özü
nü göstermek amaciyle konulmuş olup metne 
dâhil ^değildir. 

BAŞKAN — Spz istiyenler.. Yok. Kabul 
edenlei'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12. Yürürlük 
MADDE 28. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. • 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

13. Yürütme . 
MADDE 29. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
26 ncı madde hakkında, söz Karavelioğlu Kâ

mil 'indir. 
KARAyELlOĞLU KÂMİL — Seçim masraf

lar; Hükümet teklifinde yoktur. İzahnamede 
bırakılmıştır, AdMye Bakanlığı; seçim masraf
larını. herkes kendisi deruhte eder, demektedir. 
Mesele bitmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — Bu kanunu kısa za
manda yayınlanacak şekilde bitirelim. Anayasa
ya geçmeden evvel, Anayasanın redaksiyona göç
meden evvel bunu çıkaralım. 

O'KAN SEZAİ — Seçim Kanunu; Aînayasaya 
müstenittir. Anayasa kanunu çıkmadan, kanun
laşmadan bu kanunun çıkmasına hukuk bakımın
dan, tatbikat bakımından katiyen imkân yoktur. 
Anayasaya istinadettirdlmiştir. O çıkmadan bu 
çıkmaz. 

BAŞKAN — Şimdi 26 ncı maddeyi konuşalım. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — O halde ta

mamen çıktı. Adalet Bakanlığı Izahna/meye ya
zacaktır: «Delege masrafını ya kendisi karşılıya -
caktır ya da bağlı olduğu teşekkül karşılıyacak-
tırs» şeklinde izahnameye yazacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendini, buraya «Hiçbir 
ödenek verilmez» diye bir hüküm koymak lâzım
dır. Aksi halde ilerde kanunun boşluğundan isti
fade edörek Şûrayi Devlete dâva açarlar. Bir çok 
ihtilâflara yol açar. 

ATAKLI MUCİP — Ben de Vehbi Beyin fik
rine iştirak ediyorim. 

O'KAN SEZAİ — Şimdi şu veya bu fasıldan 
bir para ödenmemesi fikri kabul edildi. Vehbi 
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Beyin teklif ine de ihtiyaç var. Ama bunun söyle 
bir mahzuru da var: Hem demokratik yolla bu 
Meclisi kurmak istiyorsunuz hem de böyle bir 
madde ilo mali baraj koyuyorsunuz. Bu, bu Mec
lisin hüviyetine uygun üye seçilmesine:, mâni ol
mak iiçin baraj kuruyorsunuz gibi sui tefsirlere 
yol açabilir. Bir mevzu yaratabilir endişesin
deyim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, ben şöyle ka
tılacağım. II temsilcileri için buyurdu. Arkada
şımızın kanaatine ben de iştirak ediyorum. Fa
kat temsilciler muhtelif yerlerden geldiği için 
biır seçim masrafı verilmesine taraftarım. Mebus 
olarak gelse o zaman birşey ödemiye lüzum yok. 
Tüccarlar, basıncılar, esnaflar meselâ Ankara'-
daki bir toplantıya katılacak. Bunun içinde mas
rafları olacaktır. Bir ödenek verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, burada konuşulacak 
husus bir tashih yapalım mı, yapını yalım mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bizim koyduğu
muz hüküm ihtiyaçlardan ve, zaruretten doğmak
tadır. Sezai Bey arkadaşımın söylediği -gibi 'ha
kikaten arzu ederdik, kanunda köstekleyici bir 
madde bulunmasın. Fakat bugüne kadar olan tat
bikat bize gösterjmiştir ki, kanunlarda iğne deliği 
kadar olan boşluktan istifade edilmiş ve suiisti
mal yapılmıştır. Bütün hüsnüniyetimizle en de
mokratik şekilde hazırladık. Bu bir köstekleyici 
hüküm değildir. Bizim gibi idealist olarak dü-
şünısünenler, bizim gibi çalışacakdır. 

KAPLAN KADRİ — Madde koyarsak ken
disi öder diye olur. Bitlis'te Mr esnaf derneği 
vardır. Nereden ve nasıl gönderecek. Esnaf Bit
lis'ten buraya başkası 'için gelmez. 
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ERSÜ VEHBÎ — Dernekler temsilcileri, ken

di işlerini takip için gelirler, Ankara Palasta gün
de 150 lira öderler ve bu masrafların faturalarını 
alırlar; masraflarına yazarlar. 

Bunların da mensup oldukları dernekler bu 
masrafları kendilerine ödesin. Şalisi işleri için 
nasıl yapıyorlarsa, burada da yapsınlar. 

«JÜRSOYTRAK SUPHİ — Bundan evvelki 
seçimlerde adaylık için beşer bin lira ödediler 
beşer bin lira başlık verdiler. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin teklifini reyinize 
arz ediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Bu faslından para verilmez, 
diye tasrih edelim. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir tahdidin kanuna 
konmasını kabul edenlıer... (10), kabul etmiyen-
ler... (8), kabul edilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — Öğretmenler federas
yonu vardır, nereden verecek, ödenmesin deyince 
ödemez; Devlet bütçesinden. 

BAŞKAN — Bunu siz kaleme alacaksınız. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ormancılar 

mevzuunda bilgi vereceğim. Bir orman mühendisi 
getirttim, ondan bilgi aldım. Bunlar Türkiye 
Mimar ve MühendisLeri Birliğine dahilmiş. Sayı
ları 900 kadarmış. Daha bunlar gibi bu Birliğe 
bağlı 10 tane oda varmış. Biz ormancılara 1 tane 
kontenjan vermiştik. 10 tane oda olduğu halde 
hiçbirini almıyoruz. Ormancıları ayırıp, ormancı 
(1) tane diyoruz. Bu doğru, değil. Buna bir çare 
bulmak lâzım. 

BAŞKAN — Bu hususu Komisyona bıraka
lım. Hal çaresi bulsunlar. Toplantıya 15 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

» • • « » ı •<"• 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Ataklı Mucip 

KÂTİPLER : Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Kurucu 
Meclis tasarısının ikinci defa müzakeresine (baş
lıyoruz. • Müzakereler hususunda bir usul te'k-

' lif eden var mı? 
KARAMAN SUPHİ — Evvelce karar altın-ı 

alınmış olan hususlar hakkında yeniden bir de
ğiştirme teklifinde bulunulmamalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bir teklif var. Ka
rar altına alınmış hususlar hakkında yeniden 
bir tadil teklifi yapılmasın. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ana
yasa başından itibaren okunsun. Yalnız ihtilaf
lı maddeler üzerinde müzakere açılsın. Bunun 
dışında tahattur edilmesin. 

ERSÜ VEHBÎ — İkinci görüşmede usul 
prensibi olamaz. Başından başladım sonuna 'ka
dar gitsin. 

O'KAN SEZAİ — İkinci görüşme ile Ana
yasan- n kabul edilmesi veya edilmemesi takar
rür edecektir. Onun için başından sonuna ka
dar okunması teemmül edilemez, fıkra fıkra oy
lama yapılmasını teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Maddeler tam 
şeklini aldı. Prensip kararı aldığımız maddeler 
ortaya geldiğinde, okunsun dendiği zaman, mad
deler hazırlanmamış olabilir, bunun için pren
sip kararı şu idi denecektir. 

BAŞKAN — Prensibolarak; madde madds 
okuyacağız, ekseriyetle kabul edilmiş olanlar ko
nuşulmayacak, muallakta kalanlar üzerinde ko
nuşulacaktır. 

Bu müzakere şeklini kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bunları ve diğerlerini düşünmek için yeni 
verilen direktif ve esaslar dâhilinde yediler (ha
zırlasın dendi. 

KÜÇÜK SAMİ — Şimdi tamamen bu kalktı. 
Doğrudan doğruya burası hazırlıyacak. 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka-
nunlunun bâzı hükümlerinin, kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
12 Haziran 1930 tarihli ve 1 sayılı geçici Ka
nuna ek «Kurucu Meclis Teşkili» hakkında 

Kanun 

Birinci Bölüm 

Genel hükümler 

I. Kurucu Meclis 
MADDE 1. — Kurucu Meclis, Türk mille

tinin zulme karşı direnme 'hakkını kullanmak 
suretiyle onun adına harekete geçen Türk Silah
lı Kuvvetlerinin, meşruiyetini kaybetmiş olan. 
idareyi 27 Mayıs 1960 Millî İhtilaliyle devire
rek. meşru iktidarı emanet ettiği Milli Bir
lik Komitesi ile, Demokratik Hukuk Devleti
nin kurulması yolunda ve mevcut şartla-ra uy
gun olarak milletin en geniş mânasiyle temsili 
gayesini gözeten ve bu kanun hükümlerine göre 
kurulacak olan Temsilciler Meclisinden teşek
kül eder. 

Millî Birlik Komitesi, bu kanunun altında 
imzası bulunan başkan ve üyelerden kuruludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... İttifakla kanbul edil
miştir. 

II. Amaç 
MADDE 2. — Kurucu Meclis, Demokrasi 

ve Hu'kıık Devleti esaslarını gerçekleştirip te
minat altına alacak olan yeni Anayasa ile yeni 
Seçim Kanununu en kısa zamanda tamamlıya-
rak ea geç 29 Ekim' 1961 tarihinde iktidarı 
yeni seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisine 
devredineeye kadar yasama yetkisi ile yürüt
me organını denetleme yetkisini bu kanundaki 
esaslara göre kullanır. 
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Kurucu Meclisin kabul edeceği Anayasa, I 

ancak halkoyu ile tasvibedildikten sonra kesin-
leşir. 

KTJYTAK FİKRET -— Buradan son iki sa
tırın kalkmasına karar vermiştik. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Hayır, kalk
masına karar vermemiştik; intibak ettirecek
tik. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu ifadedeki 
«Kurucu Meclis» tâbirinden bütün Kurucu Mec
lisler anlaşılır. Ve her Kurucu Meclisin Ana
yasasının halkoyuna sunulacağı mânası çıkar. 
Bunu tasrih etme'k lâzımdır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bunun başına 
«ilk» kelimesi konursa Ahmet Beyin endişesi 
bertaraf olur. 

BAŞKAN — ilk Kurucu Meclis olamaz. İlk 
Temsilciler Meclisi olur. Temsilciler Meclisine 
aittir. 

YILDIZ AHMET — 38 nci maddeye göre 
Anayasa Devlet Başkanının tasdiki ile kesinle
şiyor. Bu Mecliste ise halkoyuna sunulur. Şu 
halde her iki Meclisten çıkan halkoyuna sunu
lur mânası çıkıyor. Her iki hususta da nasıl su
nulacağı bellidir. Bu her iki şekli de tadil ede
cek şekildir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ahmet Bey haklı
dır, Diğer meclislerde kabul edileceklerin na
sıl yürürlüğe gireceği bellidir. Bir fazlalık var, 
bu kalkmalıdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL —• Ahmet Bey 
kanaatimce haklı değildir. Anayasanın halkoyu
na sunulacağı cok büyük bir prensiptir. Arka- | 
smdan bu maddelerin kaldırılmasının mutlak 
olarak aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen var 
mı? 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, ilk madde
lerde böyle bir hüküm koymak, böyle bir şeyi 
dikkate almak; kanuna zaaf getirir. 

32 nci maddenin ikinci satırında, «Devlet 
Başkanı tarafından derhal yayınlanır» tâbirin- J 
den sonra «yürürlüğe girer» diyelim. Bu suretle 
bu 32 nci madde de olsun. 

ERSÜ VEHBİ — Anayasa iki şekilde kabul I 
ediliyor. Birincisi; tahdidedilen süre içinde 
halkoyuna sunulmak suretiyle, 38 nci maddede 
ise Anayasa halkoyu ile reddedildikten sonraki 
durumu belirtiyor. i 
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Anayasanın yürürlük tarih ve şekilleri ayrı 

ayrı olarak tesbit edilmektedir. Metinlerde ol
duğu gibi kalmasında mahzur yoktur. 

YILDIZ AHMET — Suphi arkadaşımızın fi-
kirlerine itiraz etmiyorum. Fakat metinler ara
sında tenakuz olmasın. 38 nci madde dersek, ta-
mamiyle ifade eder. ikinci maddenin ikinci 
fıkrası değil. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — ikinci mad
deyi bozamayız. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi olduğu gibi 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

III. Milletin temsilciliği 
MADDE 3. — Kurucu Meclis üyeleri, her 

hangi bir bölgenin, zümrenin veya kendilerini 
seçen kurum, kurul, makam ve mercilerin değil 
Türk Milletinin temsilcileridir. 

