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Münderecat 
Sayfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 408.409 
2. — Havale edilen kağıtlar 409.410 
3. — Yoklama 411 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu

miyete maruzatı 411 
1. — Kaçakçılığın Meni ve Takibine 

dair olan 191*8 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirimmesi ve bâzı maddele
rinin yürfürlüjkten kaldırılması hakkındaki 
kânun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (1/96, 3/577) 411 

5. — Müzakere edilen maddeler 412 
1. — Hemşirelik kanunu lâyihası ve 

Sshftıat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/380) 412:431 

2. — Kars Mebusu Tezer Taışkıran ve 
Rize Mebusu îzzet Akçal'ın, Erzurumlu 
Karafatma'ya vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bültçe komisyonları ra
porları (.2/605) 431:432 

8. — Ankara mebusları Haimdi Bul
gurlu ve Fuad Seyfhun'un, Türkiye Cuını-
rhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ge
çici 3 ncü ve 30 ncu maddelerinde deği
şiklik yapılması ve Kastamonu Mebusu 
Hayri Tosunoğlu'nun, Makine ve Kimya 

Sayfa 
Endüstrisi Kurumu Kanununun geçici 
3 ncü maddesinin (!b) frkr asının kaldırıl
ması hatokında kanun teklifleri ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raplorları (2/478, 
496) 432:433 

4. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 'bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun lâyihası dle Trabzon Mebusu 
Faik A!Wmed Barutçu ve üç arkadaşının, 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun ıbâtzı 
maddelerinin, Trabzon Meibusu Faik Aih-
med Barutçu ve Hamdi örfhkm'un, Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
ile Trabzon Meibusu Hamdi Orlhon ve iki 
arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanu
nuna ek, Tokad Mebusu Ahmet (Mrkan'm, 
Milletvekilleri Seçdmi Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklif
leri ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/763, 2/278, 422, 602, 611) 433,434:487 

5. — Millî Eğitim Vekâletine bağlı 
ilkokul öğretmenleri kadrosundan maaş 
alanlarlia ilköğretim müfettişi ve denet-
menleri aylılk derecelerinde yapılacak de-



Sayfa 
ğişiklik hakkında kanun lâyihası ile Muğ
la Melbusu Nuri Özsan'm, ilkokul öğret
menlerinden veya ilkokul öğretmenliğin
den gelerek orta ve daha yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik ya
panların veyahut Millî Eğitim Vekâleti 
merkez ve taşra teşkilâtında ve üniversi
telerde çalışanlardan 5242 sayılı Kanun
dan faydalanamıyacaklarm aylıklarının 
ibir derece yükseltilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları raporları (1/722, 2/549) 487:489 

Sayfa 
6. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 27 

arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla değişen 2 nci maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve 
Adalet Komisyonu raporu (4/375) 489:491 

6. — Sualler ve cevaplar 491 
A — Tahrirî, sualler 491 
1. — TraJbzon Meibusu Mahmut Goloğ-

lu'nun, köy enstitüsü mezunlarının Yedek 
Sulbay Okuluna alınıp alınmadıklarına 
dair sorusuna Millî M'üdafaa Vekili Ke
nan Yılmaz'im tahrirî cevabı (6/1383) 491 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve toı kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ile 
seçime müt allik kanun tekliflerini görüşmek 
üzere Muvakkat Encümen kurulması kabul 
olundu. 

Buznamede mevcut suallere diğer maddeler
den sonra geçilmesi'hakkındaki takrirler kabul 
olundu. 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılmasına; 

Memurin Kanununa ek 2658 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine; 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılmasına; 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılmasına; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğünün 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına; 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına; 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun deği
şik 10 ncu maddesinin tadiline dair kanunlarla, 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa ek Ka
nun ve; 

Nizipli Habeş Böler'e vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâ
leti ve Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kı
sımlarında değişiklik yapılmasına; 

Türk Parasının Kıym'etini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun 5540 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci ve 4328 ve 5540 sayılı Ka
nunlarla değiştirilen üçüncü ve 4328 sayılı Ka
nunla değiştirilen dördüncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu knunun süresinin uzatılmasına 
ve bâzı 'ek maddelerin ilâvesine; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Kanununa Bâzı Hükümler Eklen
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılmasına; 

Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin 
Döner Sermaye İle İdaresine dair kanunlar ka
bul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 12 nci maddesinin II nci fıkrası C ben
dinde yazılı (Kurumların serbest ve sözleşmeli 
avukatları tâbirinin tefsirine mahal olmadığı
na dair Muvakkat Encümen mazbatası kabul 
olundu. 
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Camiülezherde okuyan Türk talebelerin as
kerliklerine dair Arzuhal Encümeni mazbatası 
üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra maz
batanın Teşkilâtı Esasiye, Maarif ve Millî Mü
dafaa encümenlerine verilmesi kabul olundu. 

İnikada fasıla verildi. 

İkinci Celse 
2556 sayılı Hâkimler Kanununa muvakkat 

bir madde eklenmesine; 
3885 sayılı Kanunun Muvakkat 2 nci madde

sinin değiştirilmesine ve 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 5457 sayılı Kanunla Muaddel (1) 
sayılı cetvel kaldırılarak yerine bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin konulmasına dair ka
nunlar kabul edildi. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4359 sayılı 

Şifahi sual takriri 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo

ran'm, «Kemalist Türkiye» adlı Derginin is
minin «Türkiye» şeklinde değiştirilmesi sebe
bine dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/1392) 

Tahrirî sual takrirleri 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özhey'in, 

Devlet Konservatuarınım muhtelif bölümlerin
den mezun talebelerin kısa kurslara tâbi tutul
mak suretiyle ortaokul müzik öğretmeni ola
rak yetiştirilmeleri hususunda ne düşünüldü-

Lâyihalar 
1. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 

1953 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakmda ka
nun lâyihası (1/769) (Bütçe Encümenine) 

2. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki 3424, 4467 ve 5213 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin tadili ile yeniden 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası (1/770) 
(Münakalât, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 6197 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası (1/771) (Sıhhat ve İçti
mai Muavenet ve Adliye encümenlerine) 

Kanunla değiştirilen geçici 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanunun birinci mad
desi, nazarı itibare alınan takrirle birlikte en
cümene verildiğinden diğer maddelerin müza
keresi geri bırakıldı. 

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği - hak
kındaki kanun kabul edildi. 

Orman Kanunu lâyihasının maddeleri üzerin
de görüşüldü. 

17 . i l . 1954 Çarşamba günü saat 10 da iç
tima etmek üzere inikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 

Fikri Apaydın Ömer Mart 
Kâtip 

Gazianteb Mebusu 
Ali Ocak 

güne dair tahriri sual takriri, Maalif Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/1390) 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özfoey'in, 
Jandarma Suıbay Tatbikat Okulunda okuyan 
jandarma teğmenlerine yevmiye verilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri, Dahiliye ve Millî Müdafaa vekâletleri
ne gönderilmiştir. (6/1391) 

3. — Çorum Mebusu Baha Koldaş'm, kız 
talebeler için kaç lisede pansiyon mevcut oldu
ğuna ve bu liselere her sene yeniden kaç tale
be kabul edildiğine dair tahriri sual takriri 
Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (6/1393) 

4. — İstanbul Üniversitesinin 1953 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde mü
nakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/772) (Bütçe Encümenine) 

5.* — İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının 
İzmir Belediyesinin yapacağı binalarla müba
delesi hakkında kanun lâyihası (1/773) (Dahi
liye, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

6. — 13 ilâ 17 Ekim 1953 tarihlerinde Bürük-
sel'de toplanan Avrupa Ulaştırma Vekilleri 
Konferansında imzalanan bir Avrupa Ulaştırma 
Vekilleri Konferansının teşkilini derpiş eden 
protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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(1/774) (Hariciye ve Münakalât encümenleri
ne) 

7. — Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/775) (Bütçe Encümenine) 

TekUfler 
8. — Afyon Karahisar Mebusu Kemal Özço-

ban'rn, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni« 
zamnamesinin bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında nizamname teklifi (2/613) 
(Teşkilâtı Esasiye Encümenine) 

'9. — Erzurum Mebusu Emruilah Nutku '-
nun, Eyüplü Mehmet'Fuat Tanrısever'e vatani 
hizmet tertilbinden maaş tahsisi hakkında kanun 
teMifi (2/614) (Maliye ve Bütçe encümenleri
ne)1 

Takrirler 
10. — Mardin Mebusu Kemal Türtooğlu'nun, 

Arzunal Encümeninin 20 . I . 1954 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 7756 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/408) (Arzuhal Encümenine) 

11. — Tofcad Mebusu Sıtkı Atanç'm, Arzu
hal Encümeninin 18 . I . 1954 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 7699 dayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri (4/409) (Ar
zuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
12. — Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı 

Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı 
Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı Muha
sebat Encümeni mazbatası (3/502, 1/590) (Ruz-
nameye) 

13. — Gümrük Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve Gümrük Tarifesi Kanu
nu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazba
tası (1/715) (Ruznameye) 

14. — İstanbul Mebusları Andre Vahram 

Bayar ve Hadi Hüsman'ın, hususi müessese ve 
ticarethanelerde çalışan memur ve müstahdem
lerin öğle yemek tatilleri hakkında kanun tekifi 
ve Dahiliye ve Çalışma encümenleri mazbataları 
(2/537) (Ruznameye) 

15. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmeşine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 
ile Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
üç arkadaşının, Millet vekilleri Seçimi Kanunu
nun bâzı maddelerinin, Trabzon Mebusu Faik 
Ahmed Barutçu ve Hamdi Orhun'un, Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Dahi
liye Encümeni mazbatası ile Trabzon Melbusu 
Hamdi Orhon ve iki arkadaşının, Milletvekille
ri Seçimi Kanununa ek, Tokad Mebusu Ahmet 
Gürkan'm, Milletvekilleri Se'çimi Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/768, 2/278, 
422, 602, 611) (Ruznameye) 

16. — Orman Umum Müdürlüğünün) 1951 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait "Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Orman Umum 'Müdürlüğü 1951 
yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/528, 
1/570)' (Ruznameye) 

17. — Pilot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup 
Sınaç'ın hükümlü olduğu cezanın affı hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası (5/79) (Ruzna
meye) 

18. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, Muam'ele Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/593) (Ruznameye) 

19. — Zonguldak Mebusu Avni Yurdabay-
rak'm, Hâkimler Kanununun 3501 sayılı Ka
nunla değiştirilen 43 ncü maddesinin 2 nci fık
rasının tefsiri hakkında takriri ve Adliye En
cümeni mazbatası (4/352) (Ruznameye) 



BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın. 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlız (Kayseri). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Konya intihap dairesine kadar yoklama ya-

1. — Kaçakçılığın Meni ve Takibine dair 
olan 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi (1/96, 
3/577) 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
23 . XI . 1953 tarihli ve Kanunlar Md. 

5863/13483 sayılı yazıya karşılıktır. 
Kaçakçılığın Meni ve Takibine dair olan 

1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kındaki kanun lâyihasının iade edilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir. 
Ruzname ile alâkalı takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznameye dâhil suallerin diğer iş

lerden sonraya tehirini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Sait Kantarel 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) - Ar
kadaşlar, gündem önünüzde tam 60 sözlü soru var
dır. Bir kısmı bir seneden beri cevap beklemekte
dir. içtüzüğün 152 nci maddesi sözlü sorulara 
en geç bir li&fta sonra cevap verilmesini âmir
dir. Fakat her gün tekrarlanan bu gibi öner
gelerle İçtüzük hükümleri ihlâl edilmekte ve 
Hükümetin İçtüzüğün hükümlerini yerine getir
mek imkânları selbolunmaktadır. İçtüzüğü tat-

pıldı.) 
REİS — Celse açılmıştır. 

bikle mükellef olan Başkanlığın bu gibi öner
geleri oya koymaması icabeder. (Aa sesleri). 
Binaenaleyh İçtüzüğü değiştirmedikçe fiilen hü
kümsüz bırakımıya kimsenin hakkı yoktur. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Meclis gündeme 
hâkimdir. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamln) — 
Ya İçtüzüğü tadil edin yahut tadil olununcaya 
kadar mer'i kalmasını temin buyurun. (Oo ses
leri). 

REİS — Riyaset, lâzım gelen cevabı elbette 
verecektir, müsaade buyurunuz. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarına, sözlü 
sorularımızı cevaplandırmak üzere son bir im
kân veriyorum. (Gülüşmeler, bravo sesleri1). 
Aksi halde bu*hareket tarzını, cevap vermekten 
istinkâf sayacağımı (Oo sesleri) ve istinkâfin
ci a Demokrat Parti iktidarının sorularımızı gay-
rikabili müdafaa gördüğünün bir delili ola
cağını arz ederim. 

REİS — İçtüzüğe aykırı takrirlerin mevcu
diyetinden bahsile bu türlü takrirlerin reye kon
maması hakkındaki Kâmil Boran arkadaşımı
zın sözleri İçtüzüğe uygun beyan olmaktan 
uzaktır. Meclis ruznameye hâkimdir. Her 
arkadaşın, takrir vermek hakkıdır. Rey ve 
son söz Yüksek Meclisindir. Bu itibarla bu 
kabil takrirlerin Riyasetçe reye arzı, vazifesi 
icabıdır. Biz vazifemizi yapıyoruz. 

Biraz evvel okunuğumuz, Kastamonu Meb
usu Sait Kantarel'in, suallerin tehiri hakkında
ki takrirlerini reyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmîyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MÂRUZÂTI 
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t : 44 17 .2 .1954 C : 1 
5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Hemşirelik kanunu lâyihası ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/380) [1]. 

REÎS — Takrir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 29 sıra numarasında ka

yıtlı Hemşirelik Kanununun ehemmiyet ve müs
taceliyetine binaen diğer kanun tasarılarına ter-
cihan ve takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. m 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Dr. E. H. üstündağ 

REİS — Hemşirelik kanun lâyihasının diğer 
işlere takdimen görüşülmesi istenmektedir. Re
yinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etrniyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı1? 
Buyurun efendim... Tezer Taşkıran. 

iTEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; Hemşirelik Kamunu, memleketimi
zin en çok muhtaç olduğu (kanunlardan biri bu
lunmaktadır. Memleketimizde günlden güne sa
yıları arıtmakta bulunan .resmî ve hususi sıh
hat müesseselerinin (birinci yardımcısı, sağ ko
lu, 'belkemiği Ihemşiredir, denilebilir. Maalesef, 
memleketimizin nüfusuna, yataik sayısına ıgöre 
hemşire sayısı s'om derece azdır. Bu yekûnun 
bini daihi bulmadığını ibiliyoruz. Bundan dola
yı Hükümeti, Türk 'kızlarını hemşireliğe teşvik 
mahiyetinde olan, çok hayırlı bir adım mahi
yetinde Ibulunan bu 'kanunu ıgetirmiş Ibulundu-
ğundan dolayı tebrik etmek isterim. 

Bu ikamın ilk defa lolarak, hemşirelere geniş 
imkânlar sağlamakta, bir meslek olarak bu 
mevzuu ele almakta ve Türk kızlarını îbu konu
ya davet edilmesini icabettirecek (hükümleri ta
şımaktadır. Bu balkımdan 'kanunun tasarısını 
büyük bir sevinçle karşılıyorum. 

Yalnız, ibu arada bâzı noktalar üzerinde mâ
ruzâtta 'bulunmak istiyorum. Kanunun ıbir iki 
noktasına, maddeleri geldiği zaman ilişeceğim. 
Fakat, 'kanunum içinde bulunmamakla bera'ber 
Vekâletin üzerinde dikkatle çalışmasını dile
diğim noktaları şimdi arz edeceğim : 

[1] 135 sayılı basmayazı zaptın sonunJadtr. 

Kanunda ve zannediyorum Hükümetin Teş
kilât Kanununda başhemşireler ve idareci heım-
ışirelere maalesef makam ücreti verilmemekte
dir. 

Biliyorsunuz bütün Devlet dairelerinde mu
ayyen Ibir makamın başımda bulunanlara, al
makta oldukları maaşın dışında olarak yaptık
ları idari vazifelerden dolayı makam ücreti ve
rilmektedir. Başöğretmenler, ortaokul müdür
leri, lise 'müdürleri, diğer vekâletlerdeki âmir
ler bu tarzda ücret alırlar. Hemşireler yalnız 
ımaaşlariyle 'bunu yapmakla mükelleftirler. Ya
nılmıyorsam 'bu sebepten başhemşire bulmakta 
Vekâlet müşkülât çekmektedir. Hiç değilse 
hasta sayısı çok hastanelerde, baş ve idareci 
hemşirelerle Vekâlet makam ücreti düşünmeli
dir. Bunu rica ediyorum. 

Sonra ikinci olarak hemşire yardımcıları 
üzerinde duracağım. Memleketin ihtiyacı dola-
yısiyle kanunda bunlara da yer verilmesini 
memnuniyetle karşılarım : Ancak bu hanımlar 
ilkokul mezunu olduktan sonra bir senelik staj
la ve altı aylık tatbikatla bu unvanı almaları 
halinde doğrudan doğruya .hemşire olarak yeti
şen hanımların aralarına katılacaklardır. Bun
ların vazife ve salâhiyet bakımından farkları 
olduğu gibi kıyafet bakımından da farkları ol
ması lâzımdır. Dünyanın başka yerlerinde de 
bu iş böyledir. Hastaların hemşirelerden isti-
yecekleri şeyleri yanlışlıkla hemşire yardımcı
larından istemeleri, bunların aynı kıyafet giy
meleri dolayısiyle kendilerini hemşire otorite
lerinde görmeleri birçok yanlışlıklara sebebi
yet verebilir. Bunun için bütün dünyada bu 
kıyafetler ayrılmıştır. Hemşire yardımcılarına 
ayrı bir kıyafet giydirsinler, Bakanlıktan ri
ca ediyorum, bunun üzerinde dursunlar. 

Yine kanunda hemşirelik bürosu kuruluyor, 
bu ela çok güzel bir iştir. Bunların başında hem
şireler bulunacaktır. Çok iyi! Ancak senede bir 
iki kere toplanacak değerli ve tecrübeli hemşi
relerden mürekkep bir istişare komisyonunun da 
fikirlerinden faydalanmalıdır, önemli saydığım 
bir nokta olarak 6 senelik mecburi hizmete de 
temas edeceğim. Üç senelik tahsil devresinden 
sonra 6 senelik mecburi hizmete geçiliyor. Bu 
devre inkişafa muhtaç olan bu meslek için 
uzundur. Şurasını söylemek mecburiyetindeyim. 
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Maalesef memleketimizde bu asil,, ulvi vazife j 
lâyik olduğu ehemmiyetle genç kızlarımız ve 
ailelerimiz tarafından anlaşılmamıştır. Hizmet, 
ağır bir hizmettir. Bu hizmete rağbeti artıra
bilmek için mecburi hizmet mevzuunun da ve
kâletçe hallini ve kolaylaştırılmasını rica ede
rim. 

Son olarak hemşirelerin emeklilik mevzuu
na yüksek dikkatinizi rica edeceğim : Memle
ketimizdeki hemşire sayısının azlığı dolayı-
siyle 8 saat mecburi hizmete tâbi olması lâzım-
gelen hemşirelerimiz bugün bizim hastaneleri
mizde maalesef 24 saat çalışmak mecburiye
tinde kalıyorlar ki, bu ağır bir yüktür. Çok 
şükür gelen kanunda haftada bir buçuk gün 
kendilerine izin verileceği ve imkân olursa ge
ce izinleri de verileceği kayıtlıdır. Fakat mü
him olan nokta şudur : 

Arkadaşlar, gece gündüz çalışmak mecbu
riyetinde kaldıklarına göre bu hemşirelerin 
emeklilik kıdemleri diğer memurlardan, hiç de
ğilse hemşire sayısı memleketimizde 8 saat ça
lışma esasına ulaşacağı zamana kadar olsun, 
kısaltılmalıdır. Bunlar çabuk yıpranan, çok yo
rulan insanlardır. Uuntmamak lâzımdır ki, bu 
çalışma sahası insana mânevi haz vermekle be
raber ıstıraplar doğuran elemli bir sahadır. 
Yanılmıyorsam, dünyanın başka köşelerinde 
hemşirelik meslekinin bu vaziyeti göz önüne 
alınarak emeklilik müddetleri 20 yıla indiril
miş bulunmaktadır. 

Benim istirhamım, Sayın Bakanın bu mes
lekin bu ıstıraplı ve yorucu cephelerini de ele 
alarak hemşireler için getirilmiş olan bu de
ğerli kıymetli kanundan sonra hükümlerin de 
ele alınması ile bu ulvi mesleki daha ileriye 
ve hedefe doğru götürmeleridir. (Alkışlar.) 

ESAT OKTAY (Kars) — Hemşirelik Kanu
nunun yüksek huzurunuza gelmesini şükranla 
karşılarım. Sayın Sağlık Bakanının yaptığı 
hizmetler arasına yeni bir hizmet, hayırlı, fe
yizli bir hizmet daha katmış oluyor. 

Sayın arkadaşlarım, hemşire sağlık işlerin
de doktor kadar mühimdir. Amerika'da dahi, 
ingiltere'de dahi birçok müesseseler her şeyi 
hazır olduğu halde sırf hemşire noksanlığından 
dolayı hizmete açılamamaktadır. Yani hemşire
lik vazifesi çok ağır ve çok mühimdir ve mües
sesenin çalışması için çok elzemdir. I 

.1954 C : 1 
Şimdi biz de görüyoruz ki, ancak 970 hem

şire vardır, yani hususi ve serbest çalışan hem
şireleri de bu rakama ilâve edecek olursak bi
ni geçmiyor, halbuki memleketimizde 8 bin ka
dar doktor vardır. Beynelmilel kabul edilen 
esaslara göre her doktor için 2,2 hemşireye ih
tiyaç olduğuna ıgöre bizde de 16 - 17 bin hem
şireye ihtiyaç vardır. Buna karşılık bugün yal
nız 1000 hemşire mevcuttur. Bu miktar ile ih
tiyaç karşılanamamaktadır. İşte bu kanun da 
bu rağbeti artırmak için huzurunuza getiril
miş bulunuyor. 

Tetkikat neticesinde anlıyoruz ki, hemşire
liğe karşı kızlarımız rağbet göstermemektedir
ler, zira bunlar vazife dışında dahi daimî bir 
kontrol altındadırlar; bu bakımdan da kızları
mız bu mesleke rağbet" göstermemektedirler. 

Bu tasarı, bu rağbeti artırmak için huzu
runuza sevkedilmiş bulunmaktadır, bu itibârla 
çok yerinde ve çok iyi bir tedbirdir. 

Hemşire mekteplerini tetkik edecek olursa
nız görürsünüz ki miktarları pek azdır. Kızılay, 
Verem Savaş ve Amiral Bristol hastaneleri dâ
hil olmak üzere hemşire mektepleri 775 kadro
dan ibaret olup senede, 100 mezun verebiliyor. 
En az 16 - 20 bin ihtiyaca karşı senede 100 me
zunla iş görülemez; onun için gönül istiyor ki 
bu tasarının noksanları ikmal edilsin, öyle bir 
mükemmeliyette çıksın ki memleketin bu ihti
yacı karşılanabilsin. Vakıa maaş bakımından 
görüyoruz ki kısmen tatmin edilmiş bulunu
yorlar. Fakat burada en mühim gördüğüm me
sele 10 ncu maddedeki hükümdür. Bu 10 ncu 
madde mevcut kaldıkça bu tasarıdan bekleni
len fayda temin edilemiyecektir. 

Vakıa maddelere geçilmemiştir, fakat tasa
rının umumiyeti üzerinde konuşulurken tekrar 
bunun üzerinde huzurunuzu işgal etmemek için 
müsaadenizle şimdi 10 ncu maddeye temas 
edeceğim. 

Burada deniliyor ki, hemşire yılda bir ay 
izinlidir. Zaten bütün memurlar yılda bir 
izinlidir, burada hemşireler için istisnai bir şey 
yoktur. Sonra bu maddeye göre hemşireler 
haftada ancak 1,5 gün çıkabiliyorlar. Bu ne de
mektir arkadaşlar? Hemşire evlenemez, hem
şire yuva kuramaz, hemşire' çocuk sahibi ola
maz. Çünkü ancak haftada 1,5 gün, çıkabile
cekler ve 5,5 gün kapalı müessesede kalacak
lardır. Bu olamaz. Bunun acı ıstıraplarını ken-
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dim bizzat çektim. Bu maddenin sonunda deni- I 
yor ki ; «Müessesenin çalışmasına halel gelme
mek üzere müessese baştabibi izin verebilir», 
ama halel gelmemek üzere, öyle bir hastane ta
savvur ediniz ki, bir, iki hattâ üç hemşiresi 
vardır. Böyle bir yerde baştabip nasıl izin ve
rebilir.. Şu halde demek ki, üç dört hemşiresi 
olan hastanelerde hemşire kapalı pansiyon ha- I 
yatı yaşamaya mecburdur. Bu takdirde o hem
şire o meslekte kalmayı arzu etmez ve fırsat 
buldukça meslekten kaçmanın yollarını arıya-
caktır. Benim acı hâtıralarım var; çalıştığım 
müessesede iki hemşire var idi; bir tanesi evli 
idi bir çocuğu vardı. Sonra bir çocuğu daha ol
du. Biliyorsunuz ki, çocuk vefiyatının önünü al
mada en müessir unsur ana sütüdür. Çocuk 
anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü ile bes-
lenmiyen çocuklar arasında ölüm sekiz defa 
fazladır. Burada bir tane ölürse anne sütü ile 
beslenmiyen çocuklar arasında vefiyat sekiz ta
ne olur. Şu halde esas mesele anne sütü ile ço
cuğun beslenmesidir. Hemşire doğurmuş, bahu
sus Kars gibi soğuk bir iklimde çocuğa altı 
defa meme vermek lâzımdır. Eve gidecek gele
cek, bu imkânsızdır. O zaman çocuk soğuktan 
yolda ölür. Onun için ben hastanede başhekim 
iken çocuğu hastaneye aldım. Orada baktırdım. 
Bu hemşirenin diğer hemşirelerle arası yoktu; 
şikâyet ettiler, ben başhekim bulundukça bunu 
menedemem, dedim. Vekâlet gelir beni başka 
yere alır, o zaman gelecek başhekim bunu hal
leder, dedim, yoksa ben burada oldukça bunu 
menedemem. Bu itibarla bütün bu cihetleri ka
nun yaparkan göz önünde bulundurmak lâzım
dır. Niçin, diğer müesseselerde çalışan kadın
lar sabahleyin mesai yapıyor, akşam saat 17 de 
evine gidiyor, nöbetçi ise nöbetini tutuyor. 
Hemşireler de bu türlü çalışmalıdırlar. Yedek
leri mi olacak, grup, ekip mi çalıştırılacak, ne yapı
lacaksa yapılsın bu işe bir hal yolu bulunsun. 
Bu madde böyle kaldıkça, yani haftada ancak 
bir buçuk gün çıkma müsaadesi verildikçe ve 
bu kanuni bir hükme bağlanınca bu mesleke 
rağbet olmıyacaktır. 

Diğer hükümler oldukça yerindedir, tatmin 
edicidir. Yüksek Heyetinizden ricam bu mad
deyi tadil edip- işler bir vaziyete sokmak ola
caktır. Onların hayat seviyelerini yükseltmek 
ve normal bir vaziyete irca etmek vazifemizdir. 

'Maruzatım bundan ibarettir. | 

. 1$54 d : 1 
REÎS — Ali Rıza Sağlar. 
Komisyon adına mı konuşacaksınız? 
ADI RIZA IS AĞLAR (Çoruh) — Hayır, şah

ısım adına. 
iREÎS —Buyurun. 
ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — -Muhterem 

arkadaşlar, hasretle (beklediğimiz ibu Hemşire-
•lik Kamununum ıgelmesinden (hepimiz seviniyo
ruz. [Bu itibarla Bütçe Komisyonunun anlayı
şı karşısında 'borçlu bulunduğum vicdan borcu
mu Ibelirt'melk isterim. Bütçe Komisyonu kendi
sine eğelen lâyihada ıgerek hemşire ve yardımcı 
sayısını ve gerek bunların' maaşlarımı lâyılk ol
duğu seviyeye yükseltmek suretiyle geniş gö
rüşle ele almıştır. Gelen teklifte hemşire ve 
hemşire yardımcısı olarak 593 kişilik teklife 
mukabil Bütçe Encümeni tam 1 209 fazlasiyle 
1 '802 hemşire ve hemşire yardımcısı kabul et
miştir. 

Ayrıca gelem teklif, en yüksek »maaşıı o® li
ra kaJbul ettiği halde Bütçe 'Encünneni 60 lira
ya çıkarmıştır. Bu Ibakraıdan 1 802 ikadro mev
cudu ile bundan evvelki mevcudun mecmuu, yi
ne memleketin büyük bir hızla gelişen sıhhi te
sisleri için asla kâfi gelemiyecektir. Mevcut 
sıhhi tesislerimize nazaran bugün on beş bin
den fazla hemşireye ihtiyacımız vardır. Fakat, 
ne lolursa olsun, atılmış olan adım hayırlı bir 
adımdır. Hükümeti bu hususta telbrik etfrnek 
isterim. 

Yalnız, şunu da arz etmek isterim k i ; bu ka
nunun hükümleri içinde hemşirelik hâlâ eslki 
telakki ile karşılanmakta ve iltifat görmemek
tedir. Onun için bu mevzuu revaç]andırmak 
için çalışırken öbür taraftan bunun yine kül
feti nimetinden fazla olarak yükletilin ektedir. 
Ortaokulu bitirdikten sonra üç sene meslek tah
sili gören veya lise ayarında olan mektebi 'bitir
dikten sonra »muayyen tahsili ikmal eden bu 
hemşirelere reva ıgörülen bâzı haksızlıklar var
dır. Burada küçük bir şeye işaret etmeden ge-
çemiyeceğim. 

Yüksek Hemşire Okulundan bahseden bir 
maddeye göre, Yüksek Hemşire Okulu, lise 
veyahut hemşire okulundan daha yüksek bir 
tahsil veren bir mektep demektedir. Ayrıca 
iki veya üç sene tahsil edecek olan - ki Ihenüz 
memleketimizde bu mdktep kurulmamıştır - fou-
radam mezun olanlar idari vazifelere veriiliyor-
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lar, [başhemşire ve idareci hemşire oluyorlar. 
Yüksek Hemşire Okulundan çıkanları, bu ka
nunun tarif ettiği normal hemşire olkulu me
zunlarının aldığı hemşire maaşı ile tavzif et
mek, eski görüşün devamından başka bir şey 
değildir. Hemşireliğe 'bu ikaidar iştiyak ve alâ-
fka çekmeye çalıştığımız halde burada önüne 
bir baraj koyuyoruz. 

REÎS — Burharıettin Onat, buyurun. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, çalışan bir kadın tipi vardır, 
süslenmiştir, boyanmıştır, tırnakları cilâlı, yüzü 
pudralı, kremli, saçları taranmış tuvaletlidir. 
Sabahleyin dokuzda, onda işinin başına gider, 
önündeki daktilo makinesi yahut büro levazı
mının arasına bir ayna koymuş, arasıra pudra
sını tazeler, rujunu tazeler,' saçlarını düzeltir. 
Akşam beş dedimi güle oynaya çıkar, sinemaya, 
tiyatroya gider. Bu kadın ayda 300 - 400 lira 
alır. Çalışan bir kadın tipi daha vardır. Lise
de okumuştur, yahut orta mektepte okumuştur, 
hemşire okuluna girmiştir, bir asker mek
tepten ziyade sıkı bir disipline tâbi olan 
bir mektebin gerektirdiği bütün ağır şart
lara katlanmıştır, hemşire çıkmıştır, bir has
taneye tâyin etmişlerdir. İlk ândan itiba
ren müzik yerine feryat, tebessüm yerine göz 
yaşı, güzel kokular yerine insan ifrazat ve if-
ragatımn en fecii, en ağırlariyle karşı karşıya. 
Gecenin istirahat saatlerinde, 'uyku saatlerinde 
kapısının şiddetle vurulmasiyle uyanarak, ha
leti nezide bir hastanın imdadına çağırılan bu 
kadın bugüne kadar ayda 140 lira almaktadır. 

Hasta bakıcı hemşirenin mevkii cemiyetin 
içinde - hekim olduğum halde itiraf ediyorum -
hekimin rolünden daha büyüktür. Hekim has
tasını muayene eder, reçetesini yazar, yahut 
ameliyatını yapar, bırakır, başka hastalariyle 
meşgul olur. Hastanın akibetini tâyin eden, 
doktor istediği kadar hazık ölsün, operatör is
tediği kadar mahir olsun, eğer ameliyat yap
tığı hastayı emniyetli bir hemşirenin eliue bı-
rakmadıysa, o hastanın akıbeti ve talihi karan
lıktır. Memleketin sağlık bünyesi içindeki va
ziyeti bu kadar mühim, bu kadar ağır olan bu 
zümrenin sayısı ihtiyacın çok dunundadır, ar
kadaşlar. Her kes ve Büyük Meclis ilk gün
den itibaren bunun sayısını artıralım arzusu ile 

M9Ö4 ö : 1 
I çırpındı. Fakat neye mukabil arkadaşlar, bu 

kadar ağır hayat şartları, bu kadar ağır hizmet 
şartları altında ayda verdiğimiz 141 lira Üe mi? 
Onun için arkadaşlar, bu kanun bu hemşire 
zümresini biraz daha terfih etmek, bu yolu bi
raz daha açmak bakımından çok hayırlıdır. 
Hattâ na tamamdır, kifayetsizdir. Teklif edi
len bu kanunda bugün bir değişiklik yapılması
na lüzum görmediğim cihetle nereleri kifayet-

I sizdir, söylemiyeceğim. Yalnız size şunu da 
1 tebşir edeyim, bir taraftan bu imkânları hazır

larken bir taraftan da Kızılayımızın bu hemşire
leri yetiştiren bu kutsal müessese de bu kanu
nun sağlıyacağı avantajlar karşısında artacak 
müracaatları karşılamak için şimdiden teşeb-

I buse girişmiş bulunmaktadır. 
I Bu hasta bakıcıları biraz daha terfih ede

cek ve müracaatları biraz daha çoğaltmak 
için bâzı arkadaşların bilhassa Esat Oktay ar
kadaşımın ileri sürdüğü bâzı noktalar vardır. 
Diyorlar ki, hemşireliğinin yanında anneliği de, 

I hastabakıcılık yaparken, dikkate almak, anne-
I lik vasıflarından o kadını mahrum bırakmamak 

lâzımdır. Anneye yalnız haftada bir buçuk gün 
değil, hafta aralarında da izin verelim, gece
leri de gitsin gelsin, çocuğunu emzirmek için.. 

I Yook arkadaşlar olmadı, bu kadar değil. Hasta 
bakıcılık aynı zamanda bir ahlak mesleki, ağır 
bir disiplin meslekidir. Onun için diğer mes
leklerden daha kutsal daha muhterem sayılmış-

I tır. Bu mevzuda iki karpuz bir koltuğa sığmaz 
I arkadaşlar. Hasta bakıcı anne olmıyacak mı? 

Bu hakkı elinden almıyoruz ve onu hastabakıcı 
olduğu andan itibaren rahibe yapmış olmıyo-
ruz. Ama o annelik veyahut hastabakıcılık 
şıklarından birini tercih etmek durumunda ola-

I çaktır. Ana olacaktır, günde sekiz, on defa co-
I cuğuna süt verecektir, haftada birkaç defa 
I evine gidip gelecektir. Aynı zamanda devamlı, 

dikkatli, bilmem muktedir bir hastabakıcı ola-
I çaktır, bunun ikisini teklif etmeye imkân yok-
I tur. Dediğim gibi, biraz da disiplin mesleki-
I dir bu. Kutsal bir meslektir bu. Onun kali-
I tesini bâzı mülâhazalarla düşürmek yoluna git-
I miyelim arkadaşlar. Kanun çok güzeldir, bu 
I günkü ihtiyaca cevap verecek mahiyettedir, 

bunu getiren Hükümete ve çok Muhterem Sağ-
I lık Vekili arkadaşımıza teşekkür eder ve lâyi-
I hanın aynen kabulünü teklif ve arkadaşlarım-
I dan rica ederim. 
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REİS — Galip Kmoğlu. 
GALİP KINOĞLU (Gaziantep) — Muhte

rem arkadaşlar, ben bu tasarının Meclise gel
mesinden dolayı çok muhterem Sağlık Bakanı 
arkadaşımıza huzurunuzda teşekkür ederim. 

Bendeniz bu hususta bir sual soracağım ve 
bir de fikrimi izah edeceğim. Fakat fazla bir 
şey de söylemiyeceğim, çünkü meslekim değil
dir. 

Rahatsızlığım sırasında hastanede yatmış. 
Orada hastabakıcılığm ne kadar ehemmiyetli 
ve ne kadar zor olduğunu ve onların hüyük 
feragatle çalıştıklarını bizzat müşahede etmiş
tim. 

Evet milyonlar, vererek hastane açıyoruz, 
•doktorlar bulunduruyoruz ve pek çok masraf
lara katlanıyoruz. Fakat doktorların eli kolu 
mesabesinde olan hemşirelerin terfi cihetini, 
adedlerini çok az olduğunu nazara almıyoruz. 
Burada şu suali sormak istiyorum. Acaba mev
cut okullar yani hastabakıcı ve hemşire yetiş
tiren okullar kâfi midir, kâfi olup da rağbet 
mi gösterilmiyor, yoksa bütçenin müsaadesi ol
madığından dolayı hasta bakıcı okulları (açıla
mıyor mu, yani okul adedi eri mi azdır? Okul
lara rağbet mi yoktur. Bu suale cevap verilme
sini rica ederim. 

Arkadaşlarım, bu hastabakıcıların ve hem
şirelerin terfii cihetine gitmek için ne kadar 
fedakârlıkta bulunsak yeridir. Çünkü onlar ge
cenin geç vaktinde bile ıstıraplı hastanın ıstıra
bını dindirmek için uykularını her türlü rahat
larını feda. etmekten çekinmezler. Istıraplı has
tanın ıstırabını dindirmek için bütün huzurla
rını bırakarak hastanın yanma koşuyorlar. 
Bendenize kalırsa bunların bu lâyiha ile terfi
leri temin edilemez. Mesleki daha cazip bir 
şekle sokmak için daha esaslı düşünmemiz 
icabeder. 

