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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan Sezai, 
Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgüneş 
Mehmet ve Karavelioğlu Kânıil'in Temsilciler 
Meclisi Seçimi kanun teklifinin ikinci görüşül
mesi yapıldı ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Ihınçkcmat Haydar Çelebi Emanullak 

Divan Kâtibi 
özkaya Mehmet Şükran 

>••«<« 

B Î B Î N C I O T U 3 U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Küçük Sami 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tunçkanat Haydar ve İki arkadaşının, 
Harita ve plânlara ait işaretlerin korunması hak
kında kanun teklifi ve Bayındırlık ve İmar Ko
misyonu raporu (2/130) (1) 

BAŞKAN 
lerdir. 

Sözcü arkadaşımız izah edecek-

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlarım, 
malûm olduğu üzere memleketimizin haritasının 
yapılması, askerî sahalar, kadastro, orman, su 
işleri, karayolları saha ve güzergâhlarının tes-
biti için gerekli harita ve projelerin tesbitinde 
önemli işaretlerden sayılan nirengi, poligon ve 
röper noktalarının muhafazası büyük bir önem 
taşımaktadır. Bunlar için büyük bir emek, za
man ve paralar sarf edildiği halde bâzı vatan
daşlarımız tarafından yerlerinden çıkarılmakta, 
tahribolunmaktadır. Bunların yeni baştan yapıl-

(1) 150 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

ması, ihyası yeni baştan külfetlerin ihtiyar edil
mesini icabettirmektedir. İşte bu noktaları tah
rip veya tanmmıyacak hale getirenler veya ye
rini değiştirenler hakkında bir kanuni işlem ya
pılmak üzere, daha doğrusu bunların korunması 
için, bu kanun tasarısı huzurunuza sevk edil
miştir. Esasen kanun çok vazıhtır. 

Şimdi Tapu ve Kadastrodan ve Harita Ge
nel Müdürlüğünden mütehassıslar gelecekler ve 
arkadaşların suallerine cevap vereceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun gerekçesin
den az önce bahsetmiştim, şimdi kanunun tümü
nü okuyorum. 

(Kanunun tümü okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümünü dinlemiş 

bulunuyorsunuz, söz istiyen var mı? Buyurun 
Kadri Bey. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşlar, çok yakın
dan'bu işle alâkadar olmuş ve bunun ıstırabını 
yakından duymuş bir insanım. Çok defalar gör-
müşümdür, bir yere her hangi bir maksatla bir 
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taş dikildi mi arazi sahibi bunu derhal çıkar
makta ve tarlam tanınmasın diye onu kaldırıp 
atmayı birinci vazifesi saymaktadır. Binaen
aleyh, bu kanunun tümünü kabul etmek çok ye
rinde bir hareket olacaktır. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen arka
daş var mıî Yok... Kanunun tümü üzerindeki 
müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Harita ve plânlara ait işaretlerin korunması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Harita ve plânlara ait âmme 
hizmetine mahsus (nirengi, nivelman, poligon, 
röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaran
lar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hale getiren
ler veya ilgili makamlardan müsaade almaksı
zın yerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 
516 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca ceza
landırılmakla beraber, ayrıca bu işaretlere ait 
tesislerin yeniden tesis ve ihyası için ilgili ma
kamlarca yapılması gereken bilcümle masrafları 
tazmin ederler. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, bu
rada, ilgili, T. C Kanununun maddeseli okuya
lım. 

Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin 4 
ncü fıkrası : 

«Setler, yahut misibetlere karşı âmmenin 
muhafazası maksadiyle inşa olunan müdafaa 
vasıtaları ve sair inşaat yahut bir âmme hizme
tine mahsus aletler ve işaretler.» 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu 1 nci 
maddede, parantez içindeki nirengi ve nivelman 
ile poligon ve röper gibi tesisleri ikiye ayırmak 
gerek. Çünkü, poligon ve röper tesislerinin ye
rinden sökülmesi, nirengi ve poligon gibi tesis
lerin sökülmesi kadar mahzurlu değildir. Bi
naenaleyh, bunların hepsinin bir arada mütalâa 
edilmesi doğru değildir. Bir nirenginin yerini 
değiştirmekle, bir poligon veya röperin yerini 
değiştirmek arasında büyük fark vardır. Bu du
rumda, ikisinin bir arada mütalâa edilmesinde 
büyük mahzur vardır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir de uzmanları din
liydim. 

2.1960 O : 1 
MUHİTTİN ARAL — Efendim, şehir iman 

için yaptırdığımız imar plânları tatbikatı için
de yalnız ve yalnız poligon noktalarından fay
dalanıyoruz. Fakat maalesef bu poligon nokta
ları tahrib edildiğinden yılda 20 haritanın yeni 
baştan yapılması gerekiyor. Sebebi; bir mev
kiin haritası için behemehal nirengi noktasının 
mevcudolması lâzımdır. Nirengi noktalarının 
arası 1 kilometre mesafe ile tesbit olunduğu, sı
nırların tesbiti babında nirengi ile poligonun 
gördüğü iş aynı olduğu için bunların da her 
hangi birinin kaybı haritanın araziye tatbikini 
mümkün kılmıyabilir. O zaman da imar harita
larının araziye aplikasyonu mümkün olmaz ve
ya yanlış tatbikten dolayı bâzı mülkiyet ihti
lâfları doğabilir. Nirengi ve poligon noktaları 
kaybolmuş bir harita ise bunca emeğe rağmen 
artık bir arazi resminden ileri geçemez. İmar 
ve kadastro mevzuatı tamamen bu haritalara is-
tinadeder. Bunun için de imar kanunlarında ay
rıca hükümler getirilmiştir. Bunun için poligon
lar nirengilerden ucuz da olsa fiil bakımından 
aynı işi görmektedir. Esasen kanun, üç aydan 
iki seneye kadar ceza vermektedir. Cezalar hep
si için aynı olmıyacaktır. Kasdın mevcudiyetine 
veya yokluğuna göre hâkim tarafından takdir 
edilecektir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, poligon ve 
röper tesislerinin mahiyetini pek iyi kavrıyama-
dım. 

BAŞKAN — Mütehassıstan poligon ve röper 
tesisleri hakkında malûmat rica ediyoruz. 

MUHİTTİN ARAL — Efendim, bu işaretler 
için gayrimeskûn sahada beton ve diğer sigorta
lar mevcuttur. Meskûn sahada borular çakılmak
ta ve fakat sigortalar koy'bolmaktadır. Bunların 
yeniden ihyaları için duvarlara 10 santim boyun
da bir buçuk konmaktadır. Bu röperler sabit 
kalırsa poligon noktası 5-10 dakika içinde tesbit 
edilebilir. Yani esas itibariyle muhafaza gayesi 
güdülmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, yapılan açıklamadan, 
arkadaşlarımız, poligon ve röperin de faydası
na inanmış oluyorlar ve buraya girmesi gerekti
ğine kaani oluyorlar her halde. 

iŞimdi, başka söz ve soru var mı efendim! 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, T. 
C. Kanununun ilgili maddesi bir daha okunsa 
açıklansa efendim. 
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(T. C. K. nun 516 ncı maddesinin 4 ncü fık

rası tekrar okundu.) 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, şayet 

T. Ceza Kanununun bu maddesinden faydalanıl-
mazsa (burada, başka bir maddeden, faydalanmak 
veya buraya bir başka hüküm, madde koymak ge
rekir. Çünkü, bu madde bütün anlamiyle niren
gi konusunu kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen?... 
Yok. 

Madeyi oya koyuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Mahallî idare âmirleri ile köy 
muhtarları ve belediye başkanları bu işaretlerin 
kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, suçlu
lar hakkında takibat yapılmak üzere zabıta ve 
savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işaretler 
ile ilgili dairesini durumdan haberdar etmekle 
mükelleftirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, kontrol ve 
muhafaza tedbirleri ve bunun tatbikatının nasıl 
olacağı hakkında bize aydınlatıcı bilgi verilse, 
bir açıklama yapılsa. 

MUHİTTİN ARAL — Muhterem zevat bun
ları senenin muayyen zamanlarında bunları yer
lerinde görür. Bunlar talimatnamede yer alacak
tır. Belki bir miktarı yerlerinden çıkarılmış ve 
belli olmıyacak şekilde tahr'ibedirmiştir. idare 
bunları tesbit edip yeniden yapacaktır. Tahribe-
denler belli ise cezalandırılması ve tazmini ci
hetine gidilecektir. Belli olmazsa kendi vasıta-
lariyle bunu yeniden yapacaklardır. Bu işaret
ler yerine konurken ha'lka anlatılacak, niçin di
kildiği izah edilecek, memlekete temin edeceği 
faydalar ve tahribi halinde uğranılacak cezalar 
anlatılacaktır. Bu yolla hiçolmazsa % 50 sini mu
hafaza etmek mümkün olur. Bunlar Harita Dai
resince meydana getirilecek talimatnamede yer 
alacaktır. Bu talimatname ile .birlikte nirengi 
noktaları tesbit edilecek tahribedilmiş olanların 
en kısa zamanda tekrar tesisi için lüzumlu mik
tarda ekip işe sevk edilecektir. 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Hakikaten bu kontrol 

tedbirleri, tatbiki kabil bir hal tarzıdır. Ama bu
gün jandarmamız üzerinde büyük ölçüde yük 
vardır. Burada dikkati çeken husus, muhafaza 
tedbirlerinde emniyet tedbirleri mânasının da 
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mündemiç olduğudur. Muhafazada suçlunun 

j kim olduğunu meydana çıkarmak güçleşir. Ben 
. buna pek imkân göremiyorum. Acaba bunu ba-

sitleştirerek tatbikata daha uygun bir hal tarzı 
bulunamaz mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu fikre iştirak 
edemiyeceğim. Çünkü, söyledikleri kontrol ve mu
hafazanın birleştirilmesi mânasına gelir ki, bu 
fikir, kendiliğinden, tatbikatta bir yer bulamıya-
caktır. Bir bekçi, bir koruyucu, bir maha'llî ida
re, ancak muhafazasına dikkat edebilir. Her iki
sini de lûyıkiyle yapmaları çok zordur. Bu hal 
tarzı, birinci sene belki bir tesir göstermezse de 
ikinci seneden itibaren köylünün bunları odun 

, olarak yakmasını önliyebilir. Mülk sahibinin de 
1 hiçolmazsa kendi tarlasında bu nirengilere yapı

lacak olan zararların kendisine tazmin ettirilece
ği ğini bilmesi suretiyle, bu iş daha az para ile ya

pılabilir. Kontrolda kaç tanesi harabolmuş, kaç 
tanesi yerindedir; sadece ekipler bunu tesbit ede
ceklerdir. 

Sonra, muhafaza bakımından; Millî Eğitim 
Bakanlığınca da okullarda bir eğitim konusu ola
rak da, bu işin bir memleket hizmeti olduğu öğre
tilmek, anlatılmak suretiyle hizmette bulunul
muş olacak ve her yıl büyük paralar harcanma-

I sının, büyük masraflar yapılmasının azaltılması 
yönüne 'gidilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasına 
ait esaslar, Millî Eğitim Bakanlığının ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasının mütalâası alın
dıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü), Millî Savunma (Harita Ge
nel Müdürlüğü), Tarım (Orman Genel Müdür
lüğü), içişleri, İmar,ve İskân ve Bayındırlık Ba
kanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir tali
matname ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
ü ay sonra yürürlüğe (girer. 

I VEHBİ ERSÜ — Burada hazırlanacak bir 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, müsa

ade buyurulursa, 'buna ben. cevap vereyim. 
Efendim, Türkiye'de 15 bin büyük nirengi 

vardır. Ayrıca, orta ve küçük nirengiler de var
dır. Bu işte, nirengiler tes-bit edilecek, yerleri ilgi
lilere 'gösterilecek; işte size sağlam olarak teslim 
ediyoruz denecek. Ertesi yıl bu nirengiler yerle
rinden 'çıkarılmış iseler, bir raporla, bunların fa
lan falan kimseler tarafından çıkarıldığı tesbit 
edilecek, bulunacak. Fakat falan falan nirengile
rin kimler tarafından yerlerinden çıkarıldığı bu
lunamadı denecek olursa, bunun üzerine buradan 
heyet gidip yerinden çıkarılmış olanları tamamlı-
yacak. .Faili belli olanlar mahkemeye verilip ce
zalandırılacak, bulunmıyanlar ise Devlet tarafın
dan yenilenecektir. 

KAPLAN KADRİ — Konuşmalardan tatibi-
katm biraz güç olacağı anlaşılıyor. Kış mevsimi 
gelmiştir, araziye yaza doğru gidilecektir. Fakat 
şimdiden tedbirlerini alıp bu müddeti biraz kısa
lmazlar mı? 

KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ MÜ
MESSİLİ — Efendim, Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğünün Tapulama Kanunu ile bâzı mü
kellefiyetleri vardır. 

Kanunun 42 ne i maddesinde poligon ve niren
gi noktalarının muhafazası ve bu hususta uygula
nacak hükümler derpiş edilmiştir. Bir işaretin 
kaybolması halinde (gayrimenkul sahilbi veya şa-
gilinin mükellefiyet ve mesuliyeti de mevzuuba-
histir. Bu sebeple bunların tesbiti uzıyabilir, bu
nu da arz etmek Merim. 
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talimatnameden (bahsediliyor. Onun hasırlanıp 
uygulanması bu kadar uzar mı? 

KAPLAN KADRİ — Bu talimatnamenin ha
zırlanması için 6 ay fazla değil midir? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu müddeti da
ha kısa kesmek mümkün değildir. Geniş bir etüde 
ihtiyaç gösteriyor. Ayrıca okulların programları
na girecek, hususlar bulunacaktır. Çeşitli ilk ha
zırlıkları vardır. 

ERSÜ VEHBİ — Ben zaman olarak biraz 
uzun görüyorum. 

ÇELEBİ EMANÜLLAH — Bunların .köylere 
kadar .giderek -teaibilti, bir tutanağa raptı için bu 
müddet fazla değildir. 

MUHİTTİN ARAL — Talimatname daha kısa 
zamanda hazırlanabilir. Evvelâ haritalar üzerine 
bu noktalar işaret edilecek, aynı zamanda her nok
ta için birer kütük hazırlanacak, bunlar mahalli
ne gönderilecek, mahallinde gezilecek. Bu bakım
dan bu müddet kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kadri Bey, teklifinizde İsrar edi
yor musunuz, 

KAPLAN KADRÎ — Evet, ısrar ediyorum. 
Bu işler hep birden başlıyac aktır. Muayyen bir 
müddet içinde yapılmış olması lâzım değildir. 

Netice olarak ben bu kanunun -süratle tatlbik 
e dilmesine t ar af t arım. 

BAŞKAN — Suphi Bey. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Birinci maddede 

zikredilen nirengi ve poligonlar hakkındaki neti
ce bir zabıtla mı alâkalı şahıslara teslim edilecek, 
yoksa başka 'bir yol bulunmuş mudur? 

MUHİTTİN ARAL — Bunu, muhtelif mem
leketler ımulhtelif şekillerde hallediyorlar. Meselâ 
İsviçre'de doğrudan doğruya hem zalbıtla sahibine 
teslim edilir, hem de tapu kütüğüne geçirilir. 
Memleketimizde bu mümkün değildir. Almanya'
da olduğu gibi kontrol ve muhafaza tedlbirlerini 
almak gayesiyle düşündük. Eğer harita yapılır
ken işaretler, mümkünse, bunların yerleri muh
tarlara, bekçilere gösterilebilir. Fakaıt Türkiye'
nin büyük 'haritalarında işaretlenecek yeri, meselâ 
jandarma subayları kontrol ve muhafaza ettire
cek. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bunlar, 
belediye başkanı ve muhtarlara teslim edildikten 
sonra, zait en burada bu yoktu diye bir iddia olur
sa, acaba buna karşı bir tedlbir düşünülmüş mü
dür? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Acalba zabıtla tes-
bit edilmiyen bir şey yarın mahkemeye intikal et
tiği takdirde, karşı tarafa bu suçu isnadedöbilmek 
için ne gilbi bir vesikaya istinadedeceksiniz. Kon
trol imkânı (bulunursa suçlu aksini iddia edemez. 
Bu bakımdan üzerinde durdum. Belki de nizam
namede bu (hüküm nazarı dikkate alınacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Zaten kütüğe 
kaydedilecek. Kütükler de bunlar sağlam veya 
yarım olarak kendisine teslim edilecek. Zabıt yok
tur fakat kütük vardır. 

KUYTAK FİKRET — Kanunun konuş se
bebi hakikaten bunun lüzumunu çok iyi belirti
yor. Ancak 'bunun tatbikatında çok güçlükler do
ğacaktır. Çünkü \bkim hâli arazimiz çok mahdut
tur. Bilhassa şu sıralarda... Hattâ o kadar ki, em
lâki milliye^ye ait araziye dahi saldırmaktadırlar. 
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Şöyle bir şey yapılabilir : Yapılan ıbu işaretle?, 
üzerinde bulundukları #arazi sahibinin koııtrolıına 
verilebilir. Senede bir veya iki defa bunların ye
rinde olup lOİmadığmı muhtara veya belediye rei
sine bildirmek mükellefiyeti de konulalbilir. Aca
ba bunlar hazırlanacak olan talimatnamede mi 
yer alacaktır? Bu husustaki noktai nazarınız ne
dir?. 

MUHİTTİN ARAL — Efendimi müsaade bu-
yurulursa arz edeyim. 

Bu husus da müzakere edildi. Bir işaretin 
koı«unma'sı İsviçre'de olduğu gibi bir âmme hiz
meti olmakla beraber, bizde kemdi mülkünde böy
le bir işaretin bulunmasına tahammül etmeme 
gibi bir durum, bir gerçek • vardır. Bir de kendi 
mülküne konacak bir işaretin korunmasının o mülk 
sahibinden istenmesi gibi bir yük yüklenmesin 
dendi efendim. 

KUYTAK FİKRET — Efendini, korunması 
«değil, kontrolü.; yılda bir veya bir kaç defa yerin
de olup olmadığının beildiriilımesi efendim. 

MUHİTTİN ARAL — Evet efendim; muhtar-
larca bu yapılabilir. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifini oya 
koyuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi oya koyuyorum, kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 5 Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun kabul edilmiştir. Hayırlı olsun efen
dim. 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Sosyal İsler ve İktisat komisyonları ra
porları (İ/103) (1) 

BAŞKAN — 124 sayıyı taşıyan basmayazı ile 
huzurunuza sunulan Ankara Üniversitesi Sürü
lüşü hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek bu kanun 
tasarısı evvelce de müzakere edilmiş ve bâzı hu
susların aydınlatılması için geri verilmişti. Ka
nun Sözcüsü, Suphi Gürsoytrak arkadaşımızdır. 