Kurucu Meclis üyeleri, kendilerini seçen ku
rum, kurul, makam ve merciler de dâhil olmak 
üzere, Meclisteki çalışmaları ve kullanacakları 
oylar bakımından hiçbir yerden emir veya di
rektif almazlar ve yalnız yeminlerine ve vic
danlarına bağlıdırlar. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 
Temsilciler Meclisi 

I. Temsilciler Meclisinin kuruluşu 
MADDE 4. — Temsilciler Meclisi, illerin ve 

aşağıda yazılı teşekküllerin Temsilciler Meclisi 
Seçim Kanununa göre seçilecek olan temsilcile
rinden kuruludur : 

a) Bakanlar Kurulu üyeleri, 
b) iller temsilcileri, 
c) Siyasi partiler temsilcileri, 
1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
2. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 
d) Diğer teşekküller ve kurumlar temsil

cileri : 
1. Yargı organları, 
2. Üniversite temsilcileri, 
3. Basın temsilcileri, 
4. öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 
5. Gençlik teşekkülleri temsilcileri, 
6. Barolar temsilcileri, 
7. işçi sendikaları temsilcileri, 
8. Tarım teşekkülleri temsilcileri, 
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9. Esnaf teşekkülleri temsilcileri, 

10. Odalar temsilcileri, 
e) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 

tarafından seçilecek temsilciler : 
1. Devlet Başkanı, 
2. Millî Birlik Komitesi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Burada ra
kamlar konmıyacak efendim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 3 
ncü maddeye bir «siyasi» kelimesi ilâvesini ilk 
müzakerede kabul etmiştik; şimdi unuttuk. 

BAŞKAN — Evet. Efendim, bu teklifi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. «Siyasi» kelimesi 3 ncü 
maddede yerine konacaktır. 

Bu maddeye Eski Muharipler Birliğinin ilâ
vesine karar verilmişti. Bir de sıranın alfabetik 
olması veya inkılâpta yapılan vazife ehemmiye
tine göre bir sıra usulü takibedilmesi fikirleri 
ileri sürülmüştü. Bu hususta konuşmak istiyen 
var mı? Buyurun Tunçkanat. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, daha 
evvel de belirtmiştim, önem derecelerine göre 
tasnif edilmesi biraz başka yollara sevk edebilir. 
Alfabetik sıraya dizilmesi doğrudur. 

KARAMAN SUPHÎ — Seçim meşruiyeti ba
kımından bu sıranın Bakanlar Kurulunun al
tında değil, arkasında olması lâzımdır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Madde 5 te te
şekküller temsilcileri dendi. Buraya bağlanmış 
hâlâ da değişmemiştir. En son görüşecektik. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Gençlik teşek
küllerini söyle bağlıyoruz. Gençlik teşekkülleri 
burada kalıyor. Seçim Kanununun 10 ncu mad
desinde ismini koyuyoruz. 

BARKAN — Alfabetik sıra mı olsun? 
O'KAN SEZAİ — Benim teklifim şu. (e) 

fıkrasında Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komi
tesince seçilecek temsilciler basa gelsin. Ondan 
sonra alfabetik sıra ile tanzim edilsin. 

KARAMAN SUPHİ — Eski Muharipleri en 
sona kovmıyalım. 

BAŞKAN — Alfabetik sıra olacaktır. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Tekrar bu genç

lik teşekkülleri üzerinde konuşacaktık. 

BAŞKAN — Benim aklımda kaldığına göre 
gençlik teşekkülleri hakkında karar vermiştik. 
Bir kişi temsil edecekti. 
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ÖZGÜR SELÂHATTİN — Basında yayın

landı. Gençlik teşekküllerinin gireceği söylenmiş 
vaziyettedir. Onur'un konması bir mâna ifade 
etmez. Plâtonik olur, gerçekle alâkası yoktur. 
Yaptığımız iş korkuttuğumuz kurbağaya deysin. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Sekiz arkadaşımız 
bir takrir vermişti. Bu takrir okunacak olursa 
meselö halledilmiş olur. 

O'KAN SEZAİ — Şimdi, zannediyorum ki, 
gerek özgür ve gerekse özgüneş ve diğer arka
daşların temayüllerine göre, Gençlik teşekkülle
rinin temsilcileri bulunacaktır. Şu veya bu şekil
de Seçim Kanununda açıklanacaktır. Muhakkak 
ki, Gençlik teşekkülleri temsilcileri kanunda yer 
•alacaktır. Onun, bunun için burada durmaya değ
mez zannediyorum. 

BAŞKAN — Teklif Seçim Kanununa aittir. 
KAPLAN KADRİ — Efendim bir teklifim 

var: «Gençlik teşekkülleri» yerine, «Gençlik tem
silcisi» tâbirinin konmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifi oya arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi tüm olarak oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. 

I I - Temsilciler Meclisi Üyeliği ile ilgili 
hükümler 

1. Komite Üyeliği ile bağdaşmazlık 
MADDE 5. — Millî Birlik Komitesi Üyeliği 

ile Temsilciler Meclisi üyeliği bir kişi üzerinde 
birleşemez. 

ERSÜ VEHBİ — Bir teklifim vardı. Genel 
hükümlere geçmesini teklif etmiştim, prensibola-
rak kabul edilmişti. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — «Bakanlar 
Kurulu üyeleri ve Millî Birlik Komitesi üyeleri 
hariç» diyerek de bu olabilir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kanun tekniği 
bakımından veciz bir maddedir. Hiçbir değişikliğe 
lüzum yoktur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Karavelioğlu'-
nun fikrine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin teklifini oya arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde olduğu gi
bi kabul edilmiştir. 
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Altıncı maddeye geçiyoruz. Birinci fıkra oku

nacaktır. 

2. Seçilme yeterliği 
MADDE 6. — Temsilciler Meclisi üyeliğine 

kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmı-
yan, ağır hapis cezası veya sahtecilik, dolandırı
cılık, hileli iflâs, hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, ihtilas suçlarından hü
küm giymemiş 25 yaşını bitirmiş ve en az lise 
veya benzeri öğretim kurumlarından diplomalı 
olan Türk vatandaşları seçilebilirler. 

BAŞKAN —- Bu madde mürtazaalı bir madde 
idi. Teklifler vardı. Bu teklifleri şimdi okuya
cağız. 

Birinci teklif kanunun 6 ncı maddesindeki 
yaş tahdidinin 25 ten 30 a çıkarılmasıdır. Yaş 
tahdidinin 30 a çıkarılmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — 27 olarak tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Kâmil Karavelioğlu'nun 27 ol
masına dair teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi kanunun 6 ncı maddesinde olduğu gi
bi yaş tahdidinin 25 olmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu madde üzerinde başka konuşmak istiyen 
var mı? 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — ti temsilcileri Se
çim Kanununa eklenmiştir. Buraya da eklenmesi
ni istiyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Burada ayrı
ca konulması lâzımdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — tşçi ve Tarım ku
rullarını seçecek temsilciler için taban ka'bul edi
yorsunuz da, il temsilcileri için niye olmuyor. * 
Sözcü arkadaşımız açıklasın. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Seçim Kanu
nu; buradan aldı bükümleri. 

MADANOĞLU CEMAL — îzah edin mesele
yi arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ayni mesele tekrar ortaya gel
di, oyunuza arz edeceğim. 

î l eınsilcilerinin dâhil edilmesini kabul eden
ler... 

AKSOYOĞLU REFET — îl temsilcilerinde 
lise mezunu vasfı aranmaktadır. 
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i25 yaşını bitirmiş insan ilkokul mezunu Türk 

vatandaşları seçilebilir diyelim, öbür fıkraya lü
zum kalmaz. 

O'KAN SEZAÎ — Realite budur ama, psi
kolojik bakımından böyle değildir. Mahzuru ön
lemek bakımından, gözden kaçan her hangi bir 
sektör de olabilir. Onun için olduğu gibi kalma
sını teklif ediyorum. 

KARAMAN SUPHÎ — Biri hariç öbürleri 
hepsi de lisenin üstünde insanları kavrıj^or. 

BAŞKAN — Suphi Beyin, «îl temsilcilerinin 
dâhil olmasını» mutazammın teklifini oya koyu
yorum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tarım, işçi ve Esnaf kurullarınca seçilen 
temsilcilerin en az ilkokul mezunu olmaları şart
tır. 

BAŞKAN — 2 nci fıkrayı olduğu gibi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Mehmet özgüneş, Suphi Gürsoytrak ve Emanul-
lalı Çelebi muhalefet etmişler ve ekseriyetle ka-

4ml edilmiştir. 
Faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 

Mayıs Devrimine kadar Anayasaya ve İnsan Hak
larına aykırı icraat ve siyaseti desteklemekte de
vam etmiş olanlar, Temsilciler Meclisine Üye se
çilemezler. 

MADANOĞLU CEMAL — Atatürk İnkılâp
ları aleyhinde olanlar için buraya bir hüküm ko
yacaktık. 

O'KAN SEZAÎ — Muhterem arkadaşlarım, 
hatırlarsınız, Atatürkü Koruma Kanunu çıktığı 
zaman normal düşünen münevverler arasında bir 
reaksiyon olmuştu. Atatürk özel kanunlarla ko
runmaya muhtaç bir varlık değildir. O Milletin 
vicdanında ve şuurunda her zaman yaşıyaeak bir 
takdir abidesidir; denmişti, Atatürk inkılâpları 
üzerinde durmamız tekrar onun şahsiyeti mâne-
viyesini rencide eder kanaatindeyim. Buna lü
zum olmasa gerek. 

KAPLAN KADRÎ — Atatürk insan hakları 
ve modern Anayasa mevzuunda büyük inkılâp
lar yapflnış, üzerinde tadilât yapmış taleb-
etmiş bir şahıstır, insan hakları ve mo
dern Anayasayı desteklemiş olan bir şah
sı böyle bir madde ile korumakla takdir değil, bi-
lâkis ona hakaret edilmiş olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Gerçi arkadaşlarımın söy
ledikleri doğrudur. Ama Atatürk aleyhinde bu-
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lunan birsürü insan vardır. Bunlar yarın temsil
ci olarak buraya geleceklerdir. Bu efkârı umu-
miyeyi rencide eder. Şu tahdidin konulması fay
dalıdır. Yarın bir Recep, bir Peyami Safa gele
bilir. Atatürk inkılâplarını korumak bakımından 
ısrar ediyorum. 

Sonra, birinci görüşmede «siyaseti destekle
mekte devam etmiş olanlar» tâbiri yerine «siya
seti desteklemiş olanlar» tâbiri üzerinde durulmuş 
ve «siyaseti desteklemiş olanlar» kabul edilmiş idi. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bu madde tekrar 
hazırlanmak üzere komisyona verilmişti. 

ERSÜ VEHBÎ — Desteklemiş olanlar nazarı 
itibara alınmıştı. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Desteklemiş olan
lar evvelâ kabul edilmiş, sonradan silinmiş. Bu 
fıkranın hazırlanması komisyona bırakılmıştı. 

BAŞKAN — Şimdi durum açıklandı. 
Söz istiyen?... 
KARAMAN SUPHİ — Birinci maddede 27 

Mayıs 1960 İhtilâli kelimesi kullanılmakta, hal
buki burada ise 27 Mayıs Devrimi geçiyor. Tas
hihi mümkün müdür acaba. 

BAŞKAN — Kelimenin ihtilâl halinde değiş
tirilmesi teklif edilmektedir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Atatürk inkılâpları-
hakkında söz söyliyecek insanlar gelsinler bura
ya konuşsunlar, boyunlarının ölçüsünü alsınlar. 

BAŞKAN — Suphi Beyin teklifini kabul 
edenler... Kabul edilmemiştir. 

Devrim kelimesi; ihtilâl olmak üzere, mad
deyi bu tashihle kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. Üyelik teminatı 
MADDE 7. — Bu kanunda gösterilen üyeliği 

kaybetme hali dışında, Temsilciler Meclisi üyele
ri hiçbir makam, merci, kurum veya kurul tara
fından azledilemez, bunların sıfatlarına ve gö
revlerine son verilemez. 

Bir temsilcinin kendisini seçen kurum, kurul, 
makam, merci, meslek teşekkülü veya siyasi par
ti ile ilişiği kesilse de temsilcilik sıfatı devam 
eder. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Üçüncü madde 
buradaki madde ile tenakus halindedir. Madde
nin ilk görüşülmesi esasında bu siyasi partilerin 
konup konmaması mevzuu münakaşa edilmişti. 
Ittılaınıza arz ederim. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — «Siyasi zümre» 

şeklinde almıştık. 
j . KARAVELÎOJLU KÂMİL — Ötekinde, 

«siyasi zümre» dendiği için, buradan çıkaralım 
demiştik. 

I ÖZGÜNEŞ MEHMET — Buradaki, «kurul, 
makam, merci» kelimelerinin şümulüne Millî 
Birlik Komitesi giriyor mu ? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Girmez. Buna 
ı itirazı olan arkadaş var mı ? 

MADANOĞLU CEMAL — Girmez. Biz se
çimle gelmedik ki. 

ÇELEBİ EMANULLAH — 3 ncü maddedeki, 
«siyasi partiler» kelimesine şimdi itiraz ediyo
rum. Buraya, siyasi partilerin konması mahzur
ludur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde kabul edildi geçti. 
ÇELEBİ EMANULLAH — O zaman uzun 

münakaşalarımız olmuştu efendim. 