Mâruzâtım 'bundan ibarettir. 
REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Heyeti Ce-

lilenin hemşireler hakkında gösterdiği teveccühü 
hissediyorum. Lâyıktırlar. Eğer hatip arkadaş
larımızdan birisi, bunların tabiî ihtiyaçları hem
şirelikle kabili telif değildir, diye hemşireliği iki 
şahsiyete ayırmasaydı ben konuşmak suretiyle 
huzurunuzu ihlâl etmiyecektim. 

Hemşirelik kudsi bir vazife ve bir meslektir. 
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I İstırapla arz edeyim ki; bunu bugüne kadar 
! cazip kılamadık. Bu kanun ile de cazip olacağı-
I na kani değilim. Ama ıbu bir merhaledir, kade

medir. 
j İlerde yüksek hemşire ve mütahassıs zümre 
J yetiştirmek meselesi cidden şayanı tebriktir. 
j Ama bunların hakkı ve kıymeti bu kanunda 
| verilmemiştir. Ben kaniim ki, ilerde o meslek, o 
I ; seviyeye yetişmişleri elbetteki Yüksek Heyetiniz 
J takdir edecek ve lâyik olduğu refaha kavuştu-
| racaktır. Bunda tereddüdüm yoktur. Sıhhat Ve-
j kâletinden hassaten ricam; bu gibi yüksek mek-
I tepten yetişmiş mütahassıs hemşire arkadaşları-
j mızı Garp memleketlerinde ve betahsis Ame-
i rika'da olduğu gibi, bugünkü sisteme göre ha-
I ;:ırlama çarelerini aramalarını, memleket yönün-
| den, çok faydalı bulurum. Biz Garp medeniye-
j tinin ilminden, irfanından asla fariğ olamayız. 
| Kendi yetiştirmemiz, kendi bünyemizden olmak

la beraber, yeni ihdas edilen bu zümrenin ihtı-
| sas bilgilerini Garp memleketlerindeki seviyeye 
j ulaştırmak için gereken masrafı takabbül et

mek, memleket ve millet hizmetine olur. 
Arkadaşlar, hemşireler de bir insandır, tabiî 

duyguları vardır, ıbu tabiî duyguların önüne 
geçmiye imkân yoktur. Kanunlar bunu menede-

| rnez. Binaenaleyh hemşire de anne olacaktır, 
anne olma hakkını haizdir. Annelik hemşirelik
le kabili telif değildir denemez, bilâkis hemşi
relik annelikle daha ziyade kabili teliftir, çün
kü hemşire daha iyi bir anne olma vasfını haiz
dir. Bu itibarla biz hemşire için bu türlü hü
kümlere kanunlarda yer verirsek, onların refa
hını temin ederek, anne olmak hakkını da teş
vik edersek, hem memleket kazanır, hem de mü
essese. Âmme vazifesi ile annelik vazifesi pek 
âlâ kabilî teliftir. 

Ben bir derece daha refah sağlıyacak olan 
bu kanunun hırpalanmadan kabulünü istirham 
ederim. 

ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (iSinob) — Sayın ar
kadaşlarım, şimdiye kadar geç bile kaldığı
mız hemşirelik kanun tasarısını büyük bir se
vinçle karşılıyorum. Diyebilirim ki, bütün öm
rünü hastanelerde geçirmiş bir arkadaşınız şi
fa tiyi e söylüyorum, bu kanunun bize vereceği 
faydalar çok büyüktür. Biraz evvel arkadaş
larımın da tebarüz ettirdiği gibi, hemşireler 
hastanelerin eli, ayağı mesabesindedir. Dok-

I torun vazifesi ayrıdır, hemşirenin ayrıdır. 

— 416 — 



İ : 44 17 .2 
Bunu biz bizzat gözleri ile görmüş kimseler al
mak itibariyle )bu hemşire ihtiyacı mevzuu üze
rinde çırçır çırpmıyorduk. Bu hususta Sayın 
Bakanımıza çok teşekkür edenim. Gr'eç bile ol
sa yine bu varlığa dört elle sarılmış bulunu
yoruz demektir. 

Verilen kanunun birçok noksanları vardır. 
Fakat bunları derhal temin etmek imkânı yok
tur. Bunu derhal kalbul edip noksanların ik
malini sonradan gelecek kanunlara bırakmak 
lâzımdır. 

Yalnız evliliğin hemşireliğe mâni olması 
meselesine temas etmek istenim. Hemşirelikte 
evlilik olamaz, diye 'bir fikir ileri sürdüler. 
Böyle bir düşünce hemşireliğe rağbeti azalta
cak ve gelmiyeceklerdir. ikincisi de hemşire
liği üç, dört sene yaptıktan sonra çekilip gi
deceklerdir ki, diolayısiyile yine hastanelerimiz 
hemşiresiz kalacaktır demektir. Halbuki bu
gün on beş binden fazla hemşireye ihtiyacımız 
vardır. Buna mukabil elim izdeki hemşire ade
di bin kadar hile değildir. Bu sebepten evlilik 
hemşireliğe mâni olmamalıdır, kanunun kaibu-
lünü 'ben de Yüksek Meclisten rica ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEDAT BARI 
(Seyhan) — Muhterem arkadaşlar; benden 
evvel konuşan arkadaşların hepsi bu kanunun 
ehemmiyeti üzerinde ittifak ettiler. Bu meyan-
da arkadaşların, izhar ettikleri endişelere kı
saca cevap vermek istiyorum. 

Hemşirelere verilecek tazminattan bahsedil
mektedir. Bu, kanunun içine girmemesi icahe-
den bir mevzudur. 

ıSonra; 'bugün hemşire adedi ihtiyaca cevap 
verecek miktarda değildir. Demin arkadaşla
rımızın izhar ettikleri endişe karşısında ifade 
edeyim ki, 17 000 hemşireye ihtiyaç varken, 
henüz elimizde yedi yüz küsur diplomalı hem
şire vardır. Bu vaziyet karşısında hizmeti mec-
buriyenin uzatılması doğru okuyacaktır. 

Emeklilik müddetlerinin uzatılması husu
sunda bu kanunda değil, Emeklilik Kanunun
da ayrıca görüşülebilir. 

G-aMp Kınoğhı arkadaşım hemşirelik mev
zuunda, acaba mevcut okullar kâfi midir, de
ğil midir, diye sual skordular. 

1950 senesinde memleketimizde üç hemşire 
okulu vardır. Bugün biri ebe mekteibi olmak 
üzere sekize çıkarılmıştır. Erzurum, Diyariba-
kır, Trabzon, istanbul ve Ankara'da olmak 
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üzere yedi hemşire, bir ebe okulu vardır. An
cak bu kanunla bu mesleke lâyık olan değer 
verildikten sonradır ki, mesleke karşı bir rağ-
ibet temin edilmeye imkân olacaktır. Hemen 
MÖyliyeyim ki, kadroları dolmıyan okullara 
önümüzdeki yıl daha geniş miktarda talebe al
mak mümkün olacaktır. 

Terfilere .gelince, Hükümet tasarısında hem
şirelerin kırk liraya kadar maaş alabilecekleri 
yazılı idi. Sağlık Komisyonu elli liraya çıkardı, 
Bütçe Komisyonu da 60 liraya çıkarmıştır. 60 
lira üzerinden 80 liraya kadar maaş alacaklar
dır, zannediyorum ki„ bununla hemşire a rka 
daşlarımız da tatmin edilmiş olacaklardır. 

RElS — Başka söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakere edilmesi de yazılı 
olarak teklif edilmiştir. Bunu da reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müs
taceliyetle müzakere edilmesi kabul edilmiştir. 

Hemşirelik Kanunu 

MADDE 1. — Ortaokulu bitirmiş ve 25 ya
şından yukarı bulunmıyan kadınlardan Hükü
metçe açılmış veya tanınmış bir hemşire, ebe 
veya hemşire laborant okulunda 3 yıl tahsil 
görüp Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
teşkil olunan jüri huzurunda meslek imtihanı 
vererek aldığı diplomayı usulüne göre Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletine tescil ettirenlerle 
3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olanlara 
(Hemşire) unvanı verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 
usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olan
lar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını 
kullanmaya devam ederler. 

RElS — Sıtkı Salim Burçak. 
SIHHAT VE IÇTlMAt MUAVENET EN

CÜMENİ RElSl SITKI SALIM BURÇAK 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, bu maddede
ki (hemşire ebe veya hemşire laborant) tâbir
leri üzerinde duracağım. Bir hafta evvel ka
bul buyurduğunuz teşkilât kanununda hem
şire ebe değil, ebe hemşire olarak geçmiştir. 
Burada takdim tehir yapılması gerekmekte
dir. Bunun için bir takrir takdim ediyorum, 
ibarenin (ebe hemşire) olarak düzeltilmesini ve 
takririmin kabul edilmesini rica ederini. 
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HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhte- I 

rem arkadaşlarım, birinci maddede Bütçe Ko
misyonu metni ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonunun aynen kabul ettiği Hükümetin 
metni arasında bir fark vardır. Hükümetin tek
lifi kanaatimce daha yerinde olan bir tekliftir. 
Bu teklifte şöyle denilmektedir : Ortaokulu bi
tirmiş olup 15 yaşından aşağı ve 25 yaşından 
yukarı bulunmayan kadınlardan Hükümetçe 
açılmış veya tanınmış bir hemşire ve laborant 
okulunda 3 yıl tahsil görüp Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca teşkil olunan jüri huzu
runda Devlet imtihanı vererek aldığı diploma
yı usulüne göre Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına tescil ettirenlerle 3 ncü maddenin 2 
nci fıkrasında yazılı olanlara (Hemşire) unva
nı verilir. 

Burada yaşın tahdidinde bence bir isabet 
vardır. Ve bu mektebe gelecek olanların yaşla
rının biraz yüksek, 15 ten aşağı olmaması lâ
zımdır. Çünkü daha yaşlı olanlar, daha ziyade 
acılara tahammül edecek insanlardır. Bunların 
bu mesleke atılmaları daha doğru olur kanaa
tindeyim. Onun için ben Hükümetin birinci 
maddesinin kabulünü rica edeceğim. Maruza
tım bundan ibarettir. j 

REÎS — Rifat Sivişoğlu. 
IRİFAT BÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Efen

dim, 'birinci maddenin birinci ve ikinci (satırın
da «ortaokulu bitirmiş vıe '215 yaşından yuikarı 
bulunmıyan» deniyor ve burada cümle bitiyor. 
«Ortaokulu bitirmiş ve 25 yaşından yukarı bu-
lunımyan» denince, ortaokulu bitirmemiş imâ- | 
naşı çıkabilir. Yazı edebiyatı, usulü tahrir 
böyle olmamak icabeder. 

Binaenaleyh Hükümet tasarısında olduğu 
ıgibi «ontaokuiu bitirmiş olup 25 yaşından yuka
rı bulunmıyan» dediğine ıgöre burada da «orta-
oikulu bitirmiş olup 25 yaşımdan yuikarı bulun-
ımıyaın» denmek lâzımdır. Eğer maddeyi olduğu 
igibi kabul edersek; Ortaokulu bitirmiş olmıyan 
şeklinde bir mâna çılkabilir. Bunun için (komis
yonun kıymetli dikkatlerini çekiyorum. Vuzu
hu teminen bu nokta üzerinde duralım. Konu
şan arkadaşlarımın kâffesinin1 Vekile teşekkür 
'ettiklerini memnuniyeitle gördüm. Bunlara bir 
teşekkür de ben ilâve ediyoırum. Çünkü buna 
ihafc ikazanımıştıır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. I 
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(BÜTÇE ENCÜMEıNiI ADINA SEDAT BARI 

(Seyhan) — Efendim, Rifat Sivişoğlu arka
daşımızın «ortaokulu bitirmiş olup» tarzındaki 
teklifine komisyonca muvafakat ediyoruz. Bir 
yanlışlığa mahal kalmaması noktasından «or
taokulu bitirmiş olup 2İ5 yaşından yukarı bu
lunmıyan» şeklinde tashihi doğru olur. 

Hüsnü Türlkand arkadaşımızın 15 yaş had
di mevzuu komisyonumuzda da görüşüldü. (Bu
nun bir mahzur tevTiıdedeceği kabul edilmedi. 
Çünkü 12 yaşında ilkmektebi bitiren 'kızları
mız biraz azdır. Ekseriyetle 13 - 14 yaşında 
ımektebi bitirmektedirler. Bu yaşta hemşire, 
ebe okuluna birmekte mahzur yolktur. Esasen 
Devlet memuriyetine girebilmek için yaş had
di 18 olduğuna 'göre başkaca bir mahzur da 
olmıyacaktır. Komisyonun teklifinin aynen ka
bul edilmesini istirham ederim. 

(Sıtkı Salim Burçak arkadaşımızın söyledi
ği şeyde mahzur vardır. (Ve) tâbiri yerine (ve
ya) olmak lâzımdır. Elbe hemşire diyebiliriz, 
ondan sonra (ve) değil, (veya) olması lâzımdır. 

Yüksek Reisliğe 
lîiriuci maddede «hemşire, ebe ve hemşire lâ-

boranit» tâbirlerinin (Ebe hemşire veya labo
rant hemşire) olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Sıtkı Salim Burçak 

REÎS — Komisyon kabul ediyor, teklifi ce-
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Mühim 
bir nokta vardır, müsaadenizle arz edeyim. 
(Oylama sırasında olmaz sesleri) 

Efendim, iki gün evvel kabul buyurduğunu 
Teşkilât Kanunu ile kabul edilen mutlak bir 
ifade vardır. Burada bu tâbir, hemşire ebe, 
hemşire laborant olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla Sıtkı Salim Burçak ar
kadaşımızın lütfen tekliflerinde ısrar etmeme
lerini rica ederim. Çünkü bu tâbirlerin Teşki
lât Kanununa mütenazır olarak kabulünde za
ruret vardır. 

SITKI SALİM BURÇAK (Konya) — Yan
lıştır efendim, teklifimi izah edeyim. (Bir yan
lışlıktan bahsediliyor sesleri, hangisi doğrudur, 
sesleri) 

REÎS — Reylerin nöticesi henüz alınma
mıştır, takriri tekrar okutuyorum. 
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(Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm tak- j 

rird tekrar okundu.) I 
BEÎS — Mlhakika (oylama sırasında söz ! 

vermek doğru değilse de, vazıh bir maksada 
vâsıl olmak için müsaadenizi rica edecek ve 
Sıtkı Salfon Burçak'a söz vereceğim. (Muvafık 
sesleri) 

SITKI SALÎM BURÇAK (Konya) — Ar- I 
kadarlar, burada eSas olan hemşireliktir. Nasıl I 
hemşiredir? Ebe hemJşiı«e, laborant hemşire. | 
Binaenaleyh vasfı gösteren (hemşire) kelime- j 
sinin beşta gelmesi lâzımdır. Yani burada esas ' 
•olan hemşireliktir, kanunda da böyle geçmesi | 
lâzımdır. 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Efen
dim iki gün evvel kabul buyurduğunuz Sağlık 
Teşkilâtı Kanununun 3 neü maddesini aynen 
okuyorum. 

Madde 3. — Mezkûr kanuna bağlı (1) •sa
yılı cetvelde yazılı Hastabakıcı ve Laborant 
Yetiştirme 'okulları unvanı kaldırılarak yerine 
(Efbe - Lâlbarant Hemşire okulları) unvanı 
konulmuştur. 

Arkadaşlarım, birkaç gün evvel Yükdek He
yetinizin tasvibinden geçen bu kanuna uymak 
mecburiyetindeyiz. 

REÎS — Mehmet Daim Süalp. | 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen- j 

dlm, birinci maddedeki iki noktaya temas ede- I 
ceğim. j 

Birincisi; sözcü tarafından tavzihini istedi- I 
ğim noktadır, sözcü bunu tavzih etsin, ilerde 
ihtilât yaratmasın için soruyorum. Madde di-
yok ki; «ortaokulu bitirmiş ve 25 yaşından yu
karı 'bulünımıyan kadınlardan». Halbuki kızlar 
da olabilir. Yani bu tâlbir içinde kadın kız tef
riki olmadığını sözcü beyan etsinler. Zapta 
geçsin, bunda fayda vardır. 

îkinıcisi; «Sosyal Yardım Bakanlığınca teş
kil olunan jüri huzurunda meslek imtihanı ve
rir» diyor. Bu (jüri) nin (heyet) olarak değiş
tirilmesini teklif ediyorum. Zira bu kelime | 
kanunlarımıza geçmemiştir, «Jüri» hukuki bir 
tâ'bir olmadığı için bunun yerine «heyet» keli
mesinin ilkameSİni teklif ediyorum. 

REÎS — Komisyon. 
SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Kadın

dan maksut, kız olsun, evli olsun bekâr olsun 
kadındır. Jüri de lisanımıza girmiştir. Kanun-

.1954 C : 1 
larımızda geçmektedir. Jür i olarak kalmasında 
bir mahzur yoktur. Kalması daha muvafıktır. 

REÎS — Sıtkı Salim Burçak'm tadil tekli
fini tekrar reyinize arz edeceğim. 

(Sıtkı Salim Burçak'in takriri tekrar okun
du) 

REÎS — Komisyon iltihak etmiyor, tadil 
teklifini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tadil teklifi nazarı dikkate alın
mıştır. 

Komisyon filhal iştirak ediyorsa metin ola
rak okuyacağız. 

SEDAT BARI (Çorum) — Encümen iştirak 
etmiyor. 

REÎS — O halde birinci madde ile birlikte 
nazarı itibara alınan takriri encümene veriyo
ruz. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından son
ra diğer vekâletlerle özel veya tüzel kişiler ta
rafından hemşirelik okulu açılması için Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletinin müsaadesini al
mak şarttır. 

Gerek bu kanunun yayımı tarihinde mevcut 
bulunan, gerekse yayımından sonra açılacak 
olan bu gibi hemşirelik okulları Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletinin murakabesine tâbidir. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) —Efendimkü
çük bir şey arz edeceğim. Burada «bu kanunun 
yayınımdan sonra diğer bakanlıklarla özel ve
ya tüzel kişiler tarafından hemşirelik okulu açıl
ması için...» denilmektedir. 

Bunun yerine «Bu kanunun yayımından son
ra diğer bakanlıklarla özel veya tüzel kişiler ta
rafından hemşire okulu açılması, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının müsaadesine bağlıdır» 
dersek daha yerinde bir cümle olmuş olur. Bu
nu şifahen teklif ediyorum. 

REÎS — Yazılı teklifiniz yoktur. 
Madde hakkında başka söz istiyen yoktur. 

Yazılı bir teklif olmadığına göre maddeyi reyi
nize aynen arz ediyorum. Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Türkiye'de hemşirelik sanatını 
bu kanun hükümleri dâhilinde hemşire unvanı
nı kazanmış bulunanlardan başka hiçbir.kimse 

ı yapamaz. 
Ancak yabancı memleketlerde ve mahallî 

hükümetlerce tanınmış hemşire okullarında tah • 
| sil görerek diploma alan Türk hemşirelerinin 
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alelusul hüviyetleri tesbit edilerek, tahsil ettiği j 
memlekette tescil edilmiş olanların diplomala
rı, uygun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletince onanıp tescil edil- I 
dikten sonra sanatlarını yapmalarına müsaade 
olunur. i 

Yabancı memleketlerin yukardaki şartları 
haiz okullarını bitirmekle beraber diploması j 
oraca tescil edilnıiyenler Türkiye'de meslek 
imtihanı vererek hemşire olabilirler. 

öğretim programları Türk Hemşire okulları 
programından ve müddetinden az olan yabancı 
hemşire okullarından gelenler, noksan olan kı
sım ve müddetleri Türk Hemşire okullarında 
tamamlamaya mecburdurlar. 

AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Aziz ar
kadaşlar, üçüncü maddede şöyle bir fıkra var
dır, okuyorum. 

«Türkiye'de hemşirelik sanatını bu kanun 
hükümleri dâhilinde hemşire unvanını kazanmış 
bulunanlardan başka hiç kimse yapamaz.» 

Bu fıkrada ufak bir eksiklik vardır. Bu hük
me nazaran her hangi bir memleketten mezun 
hemşireye de gelip hususi hastanelerde Türk 
olmadıkları halde çalışma salâhiyeti veriliyor. 
Onun için «Türk kadınlarından» kelimelerinin 
de buraya ilâvesi zannedersem muvafık olacak
tır. | 

Takririmi de arz ediyorum. 
REİS — Komisyon, Avni Tan'm noktai na

zarına göre bir şey dermeyan edecek m i l 
SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Metinde 

«Türk kadını» mânası mündemiçtir. Avni Tan'-
m endişesine mahal yoktur. Türk kadınından 
başka hiçbir kimse memleketimizde hemşirelik 
yapamaz. î 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Yabancı, j 
ecnebi hemşireler yapamaz mı?. 

SEDAT BARI (Devamla) — Yabancı ola- j 
rak, ancak mütahassıs olarak getirilenler çalış
tırılabilecektir. | 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kanunun neresinden çıkacak bu mâna?. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Bu madde, Tür- I 
kiye'de hemşirelik edebilmenin hemşirelik m ek- j 
tebinden mezun olanlara mahsus olduğunu ve ı 
onların icrayı sanat edebilmelerini derpiş eden 
bir maddedir. Türk olmak kaydını başta koyu
yor. I 

I 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı üçün

cü maddenin birinci fıkrasındaki (Unvanını ka
zanmış) cümlesinden sonra (Türk kadınların
dan) kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif eyle
rim. 

Afyon Mebusu 
Dr. Avni Tan 

REİS — Komisyon iltihak ediyor mu efen
dim? 

SÖZCÜ ADINA SEDAT BARI (Seyhan) — 
Komisyon iltihak etmektedir, efendim. 

REİS — Komisyon iltihak etmektedir. Ta-
dilnameyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi ilaveli şekilde okutuyorum efendim. 

MADDE 3. — Türkiye'de hemşirelik sana
tını bu kanun hükümleri dâhilinde hemşire un
vanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiç
bir kimse yapamaz. 

Ancak yabancı memleketlerde ve mahallî 
hükümetlerce tanınmış hemşire okullarında tah
sil görerek diploma alan Türk hemşirelerinin 
alelusul hüviyetleri tesbit edilerek, tahsil ettiği 
memlekette tescil edilmiş olanların diplomaları, 
uygun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Ecnebi memleketlerden geldiğinde ne olacak?. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Vekâletin selâ-

lıiyeti dahilindedir. Uzman olarak celbedilebilir. 
Bu hal diğer ihtisaslar içinde varittir. Bu kanun
la alâkalı değildir. 

REİS — Hüsnü Türkand. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu maddede ve birinci maddede 
kimlerin hemşire olacağı hakkında malûmat var
dır. Bendeniz hemşireliğin tamamen Türk ka
dınlarına inhisar ettirilmesi zaruretine kaniim. 
Sağlık Encümeninin maddeleri bunu temin için 
hazırlanmıştır. Fakat burada vuzuh olması lâ
zımdır. Onun için bendeniz Hükümet teklifinin 
kabulünü rica edeceğim. Bu mesleke Türk ka
dınları arasında revacı temin etmek için bu 
hakkın doğrudan doğruya kendilerine veril
mesi doğru olur kanaatindeyim. Onun için böy
le bir hükme ihtiyaç vardır. 

REİS — Üçüncü madde hakkında başka söz 
istiyen yok, tadil teklifini okuyoruz, efendim : 

— 420 — 
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Sosyal Yardım Vekâletince onamp tescil edil- I 
dikten sonra sanatlarını yapmalarına müsaade 
olunur. 

Yabancı memleketlerin yukardaki şartları 
haiz okullarını bitirmekle beraber diploması 
oraca tescil edilmiyenler Türkiye'de meslek im
tihanı vererek hemşire olabilirler. 

öğretim programları Türk Hemşire okulları 
programından ve müddetinden az olan yabancı 
hemşire okullarından gelenler, noksan olan kı
sım ve müddetleri Türk Hemşire okullarında 
tamamlamaya mecburdurlar. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Kifayet 
takriri veriliyor, arz edemiyoruz Kifayet tak
riri yok, Reis zorluk çıkarıyor. Mamafih ni- I 
hayet sözümü verdiğinden dolayı kendisine te
şekkür ederim. 

REÎS — Tadil teklifini okuduk, Meclis ka
bul etti. Mamafih meslekten bulunduğunuza 
göre faydalı fikriniz olabilir. 

MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Efen
dim, maddede «öğretim programları, Türk 
hemşire okullarmdakinden az ise yabancı hem
şire okullarından gelenlerin imtihanla alına
bilecekleri» yazılıdır. Burada, bu hükmün, 
yabancı hemşire okullarında birkaç sene okuyup 
da mektebi bitirmeden gelenlere şümulü olması 
lâzımdır. Sözcü, bu gibilerin de istifade edecek
lerini beyan ederse değişikliğe lüzum yoktur. 
Meselâ harb darp dolayısiyle Amerika'da üç se
nelik tahsilini bitirmek üzere olan bir hemşire 
2 - 3 ay kala buraya gelmiştir. Buna, Türkiye'
de tahsilini ikmal etmesine imkânı verilmelidir. 
Bu madde, yeter bir ifade taşıyor deniliyorsa 
zapta geçmelidir. O halde değişikliğe hacet kal
maz. Eğer böyle bir ifade taşımıyorsa gerekli 
ilâvenin yapılması lâzımdır. 

REÎS — Cevap verecek misiniz? 
SÖZCÜ SEDAT BARI (Sej'han) — Zanne

diyorum kî, şu okuyacağım fıkra arkadaşımızı 
tatmin edecektir, (öğretim programları Türk 
hemşire okulları programından ve müddetinden 
az olan yabancı hemşire okullarından gelenler, 
noksan olan kısım ve müddetleri Türk hemşire 
okullarında tamamlamıya mecburdurlar.) 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Program
ları kelimesini ihtiva ettiği için onu da içine 
alıyor demek istiyorsunuz? 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Evet. I 
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MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Kapta 

geçmiş olması için söyledim. 
REÎS — Maddeyi dikkate alman hususla 

birlikte reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hemşirelerin vazife ve salâ
hiyetleri : 

A) Hemşireler müdavi tabip tarafından 
tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamaya 
yetkilidirler. 

B) Hemşireler çiçek aşısını ve acil hal
lerde icabeden pansumanları re'sen tatbik 
edebilecekleri gibi müdavi tabibin tavsiyesi 
üzerine sağlık kurumlarında veya dışarda has
talara deri altına, adele içine ve damar içine 
şırınga yapmıya yetkilidirler. 

Bu sebeple mesuliyetleri şırınganın tatbi-
kindeki bilgisizlik, dikkatsizlik ve ehliyetsiz
lik hallerine münhasırdır. 

O Hemşireler dispanserler ve sağlık ku
rumlarınca görevlendirdikleri koruyucu hekim
lik işlerinde halka bilcümle sıhhi tedbirleri, 
sağlık korunma çarelerini ve müracaat etme
leri lâzımgelen sağlık kurumlarını bildirirler. 
Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini alır ve 
tatbik ederler. Hemşireler hususi sıfatla gir
dikleri aile muhitlerinde de yukardaki fıkrada 
yazılı işleri görürler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

ALÎ RTZA SAĞLAR (Çoruh) — Bu madde
nin, hemşirelerin vazife ve salâhiyetlerinin şü
mulünü tamamen belirtmiş olduğunu görmü
yorum. Hemşireler resmî ve hususi müessese
lerde sanatlarını icra edebilirler. Buradaki (A) 
fıkrasında şöyle denmektedir : «Hemşireler mü
davi tabip tarafından tavsiye edilen tedavi ted
birlerini uygulamıya yetkilidirler.» 

Evet, tavsiye edilir. Bu hüküm hususi has
taneler için iyidir. Fakat resmî klinikte has
talara bakan hemşirelerin âmiri klinik hekimi
dir. O, emreder, tavsiye değil. Onun için, 
«emir ve tavsiye edilen tedavi ve bakım tedbirini» 
demek lâzımdır. Bir de (B) bendindeki «âcil hal
lerde» kaydının kaldırılması daha faydalı olur. 
Bunlar için bir takrir takdim ediyorum. 

Bir de (B) fıkrasında «adele için» deniyor. 
Bunun da «adele içine» şekline konması lâzım-
geldiğini hürmetimle arz ederim. 
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SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Hasta- I 

nede çalışan hemşirelerin doktor nezaretinde ça
lışacağı tabiîdir. Ancak bu madde yalnız hasta
ne dâhilinde çalışan hemşirelere mütedair değil
dir. Hemşirelik meslek ve salâhiyetlerini tarif 
etmektedir. Dışarda yapacağı işlerin bir kısmı
nın bir doktor nezaretinde icrası zaruridir. Bi
naenaleyh (Âcil) kelimesinin çıkarılmasına ta
raftar değiliz. 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Efendim, 
Kızılay her sene gönüllü hastabakıcı kursları aç
maktadır ve buna birçok kadınlar iştirak etmek
tedirler. Bunlar hemşirelik yapamıyacaklar mı
dır? 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Hayır 
efendim. Bittabi yapamıyacaklardır. Hemşire 
okulundan mezun olup diploma almadıkça bu 
kanun hükümlerinden istifade edemiyeceklerdir. 
Onlar ancak gönüllü hastabakıcılık yapabilecek
lerdir. I 

REİS — Tadil teklifini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
A bendinin (Hemşireler müdavi tabip tara

fından emir ve tavsiye edilen tedavi ve bakım I 
tedbirlerini tatbikle vazifeli ve salahiyetlidirler) 

Şeklinde değiştirilmesini, 
B, bendindeki âcil haller kelimesinin kaldırıl

masını oya arzını rica ederim. 
Çoruh 

Ali Riza Sağlar 

RE IS — Tadil teklifini reyinize arz ediyo
rum: Dikkate alanlar... Almıyanlar... Teklif dik
kate alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hemşire okulundan mezun 
hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip memu
riyetten ayrılınca; mecburi hizmeti olmıyan 
hemşire okulu mezunları ise istedikleri vakit 
sanatlarını serbestçe yapabilirler. 

Serbest çalışacak hemşireler bütün vesika
larını bir dilekçeye bağlıyarak mahallin en bü
yük sağlık âmirine verir. Serbest çalışan hem
şire ev adresiyle çalışmak istediği yerde bir de
ğişiklik olduğu takdirde bir hafta içinde aynı 
makama haber vermeye mecburdur. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen
dim, redaksiyon bakımından iki noktaya temas j 
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edeceğim. Bir tanesi, 4 ncü satırdaki (ise) dir. 
Bunun, kanun metnine girmemesi lâzımgelen 
bir kelimedir. 

İkincisi, ikinci fıkrada (bütün vesikalarını 
bir dilekçeye bağlıyarak..) diyor. (Lüzumlu 
vesikalarını bir dilekçeye bağlıyarak..) dersek 
daha muvafık olur. Çünki lüzumlu olmıyan 
vesaik de olabilir, lüzumlu vesikaları bağlama
sı kâfidir, (ise) kelimesinin tayymı ve «bütün» 
kelimesinin «lüzumlu» ya tebdilini rica ediyo
rum, komisyon lütfen iltihak buyursun. 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Efen
dim, Daim Bey arkadaşımızın tekliflerine işti
rak ediyoruz, aynı zamanda ikinci fıkrada «er-
best çalışacak hemşireler, lüzumlu vesikalarını 
bir dilekçeye bağlıyarak mahallin en büyük 
sağlık âmirine verir, denilmektedir, buradaki 
(verir) kelimesinin cemi olarak verirler olma
sı lâzımdır, bu şekilde tashihini rica ederim. 

REİS — Maddeyi bu tashihlerle okutuyo
rum : 

MADDE 5. — Hemşire okulundan mezun 
hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip memu
riyetten ayrılınca; mecburi hizmeti olmıyan 
hemşire okulu mezunları istedikleri vakit sa
natlarını serbestçe yapabilirler. 

Serbest çalışacak hemşireler lüzumlu vesi
kalarını bir dilekçeye bağlıyarak mahallin en 
büyük sağlık âmirine verirler. Serbest çalışan 
hemşire ev adresiyle çalışmak istediği yerde 
bir değişiklik olduğu takdirde bir hafta içinde 
aynı makama haber vermeye mecburdur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri dâhilin
de hemşire okullarından mezun olup hemşire 
unvanını kazanmış bulunanlar hemşire olarak 
memuriyete alınırlar. 

Bu madde mucibince yapılacak tâyin ve ter
filerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı 
Kanun esasları cari olur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen? 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

ileride bir yanlışlığa mahal vermemek lâzımdır. 
Buraya, «3656 sayılı Kanunun esasları cari 
olur» diye mevcut bulunan hükme, Yüksek hem
şirelik unvanını kazananların fazla olarak oku
dukları senelerin de hesabedileceğini eklemeli-
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yiz. Veya, bunun o kayda dâhil olduğunun, ko- , 
misyon tarafından, zabta geçirilmek üzere, ifa- j 
de edilmesini rica ediyorum. 

REÎS — Daim Süalp. 
MEHMET DAlM SÜALP (Sürd) — Efen

dim burada «bu kanun hükümleri dâhilinde 
hemşire okullarından mezun olup..» deniHyor. 

Kanun hükümleri dâhilinde hemşire okul- i 
lanndan mezun olunmaz. Onun için «bu kanun 
hükümlerine göre hemşire okullarından mezun 
olup» diye tashih edilmesini teklif ediyorum, 
komisyon da buna iltihak ediyor. 

SÖZCÜ SEDAT BABI (Seyhan) — Daim 
Süalp arkadaşımızın teklifi yerindedir, «bu 
kanun hükümleri dâhilinde..» değil, «bu kanun 
hükümlerine göre..» diye tashihini biz de rica 
ediyorua. 

Muhit Tümerkan arkadaşımızın teklifine ge
lince; arkadaşımızın bu endişesine mahal yok
tur, çünkü 9 neu maddede Yüksek hemşirelik 
okulundan mezun olanlar hakkında hüküm var
dır. 

REİS — Tashih şekliyle maddeyi okuyoruz. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerine göre 
hemşire okullarından mezun olup hemşire un
vanını kazanmış bulunanlar hemşire olarak me
muriyete alınırlar. 

Bu madde mucibince yapılacak tâyin ve ter
filerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı 
Kanun esasları cari olur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşını 
tamamlamış olan kadınlar hemşire yardımcısı 
olabilirler, ilk tahsilden sonra hastanelerde altı 
aylık nazari kurs gördükten ve en az bir yıllık 
amelî ve nazari bilgi edinip staj görenler eh
liyetlerini İLir jüri huzurunda ispat ettikleri 
takdirde hemşire yardımcısı olurlar. 

Bu madde mucibince hemşire yardımcısı i 
olanlara 3656 sayılı Kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

REÎS — Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen

dim; affımzı rica ederim; bu kanun görüşülür
ken bendeniz komisyonda bulunmamıştım. Bu 
itibarla huzurunuzu sık sık işgal etmekteyim. 

Maddenin, sayifayi takibeden kısmında «al
tı aylık nazari kurs görükten» demiş ve bırak- | 
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mış. Bu «gördükten sonra» olacaktır. Gördük
ten sonra «ve» vardır. Bunun da kalkması ica-
beder. Yani; 

«Gördükten sonra en az bir yıllık amelî ve 
nazari bilgi edinmek için staj görenler ehliyet
lerini bir jüri huzurunda ispat ettikleri takdir
de hemşire yardımcısı olurlar.» şeklinde yazıl
ması lâzımdır. Buna komisyonun iltihak edece
ğini zannediyorum. Madde Bu şekilde tadil 
edilsin, 

REÎS — Komisyon. 
SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — İltihak 

ediyoruz. 
REÎS — Komisyon iltihak etmektedir. Mad

deyi o şekilde okuyoruz: 

MADDE 7. — İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşını 
tamamlamış olan kadınlar hemşire yardımcısı 
olabilirler. İlk tahsilden sonra hastanelerde 
altı aylık nazari kurs gördükten sonra en az 
bir senelik amelî ve nazari bilgi edinmek için 
staj görenler ehliyetlerini bir jüri huzurunda 
ispat ettikleri takdirde hemşire yardımcısı 
olurlar. 

Bu madde mucibince hemşire yardımcısı 
olanlara 36S6 sayılı Kanun hükümleri tatbik 
olunu». 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler...' Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Uzman hemşirelerin (öğret
men, okul idarecisi, bajjüıemşire, klinik, ameli
yathane, dispanser, lâboratuvar hemşireleriyle 
ziyaretçi hemşireler, sosyal hizmet hemşireleri) 
nasıl yetiştirilecekleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince hazırlanacak bir yönetmelikte gös
terilir. 

REÎS — Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim, 

(Uzman hemşirelerin) sözünden sonra parantez 
içinde (öğretmen, okul idarecisi, başhemşire, 
klinik, ameliyathane, dispanser, îâboratuvar 
hemşireleriyle ziyaretçi hemşireler, sosyal hiz
met hemşireleri) denmektedir. 

Ben öyle zannediyorum ki, buraya (ve saire) 
kaydını ilâve edecek olursak, günden güne ih-
tısaslanmakta olan bu şubede (ve saire) kelime
si ile yeni branşlarda çalışmak imkânı da hâ
sıl olacaktır. 

Bunun için bir takrir «takdim ediyorum, ka
bulünü rica ederim. 

— 423 — 
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SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Tezer 

hanımın hakkı vardır, hakikaten bir zühul mev
cuttur, nitekim (diyet) hemşirelerinin konul
ması da unutulmuştur. Bendeniz parantez içe
risindeki vazifelere ilâveten (... diyet hemşire
leri, sosyal yardım hemşireleri ve saire) keli
melerinin eklenerek tashihini istirham ediyorum. 

REİS — Ali Rıza Sağlar. 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — 'Sayın Ko

misyon 'Sözcüsünün söylediği gibi buraya (di
yet) 'kelimesinin (konulması çok yerindedir. 

Ayrıca bir takrir de sunuyorum. Burada 
(ayrıca uzman hemşire tâbirinde bir tedvin har 
*ası vardır, hunu uygun bulmamaktayım. 