(1) 124 Sıra sayılı basmayazı 37 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 
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Kendisi izahatta bulunacak ve teknik hususlarda 
da Fakülte dekanı ve arkadaşları izahat takdim 
edeceklerdir. Söz Gürsoytrak 'mdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, halen 
İstanbul'da bir eczacılık okulu mevcuttur. Bu 
rokula her; sene lise mezunlannfdan % 10 kadarı 
girmekte ve neticede her yıl bu okuldan 50 kadar 
mezun memleket eczacılığından ölen veya çekilen
lerin yerini telâfi etmektedir. Halbuki bugün 
Doğu şehir ve ilçelerimizin birçoğunda eczane 
dahi bulunmamaktadır. 

Bu noksanı giderebilmek için yeniden me
zun verebilecek bir müessesenin ihdası zarureti 
eskiden beri hissedilmekteydi. Hattâ 28 . 1 . 1958 
tarih ve 1549 sayılı Kararla bu zaruretin ha
kikat olması kabul edilmiş ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca bu mevzu tetkik edilmiş olmasına 
rağmen bir türlü bu fakülte kurulamamıştır. 
Bu müessesenin okuldan ziyade bir fakülte 
halinde teşkilâtlandırılması düşünülmüş, bu su
retle kısa zamanda gelişme sağlanacağı, fazla 
aded de talebenin mezun olabileceği nazarı 
dikkate alınmıştır. İşte bugün konuşulan Ankara 
Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının esası bu 
hususlara istinadetmektedir. Arkadaşlarımın, 
kanun tasarısının tümü hakkında soracakları bir 
sualleri var mı? 

BAŞKAN — Buyurun Selâhattin Bey.. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bir 

fakülte kurulabilmesi için -kaç enstitü bulun
ması gerek acaba Böyle bir şey var mı? 

TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHİÇ ONUL 
— Efendim, bir fakülte açılması için böyle bir 
kayıt ve şart yoktur. Bir fakülte açıldıktan 
sonra enstitüleri kendisi kurar 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, asgari 
bir had yok mudur? 

TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHİÇ ONUL 
— Efendim, yoktur. 

4333 sayılı Kanuna göre, fakültelerde ensti
tü açılması işi senatolara verilmiştir efendim. 

Fakat, bir fakülte açılabilmesi için, evvelâ 
kadroya, tahsisata lüzum var. Sonra binaya ihti
yaç var.. İşte bu kanun bunu getiriyor efendim. 
Yoksa, bir fakülte açılması için şu kadar ensti
tü olacak diye hiçbir kayıt yoktur efendim» 
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ÖZGÜR SELÂHATTIN — Bir sualim da

ha var? Bu fakültenin asgari öğretim üyesi ne 
kadar olmalıdır ve halen mevcut mudur? 

TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHÎÇ ONUL 
— Efendim, fakülte ancak derslere göre öğre
tim üyesi tâyin edebilir. Dersler açıldıkça ona 
öğretim üyesi de vermek lâzımdır. Halen İstan
bul Eczacı Fakültesinde doçent olup profesör 
olmak için kadro bekliyen öğretim üyeleri 
vardır. Fakat bizim elimizde halen bu fakülte 
için öğretim üyesi mevcut değildir. Bunun için 
de kanuna bir madde eklenmiştir. İstanbul fa
kültesindeki doçentlerden faydalanılacaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu kanun 
bir müddet önce ele alındığı zaman iki nokta
da ihtilâf vardı. Birincisi Eczacılık Fakültesin
de ne kadar talebe okuyacaktır? 1 sayılı cet
velde 40 profesör ve doçent 44 de öğretim yar
dımcısı olarak 84 kişilik bir kadro teklif edil
mekte idi. Bu miktarda bir öğretim kadrosu 
için kaç talebe lâzımdır? Bakıyoruz yine aynı 
ölçülerle gelinmiştir... O günle bugün arasında
ki fark nedir? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — İkinci kısım 
maddelere aittir- Yalnız birinci kısım teknisi-
yen arkadaşlar tarafından cevaplandırılabilir. 

BAŞKAN — Efendim, başkan olarak değil 
de bir üye olarak şunu arz etmek isterim : Bu
nun gönderilişi sebeplerinden birisi de acaba 
bir dişçi okulu veya İzmir'de de bir eczacılık fa
kültesi açılmasının mümkün olup olmıyacağı 
idi... 

A. Ü. TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHİÇ 
ONUL — Efendim, talebe sayısının burada 
tâyin edilebilmesi için evvelâ fakültenin ku
rulması ve aynı zamanda malzeme ve binası
nın temin edilmiş olması lâzımdır. Yoksa pro
fesör ve öğretim üyesi yardımcısı kadroları 
ile hep birden faaliyete geçecek değildir. Eğer 
bu fakülte tamamen bugünün icaplarına göre 
lüzumlu bulunan teknik alet, bina v. s. ile 
teçhiz edilecek olursa, bu kadro ile yılda 
200 talebeyi mükemmel surette okutup yetişti
rebilir efendim. Fakat ilk şart olarak muhak
kak surette teknik aletlerin tamamlanması ge
rek. Yoksa mikroskobu, lâboratuvan, kimyevi 
malzemesi bulunmıyan böyle bir fakültede öğ
rencilerin yetişmesi zayıf, kalitesi düşük olur 
efendim. 
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BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 

Beyefendinin buyurdukları gibi, iş evvelâ bina 
ve malzemeye bağlı. Başta bunlar tesbit edilip; 
şuna şuna ihtiyaç var demek gerekir . 

Sonra, halen İstanbul'da bir okul var. Anka
ra 'da da bir fakülte açılması zaruri midir bu 
durumda? 

BAŞKAN — Buyurunuz Behiç Bey. 
TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHİÇ ONUL 

— Efendim, İstanbul'da bir Eczası Okulu var. 
Bu okul İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine 
bağlıdır. Oldukça eski bir okuldur. 1933 den-
beri bu fakülteye bağlıdır. Fakat, kuruluş tarihi 
çok daha eskidir. O zamandan beri İstanbul 
Tıp Fakültesi birçok imkânlardan istifade ede
rek genişlediği halde bu mektep olduğu gibi 
'kalmış ve 1933 de ne talebe alıyorsak yine ay
nı miktar talebe almakta devam etmişizdir. Biz 
bu sebeple Ankara Üniversitesine bağlı bir fa
külte olarak düşündük, İstanbul'daki kötü mi
salini göz önüne alarak her türlü imkânlara sa
hip müstakil bir fakülte olarak kurulmasını 
tensibettik. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kimyager de 
yetiştirecek misiniz? 

BEHİÇ ONUL — Hayır, kimyagerler Fen 
Fakültesi kimya bölümünde yetişmektedirler. 

ERSÜ VEHBİ — Bu fakültenin kaç sene 
sonra tedrisata başlıyacağını öğrenmek istiyo
rum, İzmir ve Erzurum Üniversiteleri için de 
böyle birer fakültenin açılması etüt edildi mi? 
Geçen sefer ki iademizin sebeplerinden birisi de 
bu-idi. Acaba neticesi ne oldu? Acaba bunlar 
hakkında bir şey söyliyebilir misiniz? Benden 
evvelki arkadaşımın sualine bu verdiğiniz ce
vapta okul değil fakülte olacağını ileri sürdü
nüz. İkinci bir sualim olacaktır: İzmir ve Er-
zurumda da birer fakülte açılabilir. Bu yönden 
memleketin üç yerinde de bu müesseseleri kur
mak için nasıl .bir şekil bulunabilir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Usul hakkın
da konuşacağım. Efendim, yarbayın suali çok 
geniştir. Buna Sağlık Bakanlığının eğitim işle
riyle uğraşan bir uzmanının cevap vermesi da
ha yerinde olur. Beyefendi burada yalnız de
kan olarak bulunuyor. 

A. Ü. TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHİÇ 
I ONUL — (Takdir buyurulur ki bir fakülte kur-
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m ak o kadar kolay bir iş değildir. Bunun için 
evvelâ binaya, birç'ok teknik malzemeye ihtiyaç 
vaizdir. Bunlar da temin edildikten sonra, öğre
tim üyesine ihtiyaç vardır. İtiraf etmek lâzım
dır ki bugün için 'bunların üçü de elimizde mev
cut değildir. Binamız yok, yaptıracağız. Aleti
miz yok, dövizle temin edeceğiz, öğretim üye
lerimiz de kâfi derecede yoktur. 

Şimdi, bir şey daha var. Farz edelim, An
kara'da ibir eczacı fakültesi açılacak. Bunun 
için ortalama olarak 10 milyon liraya ihtiyaç 
var. Bu parayı İzmir'de de, Erzurum'da da 
harcamak gerekir bu iş için. Bunların üçü bir
den 80 milyon lira eder. Bir fakültede 10 mil
yon lira ile, bir yılda 100 öğrenci, eczacı yeti-
şecekse; 3 fakültede 300 eczacı yetişecektir. 
Halbuki, bir yılda ve 'bir fakültede 10 - 1(5 mil
yon lira ile bu 300 öğrenci yetişebilir. Bu be
nim şahsi kanaatim efendim. 

Sonra, eczacı ç>ok büyük bir ihtiyaç değil, 
memleketimizin diğer başka birçok büyük ihti
yaçları yanında. Fazla sayıda eczacı yetişecek 
olursa birkaç sene sonra 'bir eczacı enflâsyonu 
ile karşılaşırız efendim. 

Sonra diğer bir mesele var ; 
Bu Eczacılık Fakültesi; Dişçilik Fakültesi 

bunların hepsi birer Fen Fakültesine ihtiyaç 
gösteren müesseselerdir. İzmir Üniversitesi Se
natosu bir 'Eczacılık Fakültesi açılması teklifi
ni Fen Fakültesinin varlığı şartına (bağlamak
tadır. Çünkü Eczacı Fakültesinin 'birinci sınıfı 
Fen Fakültesinde okumaktadır. Tıpta f6yle, 
Veterinerde öyle, Ziraat Fakültesinde öyle. Bi
naenaleyh Ankara'da bir Fen Fakültesi mev
cuttur. Bu sebeple Fen Fakültesinin bulunuşu 
Eczacı Fakültesinin de burada kurulması için 
bir tercih sebebi olarak karşımızda bulunmak
tadır. İzmir'de bir Fen Fakültesi yoktur. Ora
da Eczacılık Fakültesini açmak istersek evvelâ 
Fen Fakültesini kurmak ieabedecektir. Erzu
rum'da da durum böyledir. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ERSÜ VEHBİ — Sualim çok geniş olduğu 

için Bakanlık uzmanları, ne diyorlar? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu fakültenin 
en kısa zamanda kurulması isteniyor. Çünkü 
memleketteki ihtiyaçlar belirmiştir. Elimizdeki 
hazırlıklara göre bu fakültenin şimdilik An
kara'da kurulması kararlaştırılmıştır. Şu ba-
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I kımdan da faydalıdır, Ankara'da açılması, öğ-
I retim, üyelerinin Ankara'da bir arada bulımma-
I sı avantaj sağlamıştır. 

KUYTAK FİKRET — Şu hususları öğren
mek istiyorum efendim. Evvelâ şunu söyliye-
yim. Eczacılık Okulunun kâfi gelmediğine, bir 
fakültenin açılmasının zaruri olduğuna ben de 
inanıyorum. 

Ancak, kuruluşu takibeden yıllarda kulla-
nılamıyacağmı sandığım bâzı kadrolar isteni
yor. 

1960 yılı bütçesi bitmek üzeredir. Bu durum
da, 3 numaralı cetvelin 1961 yılında da kulla
nılabileceğine ben kaani değilim. Bu kadar ge-

I niş bir kadroyu şimdiden vermeye lüzum var 
i mı? 

j TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHÎÇ ONUL 
— Efendim, 1960 senesi bütçesinin bitmesine 

' iki ay vardır. Bu zaman zarfında kullanacağı-
I mız kadrolar bulunabilir. Kullanamıyacakları-

mız da elbette vardır. Temas ettiğimiz kimseler 
j var. Bunları kısa zamanda getirebilirsek 3 nu

maralı cetveli gelecek yıl kullanabiliriz. Hepsi
ni muhakkak ki kullanamayız, 

I Zaten bu kadro Ankara Üniversitesi Teşki
lât Kadro Kanununa bir ilâvedir. Bunların bü-

, yük bir kısmı (L) cetvelinde kalacaktır. Fiilî 
kadroya geçmiyecektir. Fakat ilerde meselâ bir 
sene sonra imkân buldu da doldurdu. Mütema
diyen üniversite kadro kanunu tekifleri gelme
sin. Zaten (L) cetveli halinde kalacaktır. Fiilî 
kadroya geçmiyecektir. Binaenaleyh bu, bu fa
kültenin kurulması için lüzumlu olan ve üç beş 
sene değişmiyecek olan kadro kanun teklifidir. 
Meselâ Ankara Üniversitesi 1946 da kuruldu
ğu vakit bundan daha geniş bir kadro kanu
niyle kurulmuştu. Ve bu kadro kanunu 1946 
dan 1958 e kadar devam etti. Bundan anlaşılı
yor ki ; bu ilk teşkilât kadro kanunu ile alın
mış olan kadroların bir kısmı bin dokuz yüz elli 
sekiz senesine kadar kullanılamamıştır, sarf 
edilememiştir, daima (L) cetvelinde kalmıştır 
Sebebi bu. 

BAŞKAN — Efendim, bir numaralı kaclro-
I. 1ar şimdi kullanılacaktır, iki numaralı kadrolar 
I 1960 senesinde kullanılacaktır, üç numaralı kad-
I ro da inkişaf gördüğünde kullanılacaktır. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Nl-
I HAD ARKAN — Efendim, Maliye Bakanlığı 

— 8 — 
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temsilcisi olarak arz edeceğim. Bir numaralı cet
velde gösterilen kadro Eczacılık Fakültesinin 
dört sınıflı olarak teşekkülünde ihtiyacı bulu
nan öğretim üyelerini aldığında kullanacaktır. 
Hemen faaliyete geçeceği zaman öğretim üye
sine fazla ihtiyacolmıyacağı için kadroların mü
him bir kısmı mevkuf tutulmak üzere bir (L) 
cetveli tesis edilmiştir. Bu kanun meriyete gir
diği zaman Eczacılık Fakültesinin 6 öğretim 
üyesi olacaktır. İlerde bütçe kanunlariyle bun
lardan biri serbest bırakılacaktır. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Dinledim ve 
düşündüm. Bina lâzım, malzeme lâzım, öğretim 
üyesi lâzım, fen fakültesi lâzım. Eğer bu fakül
te açılacaksa, Ankara'da veya İzmir'de değil. 
Daha evvel fakültenin avantajlarını düşünmek 
lâzım. 

Ben şöyle düşünüyorum. İstanbul'daki okulu 
fakülte haline getirelim. Ankara Üniversitesine 
bu külfeti yüklemiydim. İstanbul'daki okul fa
külte haline getirilecek olursa, daha iyi işler gi
bi geliyor bana. Okulu fakülte haline getirelim, 
imkânlarını artıralım; memleketin ihtiyaçlarına 
cevap vereceğini zannediyorum. Karar Yüksek 
Heyetinize aittir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI TEMSİLCİSİ DEMİR BAŞ — İstanbul'
daki okulun binası da dardır. Fakülte haline ge
tirilince gene bina ihtiyacı ile karşılaşacaktır. 
Zaten okul, yüksek okul hüviyetinde olmasına 
rağmen, fakülte halinde çalışıyor. 

BAŞKAN KÜÇÜK SAMİ — Sözcü olarak 
konuşuyorum: İstanbul Eczacılık Okulu kendi 
tesislerinden, İstanbul Tıp Fakültesi tesislerin
den, Fen Fakültesi tesislerinden istifade etmek
tedir. Bunun kadrosunun genişlemesi ötekilerin 
de kadrolarının genişletilmesini icabettiriyor. 
Halbuki burada Fen ve Tıp Fakülteleri mev
cuttur. Fen Fakültesi bir kısım talebeyi alır
ken Tıp Fakültesi lâboratuvarlarmdan da isti
fade ederler. Bahis edildiği gibi senede 150 -
200 talebe yetiştirildiği takdirde hem ihtiyacı 
karşılayacak hem de bu sahada bir enflâsyon 
vâki olmıyacaktır. Ama Eczacılık Fakültesi İz
mir ve Erzurum'da açıldığı takdirde beş altı 
sene sonra bir enflâsyon olacaktır, bunu da De
kan Bey buyurdular. Zannedersem arkadaşlarım 
tatmin olmuşlardır. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHlÇ ONUL 

— Eczacılık Fakültesinin yerini bilmem biliyor 
musunuz ? Beyazit Camimin köşe başında bir bi
nada Dişçi ve Eczacı Okulu ile birlikte çalışır, 
bina ufak bir binadır. Bu binayı daha genişle
telim diye düşünürsek başka bir bina yaptır
mak lâzımdır. Eczacılık Fakültesindeki çocuk
lar anatomi derslerine Tıp Fakültesine giderler. 
Bu fakülteye muayyen hudutlar dairesinde ta
lebe alınıyor. Bu binayı genişletmek yoluna gi
dilirse aynı masrafı yapmak mümkündür. Bu 
para ile geniş bir müessese kurabiliriz. Nüfusu 
mütemadiyen artan bir memlekette bir tek fa
külte ihtiyaca kâfi gelmez, ikinci ve üçüncüle
rini kurmak lâzımdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — İstanbul'da böy
le bir fakültenin kurulmasına ihtiyaç yoktur. 
Ankara'da üniversitelerin bulunması bakımın
dan bunları bir araya toplamak bakımından 
Ankara'da kurulmasında faide mülâhaza edil
miştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — İstanbul'daki 
Eczacılık Okulunu, İstanbul Üniversitesinden 
alalım, Ankara Üniversitesi içerisine fakülte 
olarak yerleştirelim. En normali budur gibi ge
liyor bana» Teknik elemana ihtiyaç vardır, o da 
nakledilecek okuldan gelir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü okuyoruz. 
(Kanun tasarısının tümü okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeleri teker teker okuyacağız. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna Ek Kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun ikinci maddesine dayanılarak Anka
ra Üniversitesinde açılacak olan Eczacılık Fa
kültesine bağlı (1) sayılı cetvelde (gösterilen 
kadrolar, Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 'baığlı (1) 
sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Karaman Suphi. 
SUPHİ KARAMAN — Eğer bu faıkültenin 

tekmil öğrencisi 200 ise 84 öğrenci üyesi olu-
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yor. Böylece ika buçuk talebeye 1 öğrenci üye
si düşüyor. Eğer yılda 200 öğrenci yetiştirecek-
se bu bizi 5 - 6 senede enflâsyona götürür. 

ERSÜ VEHBÎ — Eczacılık Fakültesine de
dikten sonra ya bir virgül konması lâzım veya
hut da «bağlıyı» kaldırmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — îlişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen efk görev tazminatı kadroları Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele eklen
miştir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Maliye Uzman

ları izahat versinler; lütfen. 

BAŞKAN — Maliye Uzmanı. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ NÎ-

HAD ARKAN — Efendlim, 3656 sayılı Kanu
nun 18 ncı maddesi mucibince relktör, dekan 've 
şeflerinin uhdelerine tevdi edilecek munzam 
vtazifeye taallûk etmektedir. Binaenaleyh nor
maldir... 