BAŞKAN — 3 ncü madöe oylandı ve kabul 
edildi. Şimdi 7 nci madde hakkında konuşalım. 
Ahmet Bey. 

YILDIZ AHMET — Bir temsilciyi kendi 
seçim kurulu seçecektir. Bu kurula siyasi parti, 
komite, makam, merci girer. Meclis bir makam
dır. O halde Meclis oraya girer. 

ERSÜ VEHBİ — Bu fıkradaki «veya siyasi 
parti» kelimesini çıkarmadık mı? Fuzuli bir ke
limedir. Çıksın, hiçbir alâkası yoktur. 

O'KAN SEZAİ — Oylandı zaten. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu mebuslara 

kuvvet verecek bir maddedir. Hürriyet Partisi 
neden doğdu ? Meclisten atamadılar da onun için 
doğdu. Siyasi partiden ayrılsa bile Temsilciler 
Meclisi üyelikten düşemiyecek. 

ERSÜ VEHBİ — Kalmasın. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kalsın, me

buslara kuvvet verecektir. 
O'KAN SEZAİ — Görüşe iştirak ediyorum. 

Şunun konması ile kuvvetlendirmek istiyorum. 
Eğer endişe ederse temsilci, vicdani kanaati; 

ne kadar doğru olursa olsun, belki za'fa uğrıya-
bilir. Dışarıya çıkarılması endişesinden uzak ol
duğu müddetçe temsilcilik işini daha doğru gö
rebilir. Onun için burada fıkrada olduğu gibi ka
bul edilmesi lâzımdır. 

i BAŞKAN — Kabul edenler... Madde kabul 
i edilmiştir. 
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4. Sorumsuzluk ve dokunulmazlık 

MADDE 8. — Temsilciler Meclisi üyeleri, 
Meclis içinde görevlerini yerine getirmek sıra
sındaki oy, mütalâa ve sözlerinden sorumlu tu
tulamazlar. Temsilciler Meclisinin tam üye sayı
sının salt çoğunluğu ile verilmiş bir kararı olma
dıkça sanık olarak sorguya çekilemez. Tevkif edi
lemez, her hangi bir şekilde kişi hürriyetinden 
yoksun kılınamaz ve yargılanamazlar. 

lAğır cezayı gerektiren suçüstü hali, bu hük
mün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, 
durumu hemen Temsilciler Meclisine bildirir. 

Seçilmesinden önce veya sonra Temsilciler 
Meclisi üyelerinden biri hakkında, verilmiş bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesi, Meclisin hu
kuki varlığının sona ereceği zamana bırakılır. 

Temsilciler Meclisi üyeliği süresince dâva ve 
ceza süre aşımı işlemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Üyelikle* bağdaşabil en işler 
MADDE 9. — Temsilciler Meclisinin üyele

ri bu meclisteki görevlerini aksatmamak şar-
tiyle, serbest mahiyetteki meslekî faaliyetleri
ne devam edebilirler. 

Devlet veya diğer kamu tüzel kişileriyle 
bunlara bağlı teşekkül ve ortaklıklarda görev
li iken Temsilciler Meclisine üye seçilenler, bu 
Meclis sona erinceye kadar görevlerinden izin
li sayılırlar. Ancak üniversite öğretim üyeleri 
bu kayda tâbi değildirler. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Temsilci Meclisi
nin üyelerinin, bu Meclisteki görevlerinin esas 
olması lâzımdır. Burada serbest mesleklerine 
devam edebilirler, deniyor. Fakat zaten uğraşa-

, mıyacaklardır. 
BAŞKAN — Teklifiniz nedir? 
ÇELEBİ EMANULLAH — Birinci fıkra

nın çıkması. 
BAŞKAN — 1 nci fıkranın çıkması hakkın

daki, teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. Üyelikle bağdaşamıyan haller. 
MADDE 10. — 9 neu maddede yer alan hü

kümler saklı kalmak üzere Temsilciler Meclisi 
üyeleri, seçildikleri tarihten sonra Devlet ve 
diğer kamu tüzel kişileriyle bunlara bağlı te-
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şekküllerde, Devletin ve diğer kamu tüzel ki
şilerinin doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
katıldıkları ve ilgili oldukları teşebbüs ve or
taklıklarda görev alamazlar. Üniversite öğretim 
üyeliği bu hükmün dışındadır. 

Milletleraı ası teşekküllerde Devletin temsi
linin bu teşekküllerin statüleri gereğince an
cak Yasama Meclisi üyeleri tarafından yapıl
ması gereken haller müstesnadır. 

Temsilciler Meclisi üyeleri, seçildikleri ta
rihten sonra, Devletin ve diğer kamu tüzel ki-
şileıinin her hangi bir taahhüt işini doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle kabul edemezler ve 
bunların taraf oldukları anlaşmazlıklarda vekâ
let alamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11. —• Kurucu Meclis üyelerine ait 
ödenek ve yolluklar özel kanunla tesbit olu
nur. 

ödenek ve yollukları tesbit eden bu kanun 
hükümleri üzerinde yapılacak tadilât ve deği
şiklikler mütaakıp teşriî organın üyeleri için 
muteber olur. 

Kurucu Meclis üyelerine ait ödenek 1 nci 
derecedeki Devlet memuru için tesbit edilen ay
lık tutarından fazla olamaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında konuşula
caktı. Şükran Bey tetkikte bulunacaktı. Şük
ran Bey gelinceye kadar diğer maddeleri ko
nuşalım. 

f y ..- m ..:, .-» <- •• 

8. Üyeliğin düşmesi 
MADDE 12. — İstifa eden veya Temsilciler 

Meclisi üyeliğine seçilmeye engel olan bir suç
tan dolayı kesin olarak hüküm giyen veya kı-
sıltılan kimsenin üyeliği kendiliğinden sona 
erer. 

Temsilciler Meclisi çalışmalarına özürsüz ve
ya izinsiz olarak aralıksız (7) gün süre ile ka-
tılmıyanların Temsilciler Meclisi üyeliği sıfatı
nın kalkmasına bu Meclisin tam üye sayısının 
salt çokluğu ile karar verilir. 

Üyelerin münferiden alacakları izin ile özür
süz ve izinsiz geçecek süreler toplamı Temsil
ciler Meclisinin devamı müddetince 3Q günü ge
çemez. 
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KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Burada orta

daki, fıkranın 2 ne satırı sonunda (ve) den 
sonra «katılmıyanlar» ilâvesi vardı. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Burada Refet 
Aksoylu'nun teklifi kabul edilmişti. Onu bir 
daha okuyalım: 

Temsilciler Meclisi çalışmalarına özürsüz ve
ya izinsiz olarak aralıksız 7 gün katılamıyan-
lar ile alacakları izin ve özürsüz geçecek süre
ler toplamı 30 günü geçenlerin üyelik sıfatının 
kalkmasına bu v meclisin tam üye sayısının salt 
çoğunluğu ile karar verilir. 

KARAMAN SUPHİ — özürsüz ve izinsiz 
geçecek süre deniyor, özürsüz geçecek süreler 
zaten izinsizdir. Binaenaleyh burada izin ve 
özürsüz kelimesi biraz fazla geliyor. 

YILDIZ AHMET — izinsizdir. Sonra özürü 
belli olur. özürsüz ve izinsiz tâbiri yerinde
dir. 

BAŞKAN —• Refet Aksoyoğlu'nun tadil tek
lifi ile 12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Temsilciler Meclisinin çalışması ile ilgili 
hükümler 

1. Temsilciler Meclisinin ilk toplantısı 
MADDE 13. — Temsilciler Meclisi Seçimi 

Kanununa göre seçilecek temsilciler, bu kanu
nun yayımından sonraki 21 nci günde, Anka
ra'da Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında 
saat 15 te en yaşlı üyenin Başkanlığında kendi
liğinden toplanır. 

2. Andiçme 
MADDE 14. — Temsilciler Meclisi üyeleri, 

göreve başlamadan önce şöyle andiçerler: 
«Yurdun bağımsızlığı ve bütünlüğü, mille

tin egemenliği ve mutluluğu, hukuk devleti, 
demokrasi ve insan hakları ilkeleri uğrunda 
bütün gücümle çalışacağım, adalet ve ahlâk esas
larına bağlılıktan en kısa zamanda demokratik 
ve lâyik Cumhuriyeti yeni Anayasaya göre kur
mak ve iktidarı yeni Meclise devretmek ülkü
sünden ayrılmıyacağım. Bunun için şerefim, 
namusum ve bütün mukaddesatım üzerine and-
içerim.» 

BAŞKAN — Buraya girecek bir fıkra var
dı. Bu da 6 arkadaşın imzasiyle verilmiş bir tak
rirdi, oya konuldu, kabul edildi. Bu da buraya 
ikinci fıkra olarak girecek, «Temsilciler Meclisi 
üyeleri mal beyaniyle işe başlar ve görevleri so
nunda mal beyaniyle ayrılırlar.» şeklinde idi. | 
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KARAVELlOĞLU KAMlL — Bize bunun 

kabul edildiğine dair bir şey intikal etmedi. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Reye konuldu 

ve kabul edildi. 
KARAVELlOĞLU KÂMİL — Madde şimdi 

yeniden geldi, karar verilirse alırız. 
Bu ve mütaakıp maddenin birleştirilmesi ve 

yeminin bu maddeye alınması kabul olunmuştu. 
Yemin tarafımdan hazırlandı ve heyetçe kabul 
edildi, ilk günü gelecekler yemin edecekler ve 
3 neü günü de Başkanlık Divanını seçerek va
zifeye başlıyacaklardır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Andiçme 
işi nasıl mümkün olabilecek? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, »bun
lar toplandıkları zaman aralarında en yaşlı üye 
otomatikman 'başkan oluyor. Onun nezareti al
tında yemin merasimine başlanacaktır. 

YILDIZ AHMET — Bizim seçeceğimiz üye
ler de o gün gelebiliyorlar mı? 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Biz Pazarte
si günü bu kanunu neşredeceğiz. Meclis, söz ve
rildiği şekild-3 2 Ocakta toplanmak imkânını 
bulamıyacaktır. Bu kanun gecikecektir. Eğer 
mutlaka 2 Ocakta toplanmasını istiyorsanız 
21 nci gün kaydını 19 ncu gün olarak indirmeniz 
gerekir. O zaman 15 gün içinde 'biz hariç her 
türlü seçim bitiyor, dört gün artıyor. Seçilen 
temsilciler dört gün içinde Ankara'ya gelip 
Meclise katılabilirler. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, o za
mana kadar havalar iyice kışa dönecek, belki 
de uçak burmak güçleşecektir. Bu sebeple 21 
günün uygun olduğunu tahmin ediyorum. O 
g\in 'toplanamazlarsa ertesi gün toplanabilirler. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, 2 nci gün top
lanması daha uygun; işte hu sayılan, söylenen 
sebeplerden dolayı. Sonra gelenler için bir to
leransa lüzum yok efendim. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Efendim, ida
rî işler için höyle toplanmaya lüzum yok. 'Çün
kü, 3 ncü gün toplanacak, asıl Meclis. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Cuma gü
nü toplanalım. Bundan evvelki toplantılar da 
hep Cuma günü oldu. Ayrıca şu da var, buraya 
da Cuma günü geldik. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, o 
gün gelenler andiçerler ve işler aksamaz, yü
rür. Bu arada, gelemiyenler varsa, bunlar son
ra andiçerler. . •. 
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KÜÇÜK SAMİ — Birinci B. M. Meclisi de | 

1920 senesinin 23 Nisan Cuma günü toplanmış 
olduğunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi üzerinde 
başka söz istiyen?... 

KAPLAN — KADRİ — Efendim teini is
tediğimiz ve efkârı umumiyenin 'beklediği şu 
'Meclisin bir an evvel kurulup işe başlamasıdır. 
Binaenaleyh. madde aynen kabul edilebilir veya 
Ocak ayının 3 üne veya 6 sına göre müddet tes-
bit edilebilir. Mesele elimizde yetişecek işleri
miz vardır. Bunun için Pazartesi günü neşredil
mekle birikmiş işlerimizi ikmal için vaktimiz | 
kâfi gelecek midir? Mesele burda. j 

O'KAN SEZAİ — Maddeyi şöyle topluyo- j 
rum. Bir, 14 ncü maddedeki şeMlde andiçerler, 
demek yerinde olur. 

BAŞKAN — Efendim, durum şöyledir. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bir dakika 

Başkanım. Usul Ihakkında bir noktayı arz et- ! 
meme müsaade buyurun. Mesele aydınlanmış 
olacaktır. Arkadaşlarımız Cuma günü mü ol- i 
sun, yoksa buna lüzum yok mu? Başka bir gün 
olamaz mı? diyorlar. Evvelâ bunu bir oylaya- ( 
lım... 