Hemşire bizzat, hastasiyle, meslekî ve müş^ 
filk ihtimamiyle, sıkı temas halinde (bulunan 
fbir sağlık personelidir. Tedvinde buna riayet 
edilmemiştir. Burada 1 800 hemşire kadrosu 
tooyan Bütçe Encümeni 'bu fazla sayıyı kabul 
'etmekle şüphesiz ve muhakkak ki yüzlerce, mes-
lefee mensup ve vazifede kullanılacak hemşire
yi 'kasdetme'ktedir. Madde de aynen : 

(öğretmen, okul idarecisi, başhemşire, 
klinik, ameliyathane, dispanser, lâboratuvar 
hemşireleriyim ziyaretçi hemşireler, sosyal hiz
met hemşireleri) denmektedir. Halbuki evvelâ, 
meslekle en yakın alâkası olan hemşirenin 
hakkını vermek suretiyle başa alınması ve (di
yet) kelimesinin de konulması çak uygun ola
caktır. 

REİS — Tadil takrirlerini o'kuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim selbepler dolayısiyle 8 

nci maddeye «ve saire» kaydının ilâvesini rica 
ederim. 

Kars 
Tezer Taşkıran 

Yüksek; Reisliğe 
[Maddenin 
Uzman hemşireler (haşhemşire, klinik, lâbo

ratuvar, diyet, ameliyathane, dispanser hemşi-
releriyle ziyaretçi hemşireler, sosyal hizmet 
hemşireleri) tarzında tadilini oya arz ve rica 
ederim. 

Çoruh 
Ali Rıza Bağlar. 

REİS — Efendim; teklifleri tekrar okutup 
reyinize arz (edeceğim, 
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ı(Kars Mebusu Tezer Taşkıran'in takriri tek-

: rar okundu.) 
REÎS — Encümen; «ve saire» kelimesinin 

ilâvesine muvafakat etoıe'ktedir. Reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tek
lif nazarı dikkate alınmıştır. 

(Çoruh Mebusu Ali Rııza Sağlar'in takriri 
tekrar okundu.) 

RBÎS — Takriri dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Dikkate alınmamıştır. 

Efendim; maddeyi, dikkate alınan takrire 
göre ve Encümenin yaptığı ilâvelerle tekrar 
okutuyorum. 

MADDE 8. — Uzman hemşirelerin (öğret
men, okul idarecisi, başhemşire, klinik, ameli
yathane, dispanser, lâboratuvar hemşireleriyle 
ziyaretçi hemşireler, diyet hemşireleri, sosyal 
hizmet hemşireleri ve saire) nasıl yetiştirile
cekleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Lise veya hemşire okulu me
zunu olup da Türkiye'nin veya yabancı bir 
memleketin yüksek hemşirelik okullarında tah
sillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre, 
hemşire okulu öğretmeni, başhemşire ve idare
ci hemşire olurlar. 

Bunlar hizmete ilk girdiklerinde hemşire 
maaşiyle tâyin olunurlar. Hastaneye veya 
sağlık kurumu başhemşiresi olabilmek için bir 
terfi süresince çalışarak ehliyetini ispat et
miş olmaları şarttır. Hastane başhemşirelerine 
tâyinde yüksek hemşire okulu mezunlarının 
rüçhan hakları vardır. 

Bu maddeye göre yapılacak tâyin ve terfi
lerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı Ka
nun esasları cari olur. 

REÎS — Ali Rıza Sağlar,'buyurun. 
ALI RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Efendim, 

biz bu kanunla hemşireliği çok revaçlandırmak 
istiyoruz. Birinci bentteki şu kelimeleri dik
katinize arz ederim. «Lise veya hemşire okulu 
mezunu olup da Türkiye'nin veya yabancı bir 
memleketin yüksek hemşirelik okullarında tah
sillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre, 
hemşire okulu öğretmeni, baş hemşire ve idare-

I ci hemşire olurlar.» ve «Bu hemşireler hizmete 
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ilk girdiklerinde hemşire maaşiyle tâyin olu
nurlar.» 

Orta mektebi bitirip, hemşire okullarından 
da mezun olanlar için bu tâyin şekline bir di
yeceğimiz yoktur. Fakat yüksek hemşire okulu 
mezunlarının, hemşire okulu mezununa yapıla
cak muameleye tâbi olması ve onların maâşi ile 
tâyin edilmesi yerinde değildir efendim. Elbet
te hemşire okulunda, orta ve liseyi bitirdikten 
sonra, meslekî tahsiline devam edecek ve onu 
da'bitirecektir ki, o tahsilini bitirdikten sonra 
alacağı maaş hemşire okulunu bitirenlerin ala
cağı maaş derecesindedir. Binaenaleyh bu ka
tiyen doğru değildir. Komisyon bunun hakkın
da ne düşünmektedir? Lütfetsinler. 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Biraz ev

vel altıncı madde konuşulurken, 3656 sayılı 
Kanunun liseden sonra fazla tahsil yapan in
sanlar hakkında hususi bâzı hükümlerinden 
bahsetmiştim. îhtısas için fazla seneler harca
yan hemşirelerin maaşları o hükümlere kıyasen 
hesabedilir demek, lâzımdır. Burada 3656 sayı
lı Kanunun ıtekrar zikredilmesinin o mânaya 
geldiğini encümen tasrih etsin demiştim. En
cümen, bunu, 9 ncu maddenin ifade edeceğini 
söylemişti sanıyorum. Eğer kürsüden tasrih edi
lirse yeni.bir tavzih hükmü koymaya lüzum 
yoktur. Aksi halde O mânayı taşımıyor deni
lirse, hükmün mutlaka açıkça konulması lâ
zımdır. 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Bu 
maddede iki tashih rica edeceğiz. Birincisi, ikin
ci fıkrada «hastaneye» denmiş, bu, «hastane» 
olacak ve ikincisi de aynı fıkradaki «hastane 
hemşirelerine» tâbiri «hastane hemşirelikleri
ne» olarak düzeltilecektir. 

Muhit Tümerkan arkadaşımızın buyurduk
larına gelince; burada kasdedilen maaş değil
dir. Maaş bakımından hiçbir zararları olmıya-
caktır. Çünkü 3656 sayılı Kanunla tahsil dere
cesine tekabül eden maaşı alacaktır. Ancak bu. 
vazifeye tâyininde bir senelik staj mecburiyeti
ni ihtiva etmektedir. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Maaş hak
kını almak şartiyle mi? 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Tabiî 
maaş hakkım almak şartiyle. 

RElS — Maddeyi tashih şekliyle okuyoruz 
efendim. 
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ı MADDE 9. — Lise veya hemşire okulu me
zunu olup da Türkiye'nin veya yabancı bir 
memleketin yüksek hemşirelik okullarında tah
sillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre, 
hemşire okulu öğretmeni, başhemşire ve idare
ci hemşire olurlar. 

Bunlar hizmete ilk girdiklerinde hemşire ma
aşiyle tâyin olunurlar. Hastane veya sağlık ku
rumu başhemşiresi olabilmek için bir terfi sü
resince çalışarak ehliyetlerini ispat etmiş olma
ları şarttır. Hastane başhemşireliklerine t%inde 
yüksek hemşire okulu mezunlarının rüçhan hak
ları vardır. 

Bu maddeye göre yapılacak tâyin ve terfi
lerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı Ka
nun esasları cari olur. 

REtSj —.$9? istiyen var mı? 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, komisyon bundan bu mânanın çıktı
ğını ifade etmişse de ben şahsan bu mânayı çı
karamadım. «Bu hemşireler hizmete ilk girdik
lerinde hemşire maaşiyle tâyin o lunu r l a r a de
dikten sonra bundan hiçbir zaman bu mâna 
çıkmaz. Mademki, bu mâna çıkmasını istiyoruz 
o halde bu. hemşireler hizmete ilk girdikleri 
maaşla tâyin olunur, şeklinde değişiklik yapı
lırsa belki bu mâna çıkabilir. 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Efen
dim, hemşire maaşı 20 liradan 60 liraya kadar 
değişiyor. Tâyin edileceklere' mutlaka 20 lira 
verileceğini tazammun etmiyor. Mademki te
şevvüşü ezhanı mucip olacağından endişe edil
mektedir, o halde (Maaşiyle) tâbirini kaldıra
rak (Bu hizmete ilk girdiklerinde hemşire ola
rak tâyin olunurlar) diyelim, maksat hâsıl olur. 

REÎS — Maddenin tamamını bu tashihlerle 
birlikte tekrar okuyoruz. 

MADDE 9. — Lise veya hemşire okulu me
zunu olup da Türkiye'nin veya yabancı bir 
memleketin yüksek hemşirelik okullarında tah
sillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre, 
hemşire okulu öğretmeni, başhemşire ve idare
ci hemşire olurlar. 

Bunlar hizmete ilk girdiklerinde hemşire 
olarak tâyin olunurlar. Hastane, veya sağlık 
kurumu başhemşiresi olabilmek için bir terfi 
süresince çalışarak ehliyetlerini ispat etmiş ol
maları şarttır. Hastane başhemşirelerine tâyin-
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de yüksek hemşire okulu mezunlarının rüçhan 
hakları vardır. 

Bu maddeye göre yapılacak tâyin ve terfi
lerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı Ka
nun esasları cari olur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Resmî ve özel sağlık kurum
larında çalışan hemşireler haftada bir buçuk 
gün ve senede bir ay izinlidirler. Nöbetçi olmı-
yan hemşirelere hastane hizmetlerine halel gel
memek şartiyle mesai saatleri dışında baştabip 
tarafından ayrıca gece izni verilir. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim, 
memleketlimizde hemşire »ayısı bugünkü mev-
cudut üstünde olmuş olsaydı, bu maddenin 
'büsbütün başka türlü olmasını elbette arzu 
ederdik, inşaailaih bu memleket onu da göre
cektir ve 8 saat mesai üzerinden mesai tesbit 
edilecektir. 

Ancak sadece memleketin bugünkü reali
tesi, mevcut hastanelerimizin durumu, hemşi
relerin sayısının azlığı bu maddenin olduğu 
gibi kabulünden başka bir imkân olmadığı ne
ticesine insanı götürüyor. 

Yalnız burada küçük bir kaydın ilâvesi için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. İkinci cüm
lede deniyor ki, «Nöbetçi olmıyan hemşirelere 
hastane hizmetlerine halel gelmemek şartiyle 
mesai saatleri dışında baştabip tarafından ay
rıca gece izni verilir.» 

Buraya, (başhemşirenin teklifi üzerine) 
kaydının ilâvesini zaruri görüyorum. 

Başhemşire normal olarak onların reisidir, 
onun için bunun teklifte yer alması zannediyo
rum ki, hemşireler arasında hem ahengi, tesa-
nüdü temin eder ve hem de başhemşirenin oto
ritesini koruma bakımından gpjk faydalı rol 
oynar. Onun içdn bu kaydın kabul edilmesini 
rica ederim. 

REİS — Avni Tan. 
AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Sayın ar

kadaşlarım, mademki hemşire meslekini rağ
bet görecek şekle sokmak istiyoruz, aynı za
manda evlilik ve aile muhitini de muhafaza et
mesini arzuluyoruz ve hemşireleri de meslek
lerine bağlamak istiyoruz, o halde bu izin 
keyfiyetini baştabip ve başhemşirenin takdiri
ne bırakılmadan haftada üç gece izinld bırakıl-
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ması keyfiyetini müeyyide olarak tedvin ede
lim. Bu şayet dikkat edilir ve biraz düşünü
lürse çok daha doğru bir hareket olur. Bun
lar için bilhassa başhemşirenin muvafakatini 
istemek bendenize© katiyen doğru değildir. 
Bendeniz uzun boylu hastanelerde çalıştım, 
başhemşireler her zaman bunlara muvafakat 
etmezler. Zira kadınlar birbirini çekemezler, 
aralarında öteberi, kavga gürültü çıkar, dedi
kodu olur. O vakit, hayır sen izinli gidemezsin 
der ve oda evine gitmekten mahrum kalır, evin
de de çoluk çoruğu bekler durur. Onun için 
bendeniz de bir önerge takdim ediyorum, bu
na göre hareket edilmesi için, kabul etmenizi 
rica ediyorum. 

REİS — Muhit Tümerkan. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım, hemşire bir Devlet veya tesis memuru
dur ve vazife başındadır. Nöbetçi olmadığı za
manda mesai saati dışında tamamen serbesttir. 
Hastane hizmetleri de başka memuriyetlerde 

I olduğu gibi fevkalâde haller arz edebilir, bu 
gibi fevkalâde haller hakkında Memurlar Ka
nununda hükümler vardır. Onun için bu hal
ler dışında nöbetçi olmıyan hemşirelerin evle
rine, çoluk çocuğunun başına gitmesinde bir 
mahzur yoktur. Kanaatimce, nöbetçi olmıyan 
hemşirelerin izni mevzuunda, hastane hizmet
lerine halel gelmemesine dair kaydın da kal
dırılması lâzımdır. Bu, gece izni değil, doğru
dan doğruya mesai saati dışındaki izindir, ve 
hemşirenin hakkıdır. Bayram olur, tatil olur, 
bunlar dışında meselâ Cumartesi öğleden son
ra tatil olabilir. O halde îgece tâbirinin de bu
rada yeri yoktur. Sadece, «nöbetçi olmıyan 
hemşirelere baştabip tarafından izin verilir» 
demek lâzımdır. «İzinlerde başhemşirenin muva
fakatinin alınması», kanuna girmesi gereken 
bir husus değildir. Tatbikatta, başhemşirenin 
mütalâası alınmaktadır. Ancak, mesuliyet ve 
son söz baştabip ve müdüründür. Başhemşire
nin muvafakatinin alınmasının kanuna konma
sında bir zaruret olmadığına kaniim; hattâ 
böyle bir hükmün mahzur doğuracağına kani
im. 

REİS — Ali Rıza Sağlar. 
ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Efendim; 

maddenin metnindeki bir buçuk gün tâbiri de
vamlı olarak anlaşılmaktadır. Cumartesi günü 

I öğleden sonra tatil yapacak ta Pazartesi günü 
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sabahına kadar. Bugünkü hastanelerde çalışan 
hemşirelerin mesaisine göre bu bir buçuk gün 
hakikaten insafsızlık oluyor. Onun için mute
dil bir formül olarak (bir gün veya iki gün) 
demek daha doğru olur. Bir defa devamlı ola
rak konulacak olursa haftanın altıncı günün
de başka şubelerde, meselâ koğuş hemşireleri, 
dâhiliye ve ameliyathane hemşireleri bu nöbet
lerden çok yorgun ve bitkin bir vaziyette ka
lıyorlar. Nihayet bu hemşireler hastaların her 
türlü canhıraş ıstıraplarını paylaşıyorlar. Bir
çok hastaların haletinezi halindeki iniltilerini 
paylaşıyor ve ıstıraplarına iştirak ediyorlar. 
Hattâ ölen hastaların çenelerini bağlamak su
retiyle onların moralleri, demoralize oluyor. 
Bunlar bugün almış oldukları kültürle bir lise 
mezunu seviyesindeki memleket evlâdıdır. Ver
diğim önerge ile, bunlara haftada iki gün izin 
verilmesi hurusunu teklif ediyorum. Fakat iki 
gün birbirini takibeder vaziyette değil, haftada 
ayrı ayrı birer gün olmak üzere., önergemin 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Hüsnü Türkand. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanunun onuncu maddesi 
çok mühimdir. Bizde hemşireliğin şimdiye ka
dar revaç bulmamasının bellibaşlı sebeplerin
den birisi de onlara Ikarşı takibedilen kuşla di
siplini olmuştur. Bu kanunda 'hemşireleri ter
fihe götürecek bâzı hükümler vardır, fakat I 
bendeniz müeyyidelerin biraz daha gevşetilme
sini muvafılk göırmekteyim. 

Bâzı hastanelerimiz vardır ki hemşire ade
di fazladır. Bu gibi hastanelerde, nöbet gün
leri hariç, hemşireye evine 'gitmesi işin izin ve
rilmelidir. Bâzı hastanelerimizde hiç hemşire 
yoktur veya bir tanedir, bu gibi hastanelerde 
de başhekimin müsaadesi altında hemşire evine 
gitmelidir. Ameliyatlı bir hastayı doktorla be
raber takibetmekle hemşire de vazifelidir. Son
ra burada hemşirelere yılda bir aylık izin ve
rilmesi derpiş edilmiştir ki bu da yerinde olan 
bir hükümdür ve bundan da zannediyorum ki is^ 
tifade edeceklerdir. Yalnız bâzan kanunlarrmrz 
bâzı mevzuatı vaiz'eder, fakat tatbikat bakrmın-
dan işlemez. En ziyade bunu bir temenni ola
rak söylemek istiyorum ki, muhakkak hemşi-
ıTietere senede bir defa bu bir aylık izinleri ve^ 
rilsin. Efendim iş fazladır, hemşire gidemez, 
denildiği takdirde bu hüküm işlemez. Bu bir J 
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I aylık izin hükmü infaz edilmeli ve işlemelidir. 
| Mâruzâtım bundan ibarettir. 
I 'REİS — Burlhanettin Onat. 
\ BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar, bir arkadaşım hemşire de bir Devlet 
memurudur, binaenaleyh nöbetçi olmadığı za
manlar, vazifesi bittiği vakit evine gider, 'gide
bilir buyurdular., Bu mülâhaza bu kanunun neh
rinden evvel cari bulunan kanunun icrayı hük
mettiği zamanlara, râci idi. O zaman bir hem
şire bir ortaokul, bir lis'e mezunu bir memur
du, maaşta, salâhiyette, avantajlarda bu kayda 
tâbiydi. Biz, yeni kabili edeceğimiz kanunla 
hemşireleri eski seviyelerinden daha yukarı 
seviyeye çıkarıyoruz. Onlara bir lise mezunu
nun sahip olduğu hakların daha üstünde avan
tajlar, haklar sağlıyoruz. Binaenaleyh onlar
dan da biraz dana fedakârlık beklememiz doğ
ru olur kanaatindeyim. 

Hemşirelik meslekini teşvik ve tergip için 
gereken bütün fedakârlıkların yapılmasında 
Meclisi Âli müttefiktir. Kendilerine 80 liraya 
kadar maaş almalarını ıtemin ediyoruz. Bunu, 
bu menfaatleri, icabederse iki misline, dört 
misline çıkartalım, razıyım. Fakat hemşirelik 
meslekini teşvik için kötü bir hiyerarşi yarat-
mıyalım. Buna asla taraftar değilim. Onun 
için kanun iyidir. Tezer Taşkıran ankadaşumm 
teklifi çok muhik, çok yerindedir. Başhemşi
renin teklifi şartiyle nöbetçi olmadıkları zaman 
baştabibin izni ile çıkmaları müsaadesi kâfidir. 
Üsttarafma bakmayın arkadaşlar. 

REİS — Muhit Tümerlkan buyurun. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Dr. Bur-

hanettin Onat arkadaşımızın nasıl bu şekilde bir 
mütalâa ileri sürdüğüne hayret ettiğimi ifade 
etmek için karşınıza çıkmış bulunuyorum. Biz 
hemşirelere bu avantajları, lâyık olmadıkları 
için, kendilerime sadece bir lütuf ve atıfet gös
termek için mi veriyoruz? 

Memleketimizde hastanelerimizde, hemşire
lerimiz azdır. Bu mesleke rağbeti artırmak 
için avantajlar düşünmüyoruz. Meslek tnhsili 
olmıyan memurlarda olduğu gibi kadroları 15, 
20, 25 diye almıyoruz. Güya biraz farklı kadro
lar veriyoruz. Disiplin sanılacak daha birçok 
kayıtlar koyabiliriz ama onunla iş yürümüyor, 
yine hemşire bulamıyoruz. Türkiye'nin on beş 
yirmi bin hemşireye ihtiyacı varken 700 hemşire 
ile iktifa etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

— 437 -



t : 44 17.2 
Hangi hakkı verirsek verelim, vereceğimiz hak
lardan her biri bize meselâ bize yüzer tane hem- j 
şire kazandırsa şükretmeliyiz. Bu avantajları 
bir lütuf yapmak için vermediğimizi, hak olarak 
tanıdığımızı onları cezbetmek için verdiğimizi 
kendileri de pekâlâ bilirler ki, yabancı memle
ketlerde onlara gösterilen itibarı ve kıymet bu
gün dahi verdiğimiz bâzı haklarla kabili kıyas 
değildir. Oralarda hattâ hemşirelerin çoluğuna 
çocuğuna bakıcılar temin ederler, ve geceleri 
de çoluğunun çocuğunun yanında yatmalarını 
temin için müsaadeyi tabiî addederder. Akşam 
eve gidemezsin demek akıllarına gelmez. De
min Tezer Taşkıran Hanımın söylediği gibi, 
sekiz saatten fazla mesai de yaptıramazlar. Ma
demki biz bu kadar imkân bulamıyoruz, ilerde 
onu da bulacağımızı umalım ve lüzumlu ise fazla 
rağbet edecek genç kızlarımızı tatmin edebilmek 
için kendilerine verebileceğimiz bütün avantaj
ları esirgemiyelim. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşlar, ben mi ifade etmeyi bilemedim, Tü-
merkan arkadaşım mı anlamadılar? Ben yaptı
ğımız avantajlara, temin ettiğimiz menfaatlere 
hemşireler lâyik değildir demedim. Böyle bir 
şey söylemedim. Bilâkis ilk konuşmamı yaptı
ğım zaman iki kadın tipi gösterdim. Birincisi 
şu, şu vasıftadır, şu parayı alır, hemşireler ise 
şu vasıftadır ve ellerine ancak 141 lira geçer 
dedim. Biz İhamlara 500 değil, 1 000 lira versek 
azdır. Fakat demin de arz ettiğim gibi, menfa
atlerini sağlarken ve mesleke teşvik ederken 
disiplinden ayrılmıyalım, dedim. 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Sayın 
Tezer Taşkıran'm teklifine biz de iltihak et
mekteyiz. Yeni hemşireye nöbetçi olmadığı za
manlarda, başhemşirenin muvafakatiyle, serta-
bip tarafından izin verilmesine komisyon olarak 
Ibiz de muvafakat ediyoruz. Ve bunun hemşire
liği onore ettiğine kaniiz. Yarın bütün hemşi
relerin başhemşire olmak imkânına sahip bulu
nacaklarına ve bu mevkiin, muhterem olduğuna 
göre, hemşireye izin verirken onun da muvafa
katinin alınmasının, meslek bakımından fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. 

Arkadaşları bu kanun, hemşirelik sahasına 
üç yeni esas girmektedir. Evvelâ 40 liraya ka
dar maaş alabilen hemşireye 60 liraya kadar 
maaş almak imkânını vermektedir. Bugünkü 
talimatnameye göre haftada ancak 24 saat izin-
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li çıkmak imkânına sahip bulunan hemşireler 
bir ıhuçuk günlük izinleri haricinde nöbetçi ol
madıkları takdirde başhemşirelerin ve başta
biplerin muvafakati altında yine evlerine çık
mak imkânına sahip olacaklardır. 

Avni Tan arkadaşımızın haftada 3 gün mec
buri izin verilmesi hakkındaki takriri kabul 
edildiği takdirde, bugün adedi pek az olan hem
şire mevcudu karşısında vekâlet cidden müş
kül vaziyete düşecektir. Bu itibarla komisyon 
olarak Tezer Taşkıran'm teklifini kabul et
mekle beraber, Avni Tan'm teklifinin reddini 
rica ederiz. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Başhekimler has
tanenin idaresinden mesul insanlar olddğuna gö
re, hemşirelere izin vermek mevzuunda başhem
şire ile aralarında bir ihtilâf hâsıl olursa ne ola
caktır? 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Arz 
ettiğim gibi, hemşireyi onore etmek bakımından 
lüzumludur. Hemşirelerin durumunu başhekim
den ziyade başhemşireler daha iyi bilir. Bir ihti
lâf vukuunda vekâletin merci olacağı tabiîdir. 

BAHA AKŞIT (Denizli) — Hastanelerin 
idaresinden doğrudan doğruya başhekimler mesul 
olduğuna göre bu, onunla kabili telif olur mu 
olmaz mı? Son söz kimindir. 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Son söz 
| başhekimindir. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaşla
rım, hastaneler talimatnamelerine, nizamnamele
rine göre hemşireler hakkında yapılan tatbikat, 
daima başhemşirenin de fikri almmak suretiyle 
yapılır. Kanunda sarih olarak, «başhemşirenin 
muvafakati lâzımdır» denirse, hizmette büyük 
aksamalar olur ve kanunun bu sarih hükmü kar
şısında baştabiple başhemşire hizmetlerinde ça
tışmalar doğar. Onun için, Meclisteki, havayı 
baştabiplerimiz de memnuniyetle telâkki ede
ceklerdir, başhemşirenin mütalâasını da alacak
lardır. Kanunda, «başhemşirenin müsaadesiyle..» 
gibi bir hüküm tasrih etmiyelim. Tekrar edeyim: 
başhemşirelere danışılmasına taraftarım. Fakat, 
bu idari bir iştir. Kanunla mecburiyet haline 
konulması zararlı olur. 

REİS — Avni Tan. 

AVNÎ TAN (Afyon) ~ Efendim; benim tek
lifim; kanun harici veya hastanenin disiplinini 

I bozacak mahiyette değildir, yanlış anlaşılmasın. 
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Çünkü, kanunda, 10 ncu maddenin ikinci fıkra
sında şöyle denilmektedir: «Nöbetçi olmıyan hem
şirelere hastane hizmetlerine halel gelmemek şar-
tiyle mesai saatleri dışında baştabip tarafından 
ayrıca gece izni verilir». 

Bendeniz, en son fıkra olarak şu cümlenin 
ilâvesini teklif ediyorum: «Evli olan hemşirelere 
haftada üç gece izin verilir». Bu, ne disiplini bo
zar ve ne de intizamı. Yalnız evli hemşirelere 
haftada üç gece çıkmak hakkı kanunen verilmiş 
olur, zaten bunlar baştabibin izni olmadıkça çı
kamıyorlar. Teklifimi mâkul bulmaktayım, bu 
suretle kabulünü istirham ediyorum. 

REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, komisyonun da ifade ettiğine göre, ma
demki son söz başhekimin olacaktır, eğer kanu
na (Başhemşirenin muvafakati) sözünü derce-
decek olursak bundan çıkacak mâna şu olacak
tır ki; başhemşire muvafakat etmediği takdirde 
başhekim hemşirelere izin veremez. Bu mâna 
çıkar. 

Bu itibarla, zaten tatbikatta daima başhe
kim başhemşirenin muvafakatini almaktadır. 
Onun için kanunun esas metnindeki şekli kabul 
edilirse burada hiçbir mahzur kalmaz. Eğer bir 
arkadaşımızın burada vermiş olduğu takrir ka
bul edilecek olursa o vakit tatbikatta iyi neti
celer vermez, hastanelerde otorite kalmaz. Bu 
itibarla bendeniz de bu takririn kabul edilme 
meşini rica ediyorum. 

REÎS — Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim, 

bendeniz başhemşirenin muvafakati değil, baş
hemşirenin teklifi kaydını arz etmiştim. Niçin 
arz ettiğimi de daha evvel kısaca beyan etmiş
tim. Bu kanun Türk kızlivm: hemşireliğe teşvik 
kanunudur. Şimdi bir hemşire izin aldığı za
man başhemşirenin de bir teklifi olursa; bu 
hemşirenin ayrılmasında mahzur yoktur, has
tane işlerini haleldar etmiyecektir, derse ne 
olur? Ben bunda bir zarar görmüyorum. Aksine 
olarak hemşireler arasında, hastanede mutla
ka bulunması lâzımgelen ahengin bir şartı sa
yarım. Elbette ki, son söz başhekimin olacaktır. 
Bir hastanenin hemşire hizmetinin umumi ser
visinden mesul olan bîr başhemşire muvafakat 
etmediği takdirde hemşire sertabiple anlaşıp gi
derse o hastanenin hemşirelik işleri yünir mü? 
Hemşireler arasında ahenk ve tesanüdü koru-
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maya ihtiyaç yok mu? Bir müessesenin disipli
ni de bu demektir. Ben işte bu düşüncelerle bu 
teklifi yapmış bulunuyorum. Zira izin verecek 
başhemşire değildir. 

Bir muhterem arkadaşım dedi ki, araların
da bu yüzden geçimsizlik olur. Bu yalnız kadın
larda değil, erkeklerde de olur. Mühim olan, hu
sus, başhemşire ve diğer hemşirelerin hastane
lerde gönül ferahlığı ve bir ahenk içinde çalış
malarıdır. 

Arkadaşımız Sayın Sedat Barı bu kanun için 
bir nevi hemşireleri onore eden bir kanundur. 
buyurdular. Bu bakımdan da başhemşireye böy
le bu salâhiyet vermenin mânevi değeri büyük
tür. Onun için bu salâhiyeti onlardan almıya-
lım, teklifimin kabulünü istirham ederim. 

FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, onuncu maddede nazarı dikkati cel
beden bir kelime vardır, ben onun üzerinde 
durmak için huzurunuza geldim. 

Birinci cümlede hemşireler muayyen günler
de kanunen izinlidir deniyor, ikinci cümlece ise 
bunun dışında mesai saatleri haricinde ve nö
betçi olmadıkları zaman baştabip tarafından 
ayrıca gece izni verilir diyor. Mademki, başta
bip verecektir, verilebilir demek lâzımdır. 

Bunun bu şekilde tashihini komisyondan ri
ca ediyorum. (Verir) şeklinde kalırsa bu, ka
nuni izin olur. 

SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Efendim 
«verilebilir» kaydı pek yerinde değildir. Bir 
âmir hüküm konması, daha muvafıktır. 

Gece iznine gelince, nöbetçi olmıyan hemşi
relere gece izni verilir, baştabip imkân buldu
ğu takdirde ve hastane işi haleldar olmamak şar-
tiyle verir. 

Şunu da arz edeyim ki, bu, kanundan ziya
de bir talimatname mevzuudur. Bununla vekâ
let de bir kayıt altına alınmaktadır. Esasen ve
kâlet de bu hususta bir talimatname hazırlıya* 
çaktır. 

Mamafih heyeti muhteremeniz bilir; «veri
lebilir» şeklinde de tashihi mümkündür. 

RElS — Tadil tekliflerini okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ederim. 
Kars Mebusu 
Esat Oktay 
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Madde 10. — Resmî ve hususi hastaneler

de çalışan hemşireler diğer memurlar gibi gün
de 8 saat çalışırlar ve yılda bir ay izinlidirler. 
Nöbetçi oldukları gecenin ertesi günü mezun 
sayılırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 10 

ncu maddeye «Başhemşirenin teklifi üzerine» 
kaydının ilâvesini rica ederim. 

Kars 
Tezer Taşkıran 

Yüksek Reisliğe 
İkinci satırdaki (Haftada bir buçuk gün) 

yerine haftada ayrı günlerde birer gün olarak 
(iki gün) şeklinde tadilim arz ve rica ederim. 

Çoruh 
Ali Rıza Sağlar 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle ta

sarının 10 cnu maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesi hususunu arz ve teklif eylerim. 

Afyon Mebusu 
Avni Tan 

Evli hemşireler, haftada en az üç gece izinli 
çıkabilirler. 

Yüksek Reisliğe 
10 ncu maddenin son kelimesinin, (verilebilir) 

olarak tadilini teklif ederim. 
Konya Mebusu 
Fahri Ağaoğlu 

TEVFÎK ÎLERİ (Samsun) — Efendim; özür 
dilerim, mevzu çok uzadı. Tezer Taşkıran arka
daşımızın, hemşirelere izin vermek mevzuunda, 
başhemşirenin teklif etmesi prensibini kabul et
mekteyim. Teklif çok doğrudur. Çünkü başhem
şire, hemşirelerin anasıdır, ablasıdır, bütün ni
zamı onlar tesis ederler. Hiçbir zaman doktor
lar başhemşire kadar hastanede kalmazlar. Has
taların, hemşirenin durumunu .başhemşire bilir. 
Garazkârlık yapması ihtimalini ileri sürdüler. 
Böyle insanların başhemşire olmaması icabeder. 
Bu itibarla başhemşirenin haberi olmadan serta-
bibin hemşirelere izin vermesi, hem başhemşi
renin otoritesini, hem hastanenin nizamını bo
zar. 

Tezer Taşkıran arkadaşımın teklifi, hasta-
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nenin nizamı düşünülerek ileri sürülmüş olması 
bakımından çok yerindedir, kabulünü rica ede
rim. 

Diğer taraftan hemşire az diyoruz, Avni 
Tan arkadaşımız ise evli hemşirelere haftada 
üç gece izin verilmesini, Esat, Oktay arkadaşı
mız, hemşirelerin günde sekiz saat çalışmaları
nı ileri süren teklifler yaptılar. Günde sekiz sa
at çalışmak hemşire için iyi bir şeydir. Fakat 
hastanelerimizin işlerinin görülmesi ile hasta
larımızın bakımları bu şartlar içinde imkânsız 
bir hale girer. Bu kanun hemşireleri onore 
eden ,tatmin eden bir kanundur. Hastayı ve 
hastaneyi hemşiresiz bırakmıyalım. Diğer ar
kadaşlarımızın tekliflerinin kabul edilmemesi
ni bilhassa rica ederim. 

REİS — Ali Şükrü Şavlı, buyurun. 
ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar

kadaşlarım, yüze yüze bu işin sonuna geldik, 
işi karıştırmıyalım. Bir hastanenin başhekimi, 
hastanenin en mesul insanı olarak başta gelir 
ve bütün mesuliyet ona aittir. Binaenaleyh bir 
hastanenin başhekimi varken başhemşireye bir 
salâhiyet verilemez, çünkü ilerde vukubulacak 
mesuliyet başhekime racidir. O halde bunun 
doğrudan doğruya başhekimin mesuliyeti al
tında olması gerekir. Binaenaleyh bu maddeyi 
kaldıralım. (Doğru, doğru sesleri). 

REİS — Tadil tekliflerini tekrar, teker, te
ker okutup oyunuza sunacağım. 

(Kars Mebusu Esat Oktay'ın teklifi tekrar 
okundu.) 

REİS — Tadil teklifini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

(Çoruh Mebusu Ali Rıza Sağlar'm tadil 
teklifi tekrar okundu.) 

REÎS — Tadil teklifini reyinize arz edi
yorum.^ Kabul edenler... Etmiyenler... Tadil 
teklifi reddedilmiştir. 

(Kars Mebusu Tezer Taşkıran'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Teklifi nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar,.. Teklif nazarı itibara alınmamıştır. 

(Avni Tan'm takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Teklifi dikkate alanlar... Almı

yanlar... Teklif reddedilmiştir. 
(Konya Mebusu Fahri Ağaoğlu 'nun takriri 

tekrar okundu.) 
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REİS — Teklifi nazarı dikkate alanlar... 

Almıyanlar... Teklif nazara alınmıştır. 
Komisyon iltihak ediyor mu? 
SÖZCÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Bir di

yeceğimiz yoktur. 
REİS — Maddeyi bu tashihle reyinize arz 

ediyorum... Kabul... 
BÜTÇE E. REÎSÎ İZZET AKÇAL (Rize) 

— Bu ehemmiyetli bir husustur. Komisyon ar
kadaşlarının muvafakati alınmaksızın «kabul 
ediyoruz» yolunda bir beyanda bulunanlayız. 
İçtüzük de buna mânidir. 

RBlS — Efendim, Tüzük fiflhal kaydiyledir. 
Ben İzzet AJkıçai arkadaşıma hitaJbetmedim. Ko
misyon sözcüsü sıf atiyle Sedat Barı'ya hitabet
tim. İltihak ettiklerini işaret ettiler. Bütçe 
Komisyonu metnini müzakere ettiğimiz için 
Bütçe Komisyonu Reisi sıfatiyle izzet Akçal 
arkadaşımız filhal iltihak etmediklerine göre 
hu maddeyi dikkate alınan takrir ile birlikte 
komisyona veriyoruz. 

MADDE 11. — 3 ncü madde hükümlerine 
riayet emiyen, dördüncü maddede yazık vazife 
ve salâhiyet hudutlarını tecavüz eden ve beşin
ci maddenin ikinci bendi hükmünü yerine ge
tirmeksizin serbest çalışan hemşirelerden 50 li
radan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Mecburi hizmet mükellefi
yetine tâlbi olarak yetiştirilecek hemşireler hak
kında 29T9 sayılı Kanun hükümleri tatbik edi
lir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 1219 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesiyle 3017 sayılı Kanunun 42158 sayılı Ka
nunla değiştirilen öl nei maddesi hükümleri 
kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 14. — 4862 sayılı Kanun ile bu ka
nunun eklerine bağlı kadro aefcvellerindeki baş
hemşire, hemşire, ziyaretçi başhemşire, ziya
retçi hemşire ve eihe kadroları kaldırılmış ve 
onların yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel eklenmiştir. Ekli (1) sayılı cetveldeki kad-
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rolar, doğum evleri, nisaiye klinikleri ve sağlık 
merkezlerine tâyin olunacak ebeler hakkında 
da tatbik olunur. 

Ekli (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1954 
malî yılında kullanılamaz. 

REİS — Madde haklkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşrinden 
evvel hastabakııcılık yapmakta olanlardan ye
dinci maddeye ,göre hemşire yardımcılığına ta
lip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini ispat 
ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olabi
lirler. 

RElıS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. , 

Efendim, lâyihanın birinci ve onuncu mad
deleri komisyona verildiği için son iki maddeyi 
okumuyoruz. 

2. — Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve Rize 
Mebusu İzzet AkçaVın, Erzurumlu Karafatma-' 
ya vatani hizmet t&rtibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/605) [1] 

Yüksek ReisHiğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 30 numarada bulunan (Er
zurumlu Karafatma'ya vatani hizmet tertibin-

I den aylık bağlanması hakkındaki kanun lâyi
hasının) diğer işlere takdimen /görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Rize Melbusu 
İzzet Akçal 

REİS — (Komisyon reisi olarak teklif edi
yorlar. 

Takdimen (görüşülmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'Tümü üzerinde söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri) 

Maddelere ıgeçilmesini kalbul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 136 sayısı, basmayazı zaptın sonundadır. 



t : 44 İ7.2 
ÜSrzurumİu Karafatma'ya vatani hizmet terti

binden aylak bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Erzurumlu Karafatma'ya 
ıhayatta 'bulunduğu müddetçe vatani hizmet 
tertibinden ayda (170) lira aylık bağlanmıştır. 