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

MADDE 3. — îlişik (3) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 1960 malî yılında kullanılamaz. 

ERSÜ VEHBÎ — 1961 yılında tatbikata ko
nulur deniyor, bunu izah ederler mi-? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Nl-
HAD ARKAN — Tasarının meriyet maddesi 
olarak 1 . 9 , 1961 gösterilmiştir. Binaenaleyh 
19G0 malî yılı içinde meriyete girecektir. Sonra 
burada 1960 malî yılı içinde (L) cetveline alı
nan kadrolar kullanılmaz denmiştir. Bu şe-
Ikilde çıkarsa Ankara Üniversitesinin 1961 yılı 
bütçesinde 3 numıaralı cetvelde yer alan kadro
lar da aynen teklif edilecektir. 

Fakat 3 sayılı cetveldeki ıkadrolar Ankara 
Üniversitesi Bütçe Kanunu lâyihasının (L) cet
veli olarak teklif edilecektir. 

Zaten bu Bütçe Kanununa bağlı (L) cetve
lidir. 

BAŞKAN — Başlka sual sormak istiyen, yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı tara

fından Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakülte
si için lüzumlu oldukları belirtilecek Devlete 
ait arazi ve gaJyrimenkuller, Balkanlar Kurulu 
kararı ile mezkûr Fakültenin tesisine veya ça
lışmalarına tahsis olunur. 

Ankara vilâyeti, özel idareye ve Ankara 
Belediyesi de belediyeye ait arazi ve gıayrimen-
kullerden bu fakültenin tesisine veya çalışma
larına elverişli olanları Vilâyet Umumi Meclisi 
veya Şehir Meclisi ıkararı ile Ankara Üniversi
tesi Eczacılık Fakültesine bedelsiz olarak dev
re salahiyetlidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu maddede, 
Devlete ait arazi ve gayrimenkuller, Bakanlar 
Kurulunun kararı ile Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilebileceğinden bahsediliyor. Acaba, bu 
maksada uygun binalar, arsalar şimdiden tes-
ttit edilmiş midir? Yoksa, kanun çıktıktan son
ramı tesbit edilecektir. 

BAŞKAN KÜÇÜK SAMÎ — Aynı zamanda 
sözcü olduğum için arz edeyim. Hükümetten 
gelen tasarıda 6 ncı madde mevcut değildir. 
Sonradan ilâve ettik. Halen Ankara'da Bele
diyeye ait, fakültenin yerleşmesine elverişli 
bir bina mevcut değil. Belki arsa bulmıak im
kânı olacaktır. Küçük çapta bina bulmak da 
belki mümkün olacaktır. Faikat kâfi miktarda 
bulamadık. Onun içindir ki, 6 ncı maddeyi 
koyduk. Ve Maliye ile bu hususta daha evvel 
konuştuk. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Benim endişem 
şudur : Bundan evvel Bakanlar Kurulu kara-
r'iyle Millî Savunmanın binaları elinden alın
mıştır ve hâlâ paraları da verilmemiştir. Hal-
Ibuki biz yakında bir kanunla huzurunuza gele
ceğiz ve menkul ve arsa satışlarından elde edi
len paralarla modern garnizonların inşa edil
mesini temin edeceğiz, Fakat görüyoruz ki, ek
seriya çıkan kanunlar Millî Savunmayı hedef 
tutmalktadır. Alıyorlar fakat karşılığını ver
miyorlar. Bu itibarla bu maddenin tadilini arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Bu sebebe binaendir ki 6 ncı 
madde konmuştur. 

KUYTAK FÎKRET — Efendim, dördüncü 
maddenin ikinci fıkrasına dikkat edilirse An
kara Belediyesine, diye bir kayıt vardır. Hazi
neye ait bütün araziler belediyelere devredildi-
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ğine göre fakültenin istediği araziyi belediye 
Iher halde verecektir. Binaenaleyh, bunun mah
zuru yoktur. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi için Balgat köyünün üst tara
fında kırk bin dönüme yakın arazi satmalm-
mak istenmiştir. 65 milyon lira sarfiyle de hu
dutları çevrilmiştir. 1961 'senesine kadar bina
lar yapılacak ve Birleşmiş Milletlerden yardım 
sağlanacakmış. Son alman 'bir kararla bu arazi
nin Ankara Şeker Falbrikasma devredildiğine 
dair «bir durum mevcutsa da bundan istifade et
mek imkânı mevcut değildir. Buna binaen 
altıncı madde konmuştur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Hazineye ait 
arsalar 'belediyeye devredilmiştir. Sebebi, bele
diyelere gelir sağlamak içindir. Belediyelerimi
zin gelirleri azdır. Belediyeler, ellerindeki ar
sayı kazanç temin etmek için devredeceklerine 
göre, fakülte için münasibolan arsayı da para 
mukabilinde devretsinler. Yani satmalma şek
linde olsun. 

MALÎYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ Nî-
HAD ARKAN — Bu madde, Umumi Muvaze
neye dâhil dairelerin, Hazinenin elinde bulunan 
bina ve arsaların, gayrimenkullerin, kurulacak 
Eczacılık Fakültesinin ihtiyacı için devri mü
saadesini veriyor. 

Bunun dışında, ne özel idare, ne de Ankara 
Belediyesi için bir mecburiyet tahmil etmiyor. 
Bedelsiz devir için salâhiyet veriyor. 

Burada bir defa devir için muvafakat eder
se, para ile de satabilir. 

KUYTAK FÎKRET Dördüncü madde
nin içinde, Devlete ait arazi ve gayrimenkuller 
diyor. Meselâ Millî Savunmaya ait binalar da 
Bakanlar Kurulu karariyle devredilecek mddir? 
Açıklama yapılsın. 

MALÎYE VEKÂLETÎ UZMANI NÎHAT 
ARKAN — Millî Müdafaaya mahsus kanunla 
bunun dışında kalanlar. 

KUYTAK FÎKRET — Diğer bakanlıklara da 
mı? 

MALÎYE VEKÂLETÎ UZMANI NİHAD 
ARKAN — Tahsis edilebilir. 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVÎRÎ AD
NAN BAŞER — Belediyeye, Devlete ait bina 
ve arazilerin devri hakkındaki kanunda Devle
tin kendi teşekküllerinin kullanılmasına tahsis 
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edilmiş gayrimenkulleri bundan istisna ettik. 
Onun için meselâ Millî Savunmaya, Sağlık Ba
kanlığına tahsis edilmiş gayrimenkuller beledi
yelere devredilmeli. Bunlar arasında Ankara 
Üniversitesi ihtiyacına uygun bina bulunursa 
birinci fıkra ile üniversiteye devredilebilecek, 
ikinci fıkraya göre özel idare ve belediyeye ait 
gayrimenkuller Ankara Üniversitesine devredi
lebilecek. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Tesis edebilir, 
şeklinde bir kayıt vardır. Madde sarihtir, Ba
kanlar Kurulu karariyle üniversiteye devredi
lebilir.. Bu, Millî Savunma Bakanlığına ait bir 
bina da olabilir. Biraz evvel mütehassıs arka
daşınım buyurduğu gibi, satılamaz, kaydı olma
sına rağmen tesis edilemez, de olabilir. Elimiz
de kanun olmasına rağmen elimizden alınmış 
gayrimenkuller mevcuttur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu ka
nun gelecek sene tatbika geçmiş olacaktır. Se
neler geçmesi dolayısiyle yanlış tatbik edilebi
lir. Binaenaleyh, icra uzvunu teşkil eden Ba
kanlar Kurulunun böyle oir hatalı yola tevessül 
etmesi ihtimali muhtemel görülmemektedir. Bu 
bakımdan Haydar Beyin endişesini pek yerinde 
görmüyorum. 

KUYTAK FÎKRET — Efendim, teklifim §u 
olacaktır : Dördüncü maddenin, «Devlete ait» 
diye başlıyan cümlesinden evvel (şu tarih ve 
filân sayılı Kanunla) diye üç bakanlığa tanı
nan hakkı belirtirsek her halde bir yanlışlığa 
meydan verilmez, kanaatindeyim. Maddenin bu 
şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

İKTİSAT ENCÜMENİ MÜŞAVÎRÎ AD
NAN BAŞER — Her hangi bir maksat için 
tahsis edilmiş bir gayrimenkulu, başka bir mak
sat için kullanmak icabederse, bu gaye değişik
liği için Bakanlar Kurulu karar verir. Eğer 
Millî Savunmaya ait gayrimenkulleri bu mad
denin hükmü dışında bırakmak istiyorsanız, 
kerre içinde (Millî Savunma Bakanlığına ait 
gayrimenkuller hariç) diye yazarız, mesele hal
ledilmiş olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tunçkanat 
ve Kuytak albaylarımın endişeleri varit değil
dir. Bizim zamanımızda olmaz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, en
dişe etmekte haklıyım. Size bir misal verece
ğim : Biliyorsunuz, üniversite gençliğinin yurt 
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ihtiyacını halletmek için Fahri özdilek Paşa I 
vazifelendirilmişti. Çalışmaya başladı, şu bina, 
(bu bina, derken iş geldi Millî Savunmaya ait 
'bir bina olan Yedek Subay Okulu binasına da
yandı. Orada tesadüfen bulunuyordum, yanım
da konuşması geçti. Yedek Subay Okulu bina
sını zor ile kurtardık. Bunu arz ederim. Bizim 
zamanımızda bu cereyan etmektedir. 

BAŞKAN — Kifayet takriri verilmiştir. 
Kabul edenler... Kifayet kalbul edilmiştir. 4 ncü 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Eıtnıiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesi Fen ve 
Tıp Fakültelerinde bulunan Eczacılık Fakülte
sinin öğretim ve yönetim işlerine elverişli, lâlbo-
ratuvar, eşya ve malzemenin ibu fakültenin isti
fadesine tahsisi, ilgili şube profesörlerinin ve 
profesör kurullarının kararları ile Fen ve Tıp 
Fakülteleri dekanlıklarmea yapılır. 

KUYTAK FİKRET — «Bu fakülteden de» 
şeklinde olması lâzımdır. 

Yani diğer sayılan fakülteler istifade etmekle 
beraber bu fakültenin de istifade edeceği mâ- I 
nasını taşıması ve bu fakültenin de istifade et
mesi uygun olur. 

TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHl ONUL 
-••• Fakültede bugünün ihtiyacını karşılıyacak 
malzeme dahi yoktur. Bu maddedeki mâna şu
dur : Bizim bir Anotomi Enstitümüz var; bu I 
enstitü Tıp Fakültesi talebeleri için çalışmadığı 
zaman eczacıların istifadesine tahsis edilecektir. 
Yine meselâ Materyal Medikal ve Biyo Simi lâ- I 
bcratuvarlarım tıp talebesi işgal etmediği sa
manlarda Eczacılık Fakültesi talebesine hasre-
dileeektir. Yoksa Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi 
bir mikroskobunu dahi verecek durumda değil
dir. Biz mütemadiyen münakaşada bulunuyoruz. 

(Madde «bu fakültenin de» şeklinde değişti- } 
rilerek tekrar okundu.) 

KARAMAN SUPHİ — Bir virgül konması
nı', teklif, ediyorum. (Tıp fakültelerinde bulunan) I 
ibaresinden sonra bir virgül teklif ediyorum. I 

ERSÜ VEHBİ — Sayın Dekanın izahlarını 
dikkatle dinledim. Bu kanunun hakikaten mer
kezî bir sisteme uygun olarak yapılacağına kaa-
niim. «Yılda iki milyon lira verilmek suretiyle 
dört senede bu fakültenin inşaatı tamamlanacak
tır.» deniyor. O halde tedrisat dördüncü «sene
nin sonunda başlıyacak demektir ki o da pek 
iptidai olacaktır. i 
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Şimdi demin arz ettiğim fikirlerimi yine tek

rar edeceğim : Dört senede sekiz milyon lira 
harcanmak suretiyle bir fakültenin kurulması
na gidildiğine göre Türkiye'nin her hangi bir 
yerinde, faraza İzmir'de de ikinci bir fakültenin 
veyahut Dişçi Fakültesinin kurulmasını ısrarla 
teklif ediyorum, öğretim mevzuu dört senede 
tahakkuk edeceğine göre bu da imkân dâhiline 
girebilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ecza
cılık Fakültesinin bina ve tesisleri için, gelecek 
yıllara sâri, ödeme miktarı yılda 2 milyon olmak 
üzere 8 milyon lira kadar sarf edebilme imkâ
nı Millî Eğitim Bakanlığına verilmektedir. Bu 
para mevcut mu? Maliye Bakanlığı ile bir An
laşmaya varılmış mı? 1961 yılı bütçesinde tah
sisat konabilecek mi? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ Nİ
HAL) ARKAN — Bu tasarı hazırlandığı zaman, 
böyle bir sâri taahhüt düşünülmemişti, Hükü
metin tasarısında da bir hüküm yoktu. Umu
mi Muvazeneye dâhil dairelerle, özel idarelerin 
veya belediyelerin ellerindeki gayrimenkullerin 
tahsis edilebileceği mevzuubahsedilmişti. Ay
rıca Fen Fakültesinden de istifade edilecekti. 
Eczacılık Fakültesinin bir bina ihtiyacı olabilir 
fakat, 1961 yılı bütçe tasarısında biz bu yıl için 
konması istenen 2 milyon lirayı bile bulamayız. 
Bu miktarı dabi koymaya bütçenin tahammülü 
yoktur. 

Ancak, bütçe Yüksek Heyetinize gelecektir, 
Komite dilediği gibi tasarruf etme imkânını bu
lacaktır. Eczacılık Fakültesi için bir miktar 
ayırabilirsiniz. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile, gelecek yıla sâri 
taahhüde de girişilebilir. Binaenaleyh böyle 
sekiz milyon liralık önceden sâri taahhüde yet
ki veren bir hükmün buradan çıkarılması uygun 
olur mütalâasmdayım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Zaten dördün 
cü maddede Devlete ait bir arazi veya binadan 
istifade edileceği zikredilmektedir. Mütaakıp 
fıkrada ise vilâyet veya belediyelerin arazi ve 
gayrimenkul tahsisi mevzuunda salahiyetli kı
lındığı görülmektedir. Bu maddeden sonraki 
maddede böyle bir sâri taahhüde yol açılmakta
dır. Bence ya bu bina bulunmalıdır. Bu olma
dığı takdirde Eczacılık Fakültesinin gerçekleş
mesi biraz zor olacaktır. 
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KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Maliye Ve

kâleti mütehassısı gibi ben de bu maddenin bu
radan çıkarılmasını istiyorum. 1961 ve mütaa-
kıp bütçeler için biz Maliye Vekâletini şimdi
den bağlıyoruz. İmkânlarımız el verirse zaten 
Maliye Vekâleti bunu üniversiteye tahsis eder. 
Böyle bağlayıcı bir maddenin konmasına bence 
lüzum yoktur. 6 ncı maddenin buradan çıka
rılmasını teklif ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Teklifin oya konmasını 
rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, sözcü olarak konuşu
yorum : Bu para mevzuunda Maliye Bakanı ile 
konuştum. Maliye Bakanı bana dedi ki, biz Üni
versitenin bu seneki bütçesine matbaa tesis et
mek üzere 750 bin liralık bir tahsisat koyduk. 
Eczacılık Fakültesinin kurulmasına karar verilir 
ve tahsisata lüzum gösterilirse biz bu parayı ora
ya aktarırız. Bunun üzerine Bütçe ve Malî Kont
rol Umum Müdürü veyahut Hikmet Bey geldi, 
izahat verdi. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 124 
numaralı tasarıda böyle bir madde yoktur. Ek 
bir madde ile gelmiş olabilir. Günkü bu, İkti
sat Komisyonundan geçmemiştir. Bu maddenin 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu fakültenin kurulmasına ka
rarlı iseniz 4 ncü maddede yazılı arazı ve bina
lardan istifade etmeye imkân sağlamak maksa-
diyle 6 ncı madde konulmuştur. Bu fakültenin 
Ankara'da açılmasına muvafakat göstermiyor-
larsa o halde bu para da konmıyacak demektir 
ve fakülte de açılmıyacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Müzakereler sı
rasında eczacı enflâsyonundan bahsedildi. Birkaç 
sene mezun verdiği takdirde, eczacılık enflâsyo
nun olacağı zikredildi, eğer yanlış anlamadıy
sam. Gerçekten böyle ise, bu kadar külfete ,-gir-
miyelim. 

T I P FAKÜLTESİ DEKANI BEHİÇ ONUL 
— Efendim, üç ilde birden fakülte açılması is
tendi. Onun üzerinde bunun mahzurlarını belirt
mek için eczacı enfilâsyonundan bahsedildi. 

Fakülte ihtiyaca göre talebe alacaktır, mezun 
) verecektir. Yılda 400 eczacı yetiştiril irse, gayet 
tabiî olarak kadrolar kısa zamanda dolar, eczacı 
'enflâsyonu olabilir. Ama, bugün 1 100 küsur 
eczacıya ihtiyaç vardır. Hekimliğin sosyalize edil
mesi mevzuubahistir, Bu plân tahakkuk edince 
İhtiyaç artacaktır, 
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ıSonra, fakülte kurulduktan 4 yıl sonra mezun 

vermeye bağlıyacaktır. Bu itibarla muzaf bir 
iştir. Yılda 200 eczacı mezun verirse, (ki, 4 sene 
sonra vermeye başlıyacaktır) ihtiyaçlarımızı ko
laylıkla karşılıyabiliriz. 

Diğer taraftan fou esnada elimizde mevcut ec
zacılardan yani 1 100 eczacıdan bir kısmı ölüm 
ve mesleki terk etme gibi sebeplerle elimizden 
çıkacak. Bu vaziyette senede çıkan 200 talebe an
cak ihtiyacı karşılar. Anadolu'nun bugün pek 
çok yerinde hastaneler eczacısızdır. Bir tek ecza
cısı olmıyan hastaneler pek çoktur. 

(Sonra bu para meseiesi mühimdir. Bir fakül
te binasız olmaz. Aletsiz olmaz. Bugün biz Anka
ra Tıp Fakültesinde 250 - 300 talebe okutacak 
durumdayız. Fakat Fen Fakültesinin kapasite
sinin müsait olmaması dolay isiyle ancak 200 ta
lebe alabiliyoruz. Bu sebeple Fen Fakültesi 
fazla talebe alamıyor. Eczacılık Fakültesinin de 
durumu böyledir. Nihayet biz bu dört seneden 
sembolik bir rakamla bunu idare edeceğiz. 