BAŞKAN — Efendim, 6 Ocak 196İ1 Cuma 
günü toplanmasını i'stiyenler lütfen el kaldır
sınlar... 11 kişi... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — O halde bu 
kanunun, 21 güne göre ayın 15 inde neşri lâ
zımdır. Bu takdirde 6 Ocakta toplanır ve şa
yet o gün toplanamazsa mesaiye Pazartesi gü
nü başlar.. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlıktan çıka
rak bir teklif yapıyorum: Kanunu ayın 12 sin
de neşrederiz, toplantı yine 6 Ocakta olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Şayet toplan
tı 'günü ve mal beyanı muhakkak tasrih edile
cekse bunlar Seçim Kanunu çerçevesine girer, 
Anayasaya girmez. Burada sadece ('toplanırlar 
ve aşağıdaki andı içerler) denip kesilir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu kaleme alın
mış tasarı bir numaralı Anayasamıza ektir. Ora
da, bizlerin malbeyamna tâbi tutulduğumuz ga
yet kesin olarak yazılıdır. Onun için bir mah
zur yok 'burada. Temsilciler Meclisinde yer ala
caklar için de bu konabilir efendim. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, (hatırlarsı
nız ; eski iktidar zamanında bu mal beyanını 
muhalefet istedi, teklif etti, fa'kat o zamanki' I 
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iktidar 'bunu kabul etmedi. Şimdi bunun kabul 
edilmesi yerinde ve uygun olur efendim. 

BAŞKAN — Evet, efendim. 
Şimdi, mal beyanına tâbi olmak hususunu 

oya koyacağım. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ittifakla kabul edilmiştir. 

12 nei maddenin 2 nei fıkrasını oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, 13, 14, 15 nei maddeler komisyon
ca tek madde haline sokulacak. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ya ayarlama 
müsaadesi veril") veya bu 21 i değiştirin. 
. KÜÇÜK SAMİ — Şart mı Cuma günü ol
ması?... Ne kadar çabuk kurulursa o kadar iyi
dir. 

ERSÜ VEHBİ — Cuma günü, Cuma günü. 
Efkarı umumiye bizi itham ediyor. Lâyikiz. 
Anayasaya bunu dercetmekle ne kazanıyoruz 
bilmem? 

BAŞKAN — Bu hususta yeniden müzakere 
açılmasını mı istiyorsunuz? Bakıyorum arkadaş
larda böyle bir temayül var. (Açılsın sesleri) 

O halele takriri müzakereyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun yeni
den görüşüyoruz. İlk söz Sezai Beyindir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim biz yarın akşam 
bu kanunu tekemmül ettirip yayınlıyabilirsek 
2 Ocakta bu Meclis toplanabilir. Demek ki 15 
gün içinde seçecekler, iltihak için de 4 gün ka
lıyor demektir. Seçim kuralları işlerini yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde bitirecekler
dir. 15 günde seçilen bir insan buraya 4 gün 
içinde, memleketin neresinden olursa olsun ge
lebilirler. Bu millet de bu Meclisin bir saat 
evvel kurulmasını sabırsızlıkla beklemektedir. 
Devlet Başkanımız da 2 Ocakta yılbaşı hediye
si olarak bunu millete hediye etmek vadinde 
bulunmuştur. 

KAPLAN KADRİ — İlk hafta içinde top
lantı yapılabilir. Diğer taraftan gündemde da
ha birçok maddeler vardır ki bunlar da acilen 
çıkması lâzımgelen hususlardır. Bu itibarla eli
mizde biraz zaman olması çok iyi bir şey. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, gün
demde maarife ve diğer mevzulara ait birkaç 
kanun var ki bunların çabuk çıkması lâzımdır. 
Bu bakımdan birkaç gün kazanmak çok lüzum
ludur. Bilhassa ilköğretim, vergi, Millî Sa
vunmaya ait kanunlar bu cümledendir. 
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O'KAN SEZAÎ — 2 Ocak, yılbaşını takibeden 

Pazartesi günüdür, eğer arkadaşlarımızın bah
settikleri kanunlar bizim zamanımızda mesuli
yet ve şerefiyle birlikte bize mal edilmesini isti
yorlarsa şu kanunu çıkarır çıkarmaz efkârı 
umumiye ile berabei* rahatlıyacağız. O zaman, 
geceli gündüzlü çalışır, çıkması gerekli ka
nunları yaparız. Aksi halde, yılbaşından sonra 
3 - -i gün içinde bunlar çıkarsa, efkârı umu-
miyeye suımlursa; bâzı tereddütlere sebebola-
bilir. Bunun için, yılbaşından sonraya hiçbir 
kanun bırakmamak uygun olur efendim. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, Sezai Bey 
arkadaşımızın teklifi kabul edilirse; o zaman da 
şimdi olduğu gibi sabah saat 9 dan başlamak 
üzere, akşam 19 a kadar çalışmak gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, teklifi oyları
nıza sunacağım. Meclisin Ocak ayının ilk Cuma 
günü toplanmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ -— O halde Başkan Anayasa
dan lâiklik kelimesini çıkaralım. 

BAŞKAN — Bana ne söylüyorsunuz? Arka
daşlar teklif ettiler, ben de şahsan iştirak etme
dim, oya koydum, 11 arkadaş kabul etti. 

KADRİ KAPLAN — Parmak kaldıranlar
dan birisi de benim. Bunu yapacağımız işler 
dolayısiyle bir hafta kazanmak maksadiyle yap
tım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben de aynı 
maksatla kaldırdım. 

KARAMAN SUPHİ — Ben Cuma maksa
diyle kaldırdım. Bunu da asla lâiklikle gayri-
kabili telif görmedim. İnkılâbımızın birçok gün
leri Cumaya rastlar. İthamı şiddetle reddederim: 

ER3Ü VEHBİ — Ben sözlerimle hiçbir ar
kadaşı itham etmiyorum. Yalnız neden Cuma 
günü üzerinde duruluyor da Cumartesi veya 
Pazartesi olmuyor? Efkârı umumiye bili itham 
etmesin diyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Anayasamız lâik
lik hükmünü getirir. Buna hürmetkarız. Cuma 
gününe rastlamasını ben bu hükme aykırı bul
muyorum. Türküm, fakat bir Müslüman olarak 
ben de Cumaya rastlamasını asla aykırı bulma
dım. 

ERSÜ VEHBİ — Anayasamızda bu hüküm 
varken mütemadiyen Cuma, Cuma diye gidiyo
ruz. Efkârı umumiyede bir tereddüt noktası 
bırakmıyalmı diye bahsettim bunu. 
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BAŞKAN — Efendim Cuma kabul edildi... 
KAPLAN KADRİ — Efendim, 21 günü 

tutup buna göre ayarlıyaeağız, ama hangi gü
ne rastlarsa rastlasın. 

KÜÇÜK SAMİ — Yeniden müzakere açıl
masına dair beş kişi el kaldırsın ben de kaldı
racağım. 

(Küçük Sami'nin bu sözü üzerine 7 kişi el 
kaldırdı.) 

ACUNER EKREM — Müzakere Ira şekilde 
devam edemez efendim. 

KUYTAK FİKRET — Bu teklifi yapanlar 
yalnız buna rey vermiyeuler değil, rey veren
ler olduğu için dikkatinizi çekerim. 

BAŞKAN — Yeniden müzakere açıyoruz. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Müzakerelerde-

ki tutumu tenfkidediyorum. 
BAŞKAN — Cuma güne rastladı diye sözü 

geri aldıranlayız. Bu memleketin "bir Cuması 
yok ki... Neden Cuma günü olmasın? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bütün mesele bir 
hafta kazanmak. 

BAŞKAN — Ahmet Bey. 
YILDIZ AHMET — Efendim, iki defa ko

nuşuldu, aleyhe tekrar oylandı. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 

Başkanlıktan ayrılırım. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, elimizde la-

ha iş var. Yılibaşmdan sonra kanım çıkarmak 
uygun değil. Sezai Bey arkadaşımız da bu hu
susu açıkladılar. Yılbaşından sonra ilk hafta 
geçerse mahzurlu, oki/pr. Ocak ayının ilk haf
tasında ne güne gelirse gelsin olur efendim. 
Maddenin aynen kabulü uygundur. Bu şeskil
de kalmasını teklif ediyorum efendim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, oya 
konan bir husus çoğunlukla kabul edilirse; bu
nu sonra 3 - 5 kişi neden geri alıyor ve tekrar 
oylamaya gidiliyor. 15 kişi oy vermiştir. Aca
ba arkalaşlarımızm buna itimatları yok mu 

BAŞKAN — Efendim, bir itimat meselesi 
değil. Müzâkereler tatminkâr olmadığı kanaa
tine varıldı. Tekrar müzakere için içtüzüğe 
göre teklif yapıldı ve başkanlılk da bu teklifi 
kabul etti. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
zannediyorum ki, arkadaşların hiçbiri diğerim 
itham etmiyor. Efkârı umumiyede tepkisini 
ileri sürüyor, bir arkadaş, diğerleri de tarihin 
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ileri alınması sebebini işlere bağlıyor. Mesele 
burada. Buna göre bir karara varmalk yerinde 
olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 
bir prensip kararı alınması halinde icabederse 
tarihini geciktirebiliriz. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, daha evvel 
de endişelerimi arz etmiştim. Benim bütün ar
zum Ocak 2 de toplayabilmekti. Gezetelerde de 
böyle haberler çıkmıştı. Bu haberlerin tahak
kuk etmemesi de halk arasında yanlış düşünce
lere yol açabilir. Bu kanunu hazırlıyaraik Pa
zartesi günü yayınladığımızı düşünelim. Bu çok 
bir iştir. O gün yayınlansa bile Türkiye'nin 
her tarafına, en ücra köşesine kadar bunu gön
dermemiz gerekir. Hattâ bu mevzuda askerî 
vasıtalardan da istifade edilse bile en aşağı beş 
gün ister bu iş... Eder 15 gün. 15 gün de seçim 
müddeti vardır : 32.. 

Gönlüm toplanmıa tarihinin 2 Ocak olmasını 
çok arzu ediyor. Eğer askerî vasıtalardan da 
istifade ederek Salı sabahı Türkiye'nin her ta
rafına bu kanunu ulaştırabilirsek iş kolaylaşır. 

BAŞKAN — Ekrem Bey. 
ACUNER EKREM — Bu müddet çok kısa

dır, gelemezler. Birkaç gün tolerans vermek 
icabeder. 

BAŞKAN — Müsait bir gün tâyin edilmesi 
doğrudur. Ama bugün ayın üçü olabilir, beşi 
olabilir, ama Cuma günü denirse yine mahzur
lu. (Madde aynen (kalsın sesleri.) 

ACUNER EKREM — Efendim, şu tarihte 
yürürlüğe girer denirse mesele kalmaz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
şimdi, bugünde akşam oluyor; yarın da çalışa
cağız. Bu kanun ve Seçim Kanunu, ikisi de bi
tecek. Yazılması, basılması, tam ve kusursuz 
olarak yapılıp b|itecek; Riyaseti Cumhura su
nulacak. Onun için, toleranslı bir yayıma ka
rar verirsek mesele hallolur efendim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
kanun ayın 2 sine yetişmezse zamanı ona göre 
tahdidedelim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, mal beyanına 
tâbi tutulmak hususundaki teklifi oya koyaca
ğım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şu halde 2 sine yetişemiyeceğine göre 
zamanı haydiye getirmiyelim. Seçim Kanunu
na göre hangi zamana rastgelirse o zaman top
lansın. | 
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Şimdi efendim, maddeyi aynen oyunuza arz 

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

Şu halde 13 ve 14 ncü maddede birleştirilmiş 
ve yemin bu maddeye girmiş ve toplantı da ilân 
tarihi ile ayarlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Aynı münakaşalar o zaman da 
o]muştu. Biz usulü takib ediyoruz. 15 nci mad
deyi okuyunuz, Kâmil Bey. 

2. Başkanlık Divanı. 
MADDE 15. — Temsilciler Meclisi, ilk top

lantısını taıkibeden üçüncü günde toplanarak 
bir başkan, iki başkanvekili, dört kâtip ile iki 
idareci üyeden ibaret Başkanlık Divanını seçer. 

Başkan tarafsız olan üyeler arasından seçi
lir. 

ERSÜ VEHBİ —- Toplanacaklar ve anddçe-
eekler... Bunlar aynı günde mümkündür. Bu 
kaydı koymazsanız da buna imkân vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi Karavelioğlu'nün oku
duğu şekilde reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi görüşülmesi tehir edilmiş bulunan 11 
nci maddenin görüşülmesine başlıyoruz. 

Buyurun, Mehmet Şükran Bey. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Okuyorum 

efendim : 

4. ödenekler 
MADDE 11. — Kurucu Meclis üyelerine ait 

ödenek ve yolluklar özel kanunla tesbit olunur. 
ödenek ve yollukları tesbit eden bu kanun 

hükümleri üzerinde yapılacak değişiklikler ve 
mezkûr kanun yerine kaim olacak hükümler mu
ta akıp yasama organının üyeleri için muteber 
olur. 