BEİS — iSöz istiyen yok. Reyinize arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir» 

MADDE 2. — (Bu kanun nelşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — (Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
•bul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü kalbul edenler... Etmiyen
ler... KaJbul edilmiş, kanunlaşmıştır. 

3. — Ankara mebusları Hamdı Bulgurlu ve 
Fuad Seyhun'un Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 3 ncü ve 30 ncu mad
delerinde değişiklik yapılması ve Kastamonu 
Mebusu Hayri Tosunoğlu'nun Makine v.e Kim
ya Endüstrisi Kurumu Kanununun geçici 3 ncü 
maddesinin (b) fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/478, 496) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

meyanmda bulunan Arikara Milletvekillerin
den Hamdi Bulgurlu, Fuad Seyhun ve Kasta
monu Meibusu Hayri Tosunoğlu'nun; Türkiye 
Cumhuriyeti Emeıkli Sandığı Kanununun geçici 
üçüncü maddesinde değişiklik yapılması, Maki
ne Kimya Endüstrisi Kanununun üçüncü mad
desinin (B) fıkrasının kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifinin diğer işlere talkdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine (müsaade buyurul-
masını Komisyonumuzun kararı olarak arz ey
lerim. 

Bütçe Komisyonu! Reisi 
Rize Meibusu 
îzzet Akça1! 

REİS — Takdiimen görüşülmesini reyinize 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etimiyenİer... 
Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklifi de var
dır; reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun geçici 3 
ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

3575 sayılı Kanunun 7, 8, 9, 10 ve 111 nci 
maddelerinde ve 5591 sayılı Kanunun geçici 3 
ncü maddesinin «fo» fıkrasında zikredilen su
baylar, askerî memurlar, aylıklı veya ücretli me
mur ve müstahdaımler, 5434 sayılı Kanunla 
kaldırılan 3575 sayılı Kanunun şümulü hari
cinde bırakılmışlardır. Bunların Sandığa ver
dikleri aidat kendilerine iade edilerek Sandıkla 
ilgileri kesilir. 

FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Bir sual.. 
Kaldırılan kanun nedir? izah etsin, komisyon 
Başkanı... istisna edilmiştir deniyor.. Neler is
tisna edilmiştir? 

RE ÎS — Söz istemiyorsunuz, sual soruyorsu
nuz değil mi? 

FAHRt AĞAOĞLU (Konya) — Evet. 
BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl İZZET AKÇAL 

(Rize) — Efendim, iki taraflı para kesiliyor, 
onun için bunun yalnız bir taraftan kesilmesini 
temin maksadiyle teklif edilmiş bulunmaktadır 
ve kesilen paraları, aidatları la iade edilecek
tir kendilerine. 

FAHRt AĞAOĞLU (Konya) — Nasıl iki 
taraflı kesiliyordu? 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Hem Emekli 
Sandığınca ve hem de Kurum Sandığınca aidat 
kesilmekteydi, biz bunların birisini kaldırıyo
ruz ve kabul edildiği takdirde birikmiş olan pa
ralarını da iade edeceğiz. (Doğru, doğru ses
leri. 

REtS — Madde hakkında başka söz isti
yen yoktur, kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 3 say üt basmayazı mpU% sonundadtr. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın -tamamını reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ile 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve üç ar
kadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin, Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve Hamdi Orhon'un, Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifl&ri ve Dahiliye Encü
meni mazbatası ile Trabzon Mebusu Hamdı Or-
hon ve iki arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi 
Kanununa ek, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 
Milletvekilleri Seçimi Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/763, 2/278, 422, 602, 611) 
[1]. 

ADLÎYE VEKÎLİ OSMAN ŞEVKÎ ÇİÇEK-
DAĞ (Ankara) — Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 

[1] 143 sayık basmayazı zaptın sonundadır. 
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ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-

DAG (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Mil
letvekilleri Seçimi Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihası teşkil buyurdu
ğunuz Muvakkat Encümende müzakere ve intaç 
edilmiştir. 

îşin mahiyeti ve müstaceliyeti nazarı itibara 
alınarak bu kanun lâyihasının gündeme alınma
sını ve diğer işlere takdimen ve müstacel en mü
zakere edilmesini rica ve teklif ediyorum. 

REÎS — Buna dair bir de takrir vardır oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gelen kâğıtların mazbatalar kısmında bulu

nan (Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasının) ruznameye alınarak diğer işlere tak
dimen müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adliye Vekili 
Osman Şevki Çiçekdağ 

REÎS — Bu lâyihanın gündeme alınmasını 
reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etrnyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın diğer işlere takdimen görüşülmesi 
de teklif edilmektedir. Bu hususu reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere celseye 
son veriyorum. 

Kakanma saati : 12,35 

t>m<t 



İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Efendim, 1954 yılı Bütçe Kanununun mü

zakeresinin 18 şubat perşembe günü sabahleyin 
saat 10 da başlanmasına karar ittihaz Duyurul
muştu. Meclisi Âli, verdiği kararla haftada 
dört gün sabah ve öğleden sonra mesai yapmak
tadır. Bugün de nitekim o şekilde mesaiye baş
lamış bulunuyoruz. Başkanlık Divanının sunuşu 
olarak yarın sabah mesaisi yapmamak kaydiyle 
bütçe müzakerelerinin öğleden sonra saat 15 te 
başlamasını reyinize arz edeceğim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
REİS —• Buyurunuz efendim. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım; Ceza Kanununun ikinci maddesinin tefsi
rine taallûk eden bir teklifimiz Heyeti Celilede 
konuşulmuş ve tefsir fıkrası formüle edilmek 
kaydiyle Adalet Komisyonuna Riyasetçe veril
mişti. Komisyonca bir intibak maddesi formüle 
edilmiştiı. 

Heyeti Celilenize arzedilmek üzere Riyasete 
geldiğini zannediyorum. Bu tefsirle alâkalı ve 
halen derhal tahliye edilmeleri lâzımgelen şa
hısların adedi zannımca 1 500 ün üstündedir. 
Heyeti Celilenizce kabul edilecek olan bu tefsir
den istifade edecek olan şahısların adedi de 
30 binin altında bulunmadığı kanaatindeyim. 
Bu itibarla bu tefsir talebi hakkında tekaddü-
men bir karar alınmasına şiddetle lüzum ve ih
tiyaç vardır. Riyaset yarın öğleden sonra top
lanmak kaydiyle sabah mesaisinin yapılmam ar 

sını Heyeti Celilenizin reyinize arzetmektedir. 
Eğer bugün, ruznamede bulunmasına rağmenr 
bu hususta bir karar almmıyacak olursa, bütçe 
konuşmaları arasında bu hususun müzakere mev
zuu yapılmasına imkân olmadığından dolayı 
uzun bir müddet yine talik edilmiş olacak ve 
mağduriyetler temadi edecektir. Onun için ri
ca etmekteyim, bu tefsirin konuşulmasına im
kân bulunmadığı takdirde yarın sabah toplan

mak hususunda verilen karar geri alınmasın ve 
bu suretle müzakerelere devam edilsin. Meclisi 
Âli müspet veya menfi bir karar ittihazına im
kân bulmak suretiyle bu haksızlığın önlenmesi 
hususunu bir karara bağlasın. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Riyasetin sunuşuna mukabil İzzet 

Akçal arkadaşımızın teklifleri yarın sabahleyin 
de mesai yapılması mahiyetindedir. Biz bütçe
nin ehemmiyetini ve arkadaşlarımızın uzun tet
kiklerine ihtiyaç bulunduğunu nazara alarak ve 
arkadaşlarımızın haftada dört gün sabahlı ak
şamlı çalışma durumunu gözde tutarak, yarma 
mahsus olmak üzere, sabah mesaisi yapılma
masını ve evvelce karara bağlandığı veçhile 
bütçe müzakerelerine yarın saat 15 te başlan
ması hususunu teklif etmekteyiz. Rey heyeti ce-
lilenindir. Riyaset sunuşları olarak yarın sa
bah mesaisi yapılmamak suretiyle bütçe müzake
relerine saat 15 te başlanması hususunu kabul 
buyuranlar lütfen işaret versinler.. (Anlaşılma
dı sesleri). 

Yarın sabahleyin celse akdetmemek ve büt
çe müzakerelerine saat 15 te başlamak hususu
nu, yalnız yarma mahsus olmak üzere, reyi
nize arz ediyorum : Kabul buyuranlar lüt
fen işaret versinler... Kabul etmiyenler lüt
fen işaret versinler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bir evvelki celsede ittihaz buyurulan karar 
veçhile Milletvekilleri Seçimi Kanununun mü
zakeresine başlıyoruz. 

Tümü üzerinde söz Faik Ahmed Barutçu'-
nundur; C. H. P. Meclis Grupu adına. 

C. II. P. MECLİS GRUPU NAMINA FAlK 
AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; Seçim Kanununun emniyete taal
lûk eden boşluklarını doldurmaya matuf teklif
leri göz önünde bulundurarak, Hükümetin mem
nunluk verici bir adım olmak üzere hazırladığı 
tasarı ,acele olarak Yüksek huzurunuza gelmiş-
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tir. O derece acele ki, Geçici Komisyonun mu- I 
halefeti dinlemeye vakti dahi olmadı, tasarı
ya her hangi bir hüküm ilâve etmek için de im
kânı olmadı. 

Teşkil olunan Muvakkat Komisyona, Anaya
sa Komisyonundaki arkadaşlarımız, demokratik 
bir jest olarak, muhalefetten iki arkadaş tefrik 
ettiler. Fakat hepsi orada kaldı. Toplandığımız ! 
zaman Muvakkat Komisyonda okunan Hükü
met tasarısının üyelere tevzi edilmesi ve bu me-
yanda bize verilecek olan bir suretinin tarafı
mızdan tetkik edilerek muhalefetin de noktai 
nazarını tesbit edip bildirmeye imkân vermek 
üzere bir ferdası güne talik edilmesini istemiş-
sek de komisyon, bir taraftan tasarının sureti
ni azaya tevzi etmekle beraber, bir taraftan da 
müzakereye devamın mümkün olacağı mucip 
sebebiyle görüşmeleri öğleden sonraya bıraktı. 
O arada Adalet Bakanı arkadaşımız lûtufkâr 
oldular, bize tasarının bir suretini verdiler. Bir 
gün sonra toplanacak olan grupumuzda muha
lefetin de noktai nazarını tesbit: etmek üzere 
öğleden sonraki celseye iştirak edemedik. Bu
nunla beraber öğleden sonraki bu celseye arka
daşımız Hamdi Orhon'u gönderdik Esasen 
muhalefet adına yapılmış olan tekliflerde de 
imzası bulunan arkadaşımız komisyonda tekli
fimizi müdafaa eylemiştir. Komisyon, Hükümet 
tasarısını aynen kabul eylemiştir ve bizim, ye
rinde olan emniyet bakımından lüzumlu bâzı 
tekliflerimiz kabul edilmemiştir. Meselenin bu 
komisyonda cereyan eden safhasıdır. Yüksek 
Heyetinizde tekliflerimizi tekrar edeceğimize 
göre, Hükümetten gelen tasarı üzerinde her 
hangi bir değişiklik yapılmaması yolunda ek
seriyet grupunun bir prensip kararı mevcut de
ğilse (Sordan: Yok, yok sesleri) mâruzâtımız 
emniyete mütaallik boşlukların tamamiyle dol
durulmasını hedef tutacağı için Yüksek Heye
tiniz tarafından terviç edilmemesi için sebep 
bulunamaz. 

Üzerinde durduğumuz kanun, takdir buyu
rursunuz ki, seçim adaleti ve seçim emniyetine 
taallûk eden hükümlerle birlikte rejimin ruhu
nu teşkil eder, rejimin kubbesinin anahtarı me- | 
sabesinde olan bir kanundur ve inkilâp kanun
larımızdan biridir. Eski iktidarın güzel bir ese
ridir ve muhalefetle bir mutabakat dâhilinde 
çıkarılması için âzami dikkat gösterilmiştir. 
Eser milli bir eser olmuştur. Fakat şüphe yok I 
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I ki ideal, mütekâmil bir eserdir denemez. Tatbi

katta kendini gösteren ve gösterecek olan boş
lukları doldurmak vazifedir, Ve tadilâtı mev-
zuubahis olduğu zamanda da gene partilerin 
mutabakatı dâhilinde emniyete mütaallik bü
tün boşlukları dolduracak ve tereddütleri berta-

I raf edecek bir hale getirilmesine itina etmenin 
i lüzumu şüphesizdir. 

Tatbikat göstermiştir ki kanunun iki esaslı 
noktada 'boşluğu mevcuttur. Seçim adaleti ile 
ilgili noktadan boşluğu mevcuttur. Seçim emni
yeti ile ilgili olan noktadan boşluğu mevcuttur. 
Seçim adaleti ile ilgili olan nokktadan boşluğu 
bilhassa seçim sistemine taallûk eder. Bizim se
çim sistemimiz tek parti hâkimiyetine varmak 
neticesini bertaraf edecek bir istidat taşımaz. 
Bu bakımdan reşit bir demokrasinin sistemi 
addedilemez. (Gülüşmeler) (Siz yaptınız Faik 
Bey sesleri). 

REÎS — Müsaade edin efendim hatilbi dinli
ydim. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) 
— Şimdi mühim olan nokta şudur, eser 
mükemmeldir mükemmeldir, diyerek gözleri
nizi kaparsınız, hiç eksik tarafını görmemeye 
karar verirsiniz. Bu takdirde eser natamam ve 
malûl bir eser olarak ortada kalır. Eksikler 
tatbikatla kendini gösterdikçe üzerinde du
rulması, ve tamamlanması bakımından va
zife doğduğunda şüphe yoktur. Eskiden böyle 
idi, şöyle idi... Bunlar üzerinde durulacak nok
talar değildir. 

Tatbikat, şunu göstermiştir ki, bu sistemle 
memleket dâhilinde mevcut fikirleri ve tema
yülleri, meclise aksettirmeye imkân yoktur bir, 

İkincisi, reylerin verdiği neticelere en ya
kın bir şekilde bir timsaliyet temin etmeye im
kân yoktur iki. 

Üçüncüsü, sistem o kadar bozuktur ki, bir 
tarafın lehine, öteki tarafın aleyhine sandalya-
ları tamamen bertaraf edetilir. Bunlar sakatlık
ların açık (birer delillerdir. 

MÜFÎT ERKTTYITMCU (Balıkesir) — Ka
nunu biz yapmadık siz yaptınız... 

REÎS — Müsaade buyurun, müdahale etme
yin, silsilei kelâm tozulmasın. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
tyi kanun istiyoruz, el birliği ile bu eksikleri 

I tamamlıyahm. Peşin bir fikri sabit üzerinde 
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bulunursanız konuşmalarımızdan fayda hâsıl 
olmıyacaktır. (Gürültüler, devam devam ses
leri). 

Bizim mülki taksimatımız objektif esaslara 
dayanmadığı için nüfusu fazla olan bir vilâyet
te meselâ İstanbul'da kanunun bir milletvekili 
seçmek için nisap olarak kabul ettiği seçmen 
miktarının birkaç misli rey alan mebus seçile
mez de nüfusu az olan başka bir vilâyette, hattâ 
kanunun bir milletvekili seçmek için nisap ola
rak tâyin ettiği seçmen miktarından az rey alma
sına rağmen mebus seçilebilir. Bu sakat bir sis
temdir. 

Şimdi seçim adaleti zaviyesinden üzerinde 
durulması lâeımgelen sistem meselesi bir mese
lemiz olarak ortadadır, sistemimizin şu eksik
likleri mevcuttur, birçok bakımlardan adaletsiz
liği meydandadır. Buna karşılık filân veya fa
lan sistemin mutlak rüçhan sebebi iddia edile
mez, her sistemin kendine göre rüçhanlı tarafı 
bulunabileceği gibi bunun mukabilinde yine her 
memleketin hususiyetine göre ehemmiyet dere
cesinin değişeceği mahzurlu tarafları buluna
bilir. Bütün mesele, kendi memleketimizin şart
larına ve bünyesine ve fakat aynı zamanda ka
bul etmiş bulunduğumuz temsilci rejimin iyi 
işliyebilm'esini sağlıyacak bir seçim sistemine 
varmak bizim meselemiz olarak ortadadır ve 
meselemizdir. Vakit yoktur, üzerinde durulama
mıştır ve bilhassa durulmak istenmemiştir. Ola
bilir, ama istenirse bu da 'ele alınabilir ve bu da, 
hattâ aynı zamanda bir tecrübe mevzuu olmak 
üzere acele bir tetkikin mevzuu haline getirile
bilir. Ne olur? Bilfarz muayyen nüfus üzerinde
ki vilâyetlerde, mahdut yerlerde nispî temsile 
gidilebilir, diğer yerlerde ekseriyet sistemi ay
nen muhafaza 'edilebilir. Ve o tatbik edilen yer
lerde nispî temsilin verecek olduğu neticeler ni
hayet 40 - 50 mebus arasında bir tehalüf gös
tereceğine nazaran büyük bir mahzur arz etmez. 
Fakat bir tecrübe mahiyetinde ele alınabilir. 
Tetkik mevzuu olabilir. 

Şimdi bir diğer zaviyeden genel sistemle il
gili bir boşluk da adlî sisteme taallûk etmek
tedir. 

Bizim Seçim Kanunumuz adlî sistem esasını 
kabul etmekle beraber bu sistemin dışında tatbi
kata meydan veren bir açık kapı bırakmıştır. 
Adlî sistem dedidiğimiz; kazanın teminatı altın
da seçimlerin cereyanını ve bütün itirazların ad-
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lî mercilerde hallini hedef tutan sistemdir. Yük
sek bir Seçim Kurulu kurduk ve seçime ait bü
tün muameleler hâkimlerin nezareti altında iş gö
ren heyetlere tevdi etttik, kanunda güzel eserler 
derpiş ettik. Emniyete mütaallik yerinde esaslar 
derpiş edilmekle beraber Seçim Kanununun 
kurduğu yeni mekanizmanın yanında eski me
kanizmanın işlemesine imkân veren kapı da açık 
kaldı. Tatbikat ve tecrübeler gösterdi ki, se
çime ait ihtilâflar yüksek seçim kurulunda ka-
tî ve nihai neticeye bağlanmadıkça bu Seçim 
Kanununun hikmeti vücudu mevcut değildir. 
Meclis de ayrıca kendine itirazlar vâki olduğu 
takdirde tetkika devam etmiştir. Esasen millet
vekillerinin tutanaklarını tetkik ve tasdik et
mek hakkı da kendisine aittir. Bu da tatbikat
ta şu mahzuru gösterdi ki, bizim iktidarımız 
zamanında sizin iktidarınız zamanında şu rea
lite kendini gösterdi ki, muhalefetteki millet
vekillerinin kaderini ekseriyetin siyasi hükmün
den kurtarmak müşkül oluyor. Demek ki, bu, 
politik heyetlerin mevzuu halinde kaldıkça, bil
hassa bizim memleketimiz için, muhalefette 
bulunacak partilere emniyet sağlamak güçtür. 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — 1946 da 
siz bu emniyeti yapsaydınız. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Siz geçen devrede bunun sıkıntı feryadını, biz 
de bu devrede ıstırap feryadını yaptık. (Gü
lüşmeler) 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş ) — Samimî ol
madığınızı kendiniz de biliyorsunuz! 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Meselâ sizden merhum Abdurrahman Münip, 
bizden de merhum Tahsin Coşkan ıskat edildi. 
Bunlar olur, olabilir. Sonra burada Menderes 
söylemişti : «Şartların birgün değişeceğini he-
saplamamıştmız.» demişti. Demek ki, iktidar 
her zaman şartları hesaplamıyor. (Gülüşmeler). 

Şimdi asıl mühim olan şu : Bu tecrübeler
den, sonra Seçim Kanunu üzerinde objektif ol
maya mecburuz. Ben tenkidimi yaparken ve ta
leplerimi yaparken muhalefetin zaviyesinden, 
muhalefet mevkiinin menfaati zaviyesinden de
ğil, kendimi iktidarda farzederek ve sizi de 
muhalefetin noktai nazarını dinlerken ekseri
yet mevkiinde bulunmanın menfaati zaviyesin
den değil muhalefette bulunuyormuşçasma... 
(Gülüşmeler) 
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NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — I 

öyle yaptık, orada dediklerimizi burada yap
tık. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Hüsnütelâkkiye amade bir istinat göstermeniz 
lâzımgelir. Çünkü siyasi talih devamlı değildir. 
Birgün size mukadder olan yer şimdi bizim 
oturduğumuz yerdir, elbette. Demokrasi budur 
ve kabul edin ki, muhalefet mevkiinin şerefi 
hiçbir zaman iktidarmkinden farklı seviyede 
değildir. Bu rejim münavebe rejimidir. Mesele 
budur ve nihayet yerinizin hangisi olacağını da 
millet bilir. 

ÜMRAN NAZİF YÎĞÎTER (Konya) — 
Münavebe 28 sene sonra değil mi Ahmed Bey? 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
O senin elinde olsa öyle. Onu seçmen bilir. 
Hele düşündüğün gibi düşünürsen mahrum 
olursun. 

ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Konya) — 
Elbette maksat lâtife! 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Tecrübelerin ortaya koyduğu sebeplerle seçim 
ihtilâflarını, bitaraflığından emin olabileceği
niz, kazai yetkiyi haiz bir heyette, nihai ve 
katî olarak halletmek yolunu tercih ediyoruz. 
Artık bir daha Meclise gelmiyecek. Bunun için I 
bir hatve ileri giderek milletvekillerinin 
tutanaklarına ait itirazlar da orada, hal-

' edileceğine 'göre, bu heyetin kazai mahiyet ve 
istiklâlini sağlamak lâzımdır, zaruridir. Bu ku
rulun tam kazai organ olarak kabul edilmesi
ni iktiza ettirir. îlim Heyetinin vaktiyle teklif 
etmiş olduğu gibi onların mazbatasından şu sa
tırları okuyacağım : 

4 ncü bölüm : 'Seçim ihtilâfları itirazlarının 
ineelıeromesi, seçimde büyük bir ehemmiyet arz 
etmektedir. Bu itirazlar ilmî ve kazai ehliye- | 
tinden ve taradisızlığından şüphe edilemiyecek j 
bir yüksek heyet tarafından halli seçimin cid- l 
dîîiği ve dürüstlüğü hakkında en kuvvetli bir j 
teminat teşkil edecektir. Heyetimiz seçim neti- ı 
çelerinin sıhhatli ve muteber olmadığına dair 
olan ve bu itübarla bir seçimin iptalini icabet ti-
reeek mahiyet arz eden itirazlarla seçim işleri
nin en yüksek merciini teşkil eden il seçim ku
rullarının teşekkülüne ve ibumlarm işlerine, ka
rarlarına 'karşı serdedi'lecek mütalâa ve millet
vekilliği seçim tutanaklarına karşı vâki itiraz
larım incelenmesini ve kesin karara bağlanma/k 
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üzere (bir Yüksek Seçim Mahkemesi kurulması
nı uygun bulmuştur. 

Heyetin kararlarının tamamen kazai mahi
yette olduğunu belirtmek ve bu noktada hâsıl 
olabilecek şüphe ve tereddütlere mahal verme
mek için adının, Yüksek Seçim Mahkemesi ol
ması muvafık 'görülmüştür.1» 

«Bu suretle Yüksek Seçim Mahkemesi bün
yesi ve fonksiyonu itibariyle bir içtihat mah
kemesi •olarak ve bu gibi mahkemelerin ka
nunlara, hukuk esaslarına göne hüküm verece
ğinin maddede tasrih edilmesi faydalı görül
müştür. 

(îptal gibi çok mühim neticeler doğuran bir 
kararın ancak böyle bir yüksıek mahkeme tara
fından verilmesi doğru olur.» 

-Şimdi bütün itirazlar katî ve nihai surette 
bu heyette halledileceğine göre ve milletvekil
leri (tutanaklarına ait itirazların tetkik mercii 
de orası olacağına göre, artık bir idari kurul 
mahiyeti şüphe ve tereddütlerini uyandıracak 
şekilde buna Seçim Kurulu demek uygun ol
maz. îlim heyetinin teklifi veçhile buna Seçim 
Mahkemesi denmelidir, aksi takdirde foizi, bir
çok şikâyetlerini yaptığımız vaizivetlerle yeni
den karşı karşıya bulundurabilir. Bir defa he
yetin istiklâlini tanıyacağız. Oranın kararından 
sonra artık bir daha tutanak meselesi diye bir 
mesele Mecliste mevzuubahis olmıyacaktır. Bu 
kanunun sevkında hâkim olan mülâhaza, bu 
olduğuna göre, Seçim Kurulu adını Yüksek Se
çim Mahkemesi yaptığımız takdirde, o heyetin 
kararlarına karşı, icranın ve teşriin vasıtalı, va
sıtasız müdahale, şüphe ve tereddüt imkân ve 
ihtimali ortadan kendiliğinden kalkar. 

Muhalefetimizin noktai nazarı olarak, ilim 
heyetinin noktai nazarını kabul etmeyi uygun 
buluruz, muvafık buluruz. Bu noktada daha ev
vel yani muhalefette iken kanunun aslı görü
şülürken Demokrat Partinin komisyonda
ki mümessilleri kurulun adının (Yüksek 
Seçim Mahkemesi) olmasında ısrar ediyor
lardı. îlim Heyetinin noktai nazarını tu
tuyorlardı. Tecrübe ve tatbikat iktidar ve 

j muhalefet partilerini' bir noktada birleştir
diğine göre bu prensibi burada tutmak ve 
eseri eksiksiz tamamlamak lâzımgelir. 

îkinci nokta : Seçmen kütüklerine esas ola
rak hazırlanan listelerin partilere verilmesi me-

I selesi. Bunu yerinde bir esas olarak kabul et-
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mek lâzımdır. Kanun, seçmen kütüklerini, ya- , 
ni ihtiyar heyetleri tarafından hazırlanan liste- I 
lerin bir suretini o çevredeki parti mümessille
rine veriyor, güzel. Güzel ama kâfi değil. Kü
tükleri katiyet kesbettikten sonra seçim san
dıklarına gönderilen listelerde her hangi karı
şıklığa meydan vermemek için bunun da bir 
teminata bağlanması zaruretini tecrübeler gös-
termiştir. Kazadaki hâkimin tasdikmdan son
ra, sandık heyetlerine giden bu listeler üzerin
de karışıklık oluyor, sahifeler değişebiliyor. Bu 
suretle vatandaşın reyini kullanmak hakkı 
kaybolabiliyor. Tedbir olmak üzere, sandık baş
larına gönderilen seçim listelerinin birer sure- | 
tinin de seçimlere girecek olan partilere veril
mesini teklif ediyoruz. Bu Hükümet tasarısında 
kabul edilen bir esasın tamamlanmasından iba
rettir. Bunun kabul edilmemesi için hiçbir sebep 
yoktur, aksine lüzum vardır. Diğer bir önemli 
noktadaki teklifimiz de şudur : Hükümet tasarı
sında seçim esnasında ihtiyar heyetlerinde in-
hilâl vukubulduğu takdimde valiler ve kayma
kamlar o heyetlerin yerine istedikleri kimse
lerden bir heyeti ikame etmeye yetkili kılınmak
tadır. 

Arkadaşlar, bu esası çok mahzurlu görürüz. 
Bir defa kanunun prensibi ile tam bir uygunluk 
arz edeceğine kaani değiliz. Seçimle ilgili bütün 
muameleler adlî sistemin icabettirdiği esaslara 
ve hükümlere bağlanmak iktiza eder. Bu çok 
şüphe ve tereddütlerini ve tarafsızlığı muhil 
hareketlerin doğurabileceği emniyete mütaallik I 
endişeleri bertaraf etmek için bu lüzumu ifade 
eder. Böyle bir inhilâl halinde onun yerine ika
me edilecek heyeti - seçim esnasında olduğu 
için - tarafsız olan seçim kurulunun seçmesi uy
gun olur. Bu zaruri bir neticedir. Üzerinde mu
sir olduğumuz bir lüzuma dayanan teklifimizin 
kabulünü rica ederiz. 

Aziz arkadaşlar, esaslı olarak tekliflerimiz 
bunlardır. Ancak kanun teklifimizde diğer bir 
nokta daha vardır. Ara seçimlerine mütaallik-
tir. Biz ara seçimlerinin tehir edilemiyeceği 
inhilâl vukuunda seçim yapılacağı kanaat ve iç-
tihadmdayız. Demokrat Part i ekseriyetinin nok- j 
tai nazarı ,bu değildir; Anayasanın hükmünün ı 
katî olmadığı kanaat ve içtihadmdadır. Bu iti- j 
barla teklifimizi kabul etmemişlerdir. Bu bir, j 
Anayasanın tatbikatına taallûk eden bir içtihad I 
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farkıdır. Bu farkı Anayasanın ilerdeki tatbika
tı halledecektir. 

Diğer noktalarda, emniyete tallûk eden noktalar
da ekseriyet partisinden muhalefetin haklı taleple
rinin iyi bir anlayışla karşılanmasını istemek ve 
bunda ısrar etmek hakkımızdır. Hakkımızdır ve 
lüzumludur. Çünkü kanunda boşluk bırakma
mak lâzımdır. Kanunda böyle bir boşluğu, mu
halefetin üzerinde dikkatle durduğu bu boşluğu, 
bir nazarlık halinde muhafaza etmek kanunun 
şanssızlığı olur ve siyasi rejiminizin şanssızlığı 
olur. Bunu devam ettirmek için sebep yoktur. 
Bu bir. 

İkincisi; emniyet telkin etmek bakımından 
memnunluk uyandıracak bir adım atılmışken ve 
bu emniyeti tamamlamak hususundaki her tel
kinin hüsnü telâkki edileceği yerinde olarak be
yan edilmiş bulunurken emniyetsizlik havasını 
yeniden yaratacak unsurları kanunun bünyesin
de muhafaza etmek sakattır, yanlış bir harekettir. 

Aziz arkadaşlar, son söz olarak şunu söyli-
yeyim : Muhalefette kuşku asıldır. Muhalefet
ler emniyet bakımından daima reybidirler. Siz 

muhalefette iken bizden şüphe ediyordunuz 
(Soldan haklı olarak sesleri). Kanunda yapı
lan tadilâta rağmen seçim emniyetini sağlıyacak-
lar mı, sağlamıyacaklar mı diye endişe ileri sü
rüyordunuz. 

Biz 1950 seçimini yaptık; Seçim Kanunu ha : 

zırlıyarak imtihan verdik; hürriyetlere dokunmı-
yarak imtihan verdik dürüst bir tatbikat yapa
rak imtihan verdik. Şimdi imtihan sırası sizin. 
Kendini gösteren boşlukları sade düzeltmekle 
kaim ıyarak, aynı zamanda hürriyetlere dokun-
mıyarak iki, doğru tatbikat yaparak üç. 

Şimdi daha ilk safhasında, yani kendini gös
teren eksikliklerin tamamlanması safhasında ek
seriyet partisi beklediğimiz anlayışla bizim teklif
lerimizi karşılamıyacak olursa (îyi not alamaz
sınız sesleri). İmtihanın birinci safhasında iyi 
not alamaz. Tahrirî imtihanda iyi not alamazsa 
şifahisini ve sonrasını nasıl getirir? bilmem. 

REÎS — Nuri özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar; seçim mevzuatında ideal bir emniyet un
suru sayılabilecek, birçok ileri demokrat memle-
ketlerce henüz ulaşılmamış bir sistemi bu tasarı 
ile huzurunuza getirmiş olan ve bu suretle adlî 
teminat sistemini tamamlamış bulunan Hükümete 
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teşekkür etmek ve kendisini tebrik etmekle sözle
rime başlıyorum. 

Bu tasarı, Demokrat Partinin seçim emni
yetine verdiği ehemmiyeti göstermesi bakımından 
büyük mâna taşır. Demokrasinin temeli seçimdir. 
Millî iradenin pürüzsüz ve tam olarak tecel1 isine 
mâni olacak sakat kanunlar ayakta durdukça de
mokrasi bir süs ve özenti olmaktan ileri gidemez, 
adetâ yıl başlarında salon köşelerine konan noel 
ağaçlarına benzer. Demokrat Parti, bütün mu
halefet yılları boyunca bu görüş ve aniayışla 
prüzsüz ve kusursuz bir seçim kanunu elde ede
bilmek için büyük mücadelelere girmiş ve safha 
safha bugünkü merhaleye ulaşmıştır. 

Nereden başlayıp nereye geldiğimizi bir kere 
daha hatırlamak için başımızı arkaya çevirip 
kat'ettiğimiz o çetin mücadele yollarına bakmakta 
fayda mülâhaza ederim. 

Demokrat Partinin gerek muhalefette ev ge
rekse iktidarda bulunduğu zamanlarda millete 
yaptığı hizmetlerin ve verdiği eserlerin başında 
emniyet temeline koyduğu harem mahiyetini gös
termesini mümkün kılacaktır. Bu itibarla seçim 
mevzuatımızın geçirdiği safhalara kısaca temas 
etmek isterim. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, ikinci Cihan Har
bînden sonra totaliter rejimin başlarındaki şefle
rin, diktatörlerin hayatları pahasına yıkılıp ta
rihe mal olmasından sonra Türkiye Demokrat 
milletlerin safında yer almak zaruretinde kaldı ve 
bu tesirledir ki, başka partilerin kurulmasına 
müsaade edildi ve ilk Seçim Kanunu ki 4918 nu
marayı alan ilk defa tek dereceli sistemi getir
miş bulunan Seçim Kanunu 1946 yılında kabul 
edildi ve akabinde bu kanunla seçimlere gidildi. 

Arkadaşlar bu kanun birçok kötü niyetlerin 
kolaylıkla sızabilmesi ve her türlü hile ve 
hud'anın yapılabilmesine müsait açık kapılar 
bırakıyordu. Bunların hepiniz ilk tatbik sene
sinde görmüş müşahede etmişsinizdir. Acaba 
bu bir zühul eseri olarak mı bu açık kapılar 
bırakılmıştır. Hayır arkadaşlar, çünkü arka 
kapılardan suiniyet erbabının istifade etmek 
suretiyle seçilmedikleri halde seçilmiş gibi ge
lebileceklerini o zaman partimizin kurucuları 
bu Meclis kürsüsünden gayet müdellel bir şe
kilde ifade etmişlerdi. İltifat görmedi. Bu açık 
kapılar kasten bırakılmıştı, bir zühul eseri de
ğildi. Neticede; 21 Temmuz seçimleri bunun acı 
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misallerini verdi ve 1946 seçimleriyle cereyan 
eden bu acı hâdise hepinizin malûmu olduğu 
için tekrarlamıyacağım. Bir tesadüf eseri ola
rak Milletvekili sıfatiyle Meclise gelebildik. 
Türkiye'nin her tarafında, vatan sathında ya
pılmış olan bir seçim cinayetinin burada muha
sebesi görülürken birçok hâdiseler oldu, hat
tâ Kâmil Gündeş arkadaşımız o zaman burada 
bir hâdiseyi anlatırken, tarih boyunca böyle bir 
facia görülmemiştir, lâfını sarfettiği için şu 
kürsüde dövmeye kalktılar ve nihayet sözünü 
geri almak suretiyle önlendi. 

Arkadaşlar, önümüzde kısmî seçimler vardı, 
birtakım seçimlere girecektik. Bu itibarla sis
tem bozukluğunu işaret eden, açık kalmış ka
pıları göstererek bunlardan acilen yapılabile
cekleri ele almak suretiyle, iki arkadaşımla 
beraber bendeniz parti adına'mütevazı bir tek
lif ile o zamanın ikidari huzuruna geldim. Ha
kikaten bu getirdiğimiz teklif, en mühim kı
sımlarını ele almakta, kül halinde bütün Se
çim kanunlarının değiştirilmesine işaret edil
mekle beraber o zaman önümüzdeki seçimler
de aynı hâdiselerin tekrarını önlemek için müs-
taeelen maddeler eklenmesi veya tadiline işa
ret edildi mümkün olamadı; maddelerin gö
rüşülmesine lüzum görülmeden reddedildi. 
Acaba, hakikaten reddi icabeden meseleler mi 
idi istediklerimiz, lüzumsuz birtakım talepler 
mi idi, akıl ve mantığın kabul edemediği şey
ler mi idi? 

Bunları izah edebilmek için isteklerimizin 
nelerden ibaret olduğunu kısaca arz etmek is
terim arkadaşlar. 

Kanun teklifi 19 . IX . 1946 tarihinde yapıl
dı. îlk defa hücre usulünün tatbikini istedik. 
Sandık başına gelen vatandaşları bin bir taz
yik ve tesirden masun ve vicdanları ile başba-
şa bırakılmalarını, kendi serbest iradeleri ile 
seçmenin reylerini vermesinin teminini teklif 
ettik. Buna karşı malî, engelle, r çıkarılmasın 
diye sandıkların bulunan yenlerde okullara 
'konmasını ve bunların ıbir odaJsınm hücre ola
rak kabulünü istiyorduk. Okuyup yazma bilmi-
yen vatandaşların partii tefriki yapabilmeleri için» 
puslalara partilerce kabul' edilecek alâmetlerin 
kanmasının kabul •edilmelerini istiyiordulk. Se-
çmılerİTi yapıldığı zaımana göre, kanunda feabul 
edilen seçim saatinin geç olduğunu, karanlığa 
geldiğini, ta!snif yapılırken suiistimaller yapıla 
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ması mümkün olduğundan seçim sonunun bir I 
saat öne alınmalını istiyorduk. Ve nihayet ar
kadaşlar, seçimlerin başından 'tasnifin sonuna 
kadar partilerden ikişer temsilci bulunmasını 
ve Ibilâhara mazbataların değiştirilmemesi için 
bu temsilcilere zabıtlara kuza koyma yetkisi
nin tanrnmaısını istiyorduk. Ve son olarak 6 ay
lık müruru zamanı az bulduğumuz için umumi 
müruru zamana tâbi tutulma'srnı ve Meşhut 
Suçlar Kanununun tatibik edilmesini istiyor
duk. 