Bina meselesi diyorsunuz; gördünüz ki bir 
yurt meselesi mcvzuubsolduğu vakit, bu memleket 
istikbaline matuf mühim bir mesele olmakla bera-
toer, bir tek bina bulunamadı. Eczacılık Fakülte
sinin yerleştirilebileceği Ankara'da Devlete ait 
ibir tek bina dahi yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, usul 
bakımından arz edeceğim. Madem ki, bir tasarı 
huzurunuza getirilmiştir, bu tasarının daha evvel 
İktisat Komisyonundan geçmesi lâzımdır, önü
müzdeki bütçede cari olmak üzere iki milyon lira
lık sâri taahhüde giriyoruz. Madem ki, bir büt
çe çıkaracağız, bu çıkaracağımız bütçe ile ilerde 
açılmasına karar verdiğimiz Eczacılık Fakültesi 
için de tahsisat koyacağız ve orada müzakeresini 
yapacağız. Binaenaleyh bu hususu bu şekilde bu
raya getirilmesini usulsüz buluyorum ve bu ta
sarıdan 6 ncı maddenin çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Kifayet 
teklif ediyorum efendim. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Nİ
HAT ARKAN — Bendeniz bu mâruzâtımla, Ec
zacılık Fakültesi binası inşaatı için gelecek sene
lere sâri taahhüde girilmesi hükmünün mümkün 
olmadığını arz etmek istiyorum. Bunun dışında 
kurulması mutasavver bulunan matbaadan vaz
geçilerek bunun için konan 750 bin lira bu fa-



B : 53 12. ] 
kültenin bina inşaatına aktarılabilir. Binaena
leyh Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesine göre cari sene bütçesine yüzde elli 
nispetinde gelecek sene bütçelerine sâri tahsisat 
konabilecektir. Bir milyonluk bir tahsisat kon-
muşsa, bir buçuk milyon lira da gelecek yıllara 
sâri olacak şekilde sarf edilebilir. Bu imkânlar 
mevcuttur. Bendeniz sadece arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Karavelioğlu Kâmil'in 6 ncı maddenin tasarı
dan çıkarılması hakkındaki teklifi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE — Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesinin ilk dekan ve profesörleri 
Üniversiteler Kanununun 73 ncü maddesi gere
ğince, İstanbul Tıp Fakültesi Eczacılık Okulunun 
teklifi üzerine, Ankara Üniversitesi Senatosu 
tarafından seçilir. 

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

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ben 
bir geçici madde teklif edeceğim. «Beş sene için
de, İstanbul Eczacılk Okulu, Ankara Ecza
cılık Fakültesine nakledilir.» diyelim. Millî Eği
tim Bakanlığını yetkili kılalım. 

İstanbul Üniversitesi Dişçilik Okulu da Ecza
cılık Okulu da dardır. Eczacılık Okulu Tıp Fa
kültesinin imkânlarından faydalanıyor, iki yer
de Devlet yardım ediyor, ikisi de işe yaramı
yor. Eczacılık Okulu Ankara'ya gelirse malze
meye ve öğretim üyesine kavuşacakt r. Bu okul 
200 talebeye göre hazırlanmıştır, istanbul'daki 
Dişçilik Okulu eczacılığın ayrılmasından fayda
lanarak kadrosunu çoğaltacak ve memleket ihti
yacını karşılar hale gelebilecektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu bir üniver
sitelerarası meseledir. Profesörler Kurulunun 
bir kararı olmadan böyle bir hususun buraya 
girmesi yersizdir. Onun için kanunun olduğu 
gibi kabulünü arz ve teklif ederim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
Suphi Bey arkadaşımızdan sonra bendeniz de 
şunu arz etmek istiyorum ki, teşriî organın üs-
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i tünde hiçbir müessese yoktur. Millî Birlik Ko

mitesinin bu hususta bir tedbir alıp almaması 
ile muhtariyetin alâkası yoktur. 

TIP FAKÜLTESİ DEKANI BEHÎÇ ONUL 
— Efendim, bendeniz Suphi Beyin tezine iş
tirak ediyorum, sebebi bakımndan değil, ga
yeye uygunluğu bakımından. Böyle bir madde
nin konulmasını mahzurlu görürüz. Çünkü ya
rın Türkiye'nin başka bir yerinde de bir fakül
te açacağız.... 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Nl-
IIAD ARKAN — 4936 sayılı Kanunun ve bu
nu tadil eden 115 sayılı Kanunun icabları şöy
ledir : Bir fakülte açılması veyahut bir fakül
tenin kapatılması bu kanunla tasrih edilmiş ol
duğuna göre bu hususu malumaten arz ederim. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Tetkiki ge
rektirecek bir durum arz ettiği için teklifimi 
geri alıyorum. Ancak, şunu söylemek istiyo
rum ki, Sağlık Bakanlığının görevi memleke
tin ihtiyacı kadar eczacı yetiştirmektir, yılda 
şu kadar eczacı yetiştirilmesi lâzımdır diye tes-
bit etmesi, hedefleri göstermesi, bunu plânlan-
laması lâzımdı. Bu teklifim tetkiki icabettire-
cek bir tekliftir. Geriye alıyorum ama, şahsan 
bu mevzu üzerinde düşüneceğim, ayrıca hu
zurunuza getireceğim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Huzurunuza ge
tirilmiş olan tasarı Sağlık Bakanlığınca da tet
kik edilmiştir. Eğer ihtiyaç hissetselerdi bunu 
tasrih ederlerdi. Esasen teklifini geri aldı, me
sele yok, demektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ege Üniver
sitesinde de fakülte açma meselesi var. Plânla
rı nedir, bilmiyoruz. 

KAPLAN KADRİ — Sosyal işler Komisyo
nunun önümüze getirdiği bu kanun tasarısı bir
çok bakımlardan noksandır. Kâmil Beyin söyle
diğinde büyük bir hakikat payı vardır. Biz bu 
hakikati elde tutmalıyız. Amiyane tabiriyle tep-
memeliyiz. Çünkü memleketin bu bakımdan ihti
yacını plânlayıcı uzuv vardır. Bu hiçbir zaman 
üniversite muhtariyetine taaruz kabul edilmeme
lidir. Kâmil Beyin söylediği gibi, Sağlık Vekâ
letinden geçmiş olabilir. Bizim hatırlatmamız 
vazifedir. Gaye memlekete hizmettir. Sağlık Ve-

I kâletinden geçmemiş diye mutlaka böyle bir tek-
İ lif hatalı kabul edilmez. 

14 — 
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BAŞKAN — Bir madde çıktığına göre şimdi 

bu yedi yerine altı oluyor. Altıncı maddeyi kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi kabul edenler .. 
Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

3. — özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu Mec
lis üyelerinin özlük hakları hakkında katımı tek
lifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/161) (1) 

BAŞKAN — Özkaya Şükran'm, Kurucu Mec
lis üyelerine üyelik tahsisatı verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı vardır, onun müzakeresine geçi
yoruz. 

Şimdi kanun tasarısı hakkında izahat vermek 
üzere müşavir arkadaşımıza söz veriyorum. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Kurucu Mec
lisin teşkili dolayısiyle Temsilciler Meclisi üye
lerine tahsisat verilmesi hakkındaki bu tasarıyı 
sayın yarbayımla birlikte hazırladık. Bu tasarıya 
göre Kurucu Meclis üyelerine Devlet bareminin 
en yüksek derecesi üzerinden tahsisat verilmesi 
ile buna ilâve olarak % 50 kadar da yolluk veril
mesi ve Temsilciler Meclisi Başkan ve Başkanve-
killerine, idare âmirlerine, Divan kâtiplerine 
ayrıca muayyen bir tahsisat verilmektedir. Tem
silciler Meclisi Başkan, Başkanvekili, idareci üye 
ve divan kâtiplerine üyelik maaşından ayrı bir 
tahsisat verilmesi meselesi, eski meclisin tatbika
tından ilham alınarak halledilmiştir. 

Eski Mecliste 12 aylık çekler halinde ödeme 
yapılıyordu. Bu çok suiistimal edilmiş, onun için 
aylık yaptık, ödeme ay başlarında, maaşlı me
murlar gibi peşin yapılacak, muhasebe bordrola
rını imzalama külfeti olmaması için, bordroyu 
dolaştırıp imzalatmak zordur. Bunu önlemek için 
aylık çek verilecektir. Her ay çek verilmek sure
tiyle muıha'jcöenin görevinde kolaylık gösterile
cektir. Meclis muhasebesinin işini artırmamak ga
yesi burada maaş kanunununa tecavüz eden bir 
hüküm daha koyduk, muhasebesinin işlerini artır 
mak için. Peşin ödenen istihkaklar her hangi bir 
sebeple üyelik sıfatı kalkar veya vefat vâki olur
sa, bunların ailelerinden istirdadı icabeder. Biz 
ıstirdadedilmetmesi hükmünü koyduk. Bu ise mu
hasebe işlerini kolaylaştıran bir husustur. 

(1) 166 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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Beşinci maddeyi ise: Memur olup da bu vazi

fedeyken yani memuriyet vazifesiyken üyelik 
sıfatını iktisabedeaılerinı durumunu hal için vaz'-
ettik 

Bunlar asli vazifelerinden izinli olacaklardır, 
yani memuriyetten gelenleri kasdetmek için 
«emekliliği tanınan bir vazifedeyken üyelik sıfa
tını iktisabedenler» dedik. Bunlar asli vazife
lerinden izinli sayılacaklar, fakat üyelikte geçen 
hizmetleri emekliliğe sayılacağı ıgiibi terfi müd
detlerine de sayılacaktır. 5434 sayılı Kanunda 
yazılı (iki terfi müddetini dolduranların hizmet
lerinin memuriyete >veya emekliliğe sayılması hu
susunda Emekli Sandığına bir dilekçe ile müra
caat edilir) şeklindeki hükümler de bu kanuna 
ithal edilmemiştir. (Milletvekillerine taitibik edilen 
hükümler aynen Temsilciler Meclisi üyelerine de 
tatlbik edilir) diye yapılacak muameleyi kısaca 
ifadeye çalıştık.. Sonra Temsilciler Meclisine seçi
lenlerin üyelik maaşı asli vazifeleri maaşından 
azsa, asli vaızifelerindeki maaşı alabilmeleri bir 
kayıt kqyduk. Bilfarz Genelkurmay Başkanı Mec
lise ıgeldi. Esas maaşı fazla ise, onu alabilecektir. 
O zaman bu kanundan faydalanamayacaklardır. 
Haklarını korumak için böyle düşünülmüştür. 

Yedinci maddede belirtildiği gibi, üyelerin 
tahsisatları 1960 yılına ait mevcut ödenekten kar
şılanabilecektir. Sekiz ve 9 meu maddeler yürür
lük ve yürütme maddeleridir. 

BAŞKAN — Gerekçe ve kanunun tümü hak
kında Müşavir Adnan Başer izahat verdi. Tümü 
hakkında başka söz ist iyen var mı? 

KARAVELlOGLU KAMİL — Efendim, Şük
ran özkaya Beyin teklif ettiği kanun tasarısında, 
teşriî organ üyelerinin bundan evvelki 'mevzuata 
göre tanınan hakların kaldırılması lâzımdır. Den
meli ki, bu kanunun yürürlüğe girmesi ile, şu şu 
maddeler kaldırılmıştır. Burada böyle bir şey 
yoktur. 

Bakanlar Kurulunun maaşı düzenlenmemiş, 
buraya girmemiş 4 ncü maddede istisnai bir hü
küm konmuş. Mademki ölen memurdan maaş ge-
ıiye almıyor, üyeden niçin alınmıyor? 

Üçüncüsü; altıncı maddedeki hüküm Anaya
sada vardır. Ayrıca lüzum var mı? 

BAŞKAN — Tümü hakkında sözcü arkadaşı
mıza 'söz veriyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Anayasa 
mevzuuna dönmek lüzumsuz, Kurucu Meclis üve-
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lerine verilecek .maaş ıhıüMimleri de görüşülmekte 
değildir. Yeni kanun gelince ibareler .kalkacaktır. 
- KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hüküm yok
tur. 

ADNAN BAŞER — Milletvekilleri, maaş ve . 
tahsisatları hakkında kanundur. .(Milletvekilleri) 
denmediğine göre, Kurucu Meclis üyesidirler, 
Milletvekili olarak seçilmiş değildirler. Kanun 
milletvekillerine 'tatlbik edileceğinden bu kanun 
bunlara tatibik edilemiyecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar bi
lirler, kanun ile yeni ıbir teamül getireceğiz. Ana
yasa ıhükmü vardır, .bir teklif vardır, tadil edile
mez. Bunlar mütaakıp teşriî organ için diye hü
küm konulmuştur. Hangi hükümler tatlbik edile
cektir? Geçmişteki yürürlükte olan kanunlarımız 
tatlbik edilecek ini? Bunların kaldırılması lazım 
ki, bundan sonraki -teşriî organa yürürlükte olan 
bu kanunlar kalmasın. 'Bunlar yürürlükte duru
yor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İktisat 
Komisyonu ıbu hususları kalbul eitmiş. Arkadaşı
mız komisyonda niye lıalletıuemiş bunları? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Usul -hatası 
olarak kalbul ediyorum. Haklisiniz, ama kanunun 
eksikliği de eksikliktir. Düzeltmek lâzımdır. 

ADNAN BAŞAR — 7244 sayılı Kanun ve ek
leri 'meriyetten kaldırılmıştır dersek, Kâmil Beyin 
endişeleri «bertaraf ^edilmiş ıolur ofen'dim. 

MADANOĞLU GBMAL - Ben kaç para alır
sam, Kurucu Meclis üyesi olarak Sıtkı Paşa da 
(Vekil olarak) aynı .parayı alacak. 5 bin, 8 bin öy
le şey yok. Bu kanun iyice tekemmül etmemiş. 
öok kısa zamanda tetkik edilip, gelmesi için ko
misyona iadesini teklif ediyorum. 

ADNAN BAŞAR — Efendim, Paşamın endi
şelerini giderecek hükümler Anayasaya kondu. 

Yapılacak değişiklikler, bu hüküm yerine 
kaim olacak hükümler bir dahaki devreden iti
baren tatbik edilecektir. Milletvekilleri maaş ve
ya yolluklarını artırırsa bu teşriî devreden iti
baren olacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, gö
rülüyor ki, kanun eksiktir. Komite karar verir
se yarma tamamlasınlar ve gelsinler. Yalnız, Ba
kanlar hakkında bir hüküm konacak mı kon-
mıyacak mı? Bu hususta bir prensip kararı ala
lım. Ona göre hazırlansın. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Mütehassıs ar

kadaştan Bakanların ne kadar para aldıklarını 
ve ayrıca Bakanlık tahsisatı alıp almadıklarını 
öğrenelim. 

ADNAN BAŞER — Yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile 27 Mayıstan evvelki Bakanlar 
mebusluk haklarından istifade ederler. Bir de 
ayrıca bin lira Bakan ödeneği alırlardı. 27 Ma
yıstan sonra şimdiki Bakanların beş bin lira 
brüt olarak, maaş almaları esası kabul edildi. 
Bunun üzerinde 3 500 lira veya ona yakın bir 
miktar almaktadırlar. 

ULAY SITKI — Ben 3 142 lira alıyorum. 
bâzı arkadaşların benden fazla aldıklarını işiti
yorum. Ayrıca harcırah ve ödenek diye bir şey 
aldığım yoktur. 

ADNAN BAŞER — Gelir Vergisi Kanunu 
bakımından aile durumu nazara alınarak veri
len ücretler arasında fark olur. 3 400 lira fa
lan geçer. Aslında bunun miktarı brüt olarak 
beş bin liradır. 

ÖZGÜR SELÂHAT TlN — Bakanların tah
sisat ve maaşları, milletvekilleri tahsisat ve 
maaşları ile muvazeneli olması bakımından Ba
kanlar Kurulunun da burada geçmesi, madde 
olarak buraya konulması uygun olur. 

BAŞKAN — Arkadaşların kanun tasarısı 
hakkındaki teklifleri vardır. 

Karavelioğlu arkadaşımız, bahsedilen nok
sanlıkları da kapsamak ve Sayın Madanoğlu'nun 
da ifade ettikleri gibi Bakanların maaşlarının 
bu kanunda yer almasını sağlamak maksadijde 
tasarının Komisyona iadesini mutazammm tak
ririni oya koymadan evvel bu tekliflerin le
hinde ve aleyhinde bir arkadaşa söz vereceğim. 
Teklifin alejdıindc konuşmak istiyen- var mı? 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Bu kanunun ya
rın muhakkak çıkması lâzımdır. Sonra gazeteler
de yanlış tefsirlere yol açar. 

ULAY SITKI — Henüz saat erkendir. Ko
misyon tarafından bir saatte hazırlanıp gelme
sini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

i. — Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan Se
zai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgüneş 
Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 1924 tarih ve 
491 sayüı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzt hü-



B : 53 12 
kümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsilciler 
Meclisi Seçimi kanun teklifi (2/152) (1) 

BAŞKAN — Dün Kurucu Meclis Anayasası 
ile Kurucu Meclisin kurulmasına ait Seçim Ka
nununu kabul etmiştik. Bunlarla ilgili olarak, 1 
numaralı Anayasada tadilât yapmak üzere Ko
miteden 5 arkadaşımızı vazifelendirmiştik. Şimdi 
bu arkadaşlarımız, yaptıkları çalışmaları Muhte
rem Heyete arz edeceklerdir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Muhterem 
arkadaşlar, dün verilen vazife üzerine Prof. 
Turhan Feyzioğlu ve Muammer Aksoy"un da 
katıldığı bir toplantıda 1 numaralı Anayasa Ka
nunu üzerindeki tadilleri ve bir de hazırladığı
mız Kurucu Meclis Kanunu üzerindeki redak
siyonları gözden geçirdik. Şimdi bunları oku
mak suretiyle arz edeceğiz. 

Yalnız geçici Anayasada büyük bir değişik
liğe lüzum kalmadı. Bir madde koymak suretiy
le bütün hükümleri ifade etmek imkânı oldu. 
Şimdi okuduğumuz zaman Muhterem Heyet ka
naat getirecektir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
ben yalnız yaptığımız düzeltmelerle ilâveleri 
okuyacağım. 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Ha
ziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek 

«Kurucu Meclis Teşkili» hakkında Kanun 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN —, Burada 
yalnız bir değişiklik vardır, «hakkında» keli
mesi «hakkındaki» olmuştur. Yalnız «ki» ilâve 
edilmiştir. 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 
Genel hükümler 

T. Kurucu Meclis 
MADDE 1. — Kurucu Meclis, Türk milleti

nin zulme karşı direnme hakkını kullanmak su
retiyle onun adına harekete geçen Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin, meşruiyetini kaybetmiş olan ida
reyi 27 Mayıs 1960 Millî İhtilaliyle devirerek, 
meşru iktidarı emanet ettiği Millî Birlik Komi
tesi ile, Demokratik Hukuk Devletinin kurul-

(1) Kanunun revizyondan geçtikten sonraki 
matbu §ekli tutanağın sonundadtr. 
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ması yolunda ve mevcut şartlara uyguıi olarak 
milletin en geniş mânasiyle temsili gayesini gö
zeten ve bu kanun hükümlerine göre kurulacak 
oaln Temsilciler Meclisinden teşekkül eder. 