Kurucu Meclis üyelerine ait ödenek birinci 
derecedeki Devlet memuru için tesbit edilen ay
lık tutarından fazla olamaz. 

Bir de ilim heyetinin yazdığı linetin var ki, bu 
iki kısımdır. 

6. ödenekler. 
MADDE 33. — Temsilciler Meclisi üyelerine, 

en yüksek dereceli Devlet memuruna verilen ay
lık tutarı kadar ödenek verilir. 

Devlöt ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve 
benzeri kurumlarda görevli olan Temsilciler 
Meclisi üyeleri aylıklarını görevli oldukları yer
den almayı tercih ettikleri takdirde, Temsilci 
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ödeneği alamazlar. Bu sonunculardan, Ankara 
dışından gelmiş olanlara ayrıca kırk lira günde
lik verilir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İkinci kı-
sı*V-ı milletvekili olanlar, ödenekleri artıramı-
yacaklar. Gelecek devreye ait bu mevzuda ka
nun teklifinde bulunabileceklerdir. Her devre 
bu şekilde hareket edecek, bu bir teamül olacak
tır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşımız, 
memleketi'miziin geleceği için gayet güzel ve ileri 
bir adım teşfkil eden bu teklifi getirdiği için ken
disine çok (teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi okuyunuz efendim. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Birinci 

fıkrayı okuyorum. 

4. ödenekler. 
MADDE 11. — Kurucu Meclis üyelerine ait 

ödenek ve yolluklar özel kanunla tesbit olunur. 
ödenek ve yollukları tesbit eden bu kanun 

hükümleri üzerinde yapılacak değişiklikler ve 
mezkûr kanun yerine kaim olacak hükümler mü-
taakıp yasama organının üyeleri için muteber 
olur. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci fukra hakkımda 
söz istiyen?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis üyelerine ait ödenek birinci 
derecedeki Devlet memuru için tesbit edilen ay
lık tutarından fazla olamaz. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efedim, 
bu biraz kapalı gibi geliyor. 

Bir de, mülkiyelilerin teklifi var, bu hususta. 
Müsadenizle onu da okuyayım. 
(Mülkiyelilerin metni okundu.) 
(Metin temin edilemedi.) 
Şimdi, burada 2 metin var ki, birisi daha ka

palı görünüyor, diğeri daha açık. 1 nciye (an
cak) kelimesini eklemekle metin daha uygun 
olacak kaııatimce. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, İstanbul Üniver
sitesi ücretlerden v. s. bahsediyor, özel kanun 
başka, genel kanun başkadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
uzar bövle. 

KÜÇÜK ŞAMÎ — Efendim, gelecek olanla
rın, parti adaylarının hemen hepsi burada. 

önümüzde 10 senelik çok partili bir tecrübe 
devresi var. Bunu tetkik ederseniz görürsünüz 
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ki, her seçimde parti adayları ve seçilenler he
men hemen % 10 fark etmez. Yani yine eski mil
letvekilli aday olarak girer ve seçilir gelir. Bun
lar da gelecek meclis için üye tahsisatını artırır
lar. Nitekim iki bin olmuş, sonra 4 bine kadar 
çıkmıştır. Bu defa da aynı yolla yarın beş bin, bir 
gün gelir 10 bine çıkarırlarsa hiç şaşmayın. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bunu bir 
kere özel kanun addederseniz psikolojik tarafı 
da vardır. Buna en yüksek kadro maaşı diye de 
ilâve edebiliriz. Zaten burada ücret demiyoruz. 
En yüksek derecedeki Devlet memuruna verilen 
kadro maaşı diyoruz. Çünkü en yüksek Devlet 
memurlarından bâzılarına ayrıca bir tazminat 
veriyoruz. 2 bin alması lâzımgelen Genelkurmay 
Başkanının eline ıbu sebeple (2 100) iki bin iki yüz 
geçmektedir. Kadro (kelimesini buraya koyunca 
bu da iki bin olur. Yüksek Heyetiniz arzu eder
lerse bunu böyle koyarsınız. 

KAPLAN KADRİ — §öyle bir nokta aklıma 
geldi : Paranın değerinde büyük bir yükselme 
olduğu zaman, bu kayıt devam ettiği takdirde 
Devlet memurlarının maaşlarında bir ayarla
ma yapılacak, kendi maaşlarında yapılamıya-
cak. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Buradaki in
celik şudur : Devlet memurunun maaşı her han
gi bir sebeple yükseldiği takdirde buraya gelen
lerin maaşları da yükselir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — En yük
sek dereceli Devlet memurunun maaşını alır 
dediğimize göre bunda artık karanlık bir nokta 
kalmaz. 

KÜÇÜK SÂMÎ — Şuraya bir madde ko
yarak bu meseleyi halletmek mümkün iken, 
niçin özel bir kanun çıkarılsın? Anayasanın için
de bu da çıksa iyi olmaz mı? 

ÖZKAYA * MEHMET ŞÜKRAN — Ana
yasada para olarak bir şey bahsedilemez. Ora
da birçok maddeler var. Meselâ siz burada Millî 
Birlik Komitesi üyesi olarak bulunurken kendi 
maaşınızı alacaksınız ve bunlara ödenek tanı
yacaksınız. B,u geçici bir maddedir. Birçok öz
lük hakları bakımından bunları geçmek gerek, 
tek tek buraya sokmamak lâzımgelir. Bu bir 
Anayasa maddesi değil, bir özel kanun maddesi 
hükmü olacak böyle. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
bu buraya geçerse Sami Beyin dediği mahzur 
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ortadan kalkar. Anayasa her zaman değişmez, 
özel kanun her zaman değişebilir efendim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, böy-
lee özel kanuna hüküm konur. 

Başta, «Kurucu Meclise ait ödenekler.^ «Bu 
kanun hükümleri üzerinde yapılacak deği
şikler mütaakıp teşriî organ için muteber olur.ı» 
(Güzel sesleri) «Ancak bu miktar en yüksek 
derecedeki Devlet memuruna verilen kadro maa
şını geçemez.» (Ancak olunca mesele kalmadı. 
sesleri) 

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen?... Yok. 
Teklifi bu suretle oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Arkadaşımız bu görüşmelere göre maddenin re
daksiyonunu yap&r. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Verirler, yal
nız kanuna ayrı bir bölüm olarak geçirirler .16 
nçı maddeye geçiyoruz. 

4. Toplantı ve karar nisabı 
MADDE 16. — Temsilciler Meclisi, üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; aksine hü
küm bulunmıyan hallerde hazır bulunan üye
lerin salt çokluğu ile karar verir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Görüşmelerin açık oluşu ve tutanaklar 
MADDE 17. — Temsilciler Meclisinin gö

rüşmeleri herkese açıktır ve Tutanak Dergisin
de olduğu gibi yayınlanır. Bunların başka 
yollarla da yayınlanması önlenemez ve yayın
lanmasından kimse sorumlu tutulamaz. 

Dış ve iç güvenliği yakından -ilgilendiren ko
nularda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile, kapalı oturuma karar verilebi
lir. Kapalı oturumların tutanaklarının yayınlan
masına aynı çoğunlukla karar verilmedikçe, 
bunlar ancak beş yıl sonra yayınlanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. Temsilciler Meclisinin hukuki teminatı 
MADDE 18. — Temsilciler Meclisi, hiçbir 

makam, merci, kurum veya kurul tarafından 
kapatılamaz. Bu kanunda gösterilen haller dışın
da tatil edilemez. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, Temsilciler 
Meclisinin hukuki durumu seçimlerden sonra 
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sone eriyor. Bunlar yeni Meclise girmek ister
lerse durumları ne olacaktır. Temsilciler Meclisi 
üyeleri bu seçimlere nasıl gireceklerdir? 

BAŞKAN — Meclis tatil yapar, seçime gidi
lir, mebusluktan ayrılmaya lüzum yoktur. 

Üçüncü Bölüm 
Kurucu Meclisin görev ve yetkileri 

1. Genel olarak 
MADDE 19. — Kurucu Meclisin başta ge

len görevi, beşinci ve altıncı bölümlerdeki esas
lara göre halkoyuna sunalacak Yeni Anayasayı 
görüşüp kabul etmek ve Seçim Kanununu yap
maktır. 

Bunun dışında kanunları yapma, değiştir
me, yorumlama ve yürürlükten kaldırma; bütçe 
ve kesin hesap kanun tasarılarını ve eklerini gö
rüşme ve kabul etmek; barışa, savaşa, yabancı 
devletlere karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına 
ve zorlama tedbirleri alınmasına karar verme; 
yabancı devletler ve milletlerarası teşekküllerle 
yapılan andlaşmalarla sözleşme ve her türlü 
anlaşmaları ve Bakanlar Kurulunca ilân edilen 
sıkı yönetim kararını onaylama yetkileri Ku
rucu Meclise aittir. 

BAŞKAN — Madde hakkında eskiden ittifak 
vardı. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul edilmiştir. 

I I - Kanunların yapılması 
1. Kanun teklif etme hakkı 

MADDE 20. — Kanun teklif etme hakkı, 
Bakanlar, Kurulu ile Kurucu Meclis üyelerine 
aittir. Kurucu Meclis üyelerince yapılacak ka
nun tekliflerinin, en az bir Millî Birlik Komitesi 
üyesi ile bir Temsilciler Meclisi üyesinin im
zalarını taşıması şarttır. 

BAŞKAN — Bu maddede ihtilâf yoktu. Mad
deyi reylerinize arz ediyorum.. Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

(Madde — 21.) 
KARAVELÎOĞLU ' KÂMİL — Efendim, 

21 - 22 nci maddelerde bizim teklif imizdeki müş
terek hatası şöyle idi: (ilim Heyeti Komisyo
nunun 42 nci maddesi) 

2. Kanunların yapılması 
1. Kanun teklif etme hakkı 

MADDE 20. — Kanun teklif etme hakkı, 
Bakanlar Kurulu ile Kurucu Meclis üyelerine 
aittir. Kurucu Meclis üyelerince yapılacak ka-
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nun tekliflerinin, en az hir Millî Birlik Komi
tesi ile, Ibir Temsilciler Meclisi üyesinin imzala
rını taşıması şarttır. 

2. Kanunların görüşülmesi ve kaibul edilmesi 
MADDE 21. — Kanun tasarıları, önce Tem

silciler Meclisinde ,görüşülür. Temsilciler Mec
lisi tasarıyı kabul, ret veya tadil ederek Millî 
Birlik Komitesine gönderir. 

Temsilciler Meclisinin reddettiği bir tasarı 
Millî Birlik Komitesince de reddedilirse tasarı 

< düşer. 
Millî Birlik Komitesi, 'Temsilciler Meclisin

den gelen metni hiçbir değişiklik yapmadan ka
bul 'ederse, tasarı kanunlaşır. 

Millî Birlik 'Komitesi, Temsilciler Meclisinin 
kaibul etmiş olduğu ıbir tasarıyı tama.miyle ret 
veya değiştirerek kabul ederse; veya Temsilci
ler Meclisinin tamamiyle reddettiği bir tasarıyı 
olduğu gibi veya değiştirerek kabul ederse, ta
sarıyı Temsilciler Meclisine geri gönderir. 

Temsilciler Meclisi de Millî Birlik Komitesi
nin ret kararını benimserse, tasarı düşer. 

Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesince 
kabul edilen metni olduğu gibi 'benimserse ta
sarı kanunlaşır. 

Kanunlar yayınlanmak üzere derhal Devlet 
Başkanına gönderilir. 

Kanunların görüşülmesinde gözetilecek sü
reler, Kurucu Meclis İçtüzüğünde belirtilir. 

BAŞKAN — Burada tek değişiklik şu idi : 
Temsilciler Meclisinden seçilmiş Başkan dâhil, 
yedişer üyeden kurulmuş ıbir Karma Komisyon
da görüşülür. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, tümü ile red
dedilirse 'bu kanun gitmez gibi Ibir anlam çık
masın burada? 