Arkadaşlar, reddedilen taleblerimiz işte 
•bunlardır. Adalet komisyonu tetkik e'tti, bun
lar topyekûn reddedildi. Konuşmalarla, İnliha-
!bı Mdbusan Kanununun ancak 34 senede değiş
tirildiğini, 'binaenaleyh (bir tatbikatla (bir ka- 1 
nunun hatasının anlaşılması 'mümkün şımardığı
nı, ibirkaç tatbikat geçimlmesi lâzmıgeldiğini 
ileri sürdüler. Adalet Komisyonu 'raporunun 
al'â'kah kısmını aynen okuyorum : 

«Hiç olmazsa Ibiı'kaç tecrübe devresi geçi- I 
rerek - birkaçın hududu yoktur, 5 - 10 da ola
bilir - kanunun millî bünyeye uymadığına ekse- I 
riyet tarafından kanaat getirildikten sonra ve 
geniş bir zaman çerçevesi içinde derinliğine 
yapılacak tetkikler neticesinde ne gübi pren- I 
siplere dayanılması lâzımgeleceğini tevhit bir 1 
emri zaruridir. I 

Yukarda arz -edilen sebeplerle mevcut ka- I 
nunumuz millî iradenin tecellisinde vatandaş
ları her türlü tesir ve tazyikten azade tutmayı I 
en geniş mânada temin eden demokratik esas- I 
ılara dayanan bir kanundur. 

Bu hususların eksikliğini iddia etmek ka
nunun ruhuna uygun düşmez. Bu itibarla ana 
kanunlarımızdan olan Milletvekilliği Seçimi I 
hakkındaki 4918 sayılı 'Kanunun tadiline müte- j 
dair olan tasarının maddelerine geçilmeden I 
heyeti umumiyesinin reddine karar verilımiş-
tir.» Arkadaşlar; teklifimiz İçişleri Komisyo- I 
ırana gitti. G^yet sert tartışmalar oldu. Böyle 
bir teklif yaptığımız için suçlandırıldık. Suçu- I 
muz Türk Milletine hakaretmiş. Çünkü oyların I 
îbir hücrede verilmesini teklif etmek Türk Mil
letine korkaklık izafe -etmek demekmiş. *Bu; ise 
hakaret telâkki edilirmiş. Binaenaleyh iha'ka-
ıret suçu ile töhmetlendirildik. Vatandaşı dola- I 
ba sokamayız, 'dediler. Ve nihayet şöyle bir es
babı muicibe ile reddettiler. Çok enteresandır, 
şayanı ibrettir arkadaşlar. Müsaadenizle bir j 
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Ikısımını okuyalım : «Kapalı ıbücreyi bir kanun 
hükmü ile mecburi kılmakta ımillî örfümüz ve 
yurdun dört 'bucağında tasladığımız umumi 
telâkkilere göre; sandığa rey atma ameliyesi-
•ıün yanında geçmeni dolap gibi, paravana ıgibi, 
oda gibi bir hücreye sokulp cılkarma ameliye
sinin halkımızca müsait ve ciddî karşılanır bir 
(keyfiyet olmadığı kanaatini vermektedir.» 

Arkadaşlar; memleketi dolaş/mışlar, tetkik 
etmişler, he>r taraftaki örf ive âdete göre va
tandaşları vicdanlariyle haşhaşa 'bırakarak is
tedikleri şekilde rey vermeyi temin edecek bir 
hücreye girmesini ciddî (bulmamışlar. 

itsin asıl enteresan tarafı, Halk Partisinin 
o günkü zihniyetini anlatması ıbakımından ra
porun 'bundan sonraki kısmı şayanı ibrettir. 

AZİZ ÖKAJS (IMardin) — O, 1*946 da idi, siz 
1950 den balhs'edin. 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — Evet, 1946 dan 
'bahsediyorum. ('Esasen bir memlekette demok
rasinin gelişmesinin başlıca iki 'büyük âmilin 
seyri ile paralel gittiği inkâr olunmaz.) Âımil
leri tetkik edelim : 

(Birincisi; genel nüfusa göre okur yazar 
nispetinin artmasıdır) diyor. Ve neşredilen is
tatistiklere göre Türkiye'de okur yazar nispe
tinin % '20 - 30 nispetinde olduğunu ve bunun" 
büyük bir kısmının da seçim yaşına kadar olan 
vatandaşlarda olduğunu, seçim yaşından sonra 
ve hele köylerde bilhassa kadınlar arasında bu 
nispetin çok düşük olduğu izah ediliyor. Yani 
demokrasinin gelişmesi için lâzım olan şart
lardan 'birisi yoktur. Binaenaleyh burada de
mokrasinin geliştirilmesi yolunda bir hareket 
yerinde değndir. 

Gelelim ikinci şarta. Rapor şöyle devam edi
yor : «İkinci âmil, vatandaşın hangi 'kolda olur
sa olsun istihsal hayatında başkasının eline bak
mayıp kendi istinat noktasını kendi 'varlığında 
ve kendi benliğinde bulması ve içtimai bir he
yette <bu vasıftaki vatandaşların üstünlüğü ile 
'kâimdir.» Bittabi Ibu şart da yok. Demek ki 
demokrasinin gelişme'si içân lüzumlu olan iki 
unsur yoktur. Fakat çaresini buluyor. Diyor 
ki: 

«Okur yazarlık nispetinin artması Toprak 
Kanununun tatbikatının ilerliyerek vatandaşın 
marabalıktan kurtulması ve kendi işine kendi
sinin sahip solması şartlarıının tekemmül etmesi 
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suretiyle Seçim Kanununun (kısmi, 'külli ve di
ğer seçim ameliyeleriyle tekrarlanacak tatbika
tında elde edilecek müşahedelerle göre mevzu
atımızda gereken tekemmüllerin vücuda gel
mesi tabiîdir.» 

Telâş etmeyin, diyor. Biz Toprak Kanunu
nu getirdik, toprak tevzi edildikten Jtonra 
vatandaş marabaliktan (kurtulacak, okur yazar 
adedi fazMaşacak. Kanun tatbik edildikten 
sonra kanunun noksanlığı ıgörtüecek olursa onu 
düzelteceğiz. Raporda Halk Partisinin kor
kunç zihniyetinin yatmakta olduğunu (görüyo
ruz. Türkiye'de okur yazar adedi azdır, jbina- , 
enaleyh Türk 'milleti demokrasiye 'lâyık değil
dir, diye düşünen Halk Partili ekseriyette idi. 

Ankadaşlar, aradan seneler geçti. Her şey
den evrvel Ibu. memlekette bir Seçim Kanunu
nun kabulünün şart olduğunu ele alarak müca
deleye devam ettik. Ondan Sonra seçimler bi
ze göstermiştir ki, Seçim 'Kanununun tam fcir 
emniyete kavuşması için adlî teminat şarttır. 
Her tarafta büyük heyecanlar uyandı» büyük 
mitingler yapıldı ve Seçim Kanununun değiş
tirilmesi Ibüyük 'bir dâva haline geldi. 16 . IV . 
1948 tarihinde, başta 'Sayın Hulusi Demircili 
arkadaşımız olmak ülzere, altı milletvekilli ta- I 
rafından yeni İbir teklifte ibulunduk. Bu tek
lifte, seçim Ikurulu ve komisyonlarının kurulu
şu, ikincisi gizli oy, iüçüncüsHi aleni tasnif, 
dördüncüsü setçim suçlarında idari teminatın 
kaldırılması prensiplerini ihtiva ediyordu. Ay
nı zamanda Hükümet de bir tadil tasarısı getir
mek lüzumunu hissetti. Hükümet tasarısında, 
bdraz evvel arz ettiğim Ibizim reddedilen teklif
lerimizden mühim kısmı ele alınmış ve kabul 
edilmiş bulunuyordu. 'Müzakereler sonunda aynı 
komisyon ve aynı şahıslar Hükümet tarafından 
getirildiği için evvelce reddettikleri (hükümleri 
bu defa kabul ettiler. 

Adlî teminat işine gelince, olmaz, dediler. 
Sebebi: Lozan Ahitnamesinden sonra Türk hâ
kimlerinin elde ettiği itibar sandık ibaışliarında 
birtakım ihtiras sahipleri tarafından zedelenir 
ve didiklenir. Bu itibarla adaleti politikaya 
karıştırmalk mahiyetindedir, Ibuna sureti ka-
tiyede cevaz veremeyiz, dediler. Zaman ilerle
di, yeni Seçim Kanununun kül halinde değiş
tirilmesi ibir emri zaruri 'oldu ve nihayet Hü
kümet bir ilim heyeti ttopiıyarak kanun tasa- | 
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rısı yaptırmak lüzumunu duydu. Bugünkü 
elimizde nulunan kanun tasarısının esaslarını 
ilim heyeti hazırladı, 'biz de parti olarak mü
talâalarımızı (bildirdik. Kütüphanede kurulan 
Karma Komisyonda nâçiz arkadaşınız da va
zife almıştı. Yaptığımız teklif, ımazibatalara 
nihai karar verme yetkisinin Yülksek Seçim 
E'uruluna verilmesini teklif ettik. Bu teklifi
miz de iltifat görımedi, reddedilmem esbabı 
m acibesi de şunlardı; Hükümeti temsilen Baş
bakan Yardımcısı orada bulunuyordu. Bu 
maddeye gelince söz aldı ve takaddümen iza
hatta bulunmak lüzumunu duydu. (Yardımcı 
kimdi sesleri) Nihat Erim. 
Bu arkadaş izahatında söyle diyordu: Evvelâ 

şunu arzedeyim ki, bunun adının mahkeme ve
ya kurul olmasında hiçbir ısrarda bulunacak 
drğilim. Mesele adda değil, ne olursa olsun. 
Yüksek Seçim Mahkemesinin vâsıl olacağı ka
naat bir prensip noktasına taallûk ediyorsa 
Büyük Millet Meclisi buna belki ittiba edecek, 
belki de aksi kanaati ve inanccı belirtecek ve 
iVıelki de Yüksek Seçim Mahkemesinin mute
ber dediği bir mazbatayı gayrimuteber adde
decek, muteber değildir dediği mazbatayı da 
muteber olarak ilân edecektir. O, onun hüküm
ranlık hakkıdır. Bu sistem îlim Heyeti tara
fından başka bir şekilde tanzim edilmiştir. 
Y üksek Seçim Komisyonuna mazbatalar hakkın
daki nihai karar vermek yetkisini tanımıştır. Bu 
bir sistemdir. Bunu kabul etmiş memleketler 
vardır. Fakat bu sistemin iliyiği veya kötülüğü 
hakkındaki nazari münakaşalara girmeksizin 
kendi Anayasamız muvacehesinde, iç tüzük de
ğil, ısrarla söylüyorum, Anayasanın derpiş et
mediği böyle bir hakkın Büyük Millet Mecli
sinden taşka bir organa verilmesini Hükümet 
Anayasanın ruhuna aykırı görmüştür. Hükü
met Anayasanın 4 ncü maddesine göre Büyük 
Millet Meclisine ait olan yetki başkasına veri
lemez. Hükümet bu kanaatledir ki Yüksek 
Seçim Mahkemesinin mazbatalar üzerinde ni
hai karar vermek yetkisini kabul etmemiş ve 
bunu değiştirmiştir.) diyor. Ve tekiden sözleri
ni şöyle bitiriyor: (Kanaatimiz odur ki Anaya
saya yeni bir şekil verilmedikçe bu salâhiyet 
başkasına devir edilemez. Anayasanın hukuki 
ve teknik bakımdan yetkisi Anayasa değiştiril
meden başka bir organa verilemez.) Meclis tak
dir eder, Anayasa değişir, o başka bir şey. Fa-
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kat bir Seçim Kanunu mevzuu her halde de
ğildir). 

Arkadaşlar, Hükümet adına beyanatta bu
lunan Başbakan Yardımcısından sonra söz alan 
Halk Partisinin, benam hukukçuları, içlerinde 
yeni ve eski olmak üzere 3 tane de Adalet Ba
kanı vardı, böyle bir yetkinin kurula devredil
mesinin Anayasaya muhalif olacağını müdafaa 
ve iddia ettiler. Biz, Anayasaya muhalif olmı-
yacağım müdafaa ettik ,savunduk hele hiç unu-
tamıyacağım, Sayın Menderes gayet veciz bir 
izah ve beyanatla Anayasaya muhalif olmadı
ğını ispat etmişti. Fakat kâr etmedi, kabul et
tiremedik. 

îş, bu kadarla da kalmadı, arkadaşımız Sa
yın Barutçu kısmen temas etti, bu kurulun yet
kilerini o kadar kısalttılar ve sembolik bir ha
le getirdiler ki, onun fonksiyonunu daralta da-
ralta hiçbir işe yaramaz hale getirmek istediler, 
tahkik yetkisini vermediler, vermek istemedi
ler, ısrarımız para etmedi ve nihayet mecbur 
olduk, komisyonu terketmeye, ayrıldık. Bir 
hafta kadar kendi başlarına çalıştılar. Anladı
lar ki, tek başlarına çıkaracakları kanun bu 
milleti tatmin etmiyecektir. Hakikaten millî bir 
dâva haline gelen bu mevzu Demokrat Parti
nin muvafakati ile ve ittifakla çıkarmak zaru
reti vardı. Çünkü, kötü imtihan vermişlerdi, ne 
yapsalar inandıramıyacaklardı. Nihayet temas
lar başladı, yaklaşmalar hâsıl oldu, bugünkü 
şeklini almak suretiyle, muvafakatimizin inzi-
mamiyle bu kanun çıktı. 

5545 numarayı almış olan bu kanunla bili
yorsunuz 1950 seçimlerine gittik. Bu kanun
dur ki, (Top da bizde, tüfek de bizde, para da 
bizde) diye böbürlenen ihtiyar Halk Partisi ik
tidarının sırtını yere getirmeye kâfi geldi. 

Arkadaşlar, iktidara geldiğimiz günden be
ri bu kanunun tatbikatında ve muhtelif seçim
lerde her hangi bir seçim hilesi yapıldığı id
diası Türkiye ufuklarından silinmiş bulunmak
tadır. Bugünkü kanunla mükemmel bir seçim 
yapılabilmesi imkânına herkes inanmış bulun
maktadır. Vatandaşın vicdanını rahatsız eden 
seçim hileleri mevzuu artık kalmamıştır, arka
daşlar. 

Fakat buna rağmen Seçim Kanununda bir 
noktanın açık bırakılması gayreti sezildi ve 
muhalefetten bilhassa adlî teminatın mükem-
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meliyeti bakımından .bütün ilmî kanaatlerini 
bir tarafa bırakarak nihai kararın Yüksek Se
çim Kuruluna veya mahkemesine verilmesi id
diaları gelmeye başladı. 

Arkadaşlar, kendileri de bu seçim kanunu 
ile mükemmel bir seçim yapılabileceğine kaani-
dirler, bunu kendileri ile olan temaslarımda an
lamış bulunuyorum. Ama, Demokrat Parti beş 
altı senedir bir seçim kanunu edebiyatı yapt: 
Zannediyorlar ki, bu mücadele Demokrat Par
tiyi iktidara getirmiştir. Silâhların modasının 
geçtiğinin farkında değiller. Buna rağmen ar
kadaşlar, vatandaş vicdanında en küçük bir uk
de kalmaması için çok ileri bir sistem olması ba
kımından bu sistemi Hükümet getirmekte tered
düt göstermedi ve getirdi. 

Arkadaşlar, bu hasretini çektiklerini iddia 
ettikleri ve arzuladıkları hükümlerin, Hükümet 
tarafından getirilmiş olması dahi kendilerini 
memnun etmemiştir. Neşriyatlarını görüyorsu
nuz. Ve nihayet şu kürsüde konuşan Barutçu 
arkadaşımızı dinlediniz. Bir açık yer kalsın,- şi
kâyet edilecek bir nokta bulunsun. Komisyona 
çağırılmamayı bir sebep ve suç olarak ortaya 
koymak suretiyle Seçim Kanunu üzerinde belki 
yarım saat söz söylediler. 

Arkadaşlar, Meclis kendi ilimlerinden, bilgi 
ve tecrübelerinden istifade etmek üzere kendi
lerini davet etmiştir. Ama iltifat etmemişler, 
gelmemişler. Değil kendileri, gurup halinde, ko
misyonda ahzı mevki edip noktai nazarlarını 
şiddetle savunabilirlerdi. Nitekim biz Seçim Ka
nununun müzakeresi zamanında gurup halinde 
komisyondan ayrılmamıştık. 

Nihayet şimdi de nispî temsili ileri sürüyor
lar. 

Arkadaşlar, Sayın Barutçu 'mm temsili nis
pî üzerindeki sözleri, Seçim Kanununun yapıl
dığı zamanlarda Sayın inönü ile aramızda ge
çen bir konuşmayı hatırlattı. 

O vakit Millet Partisi nispî temsil sisteminin 
kabul edilmesini şiddetle istiyor, Halk Partisi 
de bunu şiddetle reddediyordu. Böyle bir za
manda kendileriyle konuşurken nispî temsil sis
temi hakkındaki şahsi kanaatlerimi sordular. 
Kendilerine bunun klâsik mahzurlarını anlattık
tan sonra partimiz de böyle düşünüyor, üzerin
de durmuyoruz dedim. Tasdik ettiler nispî se
çime ancak Mecliste muhalefetin bulunmadık 
tehlikesi baş gösterdiği zamanlarda baş vura-
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bilir. Fakat bugünkü cereyan göstermektedir ki 
Mecliste her zaman için muhalefet behemehal 
bulunacaktır. Bilmiyorum o zamandan bu za
mana arkadaşlarımız ümitlerini bu derece ka
yıp mı ettiler ki, bu tehlike baş mı gösterdi ki, 
nispî temsil usulünün bütün tehlikelerine rağ
men kabulünü istiyorlar. (Alkışlar) 

AZÎZ URAS (Mardin) — Büyük lâf ediyor
sun. 

NURÎ ÖZSAN (Devamla) — Büyük lâf söy
lediğiniz için değil, 25 senelik icraatınızın ne
ticesi sizi oraya götürdü. Sayın Doktor. Hulâ
sa arkadaşlar; büyük huzur verecek bir kanunu 
ele almış bulunuyoruz. Ben bunun kabulünü 
rica etmekle sözlerime son veriyorum. 

REÎS — Cezmi Türk. 
TÜRKİYE KÖYLÜ PARTÎSÎ ADINA 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; milleti
mizin mukadderatına, demokrasimizin gelişme
sine ve ilerlemesine esas olacak bir kanunun kü
çük tadillerini getiren ve esas dâva ile mukaye
sesinde mahiyeti pek küçük tatbikat teferruatına 
taallûk eden bir tasarı ile karşı karşıya kalmak
tayız. Bu tasarı ile, dünkü muhalefetle, bugünkü 
muhalefet ve dünkü muvafakatle bugünkü muha
lefet tarafından karşılıklı söylenen sözlerle, renk
li bir el topu gibi oynandı, tki tane hors -
d'ceuvre nutuk dinledik. Fakat zatı meseleye 
esas milletimizin içtimai bünyesine, demokrasi
mizin istikbaline candan ve yakından taallûk 
eden bu mesele, dün olduğu gibi, bugün de kâfi 
bir ciddiyet ve ehemmiyette ele alınmadığı ve alı
nılmak niyetinde de bulunulmadığını hayretle ve 
esefle müşahede ettik. Evvelâ Sayın Barutçu'-
nun beyanlarına mukabeleten arz ederim ki, ken
dileri daima muhalefet namına beyonat vermek-
teler ve muhalefet muhalefet diye inhisarcı bir 
zihniyetle ifadede bulunmaktadırlar. Daima be
yanlarını Cumhuriyet Halk Partisi namına tas
rih etmelerini ve hiç bir zaman ve asla, aynı cins
ten olmıyan şeyler cemedilemiyeceği için, Tür
kiye Köylü Partisinin namına kendilerini tem
silci olarak konuşmadıklarını açıklamazlarsa, dai
ma ve daima yaptığımız gibi bizim açıklamaya 
devam edeceğimizi beyan etmeliyiz. 

REÎS — Söz alırken Cumhuriyet Halk Par
tisi adına aldıklarını, sizin de Türkiye Köylü 
Partisi adına konuşacağınızı arz etmiştim. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Hitabım Sayın 
Başkanlığa değildir. 
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REİS — Yanlış anlaşılmasın diye arz ediyo

rum. 
CEZCÎ TÜRK (Devamla) — Muhalefet Par

tisi Sözcüsüne aittir. (Sen de kabul ettin sesleri, 
gülüşmeler). 

Muhalefetle muvafakat dün olduğu gibi bu
gün de iki taraf arasında paylaşıldığına göre, bi
zi de murakip olarak kabul ediniz. İnşallah mu
halif olarak da geldiğimiz günleri görürsünüz. 

Arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi, Cum
huriyet Millet Partisini de ihtiva eder etmez 
bilmiyorum. Fakat bir de Türk Köylü Par
tisi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cum
huriyet Millet Partisi bir veya iki olabilir, fakat 
Türkiye Köylü Partisi müstakil ve münferid bir 
varlıktır ve tekin değildir, dikkat etsinler. 

Hükümetin memnuniyet verici bir adım ola
rak hazırladığı tasarıdan bahsettiler. Bu bizim 
için memnuniyet verici bir adım değildir. 

Bu zatı mesele ile, memleketin ihtiyaçları ile 
Türk milletinin, hattâ kanı pahasına ayaklanıp 
dünya muvacehesinde hakikat haline getirdiği bir 
dâvanın zatı ile istihza edecek kadar teferruata 
taallûk eden küçük bir tasarıdır. Dünkü muhale
fet havası içinde konuşan, bugünkü muvafakat 
sözcüsü de Noel ağacını misal getirdiler. Çok 
doğru. Bu Seçim E.anunu şekli dahi Türk içti
mai bünyesine bir Noel ağacı gibi arazi olarak 
geldi. Ama biz, tarihî bünye ve karakterlerimize 
uygun ve memlekette ulu çınarlar gibi sayeban 
olacak uzun ömürlü bir Seçim Kanunu* iste
mekteyiz. 

Aziz arkadaşlar, Sayın Barutçu son sözlerini 
şöyle bitirdi; muhalefetinizin noktai nazan ola
rak, ilim heyetinin noktai nazarını kabul et
menizi muvafık buluruz. Ancak bunun dışında 
söylenecek her beyan, ya ilim heyetinin beya
nına aykırı olacak veyahut da aynı mânada mu
halefetin beyanına aykırı olacak. Bizim buradaki 
beyanlarımız ilim heyetinin beyanlarına aykırı 
olsa dahi ilme aykırı olmıyaeaktır, muhalefet 
sesinin ta kendi sesi olacaktır. 

Arkadaşlar; her şeyden önce metot meselesi 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Onlar gibi siz de aynı metotlarla kanun tasa
rıları getiriyorsunuz. Bu, iyi ve güzel değildir. 
Memleketin en mühim, en esaslı dâvalarını en dar, 
en acele zamanlara sıkıştırıyorsunuz, tıîsana 
muhalif olarak, müstakil olarak - hattâ - muva-
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fık olarak tetkik imkânları kalmıyor. Hiç ol
mazsa bir buçuk asırdır peşinde koştuğumuz bir 
dâvanın zatı mahiyetine, tatbikata ve yakında
ki istikbale ta-allûk eden bu tasarı - acele demiye-
ceğim - telâş içinde buradan gelip geçmektedir. 
Bu metot iyi bir metot değildir. Maalesef mazi
den devraldığınız bu metoda bir yenilik, bir iyi
lik getirmediniz. İnşallah sizden sonra gelen
ler çalışır, daha modern, daha parlemanter çalış
maya alışır ve Türk milletinin buna ihtiyacı, in
tizarı vardır. 

Arkadaşlar, Hors-doeuvre nutuklar ve di
ğer karşılıklı beyanlar üzerinde fazlaca dura-
cak değilim. Yalnız şu kadarını belirteceğim 
ki ; Sayın Barutçu'nun beyanlariyle dünkü ha
va içinde ona mukabele eden Sayın Nuri öz-
san'm beyanları arasında birçok bakımdan kar
şılıklı, enteresan, ibret verici sözler söylen
miştir. Fakat bu sözler hep politika sözleridir. 
Bugünkü seçim ilmî nazariyatına, başka mem
leketlerdeki Seçim Kanunu tatbikatına, hele 
demokratik ana temelleri tesbit eden esaslara 
hiç temas edilmemiştir ve maalesef teııas edil
memiştir. Dünkü iktidarda bulunan p/irü; bu 
memlekete bu Seçim Kanunu ile, seçim ilmi 
karşısında mütevazi dağarcığında bulunanları 
vermiştir. Muhalefetin müttefik gibi gördüğü 
bu eser yirminci asrın ikinci yarısında yaşıyan 
dünyada, hele demokratik dünyada en yeni, 
en mükemmel ve en muhallet eser değildir. 
Karşılıklı seçim adalet ve emniyetini tahak
kuk ettiren bir eser olarak tavsif olunmakta
dır. Gayet iyi hatırlarım, dünkü iktidar seçim 
mevzuunda bilgisiz ve nazariyatında ne kadar 
kıt bilgili ve hele ne kadar nekes tatbikatlı 
oldu ise, Demokrat Partinin ilk teşekkülü dev
relerinde Sayın Muhalefet Başkanı tarafından 
İstanbul'da bir gazeteciye verilen beyanatta 
gayet veciz bir şekilde bildirilmiştir. Gazete
cinin, seçim esasları hakkında, ne düğünüyor-
sunuz! Sualine cevaben Sayın Muhalefet Baş
kanı : Henüz muhtelif memleketlerdeki seçim 
usullerini tetkik ettirmeye başlamadık. Bunla
rı tetkik ettireceğiz ve icabında teşebbüslerde 
bulunacağız, demişlerdi. 1946 Türkiye'sinde se
çimlere başlandığı zaman seçimler hakkındaki 
bilgi bundan ibaretti arkadaşlar. Dört sene
lik muhalefeti içinde o günün muhalefet par
tisinin neler getirdiğini Sayın özsan burada 
en bellibaslı zirveleriyle arz ettiler. Fakat 1946 
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j dan bu yana, bilhassa Batı Avrupa'da yeni 

Anayasa ve seçim kanunlariyle demokratik 
memleketlere neler geldi, onlarla mukayeseye 
kalkarsanız Sayın Nuri özsan'm anlattıklarını 
o vakit bu ölçüde, bu çapta değerlendirmek 
mümkün olur. İstihsal olunan neticelerin bü
yüklüğü. ve küçüklüğü, azamet ve ihtişamı ve
yahut fakrü zarureti beliğane bir şekilde mey
dana çıkar. 

Sayın Barutçu'ya göre mevcut kanun reşit 
bir demokrasinin sistemidir. Ancak timsaliye-
ti temin etmek imkânı yoktur. Nuri özsan bu
nu hemen nispî temsil diye, aldı. Sayın Barut
çu bu kadar sarih olmaktan çekindi. Onu tem-
siliyet kelimesiyle tahfif, taksir ve setrü ihfa 
etmeye çalıştı. Reşit bir demokrasinin sistemi
ni .mevcut kanunu, dünkü noktai nazarlarına 
göre, henüz reşit olmıyan bir memlekete getir
mişler. Demek ki, bugünkü noktai nazarlarına 
göre hiç olmazsa memleketin reşit olduğu ka
naatine varmışlardır. 

Arkadaşlar, metodunuzun yanlışlığını teba
rüz ettirmek de lâzımdır. Bu gibi kanunlar ef
kârı umumiyeyi okşamak için ilim heyetlerin
den geçirilirdi. Bu da icabederdi ki, aynı ka
naldan, ilim heyetinden geçirilip buraya geti
rilsin. Bu metot yeni dünyanın konseyleri ku
ruluşuna daha ziyade uygun düşerdi. İlmi 
esaslı 'kanunların, parlâmentolarda, komisyon
larda hattâ ihtisas 'komisyonlarında alelacele 
hazırlanmasının ne kadar maJhzurlu olduğunu 
düşünen demokratik dünya, bu gilıi .meseleler
de çeşitli konseyler, ilim heyetleri kurarak ta
sarıları obadan gitirir. Dünkü tek şef sistemi 
idaresi altımda kurulmuş bir ilim heyetinin vü
cuda getirdiği tasarı ile 'bugünkü dâvâlı, iddia
lı demokratik hayatı memlekete getirmiş ol
makla ınü'bahi bir iktidar zamanında kurulmuş 
ilim heyetinden ne şekilde çıkıp geleceğini gör
mek. tarihimizde enteresan bir hâdise olurdu. 

İktidarın, hiç 'olmazsa dünküler kadar da 
zihniyetten fedakârlık yapacak bu yolu tercih 
edememiş olmasını hazin (bir teessüfle kararla
ra aktan başka şimdilik elimizden gelen bir şey 
yoktur. 

Arkadaşlar, kanun mükemmel... Muvafakat 
da, C. H. P. muhalefeti de böyle diyor. Fakat 
her ikisi de kütükten şikâyetçi. Hükümet ge
rekçesini ele alırsanız bu kanunla tanzim edilen 

I kütüklerin bozuk olduğunu görürsünüz, kamı-
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ha göre tamim edilen kütlükler değişe değişe, 
düzeltelim diye diye büsbüıtfün 'bozulmuştur ve ! 
îhticaca salih olmıyan bir hale gelmiştir, onun 
için bu 'kütükleri değiştirmek lâzımdır diyor. 
Sayın Barutçu da, bilhassa 'kanunun kütükler* 
ait kısmının emniyeti tesis etmesi lâzımdır ve 
kütüklerin teminat altına alınması için şu şu 
müeyyideler yetmez, yeni yeni müeyyideler ge 
t irilsin diyor. 

Demokratik 'heyetlerin esası olan seçim kü
tüklerini, yani vatandaşların varlık ve hüviyet
lerini ilmî 'oir tesiMte tâbi tutmazsak, kamunla 
bu varlığı kökünden bozmuş oluruz. 

Bir an düşünmeden her iki taraf 'kanunun 
mükemmeliyetinden bahsederken, yine drüşün-
meden her iki taraf ittifak ederek kütüklerin 
kötülüğünden bahsediyorlar. Bir kanun ki he
nüz bu memlekette, seçmen kütüklerinin tertip
liliğini, düzenini, emniyetini getirmemiştir, o 
kanun nasıl mükemmel Olur arkadaşlar? Aca
ba !bu yeni tasarı mükemmel midir? Hayır. Bu 
tasarı ibu mükemmelilyeti getirmedikten başka 
bîr de ağır izahı ile tezada düşüyor. Ddyor ki , . 
mevcut seçmen kütükleri bozuktur, bunların 
bir ay içinde yenilenmesi lâzımdır. Onun için 
bu hükmü sevk ettim, bunları mümkün olan 
yerlerde yenileyin, mümkün olmadığı zaman, 
eğer kar, kış varsa valiler müracaat etsin, DİŞ 
hiliye Vekili emir (buyursun, olmazsa kütük 
tanziminden vazgeçsin. Bir taraftan kütüklerin 
bozukluğu ve emniyet altına alınması idd'ia&iy-
le Ihüküm sevk edilirken, öteki yandan gayet I 
basit bir seçim oportünizmi içinde, çünkü Sa- I 
yın Başbakan siaden evvel ilân etmiştir, sizin I 
de bilginiz "olmadan Mân etmiştir, 2 Mayısta se- I 
çimler yapılacaktır, bu 'kararı sizden evvel I 
efkârı umumiyeye 'bildirmiştir. Bu demokrasi I 
•memleketinde siz de İbu diktayı ellerinizi kaldır- I 
mak suretiyle oylarınızla tâyin, tasvip ve Wflbul I 
edeceksiniz. Binaenıaleyih İbu emri riyasetpirıa- I 
hiyi süratle yerine getirmek için 'bozuk olduğu- I 

.nu kaJbul ettiğiniz kütükleri düzeltilecektir, I 
düzeltilmiıyen yerlerde ıbundan vazgeçilecektir. I 
Bu, demlökrasidir, bu demokrasidir. Bu, önü- I 
müzdeki seçimlere emniyetle girdiğimizi elâle- I 
me ve millete göstermek için efkârı umumiyeye I 
verilmiş bir teminattır. Bu teminatı aldığı için I 
de sayın O. H. Partisi Grupu memnun ve müte- I 
bessimdir. I 

Arkadaşlar, şu tasarı ile getirilen hükümler | 
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daıhi, dünyanın bildiği kütük tanzim işini, bu
günkü ilmî tasnif ve ba^ka memleketlerdeki 
tatbik şekliyle getirememektedir. Maalesef 
bugün getirilen şekil dahi tuluata müstenit, 
millî bünyemize uymıyan, hattâ mahallî icap
lara ve zaruretlere cevap vermiyen bir usul
dür. îlmî de değildir. Eğer ilmî olsa idi demok
ratik müesseselerin temeli olan belediyelere ve 
köy idarelerine bu kütükleri evleviyetle seçmen 
fişleri olarak tanzim ettirecekti ve bu tanzim 
işini bir talimatname ile İstatistik Genel Mü
dürlüğünün emrine verecek ve daimî muraka
besini ve yenilenmesini, milletin günlük gıda ih
tiyaçlarının temini gibi, âmme hizmeti olan nak
liyatın temini gibi, âmme hizmeti olarak Hükü
met kendi üzerine alacak ve bunu nüfus ida
relerinin bir vazifesi zannetmiyecekti. Bunun, 
tamamen nüfus işinden ayrı, tamamen demok
ratik ,tamamen belediyecilik ve köycülük, ya
ni kommün heyetleri elinde bulunan ve bulun
ması lâzımgelen sistematik bir şekilde tasdikli 
ve her an ve her gün yeni bir şekilde, âdeta 
otomatik makinelerle fişlenmiş bir kütük ha
linde, büyük merkezlerde istediğiniz zaman han
gi yaştaki bir seçmenin yaşı ve ne olduğu tes-
bit edilebilecek, etraflı bir şekilde hazırlanmış 
bir arşiv olarak teessüs etmesi lâzımgelirdi. Bi
naenaleyh, Türk milletinin durumu, bugünkü 
mevcudiyetiyle, bugünkü varlığiyle ve Devlet 
bürokrasisiyle müesseseler temin ve idameye 
muktedir olan bir iktidarın, dünkülerin düşmüş 
olduğu acele bir vaziyete düşmüş olmasından 
başka bir şey değildir. Manen ve maddeten mü
kemmel bir kütük esasını bu memlekete getiril
memiş olmasının ne mânalara geldiğini, bugün
kü ve dünkü muhalefet karşı karşıya gelerek 
düşünsünler. 

Arkadaşlar; seçim kütüklerinin bu şekilde 
tesis ve idame edilmesinden sonra, daimî olarak 
yenilenmesi ve memlekette umumi çapta bir mu
kayesesinin yapılması da lâzımdı. Başka demok
rasi memleketleri, bilhassa büyük harbden son
ra, vücuda gelen keşmekeşten sonra bu dene
meleri birkaç safhada yapmışlardır. Umulmıya-
cak rakamlar karşımıza çıkmaktadır. Unutulan 
isimler, unutulan hüviyetler, mükerrer yazıl
malar. Kütüklere mükerrer yazılmada öyle hâ
diseler vardır ki, iki defa, dört defa yazılma
larla umumi araştırma ve tetkik neticesinde, 
tıpkı nüfus sayımında olduğu gibi, nümero-
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tajda olduğu gibi, yapılan araştırma netice
sinde evvelâ yüz binlerce hata meydana çıkar, 
birkaç tashihten sonra bu hata onbinlere dü
şer. Demek ki, milyonlarca seçmenin mukad
deri ve reye istinadederek bu memleketin ida
resini ele alacak iktidarların mukadderi, dola-
yısiyle Türk milletinin hal ve istikbalinin mu
kadderi hususunda en başlı âmil olan bu mev
zuu demokratik esasa uymıyaeak şekilde tesis, 
takip, idame etmek ve yenilemek suretiyle ya-
şatmıyacaktır. 

Dünkü iktidar bu kütük müessesesini bu 
memlekete getirmediği için tarih huzurunda. 
millet huzurunda mesuldür, daha 30 sene mu
halefette kalsa bu mesuliyeti üzerinden ata-
mıyacaktır. Arkadaşlar tıpkı onun gibi iktida
rınız da şu dört senedir bu kütük müessesesini 
bugüne kadar memlekette tesis etmediği için 
mesuldür. Bu tasarılar gelip gese de bu mesuli
yeti devam edecektçir. 

YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Kanun 
teklif etseydiniz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bu mukaddes 
yatı altına girdiğimiz ilk aylarda söyledim.-
Huzurunuz dinlemeye müsait olmamış. Bugün 
de burada uzun uzadıya tekrar ettik ve etmek
teyiz. 1950 de mebus seçimlerinden sonra bele
diye seçimleri için, il genel meclisleri seçimleri 
için tadiller geldiği zaman içinizden bir arka
daş olarak bu kürsüde yine bu izahları arz et
tim. Zamanın Demokrat Parti Dahiliye Vekili 
geçti karşıma, bunun müstacel lüzumlu şeyler 
olmadığını, teferruata ait meseleler olduğunu 
beyan etmişti. Tutanaklarda bir mevta gibi 
yatmaktadır. Tıpkı onların 1946 da reddettik
lerini 1948 de kabul etmeleri gibi siz de 1950 
de reddettiğinizi şimdi 1954 te takdimen kabul 
eder görünmektesiniz ve Sayın Barutçu da in-
siyatifin kendisinden geldiğini söylemektedir. 
Bütün bu beyanlar tarihe tevdi edilmiştir. Bi
zim, önceden ikaz etmediğimiz meseleler üze
rinde tenkidlerde bulunmak mutadımız değil
dir. Biz, ikazdan sonraki meseleler üzerinde 
dururuz, önceden ikaz etmediğimiz meseleler 
üzerinde tenkidler yapmamız, ne şahıs olarak, 
ne de parti olarak, mutadımız değildir. 

Arkadaşlar, Türkiye'de demokratik seçim
lerin esaslarını teşkil edecek Seçim Kanununun 
en büyük temellerinden biri seçim bölgesi işi
dir. Evvelâ küçük seçim bölgeleri esasını kabul 
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etmemiz şarttır. Altmış bin nüfusluk dairele
ri, ayrı ve müstakil, partilere mahkûm olmı-
yan, Hükümetlerden korkmıyan daireler ha
linde görmek istiyoruz. Dünyada pek övünüle
rek zikredilen Anglo-Sakson ükeleri bu küçük 
seçim çevresi ile 60 000 üfuslu hür, müstakil 
mebuslar seçmektedir. Ama bu sistemle, demok
rasiyi tamamlıyacak olan bu küçük seçim çev
resi sistemi ile mebusları partilere mahkûm et
meye imkân yoktur ve olamaz. 