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

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu mad
deden «ve hukuki devlet» tâbiri çıkarılmıştır. 
Değişiklik bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bu değişikliği oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Millî Birlik Komitesi, bu kanunun altında 
imzası bulunan başkan ve üyelerden kurulur» 
tâbiri buraya aynen geçmiştir. Başka bir deği
şikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

BAŞKAN — Bu ilâveyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ACUNER EKREM — 41 -nci maddeye bir 
ilâve işi hüküm altına alınmıştır. Genel bir ifa
de ile 1 numaralı Kanun tamamen değiştirilmiş 
hale getirilmiş oluyor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 41 nci 
maddeyi okuyalım. 

5. Değiştirilen Anayasa hükümleri 
MADDE 41. — Bu kanun, 12 Haziran 1960 

tarihli ve 1 sayılı Kanuna ek mahiyette olup 
sözü geçen kanunun 1, 3, 7 ve 21 nci maddele
riyle 6 nci maddesinin son fıkrası, 18 nci mad
desinin birinci fıkrası ve 24 ncü maddesinin 
üçüncü fıkrası ile bu kanuna aykırı bilcümle 
hükümler işbu kanuna uygun olarak değiştiril
miş ve 24 ncü maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı ve yürürlükten kaldırılmış olan maddeleri 
arasından (61 - 66) madde numaraları çıkarıl
mıştır. 

ERSÜ VEHBİ —' Buraya 9 neu maddeyi de 
koymak lâzım. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 9 neu 
maddeyi koymaya lüzum görmedik. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, tadil 
teklifi arkadaşlarımız tarafından getirildi ama. 
biz tetkik edip karar vermiş değiliz. Müsaade 
ederseniz toplantıya 15 dakika ara verelim; bu
nu tetkik edelim. 

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

Toplantıya 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

«•» 
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Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, Harita ve plânlara 

ait işaretlerin korunması hakkında kanun teklifi ve 
Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu (2/130) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Harita ve plânlara ait işaretlerin 'korunması hakkında kanun teklifimizi gerekçesi ile (birlikte 
takdim ediyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Tunçkanat Haydar özyiir Selâhattin ' Çelebi Emanullah 

GEREKÇE 

Memleket müdafaası, orman, sulama, petrol ve maden arama, tabiî kuvvetlerden enerji istih
sali, şehir ve kasabaların imarı, kadastro, zirai çalışmalar gibi memleket kalkınması için lü
zumlu olup uzun yıllar sonunda 'büyük emek ve para sarfı ile meydana ıgetirilme'kte 'olan harita 
ve plânlarımızın istinadettikleri nirengi, nivelman, goligon tesisleri süratle tahribolunmaktadır. Ze
minde beton, demir çubuk veya diğer şekilde işaretlerle tesbit edilmiş olan bu tesislerin tahriple
ri neticesinde, arazi ve Hıaritada müşterek sıhhatli noktalar kalmadığı cihetle, askerî teknik işler" 
mühendislik projeleri ve imar 'plânlarının araziye tatbikle fi mümkün olamıyacaktır. 

Fennî değerlerini kaybetmiş olan bu şekildeki haritalar yalnız 'bir resimden ibaret kalacağı ci
hetle, masraf ve zaman kaybiyle haritaların yeniden yapılması icabedecektir. 

Memleketimizin l : 25 000 ölçekli muntazam haritaları ancak 30 yıl gibi bir zamanda ve kü
çük bir şehrin haritası ise en az 2 yılda yapılabilmektedir. Dolayısiyle büyük paraların kaybı ile 
birlikte yeni haritaların yapılabilmesi için uzun yıllar beklenilmesi ve bu müddet içinde teknik 
çalışmaların geri kalması zaruri olacaktır. 

Bundan başka, memleket nirengisi, aynı zamanda yapılacak her çeşit büyük ölçekli haritalar için 
esas teşkil ettiğinden, bunlara ait işaretlerin tahribi halinde teknik çalışmalar ve 'kadastro haritaları 
için büyük paralar, zaman ve emek sarfı ile yeni baştan nirengi tesislerinin yapılmaları zaruri ol
maktadır. 

Münferit olarak tahribata uğrıyan işaretlerin ölçülere göre yeniden ihyaları mümkün ise de, bir 
bölgede toplu halde kaybolan işaretlerin ihya işleri büyük masraflara bağlı ve ekseri hallerde ise im
kânsızdır. 

Bu sebeple işaretlerin daimî olarak kontrol altında bulundurulup tahribolanların kısa zamanda 
ilgili harita dairesinin teknik elemanları tarafından röpeıierine, ölçü ve hesaba göre yerinde tesis ve 
ihya edilmeleri lâzımdır. 

Tesislerin koruma ve idameleri, yabancı memleketlerde de haritacılığın önemli bir konusu olup, 
özel 'mevzuata istinaden ve Devlet daireleri arasında iş birliği ile halledilmektedir. Takriben 2 Km. 
aralıkla ve şehirlerde 100 m. den az mesafelerde yapılmış olan ve miktarı 500 000 i aşan bu işaretlerin 
muhafaza ve idameleri için mahallî idare âmiıieriile köy muhtarları, belediye reisleri ve emirlerin
deki zabıta, ve jandarma teşkilâtının harita ve ölçü işleri, yapan müesseselerle iş birliğinden başka 
çare de yoktur. ) 

Yol ve imar parsellerinin arazide sıhhatle aplikasyonu için lüzumlu olan bu işaretlere ait tesisle
rin çıkarılması ve tahribin yasak olduğu ve bunların idameleri ile belediyelerin mükellefiyeti 6785 
.sayılı Kamınım 26 ncı jpnaddesfi ile tesbit edilmiş ise de, suçların cezai hükümlere bağlanmamış olması, 



murakabe işinin tanzim ve yürütülememesi, ınüspet netice elde edilmesine mâni olmaktadır. Nite
kim yapılmakta olan tesisler kasti olarak veya inşaat yüzünden daimî olarak tarhi'bolunmaiktadırlar. 

Arz olunan mucip sebeplerle, büyük bir ehemmiyeti olan bu memleket dâvasının özel bir kanun 
ve tatbikatını 'belirten bir talimatname ile ele alınmasında katî zaruret vardır. 

işaretlerin korunmasında eğitimin fayda sağlıyacağı düşünülmüş, okullarda öğretim sırasında 
vo diğer yayın vasıtaları ile halkın bu konuda tenviri hususlarının hazırlanacak talimatnameye der
ci uygun 'bulunmuştur. 

Bayındırlık ve îmar Komisyonu raporu 
T. (\ 

Milli Birlik Komitesi 
Bayındırlık ve İmar Komisyonu 

Esas No : 2/130 
Karar No : 7 

22 . 11 . 1960 

Millî 'Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza 12 Kasım 1960 tarihinde havale buyurulan «Tunçkanat Haydar, ve iki arkada
şının, Harita ve plânlara ait işaretlerin korunması hakkındaki kanun teklifi» tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan incelemede teklif sahiplerinin gerekçede serd ettikleri hususlar komisyonumuzca da ye
rinde görülerek teklif aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasviplerine sunulmak'üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Ersi'ı Vehbi Celebi Emanullah 

TUNÇKANAT HAYDAR VE İKİ 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Harita ve plânlara ait işaretlerin korunması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Harita ve plânlara ait âmme 
'hizmetine mahsus (nirengi, nivelman, poligon, 
röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaran
lar, yerinden oynatanlar, tanınmaz ihale getiren
ler veya ilgili makamlardan m üs ad e almaksı
zın yerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 
516 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca ceza
landırılmakla beraber, ayrıca bu işaretlere ait 
tesislerin yeniden tesis ve i'hyası için ilgili ma
kamlarca yapılması gereken bilcümle masrafla
rı tazmin ederler. 

MADDE 2. — Mahallî idare âmirleri ile koy 
muhtarları ve belediye 'başkanları bu işaretle
rin kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, 
suçlular hakkında takibat yapılmak üzere za'bı-
t-a ve savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işa

retler- ile ilgili dairesini durumdan haberdar et
mekle mükelleftirler. 

MADDE o. — Bu kanunun uygulanmasına 
ait esaslar, Millî Eğitim 'Bakanlığının ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları [Birliği Harita, ve 
Kadastro Mühendisleri Odasının mütalâası alın
dıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü), Millî Savunma '('Harita Ge
nel Müdürlüğü). Tarım (Orman Genel Müdür
lüğü), İçişleri, İmar ve İskân ve Bayındırlık 
Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

<S. Sayısı: 15D) 



s. s A Y i s i: 124 e ek 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/103) 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 

. MADDU l. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun ikinci maddesine dayanılarak Ankara üni
versitesinde açılacak olan Eczacılık Fakültesine bağlı (!) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı • (1) sayılı cetvele eklen
miştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde gösterilen ek göre/ tazminatı kadroları Ankara Üni-
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 3. —- İlişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1960 malî yılında kullanılamaz. 

MADDE 4. — Millî tiğitim Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
için lüzumlu oldukları belirtilecek Devlete ait arazi ve gayrimenkuUer. Bakanlar Kurulu kararı 
ile mezkûr fakültenin tesisine veya çalışmalarına tahsis olunur. 

Ankara vilâyeti, özel idareye ve Ankara Belediyesi de belediyeye ait arazi ve gayrimenkuUer-
den bu fakültenin tesisine veya çalışmalarına, elverişli olanları Vilâyet Umumi Meclisi veya Şe
hir Meclisi kararı ile Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine bedelsiz olarak devre salahiyet
lidir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesi Fen ve Tıp Fakültelerinde bulunan Eczacılık Fakültesinin 
öğretim ve yönetim işlerine elverişli, lâboratuvar, eşya ve malzemenin bu fakültenin istifadesine 
tahsisi, ilgili şube profesörlerinin ve profesör kurularının kararları ile Fen ve Tıp Fakülteleri de-
kanlıklarınca yapılır. 

MADDE 6. — Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin bina ve tesisleri için lüzumlu inşa
ata sarf edilmek ve yıllık ödeme miktarı 2 milyon lirayı geçmemek üzere 8 milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Millî Eğitim Bakam yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE — Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ilk dekan ve profesörleri 
Üniversiteler Kanununun 73 ncü maddesi gereğince, İstanbul Tıp Fakültesi Eczacılık Okulunun 
teklifi üzerine, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından seçilir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8 — Bu kanım hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Özkaya Mehmet Şükranın, Kurucu Meclis üyelerinin 

özlük hakları hakkındaki kanun teklifi ve İktisat 
Komisyonu raporu (2/161) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Kurucu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte su
nuyorum. 

Gereğinin ifasını saygılarımla arz ederim. 
Özkaya Mehmet Şükran 

G E R E K Ç E 

Kurucu Meclisin teşkili hakkındaki Kanunun I I nci maddesi, Kurucu Meclis üyelerinin öde
nek ve yolluk ve sair haklarının Millî Birlik Komitesince hazırlanacak özel bir kanunla tesbit * 
edileceğini âmir bulunmaktadır. Aslında 7 1er heyeti tarafından hazırlanan tasarıda, Kurucu 
Meclis üyelerinin Devlet bareminin 1 nci derecesindeki ödenek ile yarısı kadar yevmiye alacak
ları kaydedilmiş bulunmakta idi. 

Mahiyeti itibariyle Anayasa Kanunu metninin içerisinde özlük haklara dair hükümler bulun
masının doğru olamıyacağı mülâhaza edilmiş V-J eskiden beri Türk anayasalarında mevcut bir 
hükme mütenazır olarak bu mevzuun özel bir kanunla halledileceğinin kanunlaşmış olmasındaki 
isabet münakaşa edilemez. 

İşte ekli olarak takdim olunan teklif de Kurucu Meclis teşkili hakkındaki Kanunda yer alun 
bu âmir hükmün icabını yerine getirmek üzere hazırlanmış bulunmaktadır. 

Teklifimiz 9 maddeliktir. Istinadettiği prensipler Kurucu Meclisin Millî Birlik Komitesine 
mensup üyeleriyle Temsilciler Meclisine mensup üyelerinin ödeneklerinin kanunda ayrı ayrı ify-
delendirilmesi ve Kurucu Meclise memuriyette ı gelen üyelerin memuriyetlerine ait özlük hakla
rına halel getirmemektedir. îşte bu gayeleri ifade eden maddeler açık olarak yazılmıştır. Şöy
le ki : 

.1 nci maddede Kurucu Meclisin Millî Birlik Komitesine mensup üyelerinden subaylık sıfatını 
muhafaza edenlerin bu sıfatları devam ettiği müddetçe Kurucu Meclis üyeliğinden her hangi bir 
ödenek aimıyacakları ve rütbelerine ait maaşla, tayın bedelini almakta devam edecekleri açıkça 
ifade edilmiş bulunmaktadır. Komitenin emekli olan üyesi ise Kurucu Meclis üyeliği emeklilik 
hakkı veren biti vazife olmadığı için emeklilik maaşını almakta devam edecek, aynı şekilde 
emeklilerden Kurucu Meclise üye olacaklar gibi üyelik ödeneğini de alacaklardır. 

Kurucu Meclisin Millî Birlik Komitesine monsubolmıyan üyeleri yani Temsilciler Meclisine 
rnensubolanlarına ise her ay 2 000 lira aylık ödenecektir. Kanun metninde ödenek miktarın')) 
rakamla ifade edilmeyip 7244 sayılı Kanunda gösterilen birinci derede kadro maaşı olarak ifade-
lendirilmesine sebep mezkûr kanundaki birinci derece kadro aylığının artırılması halinde, artışın 
Temsilciler Meclisi âzalarının ödeneklerine de nrîkes bulabilmesini temin içindir. 

Kanunun 2 nci maddesi ise Kurucu Meclis üyelerine Temsilciler Meclisi üyelerinin ödeneklerinin 
yarısı kadar yolluk ödeneceği ifade edilmiştir. Yolluğun ödenekten ayrı olarak başka bir madde
de gösterilmesinin sebebi, masraf karşılığı olarak tediye edilmesi vasfı dolayısiyledir. Vergi ka
nunlarımızda gider karşılığı ödemeler arasında gösterilen yolluklar bu vasıflarından dolayı verdi
den de muaf bulunmaktadır. 
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Kanunun 3 ncü maddesi Kurucu Meclisin Temsilciler Meclisi başkan ve yardımcıları ile Divan 

kâtipleri ve murakıplerine ödenek ve yolluklarından başka, her ay ödenecek tahsisatı göstermekte
dir. Bu vazifeleri ifa edenlerin ayrıca tahsisata müstahak addedilmelerine sebep fazladan görecek
leri hizmet dolayısiylodir. 

Mütaakıp maddede ödenek, yolluk ve tahsisatların ödeme şekli tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Maddeye göre bu istihkaklar ay başlarında peşin olarak ve çekle ödenecek ve her hangi bir sebep
le sıfatını kaybeden veya vefat eden üyelerin istihkak kesbedemedikleri kısımlar istirdadolumla
yacaktır. 

Bundan sonra emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken Kurucu Meclis üyesi olanların asli vazi
felerinden izinli sayılacakları ancak bu izinin üyelerin asli vazifelerine ait hiçbir haklarına (terfi, 
emeklilik gibi) halel getirmiyeceği ve bunlar hakkında aynı durumda iken milletvekili seçilenle
re ait Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin tatbik edileceği gösterilmiştir. Buna göre bu gibi üye
ler müktesep hak aylıkları üzerinden emekli keseneği ödemekte devam edeceklerdir. 

Daha sonra Temsilciler Meclisi üyelerinden dileyenlerin asli vazifelerinin aylık, ücret, tahsisat 
ve sair haklarını almayı tercih edebilecekleri ifade olunmuş, ancak bu takdirde işbu kanunun malî 
hükümlerinden faydalanamayacakları da pek tabii olarak hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Sonuncu maddeler bu kanun gereğince yapılacak tediyelerin 1960 bütçesinin hangi fasıllarından 
yapılacağı ve kanunun meriyet ve yürütme yetkilerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

îl«tisat Komisyonu raporu 

T. O. 
AHIM Birlik Komitesi 12 . 12 . 1960 

iktisat Komisyonu 
No. : 2/161 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

öykaya Mehmet Şükran'm, Kurucu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki kanun teklifi 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Kurucu Meclis üyelerinin alacaktan aylık ödenek ve yolluk miktarını #e tediye 
suretini tâyin etmekte ve Temsilciler Meclisi Başkan, Başkan Yardımcısı, idare âmirleri ve Baş
kanlık Divanı kâtiplerine verilecek munzam ödeneklerin miktarını belirtmektedir. 

Teklifin birinci maddesi, Kurucu Meclisin Millî Birlik Komitesine mensup .subay üyelerini.!, 
kendi rütbe, maaşlarını alacaklarını, ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ise 7244 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde yazılı birinci derece memuriyet maaşı olan 2 600 liranın verileceğini, 

İkinci maddesi, Kurucu Meclis üyelerine, Temsilciler Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin ya
rısı kadar yolluk tediye edileceğini, • ' • 

Üçüncü maddesi, Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı üyelerine munzam olarak verilecek tah
sisatı, 

Dördüncü maddesi, aylık, yolluk ve tahsisatın sureti tediyesini, 
Beşinci ve altıncı maddeler, müktesep hakların mahfuziyetini ve 7 nci madde ise tahsisat kar

şılığını gösteren hükümleri ihtiva etmektedir. 
Ahiren kabul olunan Kurucu Meclis teşkili hakkındaki Kanun muvacehesinde bu Meclise iştirak 

(S . Sayım : 166) 
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edecek zevata verilmesi zaruri olan ödenek ve yolluklar hakkında 'hazırlanmış olan teklif komis
yonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzero Yüksek Başkanlığa sunulur-. 

İktisat Komisyonu Başkanı 
Kuytak Fikret 

Üye 
Aksoyoğlu Refei 

Üye 
KaraveUoğlu Kâmil 

Üye 
Karaman Suphi 

Sözcü 
özkaya M. Şükran 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN'İN TEKLİFİ 

Kurucu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında 
kanun teklifi 

MADDE J. — Kurucu Meclisin Millî Birlik 
Komitesine mensup subay üyeleri rütbe maaşla
rını ve sair haklarını almakta devam ederler. 
Temsilciler Meclisine mensup üyelerine ise '7244 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde gösterilen en 
yüksek kadro maaşı kadar ödenek verilir. 

MADDE 2. — Kurucu Meclis üyelerine, 
Temsilciler Meclisi üyelerinin aylığının yarısı 
kadar yolluk ödenir. 

MADDE 3. — Aylıklarından ve yollukların
dan başka Temsilciler Meclisi Başkanına ayda 
1 500 lira, Başkan yardımcılarına 500 lira İdare 
Âmirleri ve Başkanlık Divanı Katiplerine her 
ay 200 lira tahsisat ödenir. 

MADDE 4. — 1, 2 ve 3 ncü maddelerde gös
terilen aylık, yolluk ve tahsisatlar ay başların
da peşinen ve çek verilmek suretiyle tediye 
olunur. Çeşitli se'beplerle üyelik sıfatının kalk
ması ve ölüm hallerinde peşin ödenmiş miktar
lardan istihkak kesbedilmiyen kısımlar geri 
alınmaz. 