KUYTAK FİKRET — Efendim, olduğu gibi 
benimsenirse tasarı kanunlaşır; aksi halde, ta
sarının ihtilaflı kalmış noktaları, diye devam 
ediyor. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, tümü ile red
dedilirse. Bu nokta, biraz kapalı kalıyor gibi, 
bence. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, de
vam ediyor madde; kabul veya reddolunur. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, burada 
müzakere edilerek ayrı ayrı oylamaya gidilme
lidir. Bir kanun tasarısı Temsilciler Meclisinde 
iki, Komitede bir defa müzakere edilecektir. O 
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halde ayrıca 7 kişilik komisyondan gitmesine 

I lüzum yoktur. 
Tekrar »buraya gelsin, müzakere edilerek ka

bul veya reddedilsin. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Refet Beyân 

teklifi yerinde değildir. 
Sadece müşterek toplantıda konuşulur ve 

oylanır, diyelim. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Müşterek olmazsa 

nereden bilelim? Her iki taraf birbirlerinin 
noktai nazarlarını anlamak imkânını bulabilir-

« 
ler. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Yalnız, tek
lifte Komite ve Temsilciler Meclisinde ayrı ayrı 
oylanır, deniyor. Bu sakattır. Buradaki mesele 
bir İçtüzük meselesidir ama, bir hal tarzı bu
lunabilir, kanaatindeyim. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Millî Birlik Ko
mitesinde gerekli müzakereler yapıldıktan son
ra bir karara varılacak, bir toplantıya geçile
cek. Bu toplantıda oylamaya geçerlerse 'bu doğ
rudur. Ama yedilerin ittifak: ettikleri bir tasarı 
yeniden müzakere edilmeye başlanırsa bunun 
mahzurları vardır. Meselâ bizlerin, hepimizin, 
hayatımız boyunca aldığımız bir mevzuu, direkt 
olarak herkesin anlıyacağı şekilde ifade etme
miz lâzımdır. Biz, lâfebesi değiliz. Halbuki kar
şımızda senelerce siyaset meydanlarında halka 
saatlerce hitabeden kimseler var.. Biz de 22 
kişi; 15 kalkacak olursa, deminki bu kadar az 
olacak. Her madde, her fikir değiştikçe 7 lere 
gidecek ve tekrar gelecek. Bu itibarla, her ka
nunun böyle kabul edilmesi, asgari % 50 nin 
üstündedir. Bizden belki 17 kişi konuşur, öbür 
taraftan, belki 25 - 30 kişi konuşur. Gazeteler 
sayfalarca yazar. Biz, az konuşur, öz konuşu
ruz ; oy veririz, öbür taraf, çok konuşur. Sonuç 
olarak, bizim oylarımız fazla gelir. Efkârı umu-
miyeye, gazetelere onların sözleri geçer, karar 
bize maledilmiş olur. Biliyorsunuz, daha evvel 
feshedilen Mecliste muhalefetin 'getirmiş oldu
ğu çok faydalı tasarılar, teklifler vardı. Diğer 
tarafta iktidarın getirdiği; memleketin şartla
rına, ihtiyaçlarına uygun olmıyan, faydalı olmı-
yan tasarılar, teklifler vardı. Oylamaya gidi-
lince, aleyhe oy verildi ve sonuç olarak aykırı, 
uygun olmıyan, faydalı olmıyan kanunlar çıktı. 
Efkârı umumiye bunları, bu durumu benimse-
•memişıtir, o zaman da biraz da bunun efkârı 

. umumiyeye benimsetilmesi lâzım. Bu itibarla 
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orada, müşterek müzakerelerde, yalnız oya gidi
lirse uygun bir şekil olur. Temsilciler Meclisin
de gereği kadar tartışıldıktan sonra bize gele
cek ; bizden sonra tekrar görüşülmesi için Tem
silciler Meclisine gidecök. Orası bize uymazsa 
(bu sefer yedilere. Burada daha samimî müza
kereler cereyan edecektir. Çünkü, bire birdir. 
öteki tarafta tekrar müzakereye başlanırsa bu
nun sebebini anlamam. Orada oylamaya gidilir
se uygun olur. 

KOKSAL OSMAN — Sami'yi destekliyece-
ğim. Hakikaten reddedilen kanun hem bizde tar
tışılmıştır, hem orada tartışılmıştır, ondan sonra 
Yediler Komisyonuna gitmiş, orada da temaslar 
sağlanmıştır. Bir defa daha görüşülmesi, müna
kaşa edilmesi faideli bir şey olmıyacaktır, kana
atindeyim. Yediler Komisyonuna kanun tasarısı 
gelir, sözcüsü izah eder, ondan sonra reye sunu
lur. 

0>KAN SEZAİ — Efendim, söylenmesi lâ
zım gelen şeyler söylenmiştir, buna ilâve edilecek 
bir şey bulunduğu kanaatinde değilim. Arkadaş
larım da neticeye giderken pek sönük bir hava 
içinde gidileceği kanaati doğabilir. Bu hava için
de netice alınacak değildir. Çark dönecek, on
dan sonra Yediler Komisyonunda tekrar müzake
reler yapılacak, neticede bir gerekçe ile umumi 
müzakereye arz edilecektir. Daha evvel de zaten 
birçok tarafları benimsenmiş olan bu konunun 
oylanması gayet isabetli olur. Fikirler tebellür 
etmiştir, donuk bir hava kalmadığını arz etmek 
isterim. 

KOKSAL OSMAN — Bundan evvel de bir 
hal tarzı söylenmişti. Yedişer kişilik komisyon 
kurulması meselesi. 

KÜÇÜK SAMI — Bir hususu ilâve etmek is
terim. Müşterek toplantılar, umumi veya yedi ki
şilik komisyonla yapılan müşterek toplantılar es
nasında karşı taraf iyi niyeti kendisinde bula
cak, bilgi ve lâf ebeliği ile bizi direkt veya endi-
rekt bir şekilde zedeleyici sözler söyliyebilirler. 
Biz siyaset adamı değiliz. Oy peşinde koşmıya-
cağız. 

BAŞKAN — Maksat anlaşıldı. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Yedilerden bir, 

muhalefetten bir̂  muvafakatten iki kişi noktai 
nazarlarını müdafaa etmek üzere Heyeti Umu
miye önünde konuşur. Bir yedi onlar; bir yedi 
de bizim var. Her iki taraftan birer kişi konu
şur. Bir noktai nazarı bir bizim, bir de onların 
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sözcüsü ifade eder, neticede umumi oylamaya ge
çilir. Biz ayrı, onlar ayrı kutuya oyunu atar. Bu 
sarahatle belirtilmelidir burada. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Bu içtüzük 
meselesidir. 

KAPLAN KADRİ — Mutlaka belirtilmelidir. 
Yoksa inandığım mevzuu kuvvetle ifade edecek 
durumdayım. Eğer inanıyorsam müdafaa etmek 
mecburiyetindeyim. Bu husus içtüzükte belirtil
melidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Andlaşma ve 
sözleşmelerde Temsilciler Meclisi ile müştereken 
toplanılması hakkında 19 ncu maddede bir kayıt 
vardır. Onlarla karşılıklı münakaşalara girece
ğiz, Onun için her şeye katlanmak zarureti var
dır. Teklifin olduğu gibi kabul edilmesini rica 
edeceğim. 

OKAN SEZ Al — Benim maruzatımda yan
lış bir anlaşma ciheti varsa o hususu çözmek is
terim. Biz inandığımız dâvayı muhakkak ki anla
tabilecek kabiliyetteyiz. Benimsemediğimiz bir 
mevzuu da, kapris olarak, ortaya koymayız. Biz 
idmanlı politikacı değiliz. Bunun için müzakere
sine de yer verilmemeli demiyoruz. Zaman kay
bına meydan vermemek için umumi müzakerele
re karşılıklı fikir müzakereleri şeklinde seçilecek 
olursa daha iyi olur. Bu Kurucu Meclisin ömrü 
kısadır. Nasıl ki, Millî Birlik Komitesinin yap
ması lâzım gelen dâvalara inanıyorsanız, bu Mec
lisin yapacağı işler de olacaktır. Bu işlerin yapıl
ması için emniyet ve süratle neticeye gidecek bir 
statünün kabul edilmesi lâzım gelir. Bu bakım
dan umumi müzakerelere bir kere daha yer veril
memesini istiyoruz, 

TUNÇKANAT HAYDAR — ihtilaflı konu
ların hal tarzı için bu usul tamam. Fakat Sup
hi Gürsoytrak'ın belirttiği gibi, bâzı mevzulardan 
kaçımlabilir mi, kaçımlamaz mı? Bu Mecliste 
birlikte başka hususlar da da müzakere olacak
tır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Şimdi, 
Karavelioğlu'nun bir teklifi var. 7 leri 9 yapa
lım. Dokuzar kişi olsun, yedişer değil. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Yalnız, yedi ki
şi verebiliriz, dedik. Acaba dokuz kişi verirsek, 
adam bulabilir miyiz, buradaki müzakere için? 

BAŞKAN — Bana kalırsa, 9 kişi daha iyi. 
MADANOĞLU CEMAL — 7 kişi iyi idi. 9 u 

nereden çıkardınız? Yediden fazla veremeyiz. 
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(BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Teklifimden 

vazgeçtim. Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teklifini geri alıyor. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Sami ve Sezai 

beylerin söyledikleri gibi müzakere edilecek, her 
iki Mecliste ayrı ayrı oylanacak. Millî Birlik Ko
mitesi ayrı oy versin. Üyelerden kimse karış-
mıyacak yedilerden başka. Temsilciler Meclisi 
ayrıca oy versin. O nispetine göre neticeye va
ralım. Yani bir de yedilerle Meclis kapışmasın. 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlarım nasılsa te
mas etmediler. Feyzioğlu ile konuşurken bu 
hususa temas edildi. O dedi ki; gayet iyi bir 
şey olur. Ama şunu da söylesem iyi olurdu, 
münakaşası işi çıkmaza sokabilir, işi güçleşti-
rebilir. 

Suphi'nin söylediği 'hususa gelince; politi
ka esnafı yine açık kapı bulacaktır. Binaen
aleyh eğer bütün mevzular komisyondan geç
tikten sonra birer kişi lehte ve aleyhte konuş
mak suretiyle halletmesi mümkündür. Böylece 
bu yol kapatılabilir, bu da tüzükle olur. 

Yediler meselesine gelince; 14 kişinin top
lanması, biz 23 kişiyiz. Bundan yediyi çıkarır
sak 16 eder, Devlet Başkanı da hariç olursa 15 
kişi kalırız. Bu iş günlerce devam ederse nisap 
diye bir şey kalmaz. Beşe düşmesi uygun olur. 
Buradaki müzakerelerin selâmeti bakımından 
yedilerin beşe indirilmesi yerinde olur. 

KÜÇÜK SAMÎ — Böyle etraflı konular ye
dilere geçti mi, Tüzüğe kayıt koymak lâzımdır. 
Yalnız yedilerden değil ikinci defa Temsilciler 
Meclisinden tasarı geldiği zaman, bir hafta 
içinde müspet veya menfi 'bir neticeye bağlanır. 
24 saat tonlantı yapacak değil ya, öğleden ev
vel veya öğleden sonra Komite toplantısı yapı
lır. Suphi Gürsoytrak arkadaşımız; harb halin* 
de, sulh halinde, anlaşma halinde müşterek 
toplantı yapılır dediler. Bunda herkesin tek ba
şına rey vermesi mutlaktır. Herkes aklına gele
ni, o sahadaki düşüncesini söylemekte serbest
tir. Söylemesi de zaruridir. Orası çekinilecek bir 
yer değildir. 

TUNCKANAT HAYDAR — Bir tadil tekli
fim var. Şimdi, yediler de anlaşmaya vardılar-
sa muvafık. Anlaşmaya varamadıkları takdir
de, son söz Komitenindir, diyelim, olsun bitsin-
(Olmaz sesleri) 
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BAŞKAN — Sezai ve Sami beylerin teklif

lerinin prensibi dâhilinde iş tüzüklerinde tasrih 
edilmek suretiyle.. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — «Kurucu 
Mecliste görüşmesiz oylanır.»' 

BAŞKAN — Bu prensibi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. «Görüşmesiz oylanır.»' Şöyle oluyor: 

«Millî Birlik Komitesinde, Temsilciler Mec
lisinde üyeler ayrı ayrı oylarını kullanır. Oy
lamanın yüzde vasatilerine göre kanun kabul 
veya reddolunur.»' 

Buna göre bir İçtüzük de hazırlanacak. 
BAŞKAN — 21 ve 22 nci maddeler bu pren

sip dâhilinde kabul edildi. Şimdi 23 ncü mad
deye geçiyoruz. 

3. Kanunların yeniden görüşülmek üzere geri 
gönderilmesi 

MADDE 23. — Devlet Başkanı, yayınlan
mak üzere kendisine gönderilen kanunları bir 
defaya mahsus olarak yeniden görüşülmek üze
re yedi gün içinde gerekçesi ile birlikte Kuru
cu Meclise gönderir. Yeni Anayasa ile Seçim 
Kanunu ve Bütçe Kanunu bu hükmün dışında
dır. 

Geri gönderilen kanun, Karma Komisyonda 
müzakere edilir. Kurucu Meclisin birleşik top
lantısında bir evvelki maddeye göre oylanır. 
Ancak kabul nisabı 2/3 çoğunluktur. Bu tak
dirde kanun derhal yayınlanır. 

KARAVELÎO ILU KÂMİL — Meclislerde 
ayrı ayrı görüşülecek, vasati toplanacak, 
üçte ikiyi geçince kabul edilecek ve neşredi
lecek. Var mı itiraz?.. 