Arkadaşlar, seçim bölgesi küçük seçim böl
gesi istiyoruz. Bu memlekette ne o yenidir, ne 
siz onu yeni olarak yapacaksınız. 1293 Kanunu 
Esasisi, memlekette büyük seçim çevrelerinden 
getirdiği temsilcilerle Meclisi teşkil etmişti. 

Sonradan, İkinci Meşrutiyette kabul edilen 
Kanunu Esasiye istinaden yapılan Seçim Kanu
nu ile recim çevresini sancaklara kadar gö
türmüştü. Onun içindir ki Türkiye Büyük Mil
let Meclisine merhum ve mağfur Mareşal Çak
mak Kozan Sancağı Mebusu olarak gelmişti. 
Seçim çevreleri kazalara doğru gittikçe intikal 
eder bir şekilde küçülmekte idi. Fakat tek par
ti ceberutu gelip ıkaim 'olunca, tek şef dehası 
başlayınca, yakında görmeye başlarsınız, seçim 
çevreleri büyütüldü. Çünkü boynu bükük' me-
ihuslar var.. 

'' MÜFİT ERJKÜYUMOU (Satokeair) — İşi la
tifeye dötük de ondan.. 

OEZM'l TÜRK (Devamla) — Bir hakimce ya
raşır âl iman e ve fâzıl ane bir şey olmadı. Se
çim bölgesinde bir şey yok. Yalnız teımsiliyet 
lazımmış. Zaten söyleniyor, îscanfeul seçim çev
resi küçültülecekdr, deniyor. Sayın Adato bu
nu benden daha iyi bilirler. Muhalefet azasına 
söz verildi, temsiliyet esası, her şey yolunda
dır. Nasiil ki kurtla kuzu masalını okumuşlar, 
topı^tf rejimi yaptık, arkasından dennokrasi ge
lir, mektepler açılsın, arkasından demokrasi 
gelir. Bunu Ankara ve İstanbul'da yapalım. 
Bununla ne biz avunuruz ve ne de Türk Milleti 
buna inanır. Türk Milleti, mazisini, ailesini, 
servetini, hayatını bildiği insanlara rey vermek 
istiyor. Tanımadığı ve hattâ şahsını dahi gör
mediği, ancak listelerde ismi bulunan matbu 
mebusları istememektedir arkadaşlar. Bunu te
min etımiyen Seçim kanuniları zayıf, esassız, 
temelsiz olacaktır. Kütükleri gibi temelleri de 
çürük olacaktır. Kalafat tamiri demek olan bu 
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gibi tadil tasarıları ile bu, telâfi lokmamaz ar- I 
kadaşlar. 

Arkadaşlar, Seçim Kanunumun1 büyük boş- I 
lukları Çin'de seçmen yaşı vardır, seçmen sa
yısı vardır, rey hakkı olmıyan zavallı seçmenler | 
vardır. Onlara ne sayın Barutçu, ne de Nuri 
özsan arkadaşlarımız dokunmadılar. Tasan 
Hükümetten geldiği için dokunamazdı. Bu 
memleket ileri, demokrat, inkılâpçıdır deriz. 
Bu memleket, gençliği, memleketi kalkındıra
cak kıymettedir. Fakat ibu memleket, gençle
rine seçim hakkı vermez. Nasıl tezat? Çünkü 
gençleri dizigine akmak /güçtür. Gençleri mide
lerinden yakalamak güçtür. Her memlekette 
gençler yaşlılara nazaran dalha idealist olur. I 
Onun için inkılâpçı olan gençleri rehlber sayan 
ibir rejim bu memlekette yaş haddini dahi bü
yütmüş ve 18 den 21 e çıkarmıştır. Siz demok
ratik inkılâp getirdiniz. Niçin bu haddi 18 e in-
dirmijyorsunu'Z? Her iki taraflı ıgençlik grup
ları kuruyorsunuz, ıgençleri demokratik şekil
de yetiştirmek istiyorsunuz. Ne cüret? Hangi 
maziye, hangi itiyatlara dayanarak? Şaşmak- . 
tayım. 

'Kendisine seçmek hakkı verilmiyen bu genç
ler Kore'ye gider, şehit olur, gazi olur ama 
seçmen olamaz. Vatanı için kanını, canını ve
rir. Bizim burada yaşamamızı ve 'konuşma hür- # 
riyetimizi temin eder. Gazi olur, şehit olur 
ama seçmen olamaz. İnkılâpçılık Anayasamız
da yazılıdır. İnkılâpçılık pariileriımizm pro
gramlarına girmiştir, inkılâplar gençliğe isti-
nadeden bir inıemlekette onlara rey hakkş ta
nınmaz. 

Üstelik 1/40 000 mebus bu memlekete çok 
gelmektedir arkadaşlar. 1/60 000 çıkarmak lâ
zımdır. 60 binlik müstakil seçim çevreleri yap
mak suretiyle bu memleketin 'bünyesine, reali
tesine uygun hareket etmiş oluruz. 

'Sonra, Devlet istatistikleriyle sabittir ki, 
(buigün memlekette 600 (bin vatandaş, yemekliği
ni tedarik için mu'hacir gibi dolaşmakta, bir 
yerde altı ay oturmamaktadır. Halbuki bir yer
de 6 ay ikamet etmiyen seçmen hakkını haiz 
olamaz. Halbuki biz demokrasiyi, halk idaresi
ni tesis etmek dâvasındayız; vatandaşların hep
sini temsil eden me!bus getirmek istiyoruz. 
iMemlöketin evlâdı fakat yuvası dışında dola
şan 600 bin vatandaşın seçmenlik hakkını na
sıl ihmal eder, nasıl imhal eder, nasıl siz de 1 
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onlar gibi nisyaııa terkedersiniz?... Bu da mü
emmen değildir ve bu tasarı da buna temas et
memektedir. 

Arkadaşlar, seçim kanununun .büyük ek
siklerinden birisi de seçileceklerin vasıflarıdır. 
Maalesef bütün demokratik memleketlerde se
çileceklerin vasıfları sarih olarak ve sıkı bir 
süzgeç teşkil edecek surette mânevi vasfı, 
maddi vasfı kayıt altına alınmıştır. Bizim se
çim kanunumuzda nedense bu husus gevşek tu
tulmuştur. Halbuki bizim kanunumuzda da, 
Batılı demokrasilerde olduğu gibi, sıkı tutulmalı
dır. Totaliter memleketlerde mebusların vasıfları 
önceden sıkı tutulamaz. Çünkü evleviyetle ta
raftar aranır. Herşeyden, tahsilden, ilimden 
önce ahlâk ve karaktere dayanan demokratik 
bir müessesede, bir memlekette her şeyden ön
ce seçilecek insanların vasıflarının tadadi bir 
şekilde tasrihi lâzımdır. Bu itibarla Batılı de
mokrasilerde okluğu gibi... İşte asıl seçim kanu
numuzun .boşlukları bunlardır. 

Sayın Barutçu küçük birtakım teferruat 
içinde, sandıklarda, mazfbata verilsin, şu veril
sin bu verilsin dediler, bunlar, partileri ilgilen
diren, rey tüccarları, bezirganları içindir, asıl 
demokratik hayat bakımından büyük boşluklar 
benim söylediklerimdir arkadaşlar. Bu kadar 
âlim ve bilgili, kuvvetli muhalefet partisi niçin 
bunlara temas etmemektedir? Hazin doğrusu. 

Arkadaşlar; bu günkü Seçim Kanununda se
çim propagandası da gayet tahditlidir, tek şe
fin lütuf ve müsaadesi ile çıkmış olan bu ka
nım tahditlidir. Hele köylerde, yol üstünde gi
der ayak oturup konuşuvermek mümkün değil
dir. Büyük tahditlere tâbidir ve ayrıca Millî 
Selâmet Kanununun tahditleri ile de bir birini 
ikmal ve takviye edip etmiyeceğini de hukuk
çular halletsin. Çünkü Millî Selâmet Kanunu 
Demoklesin kılmcı gibi tepemizde asılı durdu
ğu müddetçe ve mevcut kanunla bilhassa köy
lerde yapılacak propaganda gayet tahditlidir. 
6 ay kadar hapis ve 500 lira para cezalarını 
ihtiva, etmektedir. Üstelik toplantıların tem ka
dar tahdidi yetişmiyormuş gibi bir de resim 
memnuiyeti ve resim husumeti vardır, Seçim 
Kanununda. Halbuki Türk milleti her şeyden 
çok nükte ve mizahı sever. Türk milletine saatler
ce söz söylemekten ve sütunlarcea yazı yazmak
tan çok ince karikatör her şeyi ifade eder. De
mokrat Parti muhalefette iken bilhassa matbu-
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atta çıkan karikatürlerden çok faydalanmıştır. 
Bugünkü muhalefet dizgicileri tarafından da 
karikatürler ciziliyorsa da maalesef o günkü 
manevi hava mevcut olmadığı için ayni tesiri 
yapamamaktadır. Dünkü iktidar karikatördeıı 
çok korkardı. Aslında güzel sanatları sever, da
ima bunu ifade ederken, siyasi nutuklarda yal
nız seçim propagandalarını sevmediklerini be
yan etmişlerdir. Türkiyede resim bu su-
retlede inkişaf eder. Marifet iltifata tâ
bidir. Bu resimlerden çok istifade eder. 
Bilhassa karikatürlerden çok faydalanır. Ama 
Türkiye'de; lâyik, demokrat ve inkılâpçı Tür
kiye'de seçim propogandası esnasında resim
lerle neşriyat yasaktır. Ama bu da pekâlâ ka
nuni müeyyidelerle daima teminat altında bu
lundurulabilir. 

Arkadaşlar, huzurunuzu fazla işgal, etmek 
istemiyorum, yalnız şunları söylüyorum ki, 
bu kanunda şu tasarıdaki teferruata ait konu
lar değil, esasa, temele ait olan büyük boşluk
lar, eksikler, noksanlar vardır. İle rşeyden ev
vel Türkiye'de demokratik hayatın tesis ve 
idamesi bugünkü ilme uygun, bugünkü batılı 
demokrasilere uygun bir seçim kanununun ge
tirilmesini âmî rdir. 

Umumi Seçim Kanununun nizam ve usulle
rinin dolayısiyle tahaddüs edecek ihtilâfların 
kesin olarak hal ve faslı ile yetkili tam istik
lâle sahip bir yüksek adalet merciinin bulun
ması lüzumuna biz de kaniiz, Bu merciin te
şekkül tarzı ve seçimin iptidai mahkemelerle 
hukuki ve idari münasebetleri mahsus bir ka
nunla tâyin ve tasrih olunmalıdır. Biz seçim 
mahkemelerinin kurulmasında yalnız prensip
te Millet Partisinin programında olduğu gibi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bugün istediği gi
bi olanlarla müttefikiz. Ama biz tek başına 
bir müessese olarak umumi adalet otonomisi 
içinde bu iptidai seçim mahkemesiyle beraber 
istiyoruz. Tek basma nihai karar verecek bir 
kurul mahkeme olamaz. İptidai kademesi ol-
mıyan bir mahkeme hakkaniyet fikrini efkâ
rı umumiyeye tamamen tatbik edemez. Onun 
için hukuki bir müesseseyi, hukuki bir prensi
bi bir memleketin hayatı umumisine getirip 
yeniden tesis ederken dört başı mâmur, her ta
rafını düşünmek mecburiyetindeyiz. Aksi tak
dirde adlî cihazda otonomi bulunmadıkça bir
çok yerlerde adalet memurlarının, Adalet Ve-
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kilinin kaleminin ucundaki imzaya veya dilinin 
ucundaki emirnameye baktığı bir memlekette, 
en yüksek kademelerden dahi emeklilik temi
natının ve müracaat haklarının sigortasının 
kaldırıldığı bir memlekette en yüksek adlî ma
kamlardan getireceği bir kurula kesin hüküm
ler salâhiyetini vermek, hukuk namına kesin 
salâhiyetlerle oynamaktır. Ve bu vicdanı âm
meye teminat yerine tereddüt ve şüphe getirir. 

CELÂL TÜRKGLLDİ (isvanbul) — Hâ
kimlerin hepsi teminatlıdır. 

CEZMI TÜRK (Devamla) — Hâkimlerin 
sizin kadar teminat altında olmadığını Sayın 
C. Türkgeldi ben biliyorum. 

Şimdi bu kanun hakkındaki sözlerimi bir 
iki cümle ile sona erdirmek istiyorum. Bu ka
nun yeni fakat hatalı ve çürük bir teknede 
alelacele kalafat tamiri yapmaktadır. Bunu 
1954 olağanüstü seçim savaşlarında fırtınaya 
atmak demek dünya gözü önünde cüretkâra -
ne olsa bile katiyen ilmî cesareti ifade etme
mektedir. 

Binaenaleyh bu Seçim Kanununun teferru
atına ait tatbikat tadilinde işte küçük seçim 
cetvelleri var. Daha sandık başlarında mazba
taların verilmesi hususlarından bahsetmiyo
ruz, sulh hâkimlerine verilen listelerde ismi 
bulunmıyanlurm hâkimin ayağına gitmelerinin 
ne demek olduklarını evvelce huzurunuzda be
lirtmiş, münakaşasını yapmıştık. Bu küçük te-
ferruata^ait seçim teminatı olduğu hakkında 
ve Seçim Kanununun ilmî bir şekilde tadil edil
diğinde muhalefet ve muvafakat olarak müt-
tefikdirler. Seçimleri ilmî bir şekilde yeniden 
taknin ve tedvin ettik, bunda muhalefet ve 
muvafakat olarak müttefikiz. Bizim için hayır 
arkadaşlar. 

Türk milleti ve Türkiye'de müstakbel mu
halefet bugünün ilmî esaslarına ve batılı de
mokrasilerin tatbikatına uygun bir Seçim Ka
nunu beklemekte devam edecek ve bunun bir-
gün Anayasada teminat esaslarına bağlandığı
nı görecektir. Allah o nurlu günleri bu mille
tin evlâtlarına gösterecektir arkadaşlar! 

REİS — Faik Ahmed Barutçu. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Cezmi Türk arkadaşımızın konuşması üzerine, 
bâzı noktaları tavzih için, Yüksek Huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 
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Arkadaşımız, Köylü Partisi muhalefeti namı- I 

na konuşmaya hakkımız olmadığından bahsetti-
ler. Biz, C. H. P. muhalefti namına söz aldık 
Ve C. H. P. muhalefeti namına konuştuk. Cezmi 
Türk arkadaşımızın temsil ettiği muhalefete de 
şâmil olmak üzere yalnız bir noktada bir şey 
söyledim. O da şudur: Seçim Kanununa ait esas
ları ve hükümleri bütün.muhaîefetlerin muta-
bakati dairesinde çıkarmanın faydaları racih ve 
aşikârdır, dedim. Lütfeder zabıtları tetkik eder
lerse, görürler. 

İkincisi; arkadaşımız benim Seçim Kanunu 
üzerinde teferruatla ilgilendiğimden babsettti-
ler ve esaslı meseleler üzerinde durmadığımı 
söyliyerek sadece kanunun medhi ile ik
tifa ettiğimi ilâve ettiler Her halde sözlerimi 
takibetmemişler. B'en kanunun bilhassa seçim 
sistemine, seçim adaletine taallûk eden nokta
lardaki eksik taraflarını vuzuhla belirtmeye 
gayret etttim. Yalnız emniyete mütaallik sözler
de kanunun esasının mutlak emniyet olduğunu 
söyledim. Tatbikatta birtakım bûşluklann ken
dini gösterdiği de bir hakikattir; onu ifade ett
tim. Seçim sistemleri üzerinde ilmî objektif gö
rüşler naklettim. Hiçbir seçim sisteminin diğe
rine rüçhaniyetini iddia etmedim. Nispî seçim 
sisteminin de parti programları üzerine fikir 
beyan etmek imkânını zaafa uğratan tarafları 
mevcuttur. Fakat bu demek değildir ki, 
bu sistem kötü bir sistemdir, her sis
temin kendine göre iyi ve iyi olmıyan tarafları 
vardır. Her memleketin hususiyetine göre em
niyet dereceleri değişebilir. Bizim yakacağımız: 
Seçim sistemimizdeki sakat ve adaletsizlikleri 
bertaraf edici esasları hazırlamaktır. 

Seçimler nispî sistem olabilir, küçük daire
ler esası olabilir. Bunlardan karma bir sistem 
de olabilir. 

Nitekim karma bir sistemin tecrübesi olmak 
üzere şu da olabilir diye afakî mütalâa beyan 
ettim. Bu böyle yapılsın, bu bizim noktai naza-
rımızdır, şeklinde konuşmadım. Bu itibarla ar
kadaşımdan rica ederim, tenkid noktasında 
teksif ettikleri dikkatlerinin bir kısmını lütfen 
tenkid edeceği arkadaşların konuşmasını taki-
betmeye hasrettim. (Bravo sesleri) 

REÎS — Cezmi Türk buyurun. 
OBZMÜ TÜRK (Seythan) — Sayın Barutçu'-

nun »beyanları, ıbendenizce burada •mazbuttur. 
Demin de arz ettiğim gibi sizleri "taftilen tasdi j 
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etmemek için 'zikretme mistim. Şimdi de zikret-
(miyeceğim. Kendilerini dinlediniz, bendenizi 
de dinlediniz. Her ilkimizin ibeyanTarı da sa
lmalarınızda ve ihafızaslarınızda henüz pek can
lıdır. İhkakı hak, sizin vicdanlarınıza aittir. 
Yalnız 'bu vesile ile ıSayın Faik Alhmed Barut
çu'nun kendi grupları adına iküçük seçim çev
resi sistemini mahzurlu olarak ibu 'kürsüden ilân 
etmelerini de doğru görmem. Bunu mukavele
siz {bırakmak. (Gürültüler) 

Küçük seçim sisteminin iyilikleri; .mah
zurları zikredilebilir. O da 'bir sistemdir. 
Temsili nispîde, vardır. Hattâ, Ünesikonun 
sosyal ilimler ibakımından dünyada demokra
tik hayatları inkişaf ettirme bakımından top
lattığı 'kongreler, vardır. Çalıştırdığı ilim 
ekipleri vardır, bunların arattırmaları, vardır. 
Bu araştırmaların neticelerini kongrelere, ka
rarlara bağlamıştır. Birleşmiş 'Milletler Ünes-
ko Teşkilatının seçim ilmi, seçim sistemi tat
bikatı anketler, derya deniz ıolan !bu kararlar, 
şu mütevazı kütüphane de (bile -mevcuttur. Bu 
sın\f partilerinin mevcut olduğu memleketler-, 
'de, büyük şehirlerde nispî temsilden bahse
dilebilir. Bizim memleketimiz gibi içtimai jbün-
yesi ıolan, millî karakterli her şeye hâkim köy
lü Ibir millet >olan, memlekette, sınıf ıpartileri 
bulunmıyan bir memlekette temsili nispî, ba
his mevzuu dahi olamaz. Bahis mevzuu edilir
se ilime karşı hareket edilmiş ölür. 

Küçük seçim çevresinin de fayda ve mah
zurlarını burada izah edecek değilim. Buna 
ait tetkikler, yukarda kitaplıktadır. Sayın 
Barutçu ve sizler, arzu ederseniz, tetkik buyu
rurdunuz. 

BEİS — Komisyon sözcüsü Semi Ergin. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ ŞEMl ERGİN (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlarım, muhalefete mensup arka
daşlarımızın Seçim Kanunu üzerinde söylemiş 
oldukları sözlerin yalnız getirdiğimiz rapora 
temas edenlerine cevap vermekle iktifa ede
ceğim. Çünkü komisyonlar, ancak kendile
rine tevdi edilmiş olan işleri görmekle, İçtüzük 
hükümlerine igöre, vazifelidir. Bu bakımdan 
'bize vâki tekliflerin kafbul veya reddi dolayı -
siyle düşüne elerimizi huzurunuzkla arz etmeye 
çalışacağım. Diğer hususlara <eevap vermek va
zifesi, Hükümetin ve diğer arkadaşların ola
caktır. 
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Sayın Barutçu arkadaşım, Geçici Komis

yonda, muhalefeti dinlemeye vakit (bırakılma
dığını söylediler. Sözlerime müsaadenizle bu
radan başlamak isterim, Geçici Komisyon Ana
yasa, Adalet ve içişleri komisyonlarından tef
rik edilen beşer kişiden teşekkül etmiştir ve 
Anayasa Komisyonu, 'kendi arasından Demok
rat Partili arkadaşları seçmekle beraber aynı 
zamanda Muhterem Şemsettin Clünalfcay ve 
Muhterem Barutçu'yu da bu komisyona âza 
olarak seçmiş bulunmaktadır. Komisyonumu
zun toplanması akabinde Faik Ahmed Beyefen
di, komisyondan, igelen kanun (lâyihasını tetkik 
ve cevap vermek için mehil istedi. Muhalefe
tim zaten birkaç maddeden ibaret olan ve bü
tün vatandaşların bildiği -gibi esasta aykırılık 
ibulunmıyan ve muhalefete mensup arkadaşla
rın da ö'tedenberi malûmu bulunup fikir mal
zemesi bakımından da Hıer türlü istihzaratı 
yapmış bulunan muhalefet partisi mensubu bu 
arkadaşlarımızın fikirlerini getirmeleri için 
öğleden sonra saat 16 da toplanmak üzere ko
misyon, 4 saatlik bir tatil yapmış bulundu. 

Öğleden sonra toplandığımızda Komisyonu
muza muhalif arkadaşlarımızdan yalnız, ko
misyonda âza olmamakla beraber, Trabzon Me
busu muhterem Ilalmdi Orhon arkadaşımız işti
rak etti ve lâyiha ve tekliflerin görüşülmesinin 
sonuna kadar 'komisyonda hazır bulunarak şah
si fikirlerini 'orada ifade ettiler ki bu fikirler, 
aynı zamanda muhalefete mensup bir arkadaş
ınızın fikirleri aynı zamanda muhalefetin fikri 
olacak da kabul edilebilir. 

Sayın Faik Ahmed Barutçu 'mm, bize söz 
söylemek imkânı verilmedi, yolundaki ifadeleri 
muvacehesinde arz etmek isteriz ki kendileri 
bu mevzulara çok yakmdan alâka göstermekle 
beraber komisyona gelemem ek ve fikirlerini 
beyan etmemek suretiyle bizi faydalandırmadı
lar. Aynı zamanda üzerilerine düşen vazifeyi 
komisyona gelmemekle yapmamış bulunduk]arı 
halde Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir, 
demektedirler. Elimizde, hükümet lâyihası, 
muhterem Barutçu'iıun iki arkadaşiyle olan 
teklifi Ilamdi Orhon arkadaşımızın teklifi 
ve bir de, bir maddeye münhasır olmak ' 
üzere, Grürkan arkadaşımızın teklifi vardı. Bü
tün bunlar, yüksek heyetinizin verdiği direktif 
üzerine tevhit edilerek görüşüldü. Helmen şunu 
ifade edeyim ki, muhterem Barutçu arkadaşı- j 
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mızın, Hamdı Orhon arkadaşımızın tekliflerin
de iki noktada komisyon olarak mutabık kal
mamış olmakla beraber hükümet lâyihasında 
ve diğer tekliflerde ekseri mevzular, tama-
miyle mutabakat halinde bulunmakta idi. Bu 
bakımdan yalnız hükümet lâyihası aynen kabul 
edilmiş demelerini, komisyon müzakerelerini 
hakikaten takip etmemelerinin verdiği bir neti
ce olarak kabul etmek mümkündür. Çünkü Ko
misyonda hakikaten komisyon arkadaşlarımızın 
vâki birçok teklifleri müzakere edilmiş ve ka
nun metni içerisine geçirilmiş bulunmaktadır. 
Bilhassa rapordaki bir j ani ıslığı tashih etmek 
için arz etmek isterim, 27 nci .maddede kütük
lerin, seçmen kütüklerinin yo klanını zamanında 
vâki tashihlerin iletice!e1: ini, tashih edilen kı
sımların siyasi pırtllere, ancak tashih edilen 
kısımlar üzerinden verileceği yazılı bulunmak
tadır. 

Aydın Mebusu Cevat Ülkü arkadaşi'mızm 
teklifi, evvelce kütükler tanzim edilirken orada 
teşkilatı bulunmıyan partiler, sonradan teşki
lât kurmuşsa, kendilerine tashih edilmiş kütük
lerin verilmesi halinde esaslarından habersiz 
oldukları için kütüklerin asılları üzerinde tet-
kikat ve kontrol yapmak imkânından mah
rumdur, denildi ve sonra kurulan siyasi parti
lere kütüklerin tamamen verilmesi esası 27 nci 
madde ile kabul edilmiş ve yine Seçim Kurul
larına vâki itirazlarda tutanaklarına itiraz edi
len Milletvekillerinin müdafaa hakkını tanımış 
olduk. Ve fakat Milletvekillerine nasıl tebligat 
yapılacağı şeklinin teslbit edilmemiş olması kar
şısında arkadaşlarımız, tutanaklarına itiraz edi
len Milletvekillerinin müdafaa hakkını istimal 
edebilmeleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan tutanağına itiraz edilen milletvekiline key
fiyetin tebliğ edileceği esası alınmış bulunmak
tadır. Ve yine 117 nei maddede, Yüksek Seçim 
Kurulunun tarzı teşekkülü, üzerinde de komis
yonda esaslı tadilât yapılmış ve denmiştir ki, 
tutanaklara ait itirazlarrn tutanağa müessir 
olabilecek itirazın tetkikında Yüksek Seçim 
Kurulu adedi mürettebi (11) kişi ile toplansın. 
Bu ve buna benzer daha birçok tadiller komis
yonda birlikte tetkik ve mütalâa edilmiş ve ge
len Hükümet tasarısı üzerinde birçok değişikler 
yapıldıktan sonra huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşım, bunlardan sonra, Se-
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çim Kanununun iki noktada boşluğunu ifade I 
'ettiler. Bunlardan bir tanesi, seçim adeleti ba
kımımdan, bir tanesi ide seçim emniyeti bakı
mından.. Seçim adaleti bakımından tezlerini 
ifade ederken, bugünkü seçim sisteminin ica
bında bir partinin lehin o bütün sandalyaları de
ğiştirebileceğini ifade ettiler ve bunun yerine de 
birçok usullerin seçim adaletini temin bakımın
dan düşünülebileceğini söylediler. 

Muhterem arkadaşlar; bilmiyorum temsil sis
teminden maksat, nispi seçim midir? Bu, ha
kikaten üzerinde akademik münakaşalar yapıl
ması mümkün olan bir sistemdir, bugün memle
kete tatbik edilirse faydalı olur mu, olmaz mı, 
üzerinde durulacak bir mevzudur. Ama şu mü
talâa mevzuubahis olabilir kî, bugün nispi se
çime yakın sistemleri bünyesinde toplıyan ve 
buna uygun seçimler yapan karşımızda bir Fran
sa ve buna yakın olan Yunanistan mevcuttur ki, 
bunlar da bugün bu seçim sistemlerinin hakika
ten bünyelerine uymadığını vo mazeretlerini ileri 
sürerek majorîte, ekseriyet sistemine doğru bir 
temayül göstermektedirler. 

Bu şekilde hakikaten istifadeli olmıyan, si
yasi hayatta ve memleket üzerinde müessir ola
bilecek iktidarın kurulmasında ve teessüsünde 
hükümet teşkillerinde zararları açık bir hakikat 
olan bu sistemin memleketimizde tatbiki ve tec
rübe mahiyetinde de olsa bir memlekette, bâzı 
vilâyetlerde nispi seçimin mevcudiyeti ve bâzı 
vilâyetlerde de ekseriyete dayanan sistemin tat
bik edilmesinin uygun olup oilmıyacağı hakika
ten cayi münakaşadır ve esasen komisyon ola
rak bize gelmiş olan teklifler arasında ne Muh
terem Barutçu 'nun ne Hamdi Orhon'un ve ne 
de diğer arkadaşlarımızın bu mevzua ait bu fikir
lerini destekliyecek açık ve vazıh her hangi bir 
teklifleri, mevcut değildir. O bakımdan komis
yon olarak bunun üzerinde dıırmıya da imkân 
bulamamış bulunuyoruz. 

İkinci nokta; seçim emniyetidir. Bu da adlî 
sisteme irca ile mütalâa edilmektedir. Seçim Ka
nununda güzeli esasların derpiş edildiği ve fakat 
bâzı noktaların, bâzı kapıların açık bırakılmış 
olduğu ifade edilmektedir. Bu açık kapılar, ne 
şekilde bırakılmıştır. Bunun münakaşasını bu
rada Geçici Encümen Mazbata Muharriri olarak 
benim yapmama imkân mevcut değildir. İktidar 
ekseriya şartları hesaplamadan hattâ aldığı ted
birleri hesaplamadan karar alır dediler. J 
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Muhterem arkadaşlar; hakikaten Seçim Ka

nununu, 1950 de tatbik edilen şekli île, bir iki 
noksanı müstesna, memlekette seçim emniyetini 
temin edebilecek bir kanun olarak vasıflandır
mak mümkündür. Noksan tarafını bizden evvel 
Muhterem Barutçu, ifade ettiler. Dediler ki, 
mebus zabıtlarının Büyük Millet Meclisi tara
fından tetkiki ve bunun üzerine kaıvır verilmesi, 
ekseriya, Meclisi teşkil eden siyasi partilerin 
noktai nazarlarına göre yapılır ve muhalefet za
man, zaman bunda mağdur durma düşer. 

O zamanın muhalefet partisi, hakikaten bu 
tezi ortaya atmış ve münakaşalar Meclîs ekse
riyetinin elinden alınarak bir heyete verilmesini 
teklif etmiş ve bunun mücadelesini yapmış bu
lunmaktadır. Bugün iktidar, dünkü sözünü ye
rine getirerek, yarın, verilecek bu kararların 
kimin lehine tecelli edeceğini bilmeden ve düşün
meden, tutanakların tetkik, kabul, tasdik veya 
iptalinin uzun seneler hukuk ilim ve tatbikatında 
hizmet görmüş ve kanunları tatbik eden insan
lar olarak daima, bitaraf kalmayı şiar edinmiş bir 
heyetin eline vermeyi kabul etmiş ve bu husus
taki tekliflerini mücadele ettiği fikirlerin bir 
hülâsası olarak yüksek huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi getirilen teklifte, bu kayıt Yüksek 
Seçim Kurulu olarak vasıflandırılmıştır. Muh
terem Barutçu arkadaşımın vâki teklifinden ve 
buradaki beyanından anlıyoruz ki, Yüksek Se
çim Kurulunun bir yüksek mahkeme vasfını 
haiz olması yolunda bu kurulun tebdilini ve 
mahkeme vasfını almış olmasını müdafaa et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, seçim kanunu ile il
gili bilcümle mesaili murakabe, kontrol ve ne
ticede hakikaten seçilen kimselerin tutanakları 
üzerinde dahi müessir olacak kararları vermek 
salâhiyeti neden adliyecilere, neden hâkimlere 
verilmiştir; bunun kısaca izahını yapmak iste
rim. Mesele şu : Şimdiye kadar olan seçim ka
nunlarında idare âmirlerine verilen bu salâhi
yetle görüldü ki, idare âmirleri üzerinde haki
katen icra kuvvetinin ve o günkü seçimleri ida
re eden iktidarın kendi lehlerine müessir olma
sı mümkündür ve emniyetli bir seçime ulaşma
nın bu şekilde elde edilmesi de gayrimüm-
kündür. Şu halde bütün memleketçe, muvafık 
ve muhalif, üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
ve kendilerine tevdi edilen her türlü mesailde 
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huktık anlayışlarının dışında bitaraflıkları zc-
deliyebilecek, her hangi bir yola sapmıyacak-
Jarına, sapamıyacaklarına inandığımız ve ken
dileriyle iftihar ettiğimiz hâkimlere seçimin ida
resini tevdi ve teslim etmiş bulunmaktayız. İl
ce seçim kurulundan başlıyarak vazife başın
da daima hâkimi görürüz. İl seçim kurulunda 
hâkimdir. Yüksek Seçim Kurulunun hâkimler
den teşekkül etmesinin mânası bir mahkeme 
kurmak değil, ve fakat bu mesaili, seçim me
sailini ekseriyet partisinin siyasi nüfuzundan 
uzaklaştırmak, kanunu tatbik etmektir. Bun
dan maksat hayatı müddetince bitaraf kalmı-
ya. haklıya haklı demeye, haksızı haksız ola
rak çıkarmaya alışmış olan bu muhterem in
sanların eline vermektir. Yoksa bir mahkeme 
kurmak değildir. Mahkeme de diyemiyeceğiz. 
Çünkü, bu heyetin, bu kurulun gördüğü vazi
feler içinde yalnız tutanakların iptali değil, da
ha birçok idari vazifeleri de mevcut olduğunu 
görürüz. Bunlar müstakil midir, değil midir? 
Bunların müstakil olmadığım iddia, etmek ben
ce çok güçtür 

Bu hâkimlerin teminatları itibariyle ve ay
nı zamanda kuracakları teşekküllerde yer al
malarının şekli İmkımından tanı anı iyi e müsta
kil bir heyet halinde çalışacaklardır. Huzuru
nuza gelen teklifin bir maddesinde görürüz ki ; 
bu heyet, evvelce 7 kişiden müteşekkil iken bu
gün ise hakikaten seçim tutanaklarının iptali 
gibi meseleler üzerinde karar verme gibi büyük 
salâhiyetler verilmiş olduğundan 11 kişiye çıka
rılmış bulunmaktadır. Bu heyetin sekiz kişisi, 
Temyiz Mahkemesinden bir o kadarı da Şûrayı 
Devletten seçilir. Başkanı, Temyiz Mahkemesi
nin Reisidir. Başkam da dâhil olmak üzere 11. 
kişiden teşekkül eder ve bunlar gerek Temyiz 
Mahkemesi ve gerekse Şûrayı Devlet, azalar 
kendi aralarından intihapla seçilirler. Bu heyet 
üzerinde İcranın, günün iktidarının ve ekseri
yeti elinde bulunduran siyasi bir partinin e;ı 
ufak bir nüfuzu bulunmamaktadır. Ve hakika
ten de Hükümet bu mevzuu ortaya getirmiş ve 
Yüksek Seçim Kuruluna bu salâhiyeti, bu çok 
geniş, bu ulvi ve muhterem salâhiyeti vermiş ol-
masiyle memleket demokrasisine memleketimi 
yarınki seçim emniyetine en ıbüyük hizmeti, ta
rihî hizmeti yapmış bulunmaktadır. 

Seçim kütükleri : Seçim kütüklerinin haki
katen gerek tadilâtı ile, gerek hazırlanışı itiba-
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riyle birçok noksanlıkları mevcut idi. Yine bu 
mevzuda Hükümet tarafından getirilen teklifin 
muhalefet partisindeki mevcut arkadaşlarımızın 
getirdikleri tekliflerden bir ileri adım taşıdığını 
görmekteyiz. Haindi Orhon arkadaşımızın ek 
kanun lâyihası halinde yaptığı teklifte, seçmen 
kütükleri tanzim edildiği zaman bunun o seçim 
bölgesinde seçime iştirak eden siyasi partilere 
veya 20 vilâyette teşkilâtı bulunan ve bu şekil
de seçime iştirak imkânım temin eden siyasi 
partiler mümessillerine vermek lâzımdır, mü
talâası karşısında huzurunuza getirilen metinde 
seçmen kütük listelerinin o seçim çevresinde si
yasi parti seçime, iştirak etsin, etmesin, seçim 
bölgesinde bulunan bütün siyasi parti teşkilâ
tına birer suret olarak verileceği kabul edilmiş
tir. Yani bununla her köyde ve her mahallede 
ihtiyar heyetleri tarafından tanzim edilen seç
men kütük listeleri, o mahalledeki muhtelif par
tilerin ocak başkanlarına veya köyün ocak baş
kanına tevdi edilecektir. Bu da her hangi bir 
vatandaşın hata veya yehiv neticesi listeye dâ
hil edilmemesi gibi bir neticeyi önlemeye mâtüf 
bir harekettir. Parti mümessillerinin, parti teş
kilâtında vazife alanların seçmen kütük liste
lerindeki isimlerin bulunup bulunmadığını da
ha geniş bir şekilde tetkik ve bunun neticesi, 
itirazların imkânlarını sağlamış bulunmaktadır. 

Burada fazla otaralk arkadaşlarımız, şunu üs
tem ektedir : Seçim kütükleri, 'başta geliyor. 
'Deniyor ki; listeler bize veriliyor ama bize lâ
zım lolan sulh hâkimi tarafından tasdik edilen 
(seçim kütükleridir. Bunlar sulh hâkimi tara
fından tasdik edilir, bir tanesi seçim kurulu 
başkanına tevdi -edilir, bir tanesi, nüfus daire
sine verilir, iki tanesi, seçimi yapacak sandık 
'başkanına tevdi olur. Sandık başkanı bunun bir 
tanesini seçmenlerin göreceği şekilde bir yere 
italik eder, bir tanesini de masanın üzerinde bu
lundurur. Deniyor ki; tirize 'bu listelerden ve
riniz. Çünkü (bunlarda bâzı yanlışlıklar oluyor, 
o gün seçim: kuruluna müracaat da imkânı yok
tur. Bu sebeple Ibâzı vatandaşlar, reylerini kul
lanmaktan mahranı (kalmaktadırlar. Bilmiytr-
rıım, Seçim kütüklerine ait listeleri bütün siyasi 
partilere tevdi külfetini üzerine yülklenmiış bu
lunan Hükümet, seçimlere çok ya'kııı'bir zaman
da seçmen kütüklerinin de, bu kadar büyük 
külfeti karşısında bunların, da siyasi p aittiler e 
verilmesi yükünü, tanıyabilecek mi ve bu işi 
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yapabilecek mi? Bunda mütereddidim. Ama, 
sandık başkanına sulh hâıkimi tarafından tev
di edilen resmî 'bir liste karşısında bir de siya
si partilerin müşahitlerinin elinde Ibulundurulan 
liste karşı karşıya gelecektir. Siyasi parti mü
messili, diyecektir ki, senin listende yoktur, 
ama (bendeki listede vardır, bununla aımel ede
ceksin. Tabiatiyle onlarda, 'tasdikli olmasına 
rağmen, sandık haşkanı kendisine sulh hâkimi 
tarafından verilen liste ile amel etmeye mecbur
dur. Siyasi parti '-müşahitlerinden her hangi bi-
ri, suretle kendilerine verilebilecek 'bu seçmen 
kütükleri üzerinde oynıyabiLir mi, oynıyamaz 
mı? Bunu mütalâa daihi etmiyorum. Ama ısan-
dı'k 'başkanı, sulh hâkimi tarafından kendisine 
tevdi edilen seçim kütüğü ile iş görmiye ım'ec-
burdur. Kendisinin, hakime müracaat imkânı 
'olmıyan dağ 'başındaki bir köyde, şu veya bu 
partinin elinde bulundurduğu ve yine kendi
sine ibraz ettiği 'bir listeye el'bette ki kıymet 
vererek bunun (üzerinden iş yapmadı imkân ve 
ihtimali yoktur. îyi <bir iş ya imlim derken^ san
dık başkanı ile 'muhtelif parti 'mümessilleri ile 
'mücadele mevzuunu ortaya atmış oluruz ki 'ben
de niz-ce bu, tehlikeli bir mevzudur. 