MADDE 5. — Emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifede iken Kurucu Meclis üyesi 'olanlar asli 
vazifelerinden izinli sayılırlar. Bunların üyelik
te geçirdikleri süreler terfi sürelerine sayılır. 
•Bunlara 5434 sayılı' Kanunun aynı durumda 
iken milletvekili seçilenlere mütaallik hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 6. — Temsilciler Meclisi üyelerin
den diliyenler asli vazifelerinin aylık tahsisat 
ve sair haklarından faydalanmakta devam 
ederler. Bu takdirde bu kanunla tanınan hak-
1 ar d an faydalan amazlar. 

MADDE 7. — Bu kanunla ödenecek aylık, 
tahsisat ve yolluklar 1960 yılı bütçesinin Bü
yük Millet Meclisi kısmının ilgili fasıîlarındaki 
ödeneklerden tediye edilir. 

Bu kanun vayımı tarihinde MADDE 8. 
yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 9. — Bu kanunu 
Başkanı yürütür. 

'Kurucu Meclis 

( S. Bayisi : 166 ) 





1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 
1 sayılı geçici Kanuna ek "Kurucu Meclis Teşkili,, 

hakkında Kanun • 

Kanun No. Kabul tarihi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

1. Kurum Meclis 

MADDE .1. — Kurucu Meclis, Türk milletinin zulme kargı direnme hakkını kullanmak su
retiyle onun adına harekete gecen Türk Silâhlı Kuvvetlerinin meşruiyetini kaybetmiş olan idareyi 
27 Mayıs 1960 Millî İhtilaliyle devirerek, meşru iktidarı emanet ettiği Millî Birlik Komitesi, 
ile, Demokratik Hukuk Devletinin kurulması yolunda ve mevcut şartlara uygun olarak milletin 
en geniş mânasiyle temsili gayesini gözeten ve bu kanun hükümlerine göre kurulacak olan Tem
silciler Meclisinden teşekkül eder. 

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

/ / . Amaç 

MADDE 2. — Kurucu Meclis, Demokrasi Hukuk Devleti esaslarını gerçekleştirip teminat al
tına alacak olan yeni Anayasa ile yeni Secim Kanununu en kısa zamanda tamamhyarak en 
geç. 29 Ekim 1961 tarihinde iktidarı yeni fecilecek Türkiye Büyük Millet Meclisine devredin-
ceye kadar yasama yetkisi ile yürütme organını denetleme yetkisini bu kanundaki esaslara göre 
kullanır. 

III. Milletin temsilciliği 

MADDE o. ~ Kurucu Meclis üyeleri, her hangi bir 'bölgenin, siyasi zümrenin veya kendile
rini seçen kurum, makam ve mercilerin değil Türk Milletinin temsilcileridir. 

Kurucu Meclis üyeleri, kendilerini seçen kurum, kurul, makam ve merciler de dâhil olmak 
üzere, Meclisteki çalışmaları ve kullanacakları oylar 'bakımından hiçbir yerden emir veya direk
tif almazlar ve yalnız yeminlerine ve vicdanicU-r:a bağlıdırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Temsilciler Meclisi 

/ . Temsilciler Meclisinin kuruluşu 

MADDE 4. — Temsilciler Meclisi, illerin ve aşağıda yazılı teşekküllerin Temsilciler Meclisi 
Seçim Kanununa göre seçilecek olan temsilcilerinden kuruludur-

a) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi tarafından seçilecek temsilciler : 
.1. Devlet Başkam, 
2. Millî Birlik Komitesi; 
b) Bakanlar Kurulu üyeleri, 

'• \ 
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e) İller temsilcileri, 
d) Siyasi partiler temsilcileri : 
1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
2. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 
e) Diğer teşekküller ve kurumlar temsilcileri : 
1. Barolar temsilcileri, -
2. Basın temsilcileri, 
3. Eski Muharipler Birliği temsilcileri, 
4. îBsnaf Teşekkülleri temsilcileri, 
5. Gençlik Temsilcisi, 
6. îşçi Sendikaları temsilcileri, 
7. Odalar temsilcileri, 
8. Öğretmen Teşekkülleri temsilcileri, 
9. Tarım Teşekkülleri temsilcileri, 

10. ' Üniversite temsilcileri, 
11. Yargı Organları temsilcileri. 

II. Temsilciler Meclisi üyeliği ile ilgili hükümler 

1. Komite üyeliğiyle bağdaşmazlık 

MADDE 5. — Millî Birlik Komitesi üyeliği ile Temsilciler Meclisi üyeliği, bir kişi üzerinde 
birleşemez. 

2. Seçilme yeterliği 

MADDE 6. — Temsilciler Meclisi üyeliğine, kasıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmıyan, 
ağır hapis cezası veya sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflâs, hırsızlık', emniyeti suiistimal, zimmet, 
irtikâp, rüşvet veya ihtilas suçlarından hüküm giymemiş, 25 yaşını bitirmiş ve en az lise veya 
benzeri Öğretim kurumlarından diplomalı olan 'Türik vatandaşları seçilebilirler. 

Tarım, işçi ve esnaf kurullarınca seçilen temsilcilerin en az ilkokul mezunu olmaları şarttır. 
* Faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 Mayıs ihtilâline kadar Anayasaya, İnsan Haklarına 

aykırı icraat ve siyaseti desteklemekte devam etmiş olarılar, Temsilciler Meclisine üye seçilemez
ler. 

3. Üyelik teminatı 

MADDE 7. — Bu kanunda gösterilen üyeliği kaybetme hali dışında Temsilciler Meclisi üyeleri 
hiçbir makam, merci, kurum veya kurul tarafından azledil em ez; bunların sıfatlarına ve görevlerine 
son verilemez. 

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

4. Sorumluluk ve dokunulmazlık 

MADDE 8. — Temsilliler Meclisi üyeleri; Meclis içinde görevlerini yerine getirmek sırasındaki 
oy, mütalâa ve sözlerinden sorumlu tutulamazlar, Temsilciler Meclisinin tam üye sayısının salt 
çoğunluğu ile verilmiş bir kararı olmadıkça sanık olarak sorguya çekilemez, tevkif edilemez, her 
hangi bir şekilde kişi hürriyetinden yoksun kılınamaz ve yargılanamazlar. 

Ağır cezayı gerektiren suçüçtü hali, bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, 
durumu hemen Temsilciler Meclisine bildirir. 

Seçilmesinden önce veya sonra Temsilciler Meclisi üyelerinden biri hakkında, verilmiş bir ceza 
hükmünün yerin© getirilmesi, Meclisin lıukuki varlığının sona ereceği zamana bırakılır. 

r Ş 
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Temsilciler Meclisi üyeliği süresince dâva ve ceza süre aşımı işlemez. 

5. Üyelikle bağdaşabilen işler 

MADDE 9. — Temsilciler Meclisinin üyeleri, bu Meclisteki görevlerini aksatmamak şartiyle, 
serbest mahiyetteki meslekî faaliyetlerine devam edebilirler. 

Devlet veya diğer kamu tüzel kişileriyle bunlara bağlı teşekkül ve ortaklıklarda görevli iken 
Temsilciler Meclisine üye seçilenler, bu Meclis sona erinceye kadar görevlerinden izinli sayılır
lar. Ancak üniversite öğretim üyeleri bu kayda tâbi değildirler. 

6*. Üyelikle bağdaşamıyan haller 

MADDE 10. — 9 ncu maddede yer alan hükümler saklı kalmak üzere Temsilciler Meclisi üye
leri. seçildikleri tarihten sonra Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle bunlara bağlı teşekküllerde, 
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya dolayısiyle katıldıkları ve ilgili 
oldukları teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamazlar. Üniversite öğretim üyeliği bu hükmün dışın
dadır. 

Milletlerarası teşekküllerde Devletin temsilinin bu teşekküllerin statüleri gereğince ancak Yasa
ma Meclisi üyeleri tarafından yapılması gereken haller müstesnadır. 

Temsilciler Meclisi üyeleri, seçildikleri tarihten sonra, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 
her hangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolayısiyle kabul edemezler ve bunların ta
raf oldukları anlaşmazlıklarda vekâlet alamazlar. 

7. Üyeliğin düşmesi * 

MADDE 1.1. — İstifa eden veya Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmeye engel olan bir suçtan 
dolayı keşin olarak hüküm giyen veya kısıtlanan kimsenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Temsilciler Meclisi çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak aralıksız (7) gün katılım yanlar 
ile özürsüz ve izinsiz geçecek süreler toplamı (21) günü geçenlerin üyelik sıfatının kalkmasına 
bu Meclisin tam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir. 

/ / / . Temsilciler Meclisinin çalışması ile ilgili hükümler 

1.* Temsilciler Meclisinin ilk toplantısı ve yemin 

MADDE 12. — Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununa göre seçilecek temsilciler, bu kanunun 
vaj'immdan sonraki (21) nei günde, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında saat (15) 
tc en yaşlı üyenin başkanlığında kendiliğinden toplanırlar ve aşağıdaki şekilde and içerler : 

«Yurdun bağımsızlığı ve bütünlüğü, milletin egemenliği ve mutluluğu, hukuk devleti, demok
rasi ve insan hakları ilkeleri uğrunda bütün, gücümle çalışacağım. Adalet ve ahlâk esaslarına bağ
lılıktan ve yeni Anayasayı demokratik ve lâik Cumhuriyet esaslarına göre en kısa zamanda ha
zırlamak ve iktidarı yeni Meclise devretmek ülküsünden ayrılmıyacağım. Bunun için şerefim, na
musum ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.» 

2. Başkanlık Divanı 

MADDE 13. — Temsilciler Meclisi, ilk toplantısını takibeden üçüncü günde toplanarak bir baş
kan, iki başkanvekili, dört kâtip ile iki idareci üyeden ibaret Başkanlık Divanını seçer. 

?. Mal beyanı 

MADDE 14. — Temsilciler Meclisi üyeleri, vazifeye mal beyanı ile başlarlar ve görevlerinin so
nunda mal beyanı ile ayrılırlar. 
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"** 4. Toplantı ve karar nisabı 

MADDE 15.x— Temsilciler Meclisi, üye tam sayısının salt yokluğu ile toplanır; aksine IIÜKÖO; 

bulunmıyan hallerde hazır bulunan üyelerin salt çokluğu ile karar verir. 

5. Görüşmelerin acık olum ve tutanaklar 

MADDE 16. — Temsilciler Meclisinin görüşmeleri herkese açıktır ve Tutanak Dergisinde olduğu 
gibi yayınlanır. Bunların başka yollarla da \ayınlanması önlem em ez ve yayınlanması nd an kimse 
sorumlu, tutulamaz. 

Dış ve iç güvenliği yakından ilgilendiren konularda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki ço
ğunluğu ile, kapalı oturuma karar verilebilir. Kapalı oturumların tutanaklarının yayınlanmasına 
aynı çoğunlukla karar verilmedikçe, bunlar ancak beş yıl sonra yayınlanabilir. 

6'. Temsilciler Meclisinin hukuki teminatı 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi, hiçbir makam, merci, kurum veya kurul tarafından kapa
tılamaz. Bu kanunda gösterilen haller dışında tatil edilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurucu Meclisin görev ve yetkileri 

/. Genel olarak 

MADDE 18. — Kurucu Meclisin başta gelen göreni, beşinci ve altıncı bölümlerdeki esaslara 
göre halkoyuna sunulacak Yeni Anayasayı görüşüp kabul etmek ve İSeeim. Kanununu yapmaktır. 

Bunun dışında kanunları yapma, değiştirme, yorumlama ve yürürlükten kaldırma; bütçe ve 
kesin hesap kanun tasarılarını ve eklerini görüşme ve kabul etme; barışa, savaşa, yabancı Devlet
lere karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına ve zorlama tedbirleri alınmasına karar verme; yabancı 
Devletler ve milletlerarası teşekküllerle yapılan andlasmalarla sözleşme ve her türlü anlaşmaları 
ve Bakanlar Kurulunca ilan edilen sıkı yönetim kurarını onaylama yetkileri Kurucu Meclise 
aittir. 

II. Kanunların yapılması 

1. Kanım teklif etme hakkı 

MADDE 19. — Kanun teklif etme hakkı. Bakanlar Kurulu ile Kurucu Meclis üyelerine aittir. 
Kurucu Meclis üyelerince yapılacak kanun tekliflerinin, en az bir Millî Birlik Komitesi üyesi ile 
bir Temsilciler Meclisi üyesinin imzalarım taşıması şarttır. 

2. Kanunların göı üsülmesi ve kabul edilmesi 

MADDE 20. — Kanun tasarıları, önce' Temsilciler Meclisinde görüşülür. Temsilciler Meclisi 
taı-arıyı kabul, ret veya tadil ederek Millî Birlik Komitesine gönderil. 

Temsilciler Meclisinin reddettiği bir tasan Millî Birlik Komitesince de reddedilirse, tasarı 
düşer. 

Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisindim gelen metni hiçbir değişiklik yapmadan kaimi 
ederse, tasarı kanunlaşır. 

Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisinin kabul etmiş olduğu bir tasarıyı tanıanıiyle redde
der veya değiştirerek !kabul ederse veya Temsilciler Meclisinin tanıanıiyle reddettiği bir tasarıyı 
olduğu gibi veya değiştirerek kabul ederse, tasarıyı Temsilciler Meclisine geri (gönderir. 
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Temsilciler Meclisi de Millî Birlik Komitesinin ret kararını benimserse, tasarı düşer. 
Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesince kabul edilen metni olduğu gibi benimserse tasarı 

kanunlaşır. 
Aksi halde, tasarının ihtilaflı kalan noktaları. Kurucu Meclisteki en kıdemli yargı tay temsil

cisinin başkanlığında Millî Birlik Komitesinden ve Temsilciler Meclisinden seçilmiş (Başkan dâ
hil) 7 şer üyeden kurulu bir Karma Komisyonda görüşülür. Karma Komisyonda beliren ayrı gö
rüşler, Kurucu Meclisin 'birleşik toplantısında sözcüler tarafından izah edilir ve metinler görüş
mesiz oylanır. Millî Birlik Komitesi üyeleri ve Temsilciler Meclisi üyeleri ayrı ayrı oylarını kul
lanırlar ve tasarı oylama yüzdeleri vasatilerine göre kabul veya reddolunur. 

Kanunlar yayınlanmak üzere derhal Devlet Başkanına gönderilir. 
Kanunların görüşülmesinde gözetilecek süreler. Kurucu Meclis İçtüzüğünde belirtilir. 

3. Kanunların görüşülmek üzere geri gönderilmesi. 

MADDE 21. — Devlet Başkanı, yayınlanmak üzere kendisine gönderilen kanunları bir defaya 
mahsus olarak yeniden görüşülmek üzere yedi gün içinde gerekçesi ile birlikte Kurucu Meclise 
gönderir. Yeni Anayasa ile Seçim Kanunu ve Bütçe Kanunu bu hükmün dışındadır. 

Geri gönderilen kanun, Karma Komisyonda müzakere edilir. Kurucu Meclisin birleşik toplan
tısında bir evvelki maddeye göre oylanır. Ancak, kalbul nisabı 2/3 çoğunluktur. Bu takdirde ka
nun derhal yayınlanır. 0 

i. Kurucu Meclisin birleşik toplantı halinde kullanacağı yetkiler. 

MADDE 22. — Kurucu Meclis; Anayasayı kabul ve kanun koyma dışındaki yetkilerini, Millî 
Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin bir arada toplanması suretiyle kullanır. 

5. 1961 Bütçe Kanununun kabulü. 

MADDE 23. — 1961 yılma ait Bütçe Kanunu tasarısı ile katma bütçeler, Millî Birlik Komitesi 
ile Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 ar üyeden kurulu bir Bütçe Komisyonunda incelenerek Ku
rucu Meclisin birleşik toplantısında görüşülüp kabul edilir. 

Bakanlık bütçeleri ile katma bütçeler, Mecliste* tüm halinde görüşülür. Bölüm ve maddeler ayrı 
ayrı görüşüMez. Kabul edilmiyen bütçeler, yeniden incelenmek üzere komisyona geri gönderilir. 

Kurucu Meclis üyelerinin masraf teklifinde bulunabilme usulleri İçtüzükle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kurucu Meclisin toplantı ve görüşmeleri 

I. Aralıksız çalışma. 

MADDE 24. — Kurucu Meclis aralıksız çalışır. Ancak zaruret halinde, Millî Birlik Komitesi 
ile Temsilciler Meclisinin birleşik toplantısında, toplantıya katılacakların üçte iki çoğunluğu ile 
10 günü aşmamak üzere tatil kararı verilebilir. Tatil sırasında, komisyonlar çalışabilir. 

Devlet Başkanı Kurucu Meclisi, Temsilciler' Meclisi Başkanı Temsilciler Meclisini, tatil bitme
den toplantıya çağırabilir. 

/ / . İçtüzükler. 

MADDE 25. — Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi çalışmalarını kendi İçtüzüklerine 
göre yaparlar. 

Kurucu Meclisin ıbirleşîk toplantıları için ayrı bir İçtüzük yapılır. 
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Yeni içtüzüklerde hüküm buluıımıyan hususlarda, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü 
uygulanır. 

İH. Birleşik toplantılar. 

i. Birleşik toplantılarda Başkanlık Divanı. 

MADDE 26. — Kurucu Meclisin birleşik toplantılarında Başkanlık, Millî Birlik Komitesinin 
bu maksatla seçeceği üye ile Temsilciler Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. 

tik birleşik toplantıya Millî Birlik Komitesi tarafından seçilen başkan başkanlık eder. 

2. Birleşik toplantılarda nisap. 

MADDE 27. — Kurucu Meclisin birleşik toplantıları, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler 
Meclisi üye tam sayılarının salt çoğunlukları ile yapılır. Aksine hüküm olmadıkça kararlar hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile verilir. 

Ancak barışa, savaşa, yabancı devletlere karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına, zorlama tedbirleri 
alınmasına, ya'bancı devletler ve milletlerarası teşekküllerle yapılan andlaşmalarla Bakanlar Ku
rulunca ilân edilen sıkı yönetim kararını onaylamaya Kurucu Meclis üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğu ile karar verilir. 

>, 
S. Birleşik görüşmelerin açık olması ve tutanaklar. 

MADDE 28. — Kurucu Meclisin birleşik toplantıları ve 'tutanakları hakkında bu kanunun 10 
ncı. maddesi uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yeni Anayasanın, Seçim Kanununun hazırlanması ve kabulü 

/. Komisyonlar kurulması. 

MADDE 29. — Temsilciler Meclisi, Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı toplantıda, 20 üyeden 
kurulu bir Anayasa Komisyonu ile aynı sayıda üyesi olan bir Seçim Kanunu Komisyonunu gizli 
oyla seçer. 

Komisyonlar derlhal toplanarak başkan, başkanvekili ve sözcülerini seçerler. 

/ / . Görüşmelerin önceliği. 

MADDE 30. — Temsilciler Meclisi ve yukarı ki maddede sözü geçen komisyonlar, Anayasa ile 
»Seçim Kanununun gecikmeden görüşülmesini ve kaibulünü sağlıyacak çalışma esasları ile usulle
rini derlhal karara bağlarlar. 