TUNCKANAT HAYDAR — Bir kanun 
Devlet Başkanı tarafından iade edildiği takdir
de mıeclislerde ayrı ayrı müzakere edilip üçte 
iki ekseriyetin tasvibine arz edilmesi veya bu 
tavibin istenilmesi hususu iyi bir firendir. Yani 
her iki taraf için işliyen bir firendir. 

BAŞKAN — Zaten bu kanun her iki Meclis 
tarafından kabul edilmiş bir kanundur. Millî 
Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisti tarafın
dan kabul edilmiş, Devlet Başkanına gönderil
miştir. Devlet Başkanı kabul etmediği takdir
de müşterek 'oturum yapılması en normal hal
dir. 

TUNCKANAT HAYDAR — Bizim isteme
mize rağmen kabul edilecek kanunlar ola-
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çaktır. Devlet Başkanı !bunu frenlemek üzere 
iade edebilir. Üçte iki ekseriyeti temin etmek 
şartiyle o kanun bu kanuna mâni olabilir, 

BAŞKAN — Geçen oturumda 'bu kabul edil
mişti, hem kendi tasarımızda, hem Kurucu Mec
liste görüşülerek üçte iki çoğunluk kabul veya 
reddedilir şeklinde... 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Kurucu Mec
lise gönderilir, müşterek toplantı halinde de-
ğilki buraya gelecektir. Müşterek arzu ediyor
sanız, müşterek toplantı diyelim. 

BAŞKAN MUCİP ATAKLI (Üye olarak) — 
Efendim, bir üye olarak konuşacağım. Farzede-
lim ki, biz bir kanunu kabul ettik. Temsilciler 
de kabul etti. Başkan reddetti. Reddedilen bu 
kanunu, iki meclis bir arada görüşsek. Bence 
bir mahzur yoktur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu çok nazik 
bir mesele Reddedilen bir kanun her iki mec
liste ayrı ayrı oylanır. Üçte iki ekseriyetle oy
lanır. 

Müşterek olarak oylandığı takdirde, Temsil
ciler Meclisi istediği bir kanunu Başkanın red
dine rağmen çıkarttırabilir. Devlet Başkanı iade 
etmek suretiyle ve bizim vasıtamızla kanunlaş
masına mâni olmak istiyebilir. Oturumların ayrı 
ayrı yapılması daha uygundur. 

ERSÜ VEHBİ — Farkı n<* olacak? İster 
ayrı ayrı ister müşterek yapılsın, yüzde nispet
leri orada da burada da alınacak, neyle mâni 
olunacak? Değişen hiçbir şey yoktur. Oradaki 
yüzde nispeti neyse "burada da aynıdır. 

MADANOĞLU CEMAL — Müşterek toplan
tılar anlaşmalar; andlaşmalar gibi fevkalâde 
hususlara inhisar edecektir, öyle zannederim, 
diğer zamanlar müzakereler ayrı ayrı olacak
tır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Devlet Reisinden 
döner dönmez yedilere gider. Onlardan da ge
len bundan evvelki maddeye göre kanunlaşır. 

Teklifim budur. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Paşamın temas 

ettiği nokta doğrudur. Selâhattin Beyin sözle
rinde de büyük bir isabet vardır. Fakat bence 
her ikisinin birleştirilmesi daha do#ru olur. Ge
rek o Meclis gerekse biz oylarız. Üçte iki ekse
riyet sağlanamazsa ihtilâf doğmuş demektir. O 
zaman Yediler Komisyonu ortaya girer, müşte
rek bir metin hazırlar, müzakere edilmeden her 
iki Meclisin oylarının vasatisi alınır. 
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I TUNÇKANAT HAYDAR — Benim dediğim 
| şu bakımdan farklıdır; Temsilciler Meclisi Millî 

Birlik Komitesinden üçte iki ekseriyet temin 
j edemediği takdirde bu kanunun ne yedilere ve 

ne de başka bir yere gitmesine taraftar değilim. 
Üçte iki ekseriyeti kabul edersek benim dediğim 

j olur. 
j KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Suphi Beyin 
|| söylediğinde fazlalık vardır. Haydar Beyin ve 
I Selâhattin Beyin dediği olur. Devlet Başkanm-
I dan sonra Yediler Komisyonuna gider, deriz. 
'' Yedileri aradan çıkaralım. Her zaman iki Mec-
• lisin görüş nisabı üçte iki olduğunu kabul et
il mek üzere Selâhattin Beyin teklifi en mantıkî 
f bir tekliftir. 

j GÜRSOYTRAK SUPHİ — İlk celsede ne-
ı tice alalım diyorlar. Kanunun çıkması sadedinde 
| bize şans dahi veriyor. Gerek Selâhattin Beyin 

tezinde gerekse Haydar Beyin tezinde iade edi-
| len kanunun çıkıp çıkmaması hususunda benim 

teklifim şans tanıyor. Hem de iki şans tanıyor. 

KARAMAN SUPHİ — İki şans demek, iki 
kere karışma demektir. 

BAŞKAN — Selâhattin Beyin teklifini oyu
nuza arz edeceğim. Yani reddedilen bir tasarı, 
7 1er Meclisine girecek, 14 lerde anlaşmaya va
rıldıktan sonra müzakeresiz kabul veya redde
dilecek. 

Bu teklifi oylarınıza arz ediyorum; Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. Kurucu Meclisin birleşik toplantı halinde 
kullanacağı yetkiler 

MADDE 24. — Kurucu Meclis, Anayasayı 
kabul ve kanun koyma dışındaki yetkilerini, 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin 
bir arada toplanması suretiyle kullanır. 
« BAŞKAN — 24 ncü maddeyi oyunuza arz 
edivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 

5. 1961 Bütçe Kanununun kabulü 
MADDE 25. — 1961 yılma ait Bütçe kanunu 

tasarısı ile katma bütçeler, Millî Birlik Komite
si ile Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 ar 
üyeden kurulu bir Bütçe Komisyonunda incele
nerek Kurucu Meclisin birleşik toplantısında gö
rüşülüp kabul edilir. 

Bakanlık bütçeleri ile katma bütçeler, Mec-
I liste tüm halinde görüşülür. Bölüm ve maddeler 
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ayrı ayrı görüşülmez. Kabul edilmiyeıı bütçeler, 
yeniden incelenmek üzere Komisyona geri gön
derilir. 

Kurucu Meclis üyelerinin masraf teklifinde 
bulunabilme usulleri İçtüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kurucu Meclisin toplantı ve görüşmeleri 

1. Aralıksız çalışma 
MADDE 26. — Kurucu Meclis aralıksız ça

lışıl'. Ancak zaruret halinde, Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisinin birleşik top
lantısında, toplantıya katılacakların üçte iki 
çoğunluğu ile 10 günü aşmamak üzere tatil ka
rarı verilebilir. Tatil sırasında,, komisyonlar 
çalışabilir. 

Devlet Başkanı Kurucu Meclisi, Temsilciler 
Meclisi Başkanı Temsilciler Meclisini, tatil bit
meden toplantıya çağırabilir. 

BAŞKAN MUCÎP ATAKLI (Üye olarak) — 
Bir üye sıfatiyle teklifim var. Meclis aralıksız 
çalışır, deniyor. Ya seçimin yenilenmesine karar 
verirse. O zaman bu tatil; propaganda müddeti
ne uygun olarak 1,5 aya çıkarılmalıdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bir buçuk 
ay tatil kararı vermezsek istifa eder, gider seçi
me katılır. 

BAŞKAN — Seçim zamanı bir buçuk aya 
çıkarılabilir diyelim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bunu incele
dik. Bir teamül var. Seçim kararı vererek 1,5 
ay tatile girebilir. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — 23 ncü mad
deyi şöyle redaksiyona tâbi tuttum : 

Birinci fıkrası aynıdır. 
İkinci fıkrası ise; 
«Geri gönderilen kanun Karma Komisyonda 

mizakere edilir. Kurucu Meclisin birleşik top
lantısında bir evvelki maddeye göre oylanır. 
Ancak kabul nisabı üçte iki çoğunluktur. Bu 
takdirde kanun derhal yayınlanır.» 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi okutuyorum. 

II. İçtüzükler 
MADDE 27. — Millî Birlik Komitesi ve Tem

silciler Meclisi çalışmalarını kendi İçtüzükleri
ne göre yaparlar. 
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j Kurucu Meclisin birleşik toplantıları için ay-
| rı bir içtüzük yapılır. 

Yeni içtüzüklerde hüküm bulunmıyan hu-
| s uslarda, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi İç

tüzüğü uygulanır. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeııler... 

Kabul edilmiştir. 

III . Birleşik toplantılar 
1. Birleşik toplantılarda Başkanlık Divanı 
MADDE 28. — Kurucu Meclisin birleşik top

lantılarında Başkanlık, Millî Birlik Komitesinin 
bu maksatla seçeceği üye ile Temsilciler Meclisi 
Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. 

| İlk birleşik toplantıya Millî Birlik Komitesi 
I tarafından seçilen başkan, başkanlık eder. 
! BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeııler... 
i Kabul edilmiştir. 
s 

2. Birleşik toplantılarda nisap 
I MADDE 29. — Kurucu Meclisin birleşik top-
j lantıları, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler 

Meclisi üye tam sayılarının salt çoğunlukları 
j ile vapılır. Aksine hüküm olmadıkça kararlar 
l "hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile verilir. 

Ancak barışa, savaşa, yabancı devletlere 
karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına, zorlama ted
birleri alınmasına, yabancı devletler ve millet
lerarası teşekküllerle yapılan andlaşmalarla Ba-
Kanlar Kurulunca ilân edilen sıkı yönetim ka
rarını onaylamaya Kurucu Meclis üye tam say 
sının üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Yetkileri Kuru
cu Meclis üye sayısı üçte iki ile mümkündür 
demek lâzım... 

YILDIZ AHMET — ifadeyi kısaltıyor ama 
heı iki Meclis ortada yok ki. Ortada Millî Bir
lik Komitesi ile Temsilciler Meclisi vardır... 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Doğrudur. 
BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

o. Birleşik görüşmelerin açık olması ve 
tutanaklar 

MADDE 30. — Kurucu Meclisin birleşik 
toplantıları ve tutanakları hakkında, bu kanu
nun 16 ncı maddesi uygulanır. 

| BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo-
| mm, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul • edil-
i mistir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yeni Anayasanın, Seçim Kanununun hazır
lanması ve kabulü 

I. Komisyonlar kurulması 
, MADDE 31. — Temsilciler Meclisi, Başkan
lık Divanı seçiminin yapıldığı toplantıda, 20 
üyeden kurulu bir Anayasa Komisyonu ile aynı 
sayıda üyesi olan bir Seçim Kanunu Komisyo
nu gizli oyla seçer. 

Komisyonlar derhal toplanarak başkan, baş
kan vekili ve sözcülerini seçerler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

II - Görüşmelerin önceliği 
MADDE 32. — Temsilciler Meclisi ve yuka-

rıki maddede sözü geçen komisyonlar Anayasa 
ile Seçim Kanununun gecikmeden görüşülmesi
ni ve kabulünü sağlıyacak çalışma esasları ile 
usullerini derhal karara bağlarlar. 

İlgili komisyonca Anayasa ve Seçim kanun
larının tamamen veya kısmen Temsilciler Mec
lisi Genel Kuruluna gönderilmesinden itibareıt 
bunların görüşülmesine başlanır. 

Bu görüşmeler, en kısa zamanda bitirilecek j 
surette, öncelikle yapılır. 

Anayasa ve Seçim Kanunu görüşmelerine 
başlandıktan sonra, haftada en az dört tam gün 
bu görüşmelere ayrılır. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir 

III - Anayasa ve Seçim Kanununun Kurucu 
Meclisçe kabul tarzı 

MADDE 33. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
ile ilgili metinler, Temsilciler Meclisinde kabul 
edilip Millî Birlik Komitesine gönderildiğinde, 
Komite bunları Temsilciler Meclisi Genel Kuru
lundaki görüşme süresinin yarısı kadar süre 
içinde sonuçlandırır. 

Bu süre (7) günden az olamaz. 
Millî Birlik Komitesi, Temsilciler. Meclisin

den gelen metni aynen kabul etmediği takdir
de, Temsilciler Meclisinde yapılacak ikinci gö
rüşme, Millî Birlik Komitesindeki görüşme sü
resinin yarısını geçemez. Ancak bu süre (7) 
günden az olamaz. 

Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesin
den gelen metni ikinci görüşmede aynen kabul 
etmediği takdirde, ihtilaflı kalan noktaların 
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halli için karma komisyon teşkil edilir, bu ko
misyonca kabul edilen metin, Kurucu Meclisin 
birleşik toplantısında öncelikle ve aralıksız ola
rak görüşülüp halkoyuna sunulacak hale geti
rilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun ihtilaflı nok
talarının halli için yapılacak Kurucu Meclisin 
birleşik toplantısı müzakerelerinde kararlar üç
te iki çoğunlukla alınır. 