Bir de, Hükümet tasarnsındaki hir noktaya 
temas etmektedirler. Burada, Hükümet tasarı
sında deniyor ki; kütüklerin tanzimi sırasında 
iuhilâl eden ihtiyar heyetleri veya meclisleri 
mevcut olursa, seçim kütüklerinin tanzimini 
vali veya kaymakamların tâyin edeceği bir he
yet marifetiyle yaptırırlar. Bu, bir ihtiyacın 
mahsulüdür. Birçok seçimlerde hakikaten za
man oluyor ki, ihtiyar heyeti, muhtar ve ye
dekler ile beraber istifa ediyorlar, vazifelerin
den ayrılıyorlar. Veya tam bu sırada yeni bir 
kaza veya yeni bir mahalle kurulmuş bulunu
yor. Tabiatiyle muayyen bir zaman içerisinde 
yapılması icabeden bir vazifenin muallâkta kal
ması, ihtiyar heyeti seçimlerine intizaren bek
lenmesi, mümkün değildir. Şu halde vali ve kay
makam, derhal bir heyet ayırmak suretiyle bu 
vazifeyi görecektir. 

Arkadaşlarım demektedirler ki, vali ve kay
makamlar, idari mercilerdir. Binaenaleyh bu 
hâdiselerin huzurunda vazifesi bu heyeti seç
mek yetkisini hâkime verelim. Burada Seçim 
Kanununun 15 nci maddesinde kabul edilmiş 
olan bir prensip çıkmaktadır. Seçim Kanunu
nun 15 nci maddesi, seçim kütüklerinin tanzimini 
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açık bir mâna, bir ifade ile idari âmirlere, valiye ve 
kaymakama vermiş bulunmaktadır. Hattâ şu 
şekildedir ki, seçim kütüklerinin tanzimi ile 
vazifeli bulunan köy ihtiyar heyetleri, mahalle 
ihtiyar heyetleri ve muhtarları eğer bu vazife
leri lâyikı veçhile ifa edemezler veya yetişti-
remezlerse vali, kaymakam ve idare âmirleri, 
hâkim sınıfından olanları hariç, emirlerinde ça
lışan bütün memurları bu vazifede istihdam 
edebilirler. 

Şu halde kanun, mâna itibariyle, seçmen kü
tüklerinin tanzimini idari mercilere bırakmış 
bulunmaktadır. Eğer bunu hâkime verecek olur
sak seçim kütükleri üzerinde vâki itirazları 
tetkik edecek hâkim, aynı zamanda secim kü
tüklerini yapmış veya yaptırmış bir vazifenin 
başında olacaktır ki, hem hüküm verecek, hem 
icraatından dolayı itiraza uğramış bir makam 
sahibi olacaktır ki, iki mesuliyet karşı kar
şıya gelmiş buluumaktadır. Netice itibariy
le hâkimin tetkikına tâbi ve bu kadar 
geniş hükümlerle vatandaşların itirazını 
görebilmeleri için tevzi edilen İni kütüklerin 
idari makamlar tarafından yapılmasında 1.5 nci 
madde hükmü de açık ve sarih olduğuna göre 
hiçbir mahzur, mevcut değildir. Çünkü netice 
itibariyle gene bu sulh hâkiminin tasdikındau 
çıkacak ve bunun yapılmasından mütevellit iti
razlar sulh hâkiminin tetkikına arz edilmiş bu
lunacaktır. 

Muhterem Barutçu arkadaşımızın ara seçim
leri hakkındaki teklifleri, eneümenimizce kabul 
edilmemiştir. Soçiın Kanunumuzun 6 nci madde
sinde mer'i metinde denilmektedir ki, ara seçim
leri, Meclisçe hilâfına karar verilmedikçe filân 
ayda yapılır. Teklifte bunun şu şekilde değişti
rilmesi, istenmektedir. Meclisçe daha önce ya
pılmasına karar verilmedikçe filân ayda yapı
lır. Bunun üzerinde encümende duruldu. Netice 
şudur: arn seçimlerinin yapılması ayı tâyin edil
miştir. Bu, kanunen tâyin edilmiş bulunmakta
dır. Ama mücbir vaziyetler ve zaruretler karşı
sında Büyük Millet Meclisince bunun tehiri im
kânını da vâzıı kanun bahşetmiş bulunmaktadır. 
«Büyük Millet Meclisi karar vermedikçe» tâbi
rinin kanundan çıkarılmış olduğunu kabul etsek 
dahi zaruretler karşısında, mücbir sebepler kar
şısında eğer Büyük Millet Meclisi o sene seçim 
yapılmasına lüzum görmezse böyle bir maddeyi 
bir kanunla getirerek bunun tehirine her zaman 
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sahip bulunmaktadır. Ve yine altıncı maddeye | 
ait teklifte şöyle bir ifade vardır 

Seçim tutanaklarının Yüksek Seçim Kuru
lunda tetkiki neticesinde iptaline karar verildiği 
tarihten itibaren seçim başlar. Ve yine iki vilâ
yetten milletvekili seçilen milletvekilinin bir vi
lâyeti tercih etmiş olduğu günün ertesi günü se
çim bağlar, demektedir ki, Yüksek Seçim Kuru
luna tutanaklar üzerindeki itirazı tetkik etmek 
için üç, aylık bir müddet verilmiş bulunmaktadır. 
Bugün bir vilâyetin itiraz yapılan tutanağını 
tetkik edecektir, farzedelim ki, bu vilâyetten bir 
milletvekilinin tutanağını iptal edecektir. Ertesi 
günü o seçim bölgesinde seçim faaliyeti bağlıya
caktır. Beş gün sonra diğer bir vilâyetin vâki iti
razlarını tetkik edecektir. O vilâyette de belki 
bir milletvekilinin tutanağını iptal edecektir. O 
tarihten de beş gün sonra ikinci bir vilâyette bir 
seçim mücadelesi başlamış olacaktır, ki, muhtelif 
tarihlerde bu suretle memleket içinde ayrı ayrı 
tarihlerde nihayetlenecek bir seçim mücadelesi 
sürüp gidecektir. Komisyonumuz bunu da muva
fık bulmadık. 

Kanunda gerek iptal ve gerek tercih suretiyle 
boşalan milletvekillikleri için seçim ayının mu-
aynen tarih olarak tesbiti üzerinde ısrarla dur
duk. 

Yine bu arada vâki tekliflerden bir tanesi, 
reddedilen tekliflerden bir tan'esi, kanunun rey 
veremiyecek kimseleri tadadettiği maddesine ait 
bulunmaktadır. Kanunun bu maddesinde subay
ları, gedikli subayları, polis müdürlerini, polis 
komiserlerini ve polisleri, silâh altında bulunan 
eratı ve askerî öğrencileri kanun rey vermek
ten menetmiş bulunmaktadır. Teklif, bu mem-
nuiyetin yalnız silâh altında bulunan erat ile 
askerî öğrencilere tahsisinden ibarettir. Yani su
baylar, gedikli subaylar, askerî memurlar, em
niyet müdürleri, emniyet komiserleri ve emni
yet memurları da rey verebilsinler. Komisyon 
olarak, bu Seçim Kanununun kabulü tarihinde 
ileri sürülen mucib sebeblerle, bugün de üze
rinde ısrarla durduğumuz aynı mucib sebeblerle, 
memleket bünyesi içinde kendilerine dahilî ni
zam ve intizamı memleketin sınırlarını korumak 
gibi büyük vazifeler verilen ve siyasi parti müca
delelerinin en had safhalarında, seçim gününde, 
üzerinde memleket çapında (büyük, memleketin 
bünyesiyle mütenasip büyüklükte vazifeler ta
şıyan bu arkadaşları o günkü seçim mücade- j 
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leşinin dışında bırakmak gayesini kanunun da 
istihdaf etmiş olması karşısında biz bu mucip 
sebebleri aynen tekabbül ettik. Bugün de bu 
böyledir. Bu sebepledir ki muhterem Barutçu 
arkadaşımızın bu mevzu üzerindeki teklifine 
yanaşmadık. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş 
bulunan kanun, memlekette demokrasinin ha
kikaten, tam mânası ile teşekkülüne hizmet ede
bilecek ileri bir adımı olacak ve bu kanun 
- bâzı arkadaşlarımızın c\a ifade ettiği - açık 
kapıları da kapatacaktır. 

Hakikaten, Meclis ve iktidar yarın seçimler üze
rinde vukua geleccek itirazları ve kanunlar üzerin
de yapılacak şikâyetleri tetkik ve karar verecek 
salâhiyetleri, icabında iktidar değişmesine dahi 
müncer olabilecek seçim tutanaklarının iptali 
meselesini büyük bir ferahlıkla, büyük bir it
minanla bütün Türk milletinin hürmetini, iti
madını kazanmış olan Türk hâkimine tevdi et
mekte asla beis görmemiş ve bunu yapmakla 
da vazifesini yaptığına kani (bulunmuştur. îşte 
huzurunuza getirdiğimiz kanunun esas prensip
lerinde değişik olan, noktalardan birisi Yüksek 
Seçim Kurulunun ihdası ve Yüksek Seçim Ku
rulu ile ilgili ve tutanakların Büyük Millet Mec
lisinde tetkikiyle alâkalı kanun maddelerinin 
değiştirilmesi ve diğeri de seçim kütükleri üze
rinde bütün vatandaşların murakabe haklarını 
kullanabilmeleri için, vatandaşların mensup bu
dunduk! arı partilerin en ufak teşkilâtına kadar 
bunların tevziini prensip olarak kabul etmiş 
Geçici Komisyon olarak da getirdiğimiz metin 
Hükümetin getirdiği metne bâzı ilâvelerden iba
rettir. Raporumuzun aynen, kabulünü istirham 
ederiz. (Alkışlar). 

REİS — Adalet Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇtÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
seçim kanunu lâyihasını niçin yüksek huzuru
nuza getirdik? Evvelâ bu nokta, bu mevzu üze
rinde konuşacağım. Ondan sonra muhalefeti 
temsil eden arkadaşlarımızın ileri sürdükleri 
bâzı esaslı noktalara cevap vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz 
ve hepinizin malûmudur, demokrasinin millî 
iradenin temelini, esasını seçimler teşkil eder. 
Bütün yurt içerisinde mebus seçimi, belediye 
çevresinde belediye seçimi, vilâyetlerde meclisi 
umumi, köylerde muhtar ve ihtiyar heyeti se-
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çimi; bunlar millî iradenin tezahürüne vesile I 
teşkil eden seçimlerdir. Bir seçimin, yine hepi
nizce malûmdur ki, millî iradenin tezahürüne, 
tecellisine tamamen uygun olabilmesi için o se
çimin tam ve salim bir emniyet ve teminat ha
vası içerisinde cereyan etmesi lâzımdır. Seçim | 
denince, seçim emniyetini başta mütalâa etmek 
yerindedir. Arkadaşlarımızla biriz ve zaten ma
şerî vicdanda belirecek en ufak tereddüt ve 
şüpheye mahal kalmamak içindir ki Seçim Ka
nununda bu yeni hükümleri getirmiş bulunuyo
ruz. önümüzdeki seçimlerde Türk vatandaşı
nın, muhalefetin, yabancı her hangi bir kişinin 
dahi vicdanında Türkiye'de yapılan seçimler 
hakkında en ufak bir tereddüdün, en ufak bir 
endişenin doğmaması içindir ki bu lâyihayı 
yüksek huzurunuza arz etmiş bulunuyoruz. Biz 
bir kere daha Türk vatandaşının vicdanında 
1946 hâtırasının doğmamasrve bunun ebediyen 
millî ve siyasi tarihimize gömülüp kalmasını 
istemekteyiz ve bu tasarıyı bu ruh ve düşünce 
ile evvelce kabul edilmiş olan kanunun açık 
hükümlerini bilhassa itmam etmek suretiyle 
takdim etmiş bulunuyoruz. 

Hangi hükmü getirdik? Getirdiğimiz hü
küm, evvelâ seçmen kütüklerine mütedairdir. 
Seçmen kütüklerinde her seçmenin bilhassa yer 
almasını istihdaf etmiş bulunuyoruz. Seçmen 
kütüklerinin haricinde seçim hakkına mâlik 
olan hiçbir vatandaşın kalmaması bizim için 
en büyük arzu ve iştiyak olmuştur. Bunun için
dir ki muhalefetin yaptığı tekliften daha ileri 
giderek seçim çevresinde teşkilât kurmuş bu
lunan her siyasi partiye seçim kütüklerinin bi
rer suretinin verilmesini tesbit etmiş bulunuyo
ruz. Bu suretle o bölgedeki siyasi partiler ken
di mensuplarını, vatandaşlarını ikaz etsinler, 
onun itirazına imkân versinler, bu suretle her 
vatandaş bu kütüklerde yer alsın ve millî ira
denin tecellisinde vatandaşların hiçbirisi hariç 
kalmasın. Bu suretle millî irade tam, kâmil ve 
şâmil bir surette tahakkuk ve tecelli etsin, is
tedik. 

ikincisi, şimdiye kadar Büyük Millet Mecli
sinin, İçtüzük gereğince, Tutanakları İnceleme 
Komisyonunda incelenmekte bulunan milletve
killeri mazbatalarının bu defa her türlü siyasi 
mülâhaza ve endişelerin, her türlü tereddütle
rin bertaraf edilebilmesi için, bitaraflıkların- 1 
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dan asla endişe edilmiyecek, bilgilerinden ve 
tecrübelerinden asla endişe edilmiyecek ve te
reddüde düşülmiyecek iki büyük kaza müesse
semizin, Temyiz Mahkemesi gibi en yüksek ad
lî kaza müessesemizin ve Şûrayı Devlet gibi en 
yüksek idari kaza müessesemizin heyeti umu-
miyeelri arasından seçilecek bir heyet marife
tiyle milletvekillerinin seçim tutanakları katî ve 
nihai olarak tetkikini tesbit etmiş ve bu suret
le en büyük adlî teminata bağlamış bulunuyo
ruz. 

İşte bu ruh, bu halisane emel ve ümniye ile 
getirdiğimiz bu tasarıyı, muhalefetin, bilhassa 
Halk Partisi muhalefetinin kendilerinin dahi 
emeği sepk etmiş bulunan veya kendi telâkkile-
rince sadece kendi eserleri olduğu ifade edilen 
eski kanunun açık yerleri, o zamanki ilim he
yetinin işaretlerine rağmen, tavsiyelerine rağ
men açık bıraktıkları noktaları dolduran bu 
teklifimizi samimî bir fikir ve niyetle karşıia-
maları lâzımgelirken, - bunun acele getirildiği 
noktai nazarı ileri sürülerek hakikaten yara
tılmak istenilen ferahlatıcı hali, gölgelemek, sa
mimî olmamak demektir. 

Muhterem arkadaşlar; seçim kütüklerinin bi
rer suretinin siyasi partilere verilmesi yolun
daki bu arzumuz, eski seçim kütükleri üzerin
de hakikaten durmak lâzımgeldiğindendir. Biz
zat müşahedemize göre, eski seçim kütükleri se
nelerdir duvarlara talik edile edile pejmürde bir 
hale gelmiştir. Bundan gayrı memleketimizde 
yeniden vilâyetler ihdas edilmiş, kazalar ihdas 
edilmiş, mahalleler ihdas edilmiş, yeni sokak
lar ve caddeler açılmıştır, yeni köyler kurul
muş ve birçok köylerimiz birbirinden ayrılmış
tır. Bütün bu yenilikler ve değişiklikler hase
biyle eski seçim kütükleri ile isabetli ve selâ-
metli bir neticeye varmanın imkânı bulunma
maktadır. Bunun için seçim kütüklerinin kül
fetli dahi olsa tam, kâmil ve şâmil mânası ile 
vatandaş reyini aksettirecek şekilde yeniden 
tanzimine lüzum ve kanaat getirdik ve her kül
feti göze alarak maahaza bu maksatla seçmen 
kütüklerinin tanzimi lüzumunu ve bu tanzim 
sırasında da bir suretinin siyasi partilere veril
mesi hususunu derpiş ettik. 

Şimdi bu suretle Yüksek Huzurunuza getir
diğimiz tasarının maddeleri konuşulurken önün 
tazammun ettiği ruh daha açık olarak zahir 
olacaktır. Ve gerekirse maddeler üzerinde âr-
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kadaşlarımızı tenvir ve tatmin edici maruzat
ta bulunmak da mümkündür. Yalnız burada 
keserek muhalefetin bu getirdiğimiz tasarı zım
nında işaret ettikleri noktalara cevap vermek 
isterim . 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız, madem
ki ,bir seçim kanun lâyihası - bâzı maddeleri
nin tadilini dahi matuf olsa - getirmiş bulun
maktasınız, bu arada seçim emniyeti ve seçim 
adaleti üzerinde de durarak gerekli hükümleri 
getirmeniz lâzımgelirdi, bu hükümleri getirme
dikçe bunu tatminkâr bulmak mümkün değil
dir, dediler ve bu daima tek parti hâkimiyetine 
doğru götürecektir ve bir gün burada muhale
fetin bir sandalyesi dâhi kalmıyacaktır diye bu
yurdular. 

Muhterem arkadaşlarım; sanki yer yüzün
de bütün medeni ve demokratik milletler, arka
daşımın şimdi üzerinde durduğu sistemi kabul 
etmişler ve "bu mesele her türlü münakaşadan 
beri olarak hallü fasledilmiş ve sadece Türkiye '-
de kalmıştır, gibi bir telâkki yerinde olmasa ge
rektir. Bugün nispî temsil usulü 19 ncu asırda, 
20 nci asırda muhtelif medeni milletler tarafın
dan tatbik edilmiş bir sistemdir. Fakat son za
manların tecellisi, son zamanların vakıaları bu 
milletlerin istikrarlı bir Meclis bulamamak ve 
istikrarlı bir Hükümet kuramamak dolayısiyle 
bu sistemi, hattâ Fransa'da olduğu gibi, terket-
tiklerini ve ekseriyet sistemine kaydıklarını 
görmekteyiz. Demek ki, nispî temsil sistem, ka-
tî olarak kabule karin olmuş bir sistem değildir. 
Münakaşa edilmektedir. Bugün Avrupa'nın 
medeni milletlerinin bir çoğunda, bugünkü ek
seriyet sistemi, bizim istinat ettiğimiz ekseriyet 
sistemi tatbik edilmektedir. Bu, bir noksan te
lâkki edilemez. Belki bir tetkik mevzuu olabilir. 
Dün kendi iktidarları zamanında yapılmış bir 
kanunu, bugün muhalefete geçer geçmez tatmin 
edici bulmamak, onun tek partiye götürücü bir 
mahiyet taşıdığını ifade etmek, samimî bir mu
halefetin itirazı olmaması gerektir. 

Arkadaşlar, muhalif arkadaşımız, aynı ka
nunu, dar seçim çevreli değildir diye tenkid et
tiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu da medeni milletler 
manzumesi içinde tamamen kabul edilmiş bir 
sistem değildir. Yalnız bir İngiltere bu sistemi 
kabul etmiş bulunmaktadır. Diğer milletler ge
niş seçim eistemüü kabuj etmişlerdir. Bu itibar-
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la bütün milletler kabul etmiş, bir biz böyle kal
mışız, demek hakikati ifade etmez. Bundan do
layı dar çerçeveli seçim sistemine gitmemek, bu
nu temin edecek bir tasarı getirmemek tatmin 
edici değildir, demek doğru olmaz. Bunları bu
raya getirilen lâyiha zımnında ifade etmek ye
rinde değildir. 

Arkadaşlarımın belirtikleri noktalara böyle
ce cevap verdikten sonra üzerinde durulan diğer 
noktalara geçiyorum. 

Cezmi Türk arkadaşım seçmen kütüklerini 
tatmin edici bulmadılar. Geri bir sistem, ihtica-
ca salih olmıyan bir sistem telâkki etmektedir
ler. Halbuki bugünkü bilhassa seçmen kütük
lerinin bir suretini de siyasi partilere vermek 
suretiyle ikmal ve itmam ettiğimiz sistem, hiç
bir vatandaşın seçim haricinde kalmamasını 
sağlamaktadır. 

Diyor ki, göçmenler altı ayda bir ancak bir 
yerde kalabilir; ancak bir göçmen bir yerde al
tı ay mukim olduktan sonradır ki, bu sisteme 
göre seçime iştirak edebilir, binaenaleyh göç
menler seçime bu suretle iştirak edemezler diyor. 
Arkadaşım kanunu lâyıkiyle tetkik etmemiştir. 
Bu hüküm kendilerinin ifade ettikleri husus, 
ikâmetgâhı olanlarla ilgili değildir. Bunlar için 
kanunda tesbit edildiğine göre ikâmetgâh kâ
fidir. ikâmetgâhı olmıyanlar için ancak üç ay 
oturmak şarttır. Arkadaşım kanunun metnini, 
ruhunu ıbu yönden tetkik etmeden uluorta bir 
itiraz ortaya atmıştır ki, bunun varit ve şayanı 
kabul görülmemesi lâzımdır. 

Yine arkadaşlarımızın, Yüksek Seçim Mah
kemesi mi?. Yüksek Seçim Kurulu mu mevzuu 
üzerindeki konuşmalarına geleceğim. Sözcü arka
daşımız niçin Yüksek Seçim Kurulu olması lâ-
zımgeldiğini ve neden Yüksek Seçim Mahkemeli 
olmaması lâzımgeldiğini delillerle ifade ettiler. 
Kendilerine tamamen iştirak ediyorum. Yüksek 
seçim mahkemesi deyince, onun tamamen kazai 
fonksiyonu haiz olması lâzımgelir, onun aşağı
sında ibtidai seçim mahkemeleri olmak lâzımge
lir, onun usulü muhakemeleri olmak lâzımgelir, 
davacısı, dâvâlısı olmak lâzımgelir ve nihayet 
duruşma yapması lâzımgelir. Seçim gibi, mil
letin iradesini tecelli ettirecek Büyük Millet Mec
lisini teşkil ettirecek olan bir kurulu, seçim 

-mahkemesi yapıp ^formalitelerle uzun yıllar de
vam ettirmek ve Meclisi muattal bir halde bırak-
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tırmak elbette doğru ve caiz görülemez. Bu iti
barla yüksek seçim kurulu ibaresi ve ifadesi 
tamamen yerindedir. Biz isim üzerinde durmu
yoruz. Evvelâ durulacak nokta; bu yüksek se
çim kurulunu terkip eden şahıslar kimlerdir? Bîz 
diyoruz ki; bu şahıslar iki mühim ve en yüksek 
adlî ve idari kaza müesseselerimizin içinden se
çilecek olan şahıslardır. Teminatlı şahıslardır. 
Bilgi ve bitaraflıklarından asla şüphe olunmıyan 
münevver şahıslardır. Bunlardan şüphe ediliyor 
mu? En büyük teminat bu şahısların bitaraflı
ğıdır. Bilgi ve tecrübe üzerinde durmak lâzım-
gelir. Bunun üzerinde durunca, seçim mahke
mesi, seçim kurulu mevzuunu ortaya atmak de
mek, yüksek seçim kurulu teklifini getirmek de
mek, vatandaşın vicdanında yarattığımız temiz 
ve samimî havayı bozmak demektir. Samimî te
lâkki edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelerin tetki-
kmda gerekirse mâruzâtta bulunacağım. 

Muhalefete şunu ifade etjnek isterim: De
diler ki, biz 1950 seçiminde büyük imtihanı ver
dik. Biz iktidar olarak kendilerine söyliyelim; 
1950 den 1954 e kadar ara seçimlerinde, muhtar 
seçimlerinde, belediye seçimlerinde ak alınla 
Türk milletine en esaslı imtihanı vermiş bulunu
yoruz. 1954 seçiminde de yine Türk milletine 
emin ve müsterih olsunlar ki, demokrat iktidar 
olarak en ufak noktasına kadar imtihan vereceğiz 
ve vermeye amade bulunuyoruz. (Soldan alkış
lar). 

REÎS — Ali Fahri îşeri. (Kâfi, kâfi sesleri). 
Kifayet takriri yoktur, Hükümetten sonra bir 
mebusun konuşması nizamname icabıdır. 

ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, bu Seçim Kanunu hakkında ta
rafsız olarak ben de kendi görüş ve kanaatlerimi 
kısaca arz edeceğim. Bu tasarı çok acele olarak 
bugün elimize geldi ve bugün de ruznameye alın
mıştır. Halbuki gündemde yaşı başı geçmiş so
rular ve günlerce bekliyen kanun teklifleri var
dır. Evet bu kanun mühimdir ve acilen çıkmaT 
smı hepimiz candan isteriz, fakat okuma imkân
larını bile bulamadık. Bu, yağ çıkarmak için zey
tini yutturup altına tulumu yanaştırmaya benzi
yor. 

Bâzı arkadaşlarım hem bu kanunun iyiliğin
den, Türk milletini tatmin edeceğinden uzun uza-
dıya sitayişle bahsettiler. Ben bunu tahmin et-
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I miyorum arkadaşlar. Türk milletini katiyen bu 

kanun tatmin etmiyecek, muhakkak bugün ol
mazsa yarin, gelecek devrede, bu kanun değişe
cektir. (Soldan: Neresini beğenmiyorusunuz, 
anlamazsın ki, sesleri). Yine görüyorum, mebus 
adedi eksilmiyor, bunda bîr değişiklik olmuyor. 
Alavere, dalavere Kürt Mehmet nöbete. Ya
şasın millet. (Gülüşmeler.) Benim kanaatim mil
letimiz fakirdir, nüfusu da 25 - 30 sene evvel
kine nazaran 1,5 - 2 misli artmıştır. 

Bu itibarla bugünkü nüfusumuza göre 80 
bin, hattâ yüz bin .nüfusa bir mebus seçilmesi 
kâfidir. Bu suretle de bütçede mühim bir ta
sarruf yapılmış olur ve bu yapılacak tasarruf
la memleketin mühim ve mübrem ihtiyaçları 
karşılanır ve bu tasarruftan 8-10 milyon lira 
elde edilir. (Anayasa meselesi sesleri) Dinleyi
niz arkadaşlar, bu, memleket meselesidir. Asıl 
milleti düşünelim. Nefsimizi değil. Millet bizi 
neye gönderdi? Bu kürsüden niye yemin ettik? 
Nefsimizi düşünmek için mi? Yoksa millet ve * 
memleket haklarını korumak için mi? (Uğul
tular). 

REÎ& — Sadede gelin. Yazılı konuştuğu
nuz için vaktiniz azalıyor. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş
lar başka milletlerde görüyoruz. 70-80 milyon 
nüfusu olan milletler, 5-6 yüz mebus çıkarıyor. 
Halbuki o milletler bize nazaran çok zengin
dir. Bize 220 âzami, 250 milletvekili yeter. Yal
nız bunların gerek Mecliste çalışmalarının, ge
rekse komisyonlara devam suretiyle çalışmala-

I rının temini, komisyon ve Meclis Heyeti Umu-
miyesine devam etmiyenlerin ödeneklerinin ke
silmesi lâzımdır. Meselâ daha dün Orman Ka
nunu müzakeresinde saydım Heyeti Umumiye-
de 39 kişi vardı. 

REİS — Ali Fahri Bey, Seçim Kanununu 
müzakere ediyoruz. İşi teşviş edecek sözler söy
lerseniz sözünüzü keserim. Kanunu ilgilendir-
miyen hususları mebuslar dinlemek mecburiye
tinde değildirler. Rica ederim yüksek fikirleri-

' nizi söyleyiniz. (Gülüşmeler). 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Dün Or

man Kanununda böyle idi, bugün de öyle. Şah
si menfaatlere dokundum mu daima böyle olur, 
hava değişiyor. Arkadaşlar, benim de kanaa
tim, nispî seçim usulünün kabulü veyahut se
çim bölgelerinin daha dar sahalara inhisar et
tirilmesidir. Bunun memleketin menfaati bakı-
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mmdan daha hayırlı olacağına kaniim. Fakat 
kuyruk acısı olanların işine gelmez. Belki mah
zurludur. 

Tasarının, Vekil Bey, bütün şüpheleri ve te
reddütleri tamamen ortadan kaldırdığından 
bahsettiler. Arkadaşlar, başta emniyet ve iti
mat gerek. Bunlar, günün iktidarının iyi ni
yetlerine ve samimiyetlerine bağlıdır. Hürriyeti 
ve istiklâli için titriyen bir milletin reyine mü
dahale eylemek, tecavüz etmek, harimi ismeti
ne tecavüz demektir. Bu yolda tecavüz ve bas
kılara tevessül edilirse artık bu iktidarı ne ha-
inam suyu paklar, ne deniz paklar, ne de baş
ka bir şey, yalnız toprak paklar arkadaşlar. 

Görüyorum, bu da bu iktidarın bir taktiği
dir. Bâzı maddelerde ufak defek tadilât var
dır. 

Şimdi sayın sözcüden soruyorum; bu Se
çim Kanunu, ile memleketinde bulunmıyanlar 
buludukları mahallerde reylerini kullanabile
cekler midir? 

SÖZCÜ ŞEMl ERGİN (Manisa) — Hayır. 
ALÎ FAHRİ IŞERÎ (Devamla) —.Bakınız 

arkadaşlar 1950 seçimlerinde biz muhalefette 
(iken Bandırma'dan misal vereceğim. Birçolk 
denizciler, kaptanlar, Karadeniz'den kalkmış 
uzun seferler yapmıştır. Bandırma Kaza merke
zinde '50 - 60 kişi vardı. İstanbul, İzmir, Antal
ya v. s. limanlarda denizcilerden ne kadar var
dır. Bunlardan biri yakamı tutuyor, âdeta 
tabanca çekerek, ben medeni hakkımı neden 
ıkullanmıyayım, /kanun bana neden bu hakkı 
vermiyor, işte nüfus kâğıdım, işte kendim, 
bana yazık değil mi? diyor. Görüyoıruz, işitiyo
ruz, ta Londra'dan irlanda'ya tayyare ile ge
diyor. Fakat bizde ne tayyareye binecek, ne de 
otomobille intihap dairesine gidecektir. Bunu 
da düşünmek lâzımdır. Nüfus kâğıdında resmi 
var, olmazsa yeni resim taksın, tasdik ettir
sin. Nüfus kâğıdı ne demek? Nüfus kayıdım, 
nüfus kâğıdım var, bununla dünyanın öbür ucu
na gidiyorum, memleketin her tarafını gezebi
liyorum, hüviyetimi bununla ispat ediyorum. 
Binaenaleyh memleketlerinde bulunmıyanlar 
bunları .göstersinler ve reylerini verebilsinler, 
yalnız her seçim devresinde bir damağa vurul
sun, aynı zamanda reyini başka yerde kullan
mak imkânı verilsin. Bu imkânı bu kanunla 
vermeliyiz. 
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(Sonra arkadaşlar, demin ide bahsettim, meb

us adedi üzerinde durdum, belki bunun mah
zurlu tarafları olabilir, fakat yazıktır bu mille
tin parasına, bundan tasarruf yapılabilir ve bir 
senelik tasarruftan on bin tane göçmen evi ya
pıl abilir. (Gürültüler). 

Arkadaşlar, Manyas'ta felâkete uğrıyan va
tandaşlarımız hâlâ çadırlar içindedir, yapıla
cak tasarrufla pek .çok şeyler yapılabilir. (Alâ
kası yok sesleri, 'gürültüler). Tabiî hakikati 
söyledik mi kötü oluyoruz. Sözüm bundan iba
rettir. 

REİS — Kifayet takriri vardır, okutuyorum'. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Lâyihanın esasının kabu

lü ve maddelere geçilmesi için reye arz edilme
sini teklif ederiz. 

izmir 'Muğla 
A. Başman Nadir Nadi 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Tıdkad 

S. Atanç 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IMaddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın müstaceliyetle 'görüşülmesi yazılı 
olarak teklif edilmektedir. Bunu kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeler eklen

mesine dair Kanun 

IMADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 16, 19, 27, 117, 119, 120, 122, 
12.3, 12(5 ve 1(2-6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu kanuna üç muvakkat mad
de ilâve edilmiştir : 

(Madde 16. — Mahalle ve köy muhtar ve 
ihtiyar heyet ve meclisleri vali ve kaymaka
mın, vazifelendireceği kimselerden de faydala
narak kendi seçim bölgelerinde 'oturan bütün 
seçmenleri sokak ve kapu numarasına göre ve 
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11 nci maddede belirtilen esaslar dairesinde 
kaydederler. Kayıt işinde nüfus 'kayıtlarından 
faydalanırlar. Listelerin düzenlenmesinde İsta
tistik Genel Müdürlüğünün sayını işlerinde kul
landığı nümerotaj cetvelleri esas tutulur. 

(Kütüklerin tanzim ve tashihine anütaallik, 
ihtiyar heyet ve meclislerinin yapacağı, /bütün 
dşlemlerde o böllgede teşkilâtı bulunan partiler 
(birer temsilci ıbulundurafoilirl'er. İşlemlerin ya
pılmasından iki ıgün Önce temsilci göndermele
ri partilere 'bildirilir. 

Kütüklerin yeniden tanzimi .gerektiğinde 
veya yoklama sırasında, ihtiyar heyet ve mec
lisleri inhilâl etmiş bulunur ve yedek üyelerin 
iştirakiyle de teşekkül edemezse veya köy ve 
mahallenin yeni teşkil «edilmiş olması hasebiyle 
henüz ihtiyar heyet ve meclisi seçilmemiş bu
lunursa, . yenileri seçilinceye kadar İmanlara, bu 
•kanunla verilmiş olan vazife ve salâhiyetler va
li ve kaymakamlar tarafından teşkil edilecek 
bir heyete gördürülür. 

SÖZCÜ SEMİ ERGİN (Manisa) — Efen
dim birinci maddeye 124 rakamının ilavesi lâ
zımdır. 

RBİS — Hamdi Orhon. 
HAMDİ ORHON (TraJbzon) — Muhterem 

arkadaşlar; vaktin dar olması hasebiyle de
minki münakaşalara katılmak istedim, faka: 
•bundan feragat ettim Maddeler üzerindeki 
mütalâalarımı arz etmeyi faydalı buldum. Mü
him olan nfokta şudur; aşağı yukarı bizim yap
mış olduğumuz kanun tekliflerindeki ana pren
siplerle Hükümetin getirdiği tasarıdaki ana 
prensipler (birbirine çok yaklaşmıştır. Arzu 
edilir ki, |bu prensipler (birbiriyle yüzde yüz 
mutabakat haline getirilerek büyük Seçim Ka
nununda olduğu gibi bu kanunla da müşterek 
bir eser vermenin imkânını .bulursak, kendimi 
•bahtiyar addederim. Benim ibütün görüş ve 
müdahalelerim, hep Ibu noktai nazarın ışığı al
tında olacaktır. 

Arkadaşliar, Iben encümende âza olmadığım 
için orada tekliflerimi yapmaya takdir buyu
rursunuz ki, nizamname müsait değildir. An
cak müşahit 'olarak <bulunalbdldim. Bu sebeple 
tekliflerimi Yüksek Heyetinize getirmiş (bulu
nuyorum. Eğer hununla birleşmeye hizmet 
edehilirsem çok rahat ve ıçok .güzel ibir hizmet 
ifa ettiğime kaani olacağım. 

Arkadaşlar, Ibdrinci maddenin ihtiva ettiği 
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16 nci maddenin karakteri şudur. Mevcut Se
çim Kanunundaki madde fıkra fıkra, kelime 
kelime aynen kabul .edilmiştir, yalnız son fık
ra ilâve edilmiştir. Gerek sözcü, gerek vekil 
beyefendi 'arkadaşlarımız izahat verdiler, 'lüt
fedip hend de dinlerseniz Ibu 16 ncı maddeye «fit
lenen fıkraya ihtiyaç olmadığını (göreceksiniz. 
Eklenen fıkra şuna cevap vermektedir. Köy 
veya mahallede muhtar veya ihtiyar heyeti or
tada (kalmazsa ne yapılacaktır? Dü'şünmüşler; 
vali ve kaymakam hir heyet yapsın, [bu işi yü
rütsün. 

Bu vaka olur mu, olmaz mı ? Bir endişe mev
cut olabilir mi, olamaz mı ? 

Arkadaşlar, (böyle ibir hâdise vâki olamaz. 
Ancak, iyi niyet dışında vâki olalbilir. 'İhtiyar 
heyeti yedekli ve asıllıdır. Nasıl inihilâll vâki 
olur ? 

1. Allah korusun, on kişi 'birden ölecektir. 
Onun üzerine inhilâl vâki olacaktır. 

2. Asıllar istifa edecektir. Yedekler de 
istifa edecektir. 

3. Bir köyden İbir parça ayrılarak yeni hir 
köy haline konacaktır. 

4. Bir (belediyenin (bir mahallesi ayrılarak 
yeni hir mahalle haline konacaktır. 

Bu dört ihtimal dâhilinde sathı vatanda çok 
nazari olarak heyetlerde inhilâl' vâki olabilir. 

Şimdi arkadaşlar, ölüm vâki olmaz. Hiç kim
senin gönlü hunu arzu etmez. 

Asılların ve yedeM'enin topyekûn istifası 
çok uzak İbir ihtimal olarak düşünülebilir. 