İlgili komisyonca Anayasa ve Seçim kanunlarının tamamen vaya kısmen Temsilciler Meclisi 
Genel Kuruluna gönderilmesinden itibaren bunların görüşülmesine başlanır. 

Bu görüşmeler, en 'kısa zamanda bitirilecek surette, öncelikle yapılır. 
Anayasa ve Seçim Kanunu görüşmelerine başlandıktan sonra, haftada en az dört tam gün' bu 

görüşmelere ayrılır. 

/ / / . Anayasa ve Meçim Kanununun Kurucu Meölisçe kabul tarzı 

MADDE 31. — Anayasa ve Seçim Kanunu ile ilgili metinler, Temsilciler Meclisinde 'kabul edilip 
Millî Birlik Komitesine gönderildiğinde, Komite bunları Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki gö
rüşme süresinin yarısı kadar süre içinde sonuçlandırır. 

î 



Bu süre (7) günden az olamaz. 
Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisinden gelen metni aynen kabul etmediği takdirde, Tem

silciler Meclisinde yapılacak ikinci görüşme, Millî Birlik Komitesindeki görüşme süresinin yarısını 
geçemez. Ancak bu süre (7) günden az olamaz. 

Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesinden gelen metni ikinci görüşmede aynen kabul etmediği 
takdirde, ihtilaflı kalan noktaların halli için karma komisyon teşkil edilir, bu komisyonca kafoul edilen 
metin, Kurucu Meclisin birleşik toplantısında öncelikle ve aralıksız olarak görüşülüp halkoyuna su
nulacak hale getirilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun ihtilaflı noktalarının halli için yapılacak Kurucu Meclisin birleşik 
toplantısı müzakerelerinde kararlar üçte iki çoğunlukla alınır. 

IV. Anayasa ve Seçim Kanunu yayınlanması ve halkoyuna sunulması 

MADDE 32. — Kurucu Meclisçe kabul edilen Anayasa ve Seçim Kanunu Devlet Başkanı tara
fından derhal yayınlanır. 

Anayasanın halkoyuna sunulması tarihi ve siyasi partilerin Anayasa konusundaki propaganda 
serbestliği kararını Millî Birlik Komitesi verir. 

V, Türkiye Büyük {MMet Meclisinin toplantısı 

MADDE 33. — Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçim tarihi; halkoyu sonucu belli olduktan 
sonraki ilk haftanın Cuma günü yapılacak Kurucu Meclis birleşik toplantısında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin en geç 29 Ekim 1961 de görevine başlaması sağlanacak surette tesbit edilir. 

ADTINCI BÖLÜM 

Yeni Anayasanın vaktinde yetiştirilmemesinin veya (reddedilmesinin sonuçları 

/. Anayasalım ve Seçim Kanununun Kurucu Meölisçe hazırlanması ve kabulü müddeti 

MADDE 34. — Kurucu Meclis, Anayasa ile Seçim Kanununu en geç 27 Mayıs 1961 tarihine ka
dar tamamlar. Bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir. 

Anayasa bu tarihe kadar yine tamamlanmış olmazsa, 35 nci maddeye göre Temsilciler Meclisinin 
yerini alacak yeni bir Temsilciler Meclisi seçilir. 

// . Red halinde yeni Temsilciler Meclisinin seçimi 

MADDE 35. — Halkoyu sonucunda Anayasa reddedilirse, her 100 000 nüfus için bir üye hesa
biyle ve yeni Seçim Kanunu hükümlerine göre yeni bir Temsilciler Meclisi seçilir. 

Seçim tarihi halkoyunu mütaakıp ilk haftanın Cuma günü Kurucu Meclis birleşik toplantısında 
tesbit ve ilân olunur. 

Bu Meclis, seçimin yapıldığı tarihin ertesi gününden başlıyarak 5 nci gün saat 15 te Ankara'da 
çağrısız toplanır. 

Bu Meclisin görevine başlaması ile eski Temsilciler Meclisinin hukuki varlığı sona erer ve bu 
kanunla Temsilciler Meclisine verilmiş olan görev ve yetkiler kendiliğinden yeni Temsilciler Meclisi
ne geçer. 

27/. Yeni Temsilciler Meclisince ve Millî Birlik Komitesince Anayasanın Jtabulü müddeti 

MADDE 36. — 35 nci maddeye göre halk tarafından seçilecek olan yeni Temsilciler Meclisinin ve 
Millî Birlik Komitesinin bu kanunda Anayasanın kabulü için konulmuş olan usul uyarınca ve en 
geç 29 Ekim 1961 de yeni Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevine başlamasını 



mümkün kılacak bir süre isinde kabul edecekleri Anayasa, Devlet Başkanı tarafından derhal yayınla
nır ve 2 nci madenin son fıkrası dikkate alınmadan yürürlüğe girer. Bundan sonra 33 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

1. Bakanlar Kurulunun seçilmesi ve denetlenmesi 

MADDE 37. — Yüriitme yetkisini kullanacak olan Bakanlar Kurulu Kurucu Meclis üyeleri ara
sından seçilebileceği gibi, dışardan da seçilebilirler. 

Dışardan seçilen Bakanlar da Temsilciler Meclisinin üyesi olurlar. 
Temsilciler Meclisi üyeleri; İçtüzük hükümlerine göre, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılması 

isteği ile Bakanlardan soru sorabilirler; Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın siyaset ve icraatı 
ile ilgili bir konunun aydınlatılması maksadiyle genel görüşme açılmasını istiyebılirler: İçtüzük hü
kümlerine göre Meclis soruşturması talebedebilirler. 

Temsilciler Meclisi, Bakanlar veya bir Bakan hakkında Meclis soruşturması açılmasını uygun gö
rürse, kararını Mi'llî Birlik Komitesine bildirir. Millî Birlik Komitesinin de aynı yolda karar verme
si halinde Meclis soruşturması açılır. 

Millî Birlik Komitesi Bakanlar veya bir Bakan hakkında Meclis soruşturması açılmasına karar 
verirse, bu kararını Temsilciler Meclisine bildirir. Temsilciler Meclisinin de aynı yolda karar vermesi 
halinde Meclis soruşturması açılır. 

Temsilciler Meclisinin Bakanlar veya bir Bakan hakkındaki soruşturma kararı Millî Birlik Komi
tesince veya Millî Birlik Komitesinin Bakanlar veya bir Bakan hakkında soruşturma kararı Temsil
ciler Meclisi tarafından reddedilirse netice 20 nci maddeye göre karara bağlanır. 1 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

2. Yüce Divan 

MADDE 38. — Meclis soruşturmasına karar verildiğinde, Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler 
Meclisinden seçilecek yedişer üyeden kurulu bir Soruşturma Komisyonu gerekli soruşturmayı yapar. 
Bu Komisyonun raporu Kurucu Meclisin birleşik toplantısında görüşülerek, 1924 tarihli ve 491 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 - 66 nci maddeleri uyarınca bir Yüce Divan kurulmasına mahal 
olup olmadığına kaa*ar verilir. 

Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerini ve Cumhuriyet Başsavcısını ve Danıştay Başkanun Söz 
cüsünü, görevlendiren doğan veya görevleriyle ilgili hususlarda soruşturma ve yargılama gerekirse, 
yine 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 - 66 nci maddeleri uygulanır. 

3. Anayasanın değiştirilmesinde usûl 

MADDE 39. — 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun yürürlükte kalmış olan hü
kümlerinde; 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı Kanun ile tadillerinde ve bu kanun hükümlerinde 
her hangi bir değişiklik yapılabilmesi, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler Meclisinin tam üye sa
yılarının üçte iki çoğunluğu ile ayrı ayrı verecekleri karara bağlıdır. 

İhtilâf halinde 20 nci madde hükümlerine göre hareket edilir ve oylama yüzdeleri vasatisi, asgari 
yüzde yetmiş beş olduğu takdirde tasarı kabul edilir. 

Değişiklik teklifi, Millî Birlik Komitesi üyelerinin üçte birinin ve iki Temsilciler Meclisi üyesinin 
imzası ile veya Temsilciler Meclisi üyelerinin üçte birinin ve iki Millî Birlik Komitesi üyesinin imza
sı ile yapılabilir. 
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i. ödenekler 

MADDE 40. — 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 mütaakıp yasama organının üyeleri için muteber olur. 
Ancak, Kurucu Meclis üyelerine ait ödenek birinci derecedeki Devlet memuru için tesbit edilen ay

lık tutarından fazla olamaz. 

o. Değiştirilen Anayasa hükümleri 

MADDE 41. — Bu kanun, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanuna ek mahiyette olup sözü ge
çen kanunun 1, 3, 7 ve 21 nci maddeleriyle 6 nci maddesinin son fıkrası, 18 nci maddesinin birinci 
fıkrası ve 24 ncü maddesinin üçüncü fıkrası ile bu kanuna aykırı bilcümle hükümler işbu kanuna uy
gun olarak değiştirilmiş ve 24 ncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ve yürürlükten kaldırılmış olan 
maddeleri arasından (61 - 66) madde numaralan çıkarılmıştır. 

6'. Kenar başlıklar 

MADDE 42. — Bu kanunun maddeleri kenarındaki başlıklar, madde hükümlerinin özünü göster
mek amaciyle konmuş olup, metne dâhil değildir. 

7. Yürürlük 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

8. Yürütme 

MADDE 44. — Bu kanunu Kurucu Meclis yürütür. 

Millî Birlik Komitesi 
Başkanı 

Gürsel Cemal 

Üye 
Çelebi Emanullah 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Küçük Sami 

Üye 
Özgüneş Mehmet 

Üye 
Acuner Ekrem 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
M ademoğlu Cemal 

Üye 
Özgür Selâhattin 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Gürsoytrak Suphi 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
O'Kan Sezai 

Üye 
özkaya Şükran 

Üye 
Ataklı Mucip 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Kuytak Fikret 

Üye 
Özdilek Fahri 

Üye 
Tunçkanat Haydar 

Üye Üye Üye 
Ulay Sıtkı Yıldız Ahmet Yurdakuler Muzaffer 





Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu 

Kanun No. Kabul tarihi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 

1. Temsilciler Meclisi Seçimi 

MADDE 1. — 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin (kaldı
rılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 gün ve 1 sayılı Geçici Ka
nuna ek «Kurucu Meclis teşküi hakkındaki Kanun» a müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Millî Bir
lik Komitesi ile birlikte Kurucu Meclisi teşkil edecek olan «Temsıileiler Meclisi» üyelerinin seçimin
de bu kanun hükümleıri uygulanır. 

2. Temsilciler Meclisinin Kuruluşu 

MADDE 2.— Temsilciler Meclisi illerin ve aşağıda yazılı teşekküllerin temsilcilerinden kuru
lur : 

Üyelerin dağılışı (şöyledir : 
a) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi tarafından seçilecek temsilciler : 

1. Devlet Başkanı, 
2, Millî Birlik Komitesi. 
b) Bakanlar Kurulu üyeleri, 
e) İller temsilcileri, 
d) Siyasi partiler temsilcileri : 
1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
2. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. 
e) Diğer teşekküller ve kurumlar temsilcileri : 
1. Barolar temsilcileri, 
2. Basın temsilcileri, 
o. Eski Muharipler Birliği temsilcileri, 
4. Esnaf Teşekkülleri temsilcileri, 
6. Gençlik Temsilcisi, 
6. İşçi Sendikaları temsilcileri, 
7. Odalar temsilcileri, 
8. öğretmen Teşekkülleri temsilcileri, 
9. Tarım Teşekkülleri temsilcileri, 

10. Üniversite temsilcileri, 
11. Yargı Organları temsilcileri. 

10 
18 

73 

49 
25 

6 
12 
2 
G 
1 
6 

10 
6 
6 

'12 
12 

S. Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi temsilcileH 

MADDE 3. — Bilim, sanat, eğitim, askerlik, diplomasi, siyaset, iktisat ve ticaret gibi alanlar
da başarı göstermiş kimseler arasından : 

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

MADDE 4. — Millî Birlik Komitesi üyesi olan bakanlar hariç Bakanlar Kurulunun diğelr üye
leri Temsilciler Meclisinin de üyesidirler. 

5. tiler temsilcileri 

MADDE 5. — İller temsilcileri; her 500 000 nüfusa ıbir temsilci hesabiyle; 
Nüfusu 750 000 e kadar olan illerden bir, 750 001 den 1 250 000 e kalar olan illerden 

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

Bu kanunun yayım, tarihinden itibaren on gün içinde, her ilçe merkezinde (illerin merkez ilçe
leri dâhil) o ilçelerdeki en yükselk dereceli hâkimin çağırışı üzerine ve onun başkanlığında «İlçe 
Delege Seçme Kurulları» toplanır. 

Çağrı, toplantıdan en az iki gün evvel toplantı yer ve saati belirtilmek suretiyle yapılır. 
Adlî teşkilât bulunmıyan ilçelerdeki ilçe delege seçme kurulu başkanlığı, o yerin bağlı bu

lunduğu Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi içinde olan yüksek dereceli hâkimlerden birinin 
Adalet Bakanlığınca görevlendirilmesi suretiyle ifa olunur. 

İlçe delege seçme ve il temsilci seçme kurulları başkanlığını yapacak en yüksek dereceli hâki
min her hangi bir sebeple gaybubeti halinde, o yerdeki düğer kıdemli bir hâkime, mevcut değilse, 
bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresindeki kıdemli hâkimlerden birine bu görevi yap
mak üzere, Adalet Bakanlığınca yetki verilir. 

İlçe delege seçme kurulları : 
a) O ilçeye bağlı köyde köy dernekleri tarafmlan seçilecek birer üye, 
b) İlçe ve bucak merkezindeki; 
1. Mahalleler muhtarları, 
2. İlkokul başöğretmenleri, (varsa orta dereceli okullar müdürleri), 
3. Bulunan yerlerde meslek teşekkülleri (Baro, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Odası, 

Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa, Tabip Odası, Veteriner Hekim Odası, Mühendis - Mimar Odası, 
İşçi sendikaları ve Esnaf Dernek, Birlik ve federasyonları - Şoförler Dernek ve Federasyonları 
dâhil, öğretmen Teşekkülleri, Gazeteci Cemiyetleri >ve Sendikaları, Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
Eczacı Dernek veya Birlikleri) 

Yönetim kurullarının veya bu kurulların jyerine kaim olan kurullarin başkanları, 
4. Siyasi partiler yönetim (kurullarından teşekkül eder. 
Bu kurullar il merkezinde toplanacak il temsilci seçme kurullarına iştirak etmek üzere : 
Nüfusu 30 000 e kadar olan ilçelerden her 2 000 nüfus için bir, nüfusu 30 001 den 50 000 e 

kadar olan ilçelerden her 4 000 nüfus için ayrıca bir, nüfusu 50 001 den 80 000 e kadar olan ilçe
lerden her 6 000 nüfus için ayrıca bir, nüfusu 80 001 den fazla olan ilçelerden her 20 000 nü
fus için ayrıca bir ilçe delegesi seçerler. 

Kaymakamlar veya vekilleri yukardaki hükümlere göre köy ve mahalle muhtarlıklarına ve 
ilgili teşekküllere lüzumlu tebligatı yapar. İlçe delege seçme kurullarının vaktinde toplanmasını 
ve ilçe delegelerinin usulüne uygun olarak seçilmesi imkânlarını sağlar ve kurulun başkanlığını 
yapacak olan hâkime gerekli bilgileri verirler. 

İlçe delege seçme kuruluna katılacak olanlara kurulun toplanacağı günden bir gün evvel kay-
makamlıklarca gerekli üyelik delegeleri verilir. 

İlçe delege 'seçme kurullarının toplanmasını se seçimlerin yapümaismı mütaakıp delegeliğe seçilen
lerin adlarını, 'soyadlarını, hüviyetlerini ve aldıkları ay sayısını ıgösterir tutanak, kurul başkanı olan 
hâkim ve seçime geçmeden önce kurul üyeleri arasından gizli oyla .seçilecek dört kişilik tasnif heyeti 
tarafından imzalanarak oy puslaiariyle birlikte saklanır. Bu tutanağın .bir sureti, il temsilcisi seçme 
kurulu başkanlığına tevdi olunur. Delegeliğe seçilmiş olanlara da ayrıca birer belge verilir. 
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İlçe delegelerinin bu suretle seçimini mütaakıp ilin en kıdemli hâkiminin çağırışı üzerine ilçeler

den seçilmiş delegelerden müteşekkil «İl Temsilci Seçme Kurulları» toplanır. 
İl temsilci seçme kurulları, ilçe delege seçme kurallarındaki usule göre (bu kanunun yayımı tarihin

den bağlıyarak en geç on 'beş gün içinde o ili temsil edecek temsilci veya temsilcileri seçerler. 

6. Siyasi Partiler Temsilcileri 

MADDE 6. — Partilerden gelecek temsilciler, bu partilerin genel kongrelerince seçilen en yetkili 
merkez organı ile dıer ilden seçilecek birer parti il delegesinin ve varsa partinin genel merkez kadın ve 
gençlik kolları başkanlarının (bir araya gelmeleriyle teşekkül .eden temsilci seçme kurulu tarafından 
bu kanunun yayımı tarihinden ıbaşlıyarak en geç on ıbeş gün içinde 'seçilir. 

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

7. Barolar Temsilcileri. 

MADDE 7. — Barolardan gelecek temsilciler aşağıdaki usule göre seçilir : 
a) 'Bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç yedi gün içinde, ıbütıün 'baro ıgenel kurulları 

baro başkanlıklarının çağırışı ile toplanarak temsilci seçme kuruluna gönderecekleri delegeleri seçer
ler. 

Kayıtlı 'üye sayısı 50 ye kadar olanlardan bir, 51 den 100 e kadar olanlardan iki, 101 den 300 e ka
dar olan barolardan her 100 için ayrıca bir, 301 den 900" e kadar olan barolardan her 300 için ayrıca 
bir ve 901 den dalha fazla üyesi olan barolardan 901 den sonraki .her 500 üye için bir delege seçilir, 

50 den fazla kesir 100 sayılır. 
b) Kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en go? 15 gün içinde Adalet Bakanlığının çağırışı üze

rine temsilci seçme kurulu Kayseri'de toplanarak Temsilciler Meclisine katılacak altı temsilci seçer. 

8. Basın Temsilcileri. 

MADDE 8. — Basından .gelecek temsilciler : 
a) Bu »kanunun yayımı tarihinde Ankara, istanbul ve İzmir dışında yayınlanan ve 1960 Ekimin

de ortalama tirajı 1 000 den .fazla olan siyaset ve fikir gazete ve dengileri tarafından gönderilecek 
1 er, 2 000 den fazla olanlardan gönderilecek 2 şer, 5 000 den fazla olanlardan gönderilecek 3 er, 
10 000 den fazla olanlardan gönderilecek 4 er, 15 000 den fazla olanlardan gönderilecek 5 er ve 20 000 
den fazla olanlardan gönderilecek 6 şar delege seçilerek her delegeye, birer belge verilir. 