BAŞKAN — Bu maddeye itiraz edilmemiş 
ti. Yalnız halkoyu kelimesi kondu. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Anayasa ve Seçim Kanunu yayınlanması 
ve halkoyuna sunulması 

MADDE 34. — Kurucu Meclisçe kabul edi
len Anayasa ve Seçim Kanunu Devlet Başkanı 
tarafından derhal yayınlanır. 

Anayasanın halkoyuna sunulması tarihi ve 
siyasi partilerin Anayasa konusundaki propa
ganda serbestliği kararını Millî Birlik Komitesi 
verir. 

BAŞKAN — 34 neü maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

V. Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantısı 
MADDE 35. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi genel seçim tarihi; halkoyu sonucu belli ol
duktan sonraki ilk haftanın Cuma günü yapı
lacak Kurucu Meclis birleşik toplantısında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin en geç 29 Ekim 
1961 de görevine başlaması sağlanacak surette 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ KARAMAN — Bu maddenin teşki

lâtı bozuktur. Tekrar redaksiyondan geçmesi 
lâzımdır. 

Bana göre; maddenin sonu şöyle olmalıdır; 
«başlaması sağlıyacak surette tesbit edilir.» 

ÖZGÜE SELÂHATTİN — «Halkoyu sonun
da Anayasa kabul edildiği takdirde derhal yü
rürlüğe girer.» Bu fıkrayı çıkarmıştık. Tekrar 
kabulünü istiyorum. 

CELEBİ EMANULLAH — Selâhattin'i des
teklerim. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Her kanun yürürlüğe 

giriş tarihini kendisi yazar. Müsaadenizle Ana
yasa da yürürlüğe giriş tarihini kendisi yaz
sın. 
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AKSOYOĞLU REFET — 38 nci maddeye 

bir atıf yapıyorduk. Onun için kaldırdık. 
ÖZGÜR SELÂHATTIN — Derhal yürürlüğe 

girer şeklindeki Ahmet Deyin buyurdukları gü
zel, ama bunun psikolojik tarafını da nazarı iti
bara almak lâzımdır. Benim teklifim, bu nokta
nın aynen kalmasını telklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Dün oylandı efendim. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Görüşmemizin se

bebi aksak taraflarını düzeltmefktir. Dün oylan
dı şeklindeki arkadaşımın sözleri de doğru de
ğildir. 

YILDIZ AHMET — Geçen defa oylandığı 
için oylanmadı demiyoruz. O zaman oylamaya 
sehebolan esas bugün yapılmadığı içindir. 27 
Mayısta Anayasa halkoyuna sunuldu, kabul edil
di. Anayasa yürürlükte ama fakat müesseseleri 
kurulmamıştır. Geçici hükümlerle yürürlüğe gi
recek tarihi Anayasayı Kurucu Meclis daha iyi 
tösıbit edebilir. Bugünden tespitine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Bir teklif var. Halkoyuna 'su
nulan Anayasa, kabul edildiği takdirde dcrllıal 
yürürlüğe girer. 

Bunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu cümle hariç, maddeyi reylerinize sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yeni Anayasanın vaktinde yetiştirilmemesinin 

veya reddedilmesinin sonuçları 
I. Anayasanın ve Seçim Kanununun Kurucu 

Meclisçe hazırlanması ve kalbulü müddeti. 
MADDE 3ı6. — Kurucu Meclis, Anayasa ile 

Seçim Kanununu en ıgeç 27 'Mayıs 1961 tarihine 
kadar tamamlar. Bu süre, bir defaya maihsus ol
mak üzere 15 ıgün uzatılabilir. 

Anayasa bu tarihe kadar yine tamamlanmış 
olmazsa, 35 nci maddeye göre Temsilciler Mecli
sinin yerini alacak yeni bir Temsilciler Meclisi 
seçilir. 

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

II . Ret halinde yeni Temsilciler Meclisinin 
Seçimi. 

MADDE 37. — Halkoyu sonucunda Anayasa 
reddedilirse, her 100 000 nüfus için bir üye heSa-
ıbiyle ve yeni Seçim Kanunu •hükümlerine göre 
yeni 'bir Temsilciler Meclisi seçilir. 
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(Seçim tarihi halkoyunu mütaakıp ilk halitanın 

Cuma günü Kurucu Meclis /birleşik toplantısında 
tesbit ve ilân olunur. 

Bu Meclis, seçimin yapıldığı tarihin ertesi .gü
nünden Ibaşlıyarak 5 nci gün saat 15 te Ankara^da 
çağrısız toplanır. 

Bu meclisin ıgörevine başlaması ile eski Tem
silciler Meclisinin hukuki varlığı sona erer ve bu 
kanunla Temsilciler Meclisine verilmiş olan görev 
ve yetkiler kendiliğinden yeni Temsilciler Mecli
sine geçer. 

BAŞKAN —37 nci maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I I I . Yeni Temsilciler Meclisince ve Millî Birlik 
Komitesince Anayasanın kabulü müddeti 
MADDE 38. — '35 nci maddeye göre halk ta

rafından seçilecek olan yeni Temsilciler Meclisi
nin ve Millî Birlik Komitesinin bu kanunda Ana
yasanın kabulü için konulmuş olan usul uyarınca 
ve en geç 29 Ekim 1961 de yeni Anayasaya göre 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ıgörevine başla
masını mümkün kılacak bir süre içinde kaibul ede
cekleri Anayasa, Devlet Başkanı tarafından der
hal yayınlanır ve 2 nci maddenin 'son fıkrası dik
kate alınmadan yürürlüğe girer. Bundan sonra 
33 ncü madde hükümleri uygulanır. 

ıKARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bu kanun ka
bul edildikten sonra Başkana sunulacak, o da tas
dik ettikten sonra halkoyuna gidilecek. Yayınla
nır ve halkoyuna gidilir. «Yayınlanır ve ikinci 
maddenin son fıkrası hükümlerine tâbi tutulma
dan yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 38 nci maddeyi (bu tadil ile oyu
nuza arz 'ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YEDÎNOÎ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

1. Bakanlar Kurulunun seçilmesi ve 
denetlenmesi 

MADDE 39. — Yürütme yetkisini kullanacak 
• olan Bakanlar Kurulu Kurucu Meclis üyeleri ara
sından seçilebileceği gibi, dışardan da seçilebilir. 

Dışardan seçilen Bakanlar da Temsilciler Mec
lisinin üyesi olurlar. 

Temsilciler Meclisi üyeleri; içtüzük (hükümle
rine göre, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırıl
ması isteği ile Bakanlardan soru sorabilirler; Ba-
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kanlar Kurulunun veya bir Bakanın siyaset ve ic-
ratı ile ilgili ibir konunun aydınlatılması maksa-
dıyle genel göııüşme açılmasını istiydbilirler; lç-
tüzük ıhükümlerine göre MJecliis soruşturması ita-
lebedebilirler. 

Temsilciler Meclisi, Bakanlar ıveya ıbir Bakan 
hakkında Meclis 'soruşturması açılmasını uygun 
görünse, kararını Millî Birlik Komitesine bildirir. 
Millî Birlik Komitesinin de aynı yolda karar 'ver
mesi halinde Meclis soruşturması açılır. 

Millî Birlik Kdmiltesi Bakanlar ıveya ıbir Bakan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına karar 
verirse, bu kararını Temsilciler Meclisine bildirir. 
Temsilciler Meclisinin de aynı yolda karar 'ver
mesi Hıalin'de Meclis soruşturması açılır. 

Temsilciler Meclisinin Bakanlar veya bir Ba
kan hakkındaki soruşturma kararı Millî Birlik 
Komitesince veya Millî Birlik Komitesinin 'Balkan
lar veya bir Bakan hakkında soruşturma kararı 
Temsilciler Meclisi taralından reddedilirse netice 
20 nci maddeye göre karara (bağlanır. 1 sayılı 'Ka
nunun 4 neti maddesi ıhiükmü 'saklıdır. 

BAŞKAN — Evvelâ 7 1er Komisyonuna ge
lecek, oylanacak. 22 nci madde hükümlerine gö
re karara bağlanır. Bir sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi tadilleri ile bir
likte reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Yüce Divan 
MADDE 40. — Meclis sonışturmasına karar 

verildiğinde, Millî Birlik Komitesi ile Temsilci
ler Meclisinden seçilecek yedişer üyeden kurulu 
bir Soruşturma Komisyonu gerekli soruşturmayı 
yapar. Bu komisyonun raporu Kurucu Mecli
sin birleşik toplantısında görüşülerek, 1924 'ta
rihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
61 - 66 ncı maddeleri uyarınca bir Yüce Divan 
kurulmasına mahal olup olmadığına karar ve
rilir. 

Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerini 
ve Cumhuriyet Başsavcısını ve Danıştay Başka
nım Sözcüsünü, görevlerinden doğan veya gö
revleriyle ilgili hususlarda soruşturma ve yargı
lama gerekirse, yine 1924 tarih ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 - 66 ncı madde
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında?... Yok. Mad
deyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
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3. Anayasanın değiştirilmesinde usul 

MADDE 41. — 1924 tarih ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun yürürlükte kalmış 
olan hükümlerinde; 12 Haziran 1960 tarih ve 
1 sayılı Kanun ile tadillerinde ve bu kanun hü
kümlerinde her hangi bir değişiklik yapılabil
mesi, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler 
Meclisinin tam üye sayılarının üçte iki çoğunlu
ğu ile ayrı ayrı verecekleri karara bağlıdır. 

İhtilâf halinde 20 nci madde hükümlerine gö
re hareket edilir ve oylama yüzdeleri vasatisi as
gari yüzde yetmiş beş olduğu takdirde tasarı 
kabul edilir. 

Değişiklik teklifi, Millî Birlik Komitesi üye
lerinin üçte birinin ve iki Temsilciler Meclisi 
üyesinin inızasiyle veya Temsilciler Meclisi 
üyelerinin üçte birinin ve iki Millî Birlik Ko
mitesi üyesinin imzası ile yapılabilir. 

BAŞKAN - Madde 41 i kabul edenler... Ka~ 
bul edilmiştir. 

4. ödenekler 
MADDE 42. — Kurucu Meclis üyelerine ait 

ödenek ve yolluklar özel kanunla tesbit olunur. 
ödenek ve yollukları tesbit eden bu kanun 

hükümleri üzerinde yapılacak değişiklikler ve 
mezkûr kanun yerine kaim olacak hükümler mü-
taakıp yasama organının üyeleri için muteber 
olur. 

Ancak, Kurucu Meclis üyelerine ait ödenek 
birinci derecedeki Devlet memuru için tesbit edi
len aylık tutarından fazla olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 67 de bir yan
lış var. 61, 66 şeklinde olacaktı, bunu bir tet
kik edelim. 66 olması lâzımdır. Bundan evvelki 
maddeler; 61, 66 idi. 67 yi tetkik edelim. 

67 nci maddeye göre Divanı. Âli kurulması; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile müm
kündür. 

KARAMAN SUPHİ — Divanı Âli için evvelki 
maddede vardır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. Değiştirilen Anayasa hükümleri 
MADD 43. — Bu kanun, 12 Haziran 1960 ta

rihli ve 1 sayılı Kanuna ek mahiyette olup sözü 
gecen kanunun 1, 3, 7 ve 21 nci maddeleriyle 6 
ncı maddesinin son fıkrası, 18 nci maddesinin 
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birinci fıkrası ve 24 ncü maddesinin üçüncü fık- i 
rası ile bu kanuna aykırı bilcümle hükümler iş- ı 
bu kanuna uygun olarak değiştirilmiş ve 24 ncü j 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı ve yürür- i 
lükteâ kaldırılmış olan maddeleri arasından j 
(61 - 66) madde numaraları çıkarılmıştır. j 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen j 
yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... J 
Etmiy enler... İttifakla kabul edilmiştir. j 

i 

6. Kenar başlıklar | 
MADDE 44. — Bu kanunun maddeleri kena ! 

nndaki başlıkar, madde hükümlerinin özünü | 
ı 

göstermek amaciyle konmuş olup, metne dâhil 
değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... İttifakla kabul edilmiştir. 

7. Yürürlük 
MADDE 45. —- Bu kanun yayımı tarihinde 

yürarlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
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8. Yürütme 

MADDE 46. — Bu kanunu Kurucu Meclis 
yürütür. 

KÜÇÜK SAMİ — 1924 Anayasasının son 
maddesi; yürürlük maddesidir, yürütme madde
si yoktur. 

İlim Heyeti tasarısının son maddesi : «Bu ka
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» diyor. 
46 ncı maddeye lüzum yoktur. Anayasayı Millet 
yürütür. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — 1 Numaralı Ana
yasada «Millî Birlik Komitesi yürütür» demiş
tik. Böyle bırakırsak, bunu da Millî Birlik Ko
mitesi yürütür, mânasına gelmez mi? 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da toplanmak üzere toplantıyı 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 