Temsilci Seçme Kuruluna katılacak olan bu delegeler, belgeleriyle birlikte temsilci seçme kurulunun 
toplantı gününden en geç 24 saait önce Basın ve Yayın ıGenel Müdürlüğüne başvurarak temsilci seçma 
kuruluna katılma (belgelerini alırlar. 

Temsilci seçme kurulu, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğümün çağırışı ile bu kanunun yayımı tari
hinden başlıyarak en geç 15 gün içinde Ankara'da toplanıp 3 temsilci seçerler. 

b) Ankara Basın Teşekkülleri Yönetim KurulJ arı bir arada delege seçme kurulu lıalinde topla
narak 3, İstanbul Basın Teşekkülleri Yönetim^ Kurulları 4 ve İzmir ıBasın Teşekkülleri Yönetim Ku
rulları 2 temsilci seçerler. 

9. . Eski Muharipler Birliği Temsilcileri. 

MADDE 9. — Eski Muharipler Birliğinden gelecek temsilciler : 
Bu kanunun neşrinden itibaren, 
a) 10 gün içinde Eski Mulharipler il cemiyetleri, harb malûlleri ve ordu malûlleri şubeleri topla

narak «Temsilci Seçme Kurulu» na katılmak üzere ibirer delege seçerler. 
b) Seçilen delegeler 5 gün içinde Ankara'da toplanarak aralarından iki temsilci seçerler. 
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10. Esnaf Temsilcileri. 

MADDE 10. •— Esnaf teşekküllerinden gelecek temsilcileri seçmek üzere bu kanunun yayımı tari
hinden .başlıyarak <en geç on beş gün içinde Ticaret Bakanlığının çağırışı ile Eıskişehir'de bir Temsilci 
Seçme Kurulu toplanır, bu kurula : 

a) Türkiye ^E'snaıf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonu Yönetim Kurulu ve, 
b) Türkiye'deki ıbütün esnaf federasyonlarının (Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu dâhil) 

yönetim kurullarınca seçilecek ikişer delege, 
c) Türkiye'deki 'bütün esnaf birliklerinin yönetim kurullarınca seçilecek birer delege, 
d) îl merkezlerindeki Esnaf Kefalet Kooperatifleri Yönetim kurullarınca seçilecek birer delege, 
e) Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulunca seçilecek üç delege, 
f) Türk Kooperatifçilik ıKurumu Yönetim Kurulunca seçilecek.üç delege, 
katılır. 
Bu suretle kurulan Temsilci Seçme Kurulu, bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç on 

beş gün içinde altı tem'silci seçer. 

11. Gençlik Temsilcisi. 

MADDE 11. — Gençlik temsilcisi olarak Hüseyin Onur (Iistanibıü Üniversitesi Hukuk Fakülte-â 
talebesi) Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 

12. İşçi Temsilcileri. 

MAlDDE 12. — tişçi Sendikalarından gelecek temsildiler : 
Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu ve icra heyeti ile bu kanunun yayımı 

tarihinde mevcut (bütün işçi Federasyonları ve işçi Birlikleri yönetim kurulları ve icra heyetlerinin 
bir araya gelmesi suretiyle teşekkül eden Temsilci Seçme Kurulu tarafından seçilecek 6 temsilciden 
ibarettir. 

Bu kurul, Konfederasyon Başkanlığı tarafından yapılacak çağrı üzerine hu kanunun yayımı tari
hinden sonra en geç on beş gün içinde Istan/bul'da toplanarak temsilcileri seçer. 

13. Odalar temsilcileri 

MADDE .13. — Odalardan gelecek temsilciler; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel Kurulu tarafından seçilecek 4, 

Türk Tabipler Birliği Büyük Kongresi tarafından seçilecek 2, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin Genel Kurulu tarafından seçilecek 2, 
Veteriner Hekimleri Büyük Kongresi tarafından seçilecek 1, 
Türk Eczacılar Birliği Genel Kurulu tarafından seçilecek 1, temsilciden ibarettir. 
Bu kurullar kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç on beş gün içinde yetkili organları 

tarafından toplantıya çağrılarak temsilci seçimlerini yaparlar. 

14. öğretmen teşekkülleri temsilcileri 

MADDE 14. — öğretmen teşekküllerinden gelecek temsilciler aşağıdaki usule göre seçilir : 
a) Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu Yönetim Kurulu ile bu federasyona bağlı 

birlik ve derneklerin yönetim kurullarınca seçilecek birer delegeden kurulan «Temsilci Seçme Ku
rulu» Federasyon Başkanlığının çağrısı ile Ankara'da toplanarak, biri ilköğretim, biri ortaöğre
tim, biri Meslekî ve Teknik öğretim, biri üniversiteler dışındaki yüksek öğretim kurulları men
supları arasından olmak üzere dört temsilci seçer. 

b) Türkiye Köy öğretmenleri Federasyonu Yönetim Kurulu ile bu federasyona bağlı birlilş 
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ve derneklerin yönetim kurullarınca seçilecek birer delegeden kurulan temsilci seçme kurulu, fe
derasyon başkanlığının çağrısı ile İzmir'de toplanarak bir temsilci seçer. 

e) Türkiye Muallimler Birliği Yönetim Kurulu ile bu birliğe bağlı derneklerin yönetim ku
rullarınca seçilecek birer delegeden kurulan «Temsilci Seçme Kurulu» Birlik Başkanlığının çağrısı 
ile İstanbul'da toplanarak bir temsilci seçer. 

Temsilci Seçme Kurulları bu kanunun yayımından başlıyarak en geç on beş gün içinde toplanıp-
seçimleri yaparlar. 

15, Tarım temsilcileri 

MADDE 15. — Ziraatçilerden gelecek temsilcilerin seçilmesi için her il merkezinden : 
a) O ilin ziraat odası yönetim kurulundan ve, 

. b) O ile bağlı ilçelerin ziraat odaları yönetim kurullarınca seçilecek 2 şer delegeden, 
c) İl çevresi içindeki tarım kredi kooperatifleri, tarım satış, kooperatifleri ve pancar ekicileri 

istihsal kooperatifleri yönetim kurullarınca seçilecek 1 er delegeden, 
Kurulan bir «Delege Seçme Kurulu» bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç yedi gün 

içinde toplanır. 
Bu delege seçme kurulları nüfusu 500 000 e kadar olan illerden 1, nüfusu 500 000' den fazla 

olanlardan 2 delege seçerler. Tarım Bakanlığının çağrısı üzerine bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak en geç on beş gün içinde Konya'da toplanacak olan Temsilci Seçme Kuruluna gönde
rirler. 

Temsilci Seçme Kurulu, Temsilciler Meclisine katılacak 6 temsilci seçer. 

16. Üniversite temsilcileri 

MADDE 16. — Üniversiteden gelecek temsilciler : 
a) Ankara ve İstanbul Üniversiteleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege ve Atatürk üniversi

teleri ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 12 temsilci seçerler. 
b) (a) fıkrasında adları yazılı üniversitelerin gönderecekleri-temsilci miktarı ile temsilci seç

me usulü Atatürk Üniversitesi ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden 4 er delegenin de katıla
cağı Üniversiteler arası kural tarafından tesbit edilir. 

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

17. Yargı organları temsilcileri 

MADDE 17. — Yargı organlarından gelecek temsilciler : 
Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilecek 4, 
Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek 4, 
Askerî Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilecek 1, 
Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek 2, 
Yüksek Murakabe Heyetinden seçilecek 1, 
Temsilciden ibarettir. 
Seçimler, bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç on beş gün içinde yapılır. 

II. Seçimlerle ilgili hükümler 

1. Seçilme yeterliği -

MADDE 18. — Temsilciler Meclisi üyeliğine, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmı-
yan, ağır hapis cezası veya sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflâs, hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
zimmet, irtikâp, rüşvet ve ihtilas suçlarından hüküm giymemiş, temsilci seçilme tarihinde 25 ya
şını bitirmiş ve en az lise veya benzeri öğretim kurullarından diplomalı olan Türk vatandaşları 
seçilebilirler. 
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Tarım, işçi ve esnaf kurullarınca seçilen temsilcilerin en az ilkokul mezunu olmaları şarttır. 
Adayların, ifa ettikleri görev dolayısiyle seçimden belli bir müddet önce bu görevden istifa 

etmelerini gerektiren veya Yasama Meclisi üyeliğinin bu kamu hizmeti ile birleşemiyeceğme ve
ya bağdaşamıyacağma dair olan her türlü hükümler, bu kanunun uygulanmasında nazara alın
maz. 

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

2. tilerde seçim işlerinde görevlendirilecek hâkimler 

MADDE 19. — Bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç iki gün içinde, her il ve ilçe
de en yüksek dereceli hâkim sıfatiyle o ildeki seçim işlerini denetlemek, il temsilci seçme kurulu
na başkanlık etmek ve başka temsilci seçme kurullarına katılacak delegelerin seçimleriyle ilgili 
'uyuşmazlıkları kesin karara bağlamakla görevli hâkimler Adalet Bakanlığınca tesbit ve ilân olu
nur. 

3. Delege ve temsilci seçimleri 

MADDE 20. — Delegeleri seçecek kurullar, bildirilen zaman ve yerde toplantıya katılan üye
lerle toplanarak gizli oy ve açık tasnif usuliyle delege seçimini yaparlar. Oylamada teksir edilmiş 
listeler kullanılamaz. Toplantı ve seçim için nisap da aranmaz. 

Oylama, 'başkanın tensibedeceği yere konulacak sandığa tasnif heyeti huzurunda yoklama lis
tesindeki sıraya göre mahkeme mühürü ile mühürlü oy puslularının atılması suretiyle yapılır. 

Tasnif, oylama yerinde bulunanların ihuzuruyle yapılır. 
Oylar sayılır. Fazlası, okunmayanı, mühürsüz kâğıda yazılanı ve teksir edilmiş olanı hesalba 

katılmaz. 
Temsilci seçme kurulları, ilân edilen zamanda ve yerde toplantıya katılan üyelerle nisap aran

maksızın toplanarak gizli oyla Temsilcileri ve aynı sayıdaki yedeklerini seçerler. Mevcudun yarı
sından fazlasının oyunu alanlar, seçilmiş sayılırlar, ilk oylamada, seçilme nisabının dolmaması 
se'bebiyle yeter sayıda temsilci seçilemezse, döldurulamıyan yerler için ikinci defa oylama yapı
lır. İkinci oylamada bütün yerler dalmazsa, üçüncü oylamada en fazla oy alanlar sıra ile seçilmiş 
sayılırlar. 

Tasnifte, asil olarak seçilenlerden sonra gelenler, sıra ile yedek temsilci olurlar. Oy eşitliği ha
linde, ad çekmeye başvurulur. 

îl temsilci seçme kurulu tasnif heyetleri, hâkimlerin başkanlığı altındaki toplantıya dâhil üye
lerden gizli oyla seçilecek 4 er kişiden teşekkül eder. 

.Secini sonuçları, toplantının başkanı ve tasnif heyeti tarafından imzalanacak bir tutanakla 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir ve seçilenlere de keyfiyeti bildirir bir tutanak verilir. 

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

Yargıtay Genel Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla altı kişi, 
Danıştay Genel Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla 'beş kişi seçer. 
Bunlar, gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir Ibaşkan bir başkanvekili Seçerler. 
Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur 'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. 
Başkan ve Başkanvekili kur'aya girmezler. 

4. Adaylık 

MADDE 21. — Delege ve temsilci seçimlerinde, önceden adaylık koyma mecburiyeti yoktur. 
Seçime katılan herkes, ken'disini veya başkalarım aday olarak gösterebilir. Adaylar, seçimin ya-
pılacağı yerde, uygun şekilde ilân 'öhmur. 



_ 7 — 
Bir siyasi partiye kayıtlı olmak, adaylığa engel değildir. Ancak siyasi partiler, temsilci seçim

lerine parti olarak katılamaz ve aday gösteremezler. 

5. Delege seçimlerine itiraz 

HADDE 22. — Delege seçimi ile ilgili itirazlar, 24 saat içinde Temsilci 'Seçme Kurulu Başka
nına yapılır ve derhal kesin karara.-'bağlanır, itiraz, seçime katılanlar veya '' adaylar tarafından 
yapılabilir. 

_ 6' Temsilci seçimlerine itiraz 

MADDE 23. — Temsilci Seçme Kurullarınca yapılan seçim işlemleriyle ilgili itirazlar, itiraz 
edilen muamelenin cereyan ettiği tarihten başlıya rak 24 saat içinde seçime katılanlar veya aday
lar' tarafından Yüksek Seçim Kuruluna veya bu kurula gönderilmek üzere makbuz karşılığında 
mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile yapılır. Seçilme yeterliği ile ilgili itirazlar, seçim 
sonuçlarının 'belli olduğu tarihten 'bağlıyarak on beş. gün içinde Kurucu Meclis üyeleri tarafından 
da yapılabilir. 

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

7. îki yerden seçilme 

MADDE 24. — Bir kimse iki ayrı seçme kurulu tarafından Temsilciler Meclisi üyeliğine se
çildiği takdirde, üç gün içinde bunlardan birini tercih ederek keyfiyeti Yüksek Seçim Kuruluna 
bildirir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, boşalan yer için yedek temsilcilerden en 'başta geleni ça
ğırarak kendisine keyfiyeti bildiren bir tutanak verir. 

8. Boşalan üyeliklere yedeklerin çağırılması 

MADDE 25. — Temsilciler Meclisi üyeleğinde yemin merasimine kadar geçecek süre içerisinde 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanağın iptali, ölüm, istifa ve temsilcilik sıfatının düşmesi 
gibi sebeplerden boşalma olursa, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, 'boşalan yer için en başta gelen 
yedek üyeyi çağırarak kendisine Temsilciler Meclisi üyelik tutanağını verir. 

'Bundan sonraki boşalmalar için yeni üye çağrılmaz. 

.9. hahname 

MADDE 26. —Adale t Bakanlığınca, bu kantonun seçimlerle ilgili (hükümlerini açıklayan bir 
ızalhname yayınlanır. 

Bu izahnameyi hazırlamak ve vukubulaeak istizanları ela cevaplandırmak üzere, Adalet Ba
kanlığında bir Merkez Kurulu teşkil olunur. 

10. Seçim masrafları 

MADDE 27. — Bu kanun gereğince seçimlere iştirak edenlerle, seçim işlerinde görevlendiri
lenlere bu faaliyetleri dolayısiyle Devletçe Ödeme yapılmaz. 

Ancak memurlardan görevlerini asli vazife malhalleri dışında ifa edenlere 6245 sayılı Kanuna 
göre harcırah verilir. 

11. Vesikalar üzerinde suçlar 

MADDE 28. — Delege seçme kütükleriyle temsilci seçme kütüklerine katılacakların kimlikle
rini ispata yarıyan her hangi 'bir vesikayı veya ilgili yerlerden aldıkları belgeleri, oy haklarının 



kullanılmasına mâni-olmak maksadiyle tahlif veya imha veya tahribeden veya çalan veya sak-
hyan kimse üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

i • 

12. Oy verme ile ilgili Suçlar 

MADDE 29. — Her kim delege seçme kurullariyle temsilci seçme kurullarına katılmaya yet
kili delegelere kendine veya 'başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için menfaat ve sair kıymet
ler teklif veya vadeder veya verir veyaıhut resmî, umumi vazifeler veyahut (hususi hizmet ve men
faatler vait veya temin ederse üç aydan iki yıla kadar hapis eezasiyle cezalandırılır. Verilen ve
ya vait yaflıut temin edilen menfaatler kurullara katılıp seçme yetkisini haiz delegenin seyahat, 
yemek, içki ve nakil vasıtası masrafları veya hizmetlerinin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm 
aynıdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı para, menfaat, vait veya taahhüdü teklif veya bunları kabul eden 
delege dalhi birinci fıkrada 'gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı fiilleri tehdit veya cebir ve şiddet kullanarak işliyenler altı aydan üç 
yıla kadar hapis ve (100) liradan (.1 000) liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırılır. 

İH. Kurul Başkanına karşı suçlar 

MADDE 30. — Hileli faaliyetlerle veya her (hangi bir şekii ve surette edbir veya şiddet kul
lanarak (bu kanunda yazılı Delege Seçme Kurullarının toplanmalarına veya bu Kurulların Baş
kanlarının görevlerini ifasına mâni olanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere 'hapis ve (50) liradan 
(!5Ö0) liraya, kadar ağır para eezasiyle cezalandırılır. , 

14. Tedbirlere riayetsizlik 

MADDE 31. — Delege ve temsilci secine işlerinin cereyanı sırasında Delege Seçme kurulları üe 
Temsilci Seçme kurullarının Başkanı olan yargı lar ın seçim düzenini sağlamak maksadiyle aldıkları 
tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmiyen üç günden bir aya kadar hafif hapis ve (100) liraya kadar 
hafif paria eezasiyle cezalandırılır. 

15. Delege olma yeterliğine dair suçlar 

MADDE 32. — Delege veya temsilci seçme yeterliği bulunmadığı halde kendini veya >bu yeterliği 
haiiz olmıyan bir başkasını hileli muamele ve hareketlerle yeterli imiş gibi göstererek belge alanlar 
veya, kurullara katılanlar veya oy kullananlar, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

# 
16. Kötü niyetle şikâyet ve itiraz 

MADDE 33. — Delege seçme ve temsilci seçme kurullarında oy vermenin yolunda cereyanım 
veya bu kurallarım başkanı olan yargıçların vazifelerini selâmetle görmesini güçleştirmek gibi kötü 
niyetle şikâyet ve itirazda bulunanlar bir aya kadar hafif hapis veya (20) liradan (500) liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

17. Görevini kötüye kullanma 

MADDE 34. — Bu kanunla görevlendirilen kimseler vazifelerini her 'hangi! bir şekilde savsadık
ları veya kötüye kullandıkları takdirde Türk Ceza Kanununun bu suçlara ait cezalan altıda bir artı
rılmak suretiyle hükmolunur. 

x Ceza Kanununun tatbikatında memur olan kimseler hakkında artırma yarı nispetinde yapılır vs 
ayrıca kamu hizmetlilerinden yasaldık cezasına hükmolunur. 
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J8. Yargılama usulü ve zaman aşımı 

MADDE 35. — Yukardaki maddelerde, yazılı suçlar hakkında kovuşturma Meşhut Suçlar Kanu
nuna göre yapılır. 

Bu kanunda yazılı suçlardan doğan kamu dâvası seçimin bittiği tarihten, başlıyarak üç ay içinde 
açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz. Ancak takibi karar veya izin alınmasına bağlı hallerde 
bu süre karar veya iznin alındığı tarihten itibaren başlar. 

19. Kenar başlıklar 

MADDE 36. — Bu kanunun maddeleri kenannidaki başlıklar, madde hükümlerinin özünü gös
termek amaciyle konulmuş olup metne dâhil değildir. 

20. Yürürlük 

MADDE 37. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

21. Yürütme 

MADDE 38. ~~ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

»•<< 