Köylerin ayrılması yahut mahallelerin 
ayrılması düşünülebilir. Ama bunların ayrıl
ması hir 'kanuni şekle bağlıdır. Bir 'köyün iki 
parçaya 'bölünmesi 'bir kararname işidir. Bir 
mahallenin iki mahalleye 'bölünmesi yine (buna 
henzer İbir kanuni muamelenin icrasına (bağlı 
hir işitir. (Seçimlerin arifesinde îböyle muame
leler ücra edilmez, lora edilmeyince (böyle ihti
maller de ortadan (kalkar. Bu kadar uzak olan 
hir ihtimali kanunun içine alimamak lâzımdır. 
Büyük mahzuru vardır. 

Komisyonda da arz ettim arkadaşlar. Köy 
Kanununun 41 nci maddesi durdukça muhtar
lar yeklerinde tutunamazlar. Köy Kanununun 
41 nci maddesi idareye muhtarı mutlak manda 
uzaklaştırmak hakkını vermiştir. Muhtarlar 
idarenin müdahalesi ile iş başından uzaklaştın-
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İabilir. Köy Kanununun 41 nci maddesi yaşı
yor arkadaşlar-. 

Bendeniz Komisyonda arz ettim ve taze 
misal verdim; dedim ki, daha beş gün evvel 
Yozgad'da Belediye Reislerinin iş başından 
uzaklaştırılması gibi 'bir hava esti. Vazifenin 
tahrirat kâtiplerine havalesi ortaya çıktı. Muh
terem Avni Doğan Bey Başbakana meseleyi bir 
mektupla bildirdi. Neticeyi bilmiyorum. Seçim 
arifesinde, emniyet unsuru üzerinde dikkatle 
duruyoruz. Seçim emniyetinden bu kadar ehem
miyetli bahsediyoruz. Seçime takaddüm eden 
günlerde bu nevi hâdiseler karşısında haklı 
veya haksız - seçim emniyeti, seçim tarafsızlı
ğından vicdan huzuru ile bahsetmek güç olur. 
Bundan en çok başı ağrıyacak olan seçimleri 
idareye memur olan iktidardır. Za?;ar görende 
bütün memleket ve seçimler. 1950 seçimleri j 
yapıldığı zaman böyle tek bir hâdise olmamış- j 
tır.Misal verilemez. Fıkra rahatlık değil, ra
hatsızlık getireceği için, fıkranın kaldırılmasını 
teklif ediyorum ve bir önerge veriyorum. 

REİS — Mahmut Grol'oğlu. 
IMAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, Hamdd Orhon arkadaşımın mütalâaları 
içerisinde sarahatle meydana vurmadığını zan
nettiğim bir endişe sezdim ve bu önergesini de 
(bir endişenin mahsulü olarak vermekte olduğu 
kanaatine vardığım için konuşuyorum. Şayet 
bu endişe varit değilse mesele yoktu?. Denili
yor ki ; İhtiyar heyetinin yedek ve asıl üyeleri
nin toptan ölmesi milyarda bir ihtimaldir. Top-
yekûn istifa etmesi, çok uzak 'bir ihtimaldir. O 
halde bu neden konulmuş; olsa olsa bir muh
tara idareten işten el çektirilip yerine istenilen 
heyetin konması gibi bir arzunun, mevcudiyeti 
'endişesinden ileri gelir gibi bir mâna çıkardım. 
Fakat benim de içime şöyle bir endişe geldi : 
Bir köyde ihtiyar heyeti, muhtarlar bir siyasi 
partiye mensupturlar. Tam seçim zamanında 
o köyde kendi partisinin seçimi kazanıaımıyaca-
ğını hissedip de topyekûn istifade ederlerse ne i 
olacaktır? Maddeyi kaldırmak kolay iş. Fakat 
kalkacak maddenin bırakacağı boşluğu da dol
durmak ieabedec. Bu ciheti de düşünmek lâ
zımdır. Baktı ki muhtar, kendi partisi, seçimi 
kaybedecek, topyekûn istifa ettiler. Bu takdir
de ne olacaktır 1 

O halde muhterem komisyon sözcüsü ve Hü
kümet mümessili arkadaşımızın, arkadaşıma 
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cevap verirlerken, benim bu endişeme de cevap 

j vermelerini rica ederim. (Soldan: Bravo, ya
mansın sesleri) 

REİS — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGlN (Ma

nisa) — Muhterem arkadaşlar, tümü üzerindeki 
konuşmamda da arz etmeye çalıştığım gibi, 16 ncı 
maddenin getirilen tadil teklifi tümü gelmiş ol
makla beraber birinci ve ikinci fıkrası mevcut 

I 16 ncı maddenin aynıdır. Yalnız üçüncü fıkrası 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. 3 ncü fıkrada şöyle 
demektedir : «Kütüklerin yeniden tanzimi ge
rektiğinde ve yoklama sırasında ihtiyar heyet ve 

I meclisleri inhilâl etmiş bulunur ve yedek üyeleri-
I nin iştiraki ile de teşekkül edemezse veya köy ve 
| mahallenin yeni teşkü. edilmiş olması hasebiyle 
i henüz ihtiyar heyeti ve Meclis seçilmemiş bulu-

nursa yenileri seçilinceye kadar bunlara bu ka
nunla verilmiş olan vazife ve salâhiyetler vali ve 
kaymakamlar tarafından teşkil edilecek bir hey
ete gördürülür» 

I Hamdi Orhon arkadaşımızda hakikaten bilmi
yorum nasıl bir düşünce neticesi içinde bir şüphe 
ve tereddüt vardır? Seçim Kanunu hakikaten bu 
kadar hüsnü niyetle ve en geniş itimadı davet 
edecek şekilde hazırlanmış olması karşısında bu 
madde üzerinde bnece tereddüdetmeye mahal 
yoktur. Çünkü madde ender tesadüf edilebilecek 
hâdiseleri karşılıyacak tedbirleri *de derpiş etmek
tedir. 

Encümen müzakereleri sırasında zikredildi. 
Adana'da seçmen kütükleri zayi olmuş, Ayancık 
İlçesinde seçmen kütüklerinin yanmış bulunması 
gibi hâdiseler vukubulabilir. Bâzı sebeplerle isti
fa ve bu müddet zarfında ve adliyeye intikal et-

j mek suretiyle başkanın tevkif edilmiş olması 
karşısında, mahkûmiyetle neticelenmemesi halin
de bunun yerine yedeklerin asil üye olarak iş ba
şına geçmemeleri imkânı olduğu takdirde idare 
heyeti ve meclis muattal kalacaktır. Bu kanunun 
esasen 15 nci maddesinde zikredildiği veçhile sa
lâhiyeti valiye ve kaymakama vermekteyiz. Bu
rada da mücbir sebep karşısında valiye ve kay
makama diyoruz ki, sen bir heyet teşkil et, ihti
yar heyeti vazife başında değildir, onun vazife
lerini görsün. Buna vâki itirazlar da sulh hâki
mine gidecek ve tetkikmdan geçmiş olacaktır. 
Temenni ederiz ki, vâki olmaz, vâki olmadığı za
man da bu fıkranın tatbiki elbetteki imkânsız 
kalır. Ama hâdiseler ve zaruretler icabı olarak 
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pek nadir yerlerde kullanılacak olan bu fıkra lâ
zımdır ve bir zaruretin icabıdır. Aynen kabulünü 
istirham ederim efendim. 

REİS — Bahadır dülger*. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim; bu kanunun hedefi, bu memlekette seçim 
emniyeti mevzuunda vicdanlarda en ufak bir 
tereddüt bırakmamaktır. 

Adalet sistemine doğru gidiyoruz, işi tama
men adliyenin eline tevdi ediyoruz. Büyük Mil
let Meclisine gelecek olan azaların mazbatala
rına vâki itirazların yine Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından tetkik edilmesi gibi Ibir usulü 
koyuyoruz. Şimdi fevkalâde bir hal karşısında 
vali ve kaymakam bir tetbir alsın diyoruz, bu
nun karşısında demek ki vali ve kaymakam ik
tidar partisinin emriyle hareket eden bir idare 
âmiridir, Hamdi Orhon arkadaşımızın temas 
etmek istediği nokta budur, Fakat böyle pek 
açık şekilde ifde etmedi ama, erbabı iz'an ne 
deme istediğini anlamıştır. Hâdise tamamen açık
tır. Demek ki sıkıntılı bir zamanda, filân yerde 
- olacaktır bu mademki Hamdi Bey arkadaşımı
zın aklına geldi - seçimin sıkışık bir zamanın
da, filân köyde seçimi kaybetmek ihtimali mev-
zuubahis olduğu zaman oradaki (bir partiye 
mensup olan ihtiyar heyeti çekilir, çekilince 
yeni ihtiyar heyeti teşkiline imkân olmaz. O 
zaman kaymakam ve vali bu hükme göre hare
kete geçerler. Ondan sonrası var, denecek ki, 
filân köyde, - belki bu sistematik bir seçim tak
tiği olarak kullanılacaktır - Filân yerde ihti
yar heyeti çekilmiş, 1 köyde, 5 köyde, 10 köy
de.. Onların yerine iktidarın kaymakamı ve va
lisinin tâyin ettiği heyetlerle seçim yaptırıl
mıştır. Seçim mualleldir, diye bu ihtimali bi
zim karşımıza getirecektir bu hüküm. Ve bunu 
karşımıza getirmek için zemin hazırdır, şu mü
nakaşaların açılması dahi böyle bir zeminin 
düşünülebilir olduğunu göstermektedir. 

O halde arkadaşlar, kazalarda seçim kurul
ları vardır. Böyle, bir ihtimal karşısında sala
hiyetli idare âmirlerine, valiye ve kaymakama 
vermektense (bunlara vermek bizim için müsa
vidir. Yani Seçim Kanununudan istifade ederek 
seçim taktiği yapmak ve seçimleri bu taktik
ten istifade ederek kazanmak dâvasında deği
liz, bunu düşünmiyoruz, tam mânasiyle bir em
niyet sağlamak dâvasmdayız. O halde böyle bir 
ihtimali derpiş ettiğimize göre bu heyetleri 
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yapmak salâhiyetini vali ve kaymakama verece
ğimiz yerde seçim kuruluna verelim, iki taraf 
da mutmain olur. Bu zannederim ki Hemdi Or
hon'un açıkça ifade etmediği gikirlerinin artık 
burada söylenmesi imkânını da bırakmaz. Bu 
yolda bir takrir takdim ediyorum, 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK^ 

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
Hamdi Orhon arkadaşımızın ileri sürdüğü fi
kir seçim kanununun tesbit ettiği sistemle il

gilidir. Seçim kanunu seçmen kütüklerinin tan
zimi keyfiyetini doğrudan doğruya Dahiliye 
Vekâletine tevdi etmiş bulunmaktadır. 15 nci 
maddede, 22 nci maddede bu hükümler böylece 
tesbit edilmiştir. Şimdi 16 ncı maddeye bizim 
koyduğumuz bu fıkra bir ihtiyacın bir zarure
tin ifadesi olarak konulmuştur. Bizden müte-
madiyen sorulmaktadır; muhtar vefat etmiştir. 
İhtiyar heyeti istifa etmiştir. Veyahut tevkif 
edilmişlerdir. Seçim yapılacak, seçmen kütükle
rinin tanzimi sırasında bu vazifeyi kime verece
ğiz? Zaten seçmen kütüklerinin tanzimine ait 
15 nci madde vali ve kaymakamlara bu kütük
lerin tanzimi salâhiyetini vermiş olduğuna göre 
yine bu maddeye göre valiler ve kaymakamlar 
inhilâl vukuunda ihtiyar heyetleri yerine bir 
heyet tâyin edeceklerdir. Bu kütüklerin tanzi
minde parti mümessilleri de hazır bulunacak
tır. Binaenaleyh her hangi bir endişe ve tered
düde mahal yoktur. 

Sonra yeni kanunun koyduğu prensibe gö
re seçim kütükleri listelerinin bir sureti partile
re verilecektir. Burada da her hangi bir hile 
ve tereddüde mahal yoktur. Kütükler askıya 
çıktığı zaman herkes tetkik eder, noksan bir 
şey varsa itiraz edebilir. Bu bakımdan da en
dişeye mahal yoktur. Eğer endişe etmek lâzım-
gelirse tesbit edilen sistemden endişe etmek 
icabeder. Bugün şu partiye de bu partiye de 
mensup ihtiyar heyetlen vardır. Bunla- seçmen 
kütüklerini tanzim edecektir. Bugün halen nu.h-
tarlıklarm kahir ekseriyeti D. P. nin elindedir. 
binaenaleyh onların muhtarlarının tanzim ede
cekleri kütüklere itimat edemeyiz gibi bir nok-
tai nazar ileri sürüyorlarsa bu, doğrudan doğ
ruya seçim sistemi ile ilgilidir Bu itibarla ar
kadaşımızın endişesinin yerinde olmadığı aşi-

\ kârdır. Bizim getirdiğimiz fıkra bir zarurete 
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dayanmaktadır. Hiçbir endişenin hiçbir vicdan
da yer almaması gerektir. 

Bahadır Dülger arkadaşımız, mademki adlî 
teminatı kabul etmiş oluyoruz, bu işi de adli
yeye verelim diyorlar. Bu vaziyette seçim ka
nunu üzerinde yeniden bir tetkikat yapmak lâ
zımdır. 15 nci ve diğer birçok maddelerin tadi
li yoluna teveccüh etmek gerektir. Bu da bu
gün asla mümkün değildir. 

REÎS — Hamdı Orlıon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşların, indişelerini söylemesi muhalefet sa
fından olsun, iktidar safından olsun iyi yolu ara
mak, bulmak için zaruridir. Bahadır Dülger de 
konuştu. O da endişelerini söyledi. 

Şu esere güzel bir istikamet vermek için sar-
fedilen gayretlere karşı bakanın ısrar ve muka
vemet edişini anlamıyorum. Efendim, ben şah
san Bahadır Dülger'in teklifine iştirak ediyorum. 
Hâkimlerin de idari vazifeleri vardır. Hâkim bir 
defterin altını tasdik etti mi, şu kadar sahifedir 
diye; işte bu idari bir vazifedir. Seçimi onların 
nezaretine tevdi etmiş bulunmaktayız. Yapa
cakları muamele yüzde seksen idaridir. Şayet 
inhilâl binde bir ihtimal dâhilinde vâki olursa bu 
înhilâl vâki olduğu zaman hâkim vazifeyi bir he
yete tevdi etsin diyen Bahadır Di^ger arkadaşı
mın teklifine iştirak ediyorum. Muhterem ba
kan da bu işe yanaşsın, inat ile bir iş görül
mez arkadaşlar. 

REÎS — Tadil teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
16 ncı maddenin son fıkrasında derpiş edilen 

heyeti teşkil etme salâhiyetinin vali ve kayma
kamlardan alınarak seçim kurullarına verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Bahadır Dülger 

REÎS — Komisyonun noktai nazarını anlıya-
hm efendim. 

SÖZCÜ ŞEM*Î ERGÎN (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu seçim kütüklerini a tan
zimi sırasında İlce Seçim Kurulları Kanunun 61 
nci maddesine göre Büyük Millet Meclisi seçimi 
münasebetiyle faaliyette değildir. 61 nci mad
de şöyle der : «îl ve îlce Seçim Kurulları genel 
ve ara seçimlerin başlangıcından önceki on 
gün ve Türkiye Büyük Millet Meclisince verile-
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| cek yenileme ve ara seçim kararı ile yapılan se

çimlerde bu kararların Hükümetçe ilânından iti
baren yedi gün için Adalet dairelerinde ve mü
sait değilse belediye ve okul gibi münasip yerler
de vazifeye başlarlar. 

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

Gelmiyen asli üyelerin yerine yedekleri alı
nır. Bu suretle de yetersayı bulunamazsa mev
cutlarla iktifa edilir. Kararlar çoklukla verilir.» 

Şu halde seçmen kütüklerinin tanzimi sıra
sında bu teşekküller ilce seçim kurulları faali
yette değildir. Sarahaten arz ederim Efendim. 

REÎS — Hamdi Orhon buyurun. 
HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşla!', Dülger'in teklifine komisyon ve Sa
yın Bakan yanaşmamaktadırlar. Yanaşamadık
ları için de kanunlar içinden fıkralar, kelime
ler çıkarıyorlar, o maddeyi ben de biliyorum. 
Dâva o değildir. Seçim Kanunu ile, hâkimle
re vazife verdik, şimdi bu kanunla da yeni bir 
vazife vereceğiz, mesele bundan ibarettir. 

Meclisi yenileme kararı verince bu muame
leler yürüyecektir. Meclisi âliyi yenileme ka
rarı vermeden evvel hangi kütük tanzimi, han
gi kütükler üzerinde " tadilât? Meclisi âli ye
rinde duruyor. Ne zaman karar verirse bütün 
muamele bundan sonra yürür. Bundan evvelki 
muamele ihzaridir. Durum bu kadar vazıh. Eğer 
mutlaka encümenin ve Hükümetin teklifleri 
yerine gelecektir, derseniz toptan kabul ediniz 
bitsin gitsin. 

REÎS — Hamdi Orhon'un da iştirak ettiği 
Bahadır Dülger'in takririni tekrar okuyoruz. 

(Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in takri
ri tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri nazara alanlar... Almıyan-
lar... Takrir nazara alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Kütük listeleri okunaklı bir şe
kilde tanzim edildikten sonra, tasdikli birer su
reti o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi 
partilere makbuz mukabilinde verilir ve bunu 
mütaakıp listeler ait olduğu köylere, kasaba ve 
şehirlerde halkın kolaylıkla görüp okuyabilece-

I ği yerlere, bunları tanzim eden ihtiyar heyet ve 
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meclisleri tarafından asılır ve keyfiyet mutad 
vasıtalarla ilân olunur. 

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

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunma
sından muhtarlar ve alelûmum zabıta âmir ve 
memurları sorumludur. 

REÎS — Hamdi Orhon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, bir noktanın aydınlanması lâzım
dır. 

Başbakanın gerek istanbul'da gerek grup 
toplantısından sonra Ankara'da vâki beyana
tı ile bu madde tezat halindedir. 

Muhterem arkadaşlar, Başbakanın matbua
ta intikal eden beyanatı ile muhalefete seçim 
emniyetini takviye için seçim kütüklerinin ve
rileceğini söylemiştir. 

Bundan evvel burada konuşan Adliye Veki* 
li ve sözcü arkadaşım beyanları içerisinde dai
ma seçim kütüğünden bahsetmişlerdir. Bize 
verilecek olanlar nedir? Külfete değer mi? Bun
lar hakkında kendi fikrimi arz edeyim : 

Arkadaşlar, bu verilen şeylerin seçim kü
tükleriyle asla alâkası yoktur. Ne seçim kütü
ğü ile alâkası vardır, ne sandık kurullarına gön
derilen seçmen listeleriyle alâkası vardır. Bu 
verilmek istenilen nedir? Arkadaşlar, bizim Se
çim Kanunumuzun 'bünyesinde kütükler daimî 
vasfı taşır. Kütükler daimîdir. Hükümet di
yor iki, 4 yıldan 'beri bu kütükler üzerinde çe
şitli muamelât »geçtiği için bunlar medarı ihti-
caç vesaikten değildir. Ben seçinîler>e bu kü
tüklerle 'giremem, yeniden yapacağım diyor. 
Doğrudur, yerindedir. 

Şimdi bu verilenler nedir? Arkadaşlar, kü
tüklere esas olan listeler mulhtar ve ihtiyar 
heyetleri tarafından ıtanzkn edilir. Farzediniz 
şurada îbir mahalle, mulhtar ve ihtiyar heyeti 
vardır. (Yazanın iyi niyetli, kötü niyetli, bir 
(tarafa), mahallede 100 kişi var, 70 kişi yazacak, 
•altına da tarihini koyacak; muhtar, âza, âza... 
diye tasdik ederek buyurun diyerek parti mü
messiline verecek. Partiler ne yapacak, parti
lerin vazifesi nedir?. Bugün yaşıyan Seçim Ka
nununda esasen bu cihaz vardır. Her seçim böl
gesinde, daha umumi bir ifade ile sandığın bu
lunduğu yerde parti mümessilleri muayyen me-
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hiller dâhilinde bütün noksanlıklar hakkında 
ihtiyar heyeti nezdinde itiraz edebileceği gibi, 
mahkemeye de ımüracaat edebilir. Bunlar var. 
Meselâ bir yerine ocak başkanı Ali; meraklı, 
çalışkan. Muhtar listeyi asmış. Başkan Ali bak
mış ki Ahmet noksan, Fatma noksan, unutul
muş. Gidip diyecek bunlar unutulmuş. Kafoul 
etmedi, zapta geçecek. Sulh hâkimine gidecek 
diyecek ki; şu şu muamele noksan, senin hu
zuruna geliyorum. Hâkim dinliyecek, muame
lesini yapacak. Bunlar var. 

Şimdi biz buna ne ilâve ediyoruz? Hazırlık 
safhasında muhtar, tasdikli listesini veriyor. 
Bu kadar geniş havası yapılan, emniyet unsu
ru olarak ileri sürülen şeyler bunlardır. Kâfi 
değildir fakat bu da memnurjiyeti muciptir. 
Ama gaye yanında çok küçük kalıyor. 

Muhtar, ihtiyar heyeti bir cetvel hazırlıyor, 
ilk cetvelden birini bize veriyor, ve sonra sulh 
hâkiminıe gidiyor diyor k i ; !ben muayyen za
manda defterleri hazırladım 100 kişi yazmıştım, 
20 ıtane daha ilâve ettim 120 oldu, bunların iki 
tanesi ölmüş bunları tenzil ettim geride 118 
kaldı. Hâkim bunları a'lacak, tetkik edecek, 
şu kadar sayfa ve 118 esamiden ibarettir diye
cek tasdik edecektir. Bu listeleri bir kazada 
farzedelim ki, yüz tanedir. Bu 100 tanesi bir 
araya gelip de bir kartonun içine konulur, kü
tük olur. işte seçim kütüğü budur. Siyasi par
tilere bu verilmiyor. Bunu anlatmaktan mak
sadım, iş anlaşılsın diyedir. Çünkü, seçim kü
tüğü diye iş karıştı. Siyasi partiye bu veril
miyor. Ne veriliyor? Muhtarin ihzari olarak ha
zırladığı liste, noksan liste. 

Biz ne diyoruz? Dediğimiz şu : Seçim kütük
leri nüfus müdürlüğünde veya memurluğunda-
dır. Seçimler geldi, yenileme kararı verdik. Se
çim kurulu başkanı olan hâkim nüfus memuru
na der ki : Gönderin bize ikişer nüsha kütük 
listesi. Bir hâkimin bölgesinde 100 seçim böl
gesi var, 200 nüsha istiyecektir. Bunları alacak 
sandık kurulu başkanlarına verecektir. 

Arkadaşlar, talebimizde külfet de yoktur. 
Meselâ, iki parti seçime giriyorsa ikişer nüsha 
daha yaptırsın. Faraza iki parti seçime girdi
ğine göre 100 taneyi D. Parti ilce başkanına 
100 taneyi de H. Partisi başkanına hâkim tev
di etsin. Maksat seçimin emniyetini ayakta 
tutmaktır, kuvvetlendirmektir. Bu talebi yapar
ken ihtimalleri de düşündük. Sandık seksen ki-
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lometrede, köyde. Müşahit aksi bir adam, seçi
mi karıştırmak istiyor. Bunlara da bir çare 
bulmak lâzım. Dedik ki, müşahitler 73 ncü mad
deye göre yani 48 saat evvel sandık kurulu baş
kanına götürecek cetveli arzedecek. Diyecek ki, 
senin elindeki tasdikli bende de var. Şunları 
karşılaştıralım. İhtilâf var, yok, olabilir de. Bu 
iyi niyetle olduğu gibi kötü niyetle de olabilir. 
Çünkü, nüfus idaresinden geliyor. Gelirken sa-
hife kopabilir. O zaman nereye, doğru hâki
me. Müşahit bunlar tutmuyor diyecek. Fakat 
bu uzak bir ihtimaldir. Ama bu dikkati temin 
eder. Seçim sandık kurulu başkanlariyle par
tilerin karşılıklı olarak dikkatini çeker. Şayet 
müşahit gitmezse veyahut gider de defteri ver
mezse ne olacak, seçim kalacak mı? Hayır. Va
ziyet sadece zapta geçirilmekle iktifa edilecek
tir. Bu yapılırsa, siyasi partilere bir emniyet 
verilmiş olur. Muhtarların vereceği listeler bu 
emniyeti sağlamaz. 

RElS — Encümen. 
SÖZCÜ ŞEMl ERGtN (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlarım, evvelâ Hamdi Orhon Beye
fendinin, bu teklif Başvekilin beyanatına uy
gun değildir yolundaki sözüne cevap vermek 
isterim. Başvekilin nasıl bir beyanat verdikini 
şimdi hatırlamama imkân yoktur. Ancak Ham
di Beyefendinin söyklediğine >göre kütükleri 
siyasi partilere, emniyet temin edebilmek için, 
vereceğiz demişler. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 ncu maddeden 
başlıyan bölüm seçmen kütükleri adı ile başlar, 
11 nci madde seçmen kütüklerine kimler kay
dolunacaktır, 12 nci madde kütük kaydına gö
re oy verilecektir, 13 ncü madde oy vermek 
için kütüğe kayıt esasını derpiş etmiştir, 14 ncü 
madde seçim kütüklerinin düzenlenmesi, kütü
ğün tertiplenmesidir, 15 nci maddede seçim kü
tüklerini tanzimde kimlerin salahiyetli oldu
ğunu ifade eden maddedir ve böylece 19 ncu 
maddeye kadar seçmen kütüklerinin ve kelime
lerin aynım dahi taşımak suretiyle maddeleri 
gelmekte ve 19 ncu maddede de tamamiyle 
seçmen kütüklerinden bahsetmektedir. Binaen
aleyh seçmen kütükleri bahsini içerisine alan 
bu bölümde 19 ncu madde seçmen kütükleri 
henüz sulh hâkimine intikal etmemiş iken vali 
ve kaymakamların nezareti altında tanzim edil
miş bulunan bu kütüklerin siyasi partilere ve
rileceğini izah etmiş bulunmaktadır ki, Başve-
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kilin beyanı ile getirdiği kanunun muhtevası 
metinle şurada anlıyoruz ki hiçbir bakımdan 
bir ayrılık, bir fark mevcut değildir. 

Esasen Hamdi Orhon arkadaşım elbette böy
le düşünecektir. Seçmen kütüğü dendiği za
man seçmen kütüklerinin siyası partilere veril
mesi lâzımgeldiği mânası ifade edilince, bu, 
vatandaşların rey hakkından mahrum kalma
maları için bu kütüklere yazılmamışların ise 
kanunun ilerdeki maddelerine göre itiraz hak
kını kullanıp bu kütüklerde, isimlerde bir yan
lışlık varsa, tashihini temin maksadiyle siyasi 
partilere verileceği manasınadır. Bu mânanın 
dışında seçmen kütüğüne başka bir mâna ver
mek imkânı yoktur. 

Biraz evvel, lâyihanın tümü hakkında ko
nuşurken muhterem arkadaşımız Hamdi Or
hon'un bu yoldaki teklifine cevap vermiş ol
dum. Kendileri komisyonda da aynı mütalâayı 
ileri sürmüşlerdi. Sulh Hâkimi tarafından tas
dikli bir listenin parti mümessillerine verilme
si halinde kaza merkezinden elli, altmış kilo
metre uzakta bir köyde parti mümessili sandık 
başkanına diyecek ki, bakayım senin listene. 
Karşılıklı, listeye bakacaklar. Senin listende 
bir sayfa eksik. Bu isimler oraya hüsnüniyetle 
mi geçirilmiş; listenin altındaki mühür hakiki 
mühür mü, değil mi? Parti mümessilinin elin
deki listenin içinde sandık başkanının elindeki 
listede bulunmıyan üç vatandaş isminin bulunma
sı halinde tasdika iktiran edecek mi etmiye-
cek mi? Sandık başkanı ile parti mümessilleri 
arasında sandık başında bir mücadele, halline 
imkân olmıyan bir vaziyet ortaya getirecektir. 
Sinirlilik o gün köyde rey verecek bütün va
tandaşlara intikal edecektir. Bunun fayda ve 
zararları karşılıklı münakaşa edilirse teklif ka
bul edildiği takdirde faydalı olmıyacak, zara
rı olacaktır. 

Maddenin aynen kabulünü rica ederim. 
REÎS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu madde ile temin ediJen se
çim emniyetine ait hususun ve menfaatin öyle pek 
küçümsenecek hali yoktur. Bilhassa bu seçim iş
lerinde bu kanun içerisine ve tamamen pratik ola
rak girmiş ve çıkmış bir arkadaşınız sıfatiyle 
Hamdi Orhon arkadaşımı temin edeyim ki, dü
şecekleri en büyük müşkülâtı şu madde bertaraf 
etmiştir. Onun için, bu sıkıntıyı bertaraf eden 
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bu maddenin pek büyük rolü vadır. Bilhassa se- I 
çimlerde en mühim mesele şudur : Seçimlerde 
kütük listeleri asılır, seçimlerle en çok alâkalı 
olanlar, itiraf etmek lâzımgelir ki, siyasi par
tiler mümessilleridir. Hattâ bitaraf vatandaşlar 
bile kendi rey haklarını kullanmak istedik
leri zaman her hangi bir partinin başkanına 
benim ismim, yok, şunu arasanıza demişlerdir, 
bunlar olmuştur. Mümkün olsaydı da bu liste
lerden her vatandaşa bir tane verseydik. Fak.itbu 
na maddi imkânın bulunmadığı aşikârdır. Şu hal
de rey kullanmak hakkının kimlere verilmiş oldu
ğunu gösteren bu listelerin o köyde % 100 ol
masa bile (% 100 demiyorum, çünkü olabilir ki, 
% 1 - 2 vatandaşın ismi listeye geçmiyebilir ve 
vatandaş da alâkasızdır, tashih imkânı hâsıl 
olmaz,) diğer vatandaşlar parti başkanlıklarına 
verilmiş olan bu listelerden istifade ederler ve 
listede ismi olmıyan vatandaşlar kendilerinin lis
teye . girme imkânlarını ancak biiyle temin ede
bilirler. 

Arkadaşlar, inşallah bu defa daha fazla dik
kat edilir, bir kastı mahsus atfetmiyorum, fa
kat 1950 de bu listeler öyle yerlere asılmıştır ki, 
orada vatandaşın gidip onu görmesine imkân yok
tur. Ama parti ocakları halkın toplu olduğu yer
lerdedir. Liste de oraya gitti mi, bütün hısım ak
raba konu, komşu birbirine haber evrir. Senin ismin 
var, senin ismin yok diye. Şu halde ocak başkan
larına bu listelerin birer suretinin verilmiş ol
ması inanınız ki, geçirdiğimiz seçim tecrübesiyle 
sabit olan çok büyük bir boşluğu doldurmakladır. 
İşte seçim emniyeti de budur. Yani seçmeno hak
larını elde etmek imkânını veriyor. Yoksa bir 
adam hem listede yoktur, hem de kendisi alâka
dar olup aramazsa zaten o reyini kullanamaz ve 
bu hata da düzelmez. Fakat burada dikkatimi 
celbeden bir nokta var: Muhtarlar listeleri tan
zim edecekler. Arada çıkan bir değişiklik olursa 
meselâ kimisi müracaat etmiştir, kimisi ihbar 
edilmiştir kimisi çıkmış, kimisi girmiştir. O tak
dirde sandık başına giden listelerle partilere veri
lecek olan listeler arasında bir fark olacak
tır. Fakat 27 nci madde acaba bu boşluğu dol
duruyor mu? Bakınız madde ne diyor : 

(Madde 27. — Yukardaki madde gereğince 
değişiklik yapılan kütüklerin yalnız bu de^ğişik-
liğî ihtiva eden kısımlarının tasdikli birer sure
ti o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi par
tilere makbuz mukabilinde verildikten sonra...) 

. 1954 C : İ 
deniyor. Bu şekilde sonradan yapılan değişik
likler de siyasi partilere verileceğine göre istedik
leri nedir? Benim anladığım mânada, esas liste 
ellerinde vardır, değişiklikler de verilmiştir. İs
mi mevcut olmadığından rey veremiyeceklerin bu 
suretle tesbit edilen listeleride bu ilâve listelerle 
esasa ekleneceğine göre bunların heyeti mecmuası 
o anda seçim kurulu başkanının önündeki listenin 
ihtiva ettiği bütün isimleri muhtevidir demektir. 
Yani muhassalası son listeyi verir.' Bundan başka 
bir endişe de olmaması lâzımgelir. Bu suretle 
vatandaşların rey hakkı da temin edilmektedir. 
(Doğru sesleri). 

REİS —19 neu madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Hamdi Orhon arkadaşımız, 81 ncü 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair bir teklif 
vermiş ise de, bu madde ile alâkası olmadığı için 
okumuyoruz. 19 ncu maddeyi reyinize arzedi-
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 27. — Yukarıki madde gereğince de
ğişiklik yapılan kütüklerin, yalnız bu değişikliği 
ihtiva eden kısımlarının tasdikli birer sureti o se
çim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi partilere 
makbuz mukabilinde verildikten sonra kütük lis
telerinin tamamı, bu kanunun 19 ncu maddesine 
göre asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 nci 
maddelerine göre itiraz olunabilir ve 22 nci mad
desine göre mahkemeye başvurabilir. 

Sonradan teşekkül eden siyasi partilere, ta
lep vukuunda, değişiklik ile birlikte kütüğün ta
mamının tasdikli bir sureti verilir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGİN (Ma
nisa) — Son fıkradaki (talep) kelimesi (talep
leri) olacaktır, siyasi partiler tarafından talebe-
dileceği anlaşılsın. 

REÎS — Bu tadil teklifiyle maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 117. — İl seçim kurulları merkez il
çesi de dâhil olmak üzere ilce seçim kurulların
dan gelen tutanakları yukarıki maddede belirti
len şekilde birleştirmek suretiyle oy kazananların 
adlarını ve soyadlariyle kazandıkları oy sayısını 
bir tutanakla belli eder. Adaylardan en çok 
oy alanların milletvekili seçildiklerini diğer bir 
tutanakla tesbît eder. 
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En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayı

da oy almış başka bir aday avrsa kurul önünde 
aralarında kur'a çekilir. Kur'ada adı çıkana 
tutanak verilir. Bu tutanağın Yüksek Seçim 
Kurulunca iptali halinde kur'ada kaybedene tu
tanak verilir. 

Bütün bu işler yapılırken yukarıki madde
de yazılı olduğu şekilde .aday ve müşahitler ha
zır bulundurulur ve aleniyet sağlanır. 

î l seçim kurulu milletvekilliğine seçilenleri 
gösteren tutanağın bir suretini seçim çevre
sinde hemen ilân edilmek üzere o yerin en bü
yük mülkîye âmirine tevdi eder ve diğer bir 
suretini de ayrıca üç gün müddetle kurul kapısı
na asar. 

Yukarıki maddenin son fıkrası gereğince ilce 
seçim kurulu başkanlarının haiz olduğu yetkiyi 
il seçim kurulları başkanları da haizdir. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tara
fından milletevkili seçildiklerine dair birer tu-
tan»k verilir. Bunların ayrıca birer sureti Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine veıümek 
üzere Başvekâlete gönderilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Madde 

metninde birkaç tane (Milletvekili) tâbiri geçi
yor. Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre (Mebus) 
olması iktiza eder. 

REÎS — Yazılı bir teklif bulunmadığına göre 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 119. — Hesaba katılan veya katılmı-
yan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sa
yım cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tuta
nakları ile diğer seçim evrakı milletvekilliği tu
tanakları kesinleşinceye kadar mahallî asliye 
mahkemelerinde ve bulunmadığı takdirde sulh 
mahkemelerinde muhafaza edilir ve bunlar Yük
sek Seçim Kurulu veya mahkeme kararı olma
dıkça hiçbir yere gönderilemez veya tevdi olu
namaz? 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm : 4 
Seçimin neticeleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
MADDE 120. — Yüksek Seçim Kurulu bir 
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başkan ve on üyeden meydana gelir. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi, Kurulun 
başkanı ve kendisinin bulunmadığı hallerde mev
cutsa daire reislerinin, değilse kurul üyelerinin 
en kıdemlisi de başkanvekilidir. 

Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası Genel 
kurulları knedi reis ve azaları arasından sekizer 
olmak üzere gizli oyla mezkûr kurul için on al
tı üye seçerler. Bu on altı üyeden onu asil ve en 
az oy alan üçer üyeden altısı yedektir. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, burada bir iki nokta vardır, bunları tes-
bit etmek lâzımdır. 

Bunlardan birisi: 
Temyiz mahkemesi birinci reisi kurulun baş

kanıdır. Bu, tabiî reis midir? Seçime dâhil midir? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGÎN (Ma

nisa) —T Hayır dâhil değildir. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Bunu tesbit etmek lâzımdır, komisyon da ifa
de etmiş bulunmaktadır. 

Sonra, asıl arz edeceğim mühim nokta şu
dur : Burada heyetlerden seçilecek sekizer 
arkadaşın gizli oyla yapılması keyfiyetidir. 
Bendeniz ıbunu çok yanlış görüyorum. Çünkü 
Temyiz azaları ve Şûrayı Devlet azaları her 
biri aynı iktidarda olarak kaftral edilir. Bunla
rın işinde seçim cihazı icadetmek. orada »bulu
nanları seçim tertiplerine sevk 'etmek yanlış 
ve hatalı o'lur. Onun için ibendenizce, nasıl ki 
bizim Nizaımnamei Dahiliyemize göre tutanak-
la-rı tetkik için kur 'a ile ibir komisyon 'seçiliyor-
sa bunların da kur 'a ile 'seçilmesi, hem dediko
duyu önler, hem de tam mânasiyle Ibu heyete 
olan itimadı takviye eder. 

Binaenaleyh bir takrir veriyorum, arkada
şım Galip Beyefenidi ile 'heraJber bu şekilde, 
bunun doğrudan doğruya heyetler huzurunda 
kar 'a ile yapılmasını arz ve teklif ediyorum. 

REÎS — Müfit E'rkuyumeu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balrkesir) — Muh

terem arkadaşlar, ben d'e Feridun Fikri Bey 
arkadaşımrzm teklifine iştirak edeceğim. Sebe
bini arz ediyorum. Yüksek Heyetinizin malû
mudur 1 i Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için 
Hâkimle » Kanununa göre birinci sınıf hâkim
liğe ayrılmak lâzımdır. O hâkim birinci sınıfa 
ayrıldıktan ve Yargıtay üyesi okluktan sonra 
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aortrk onların arasında (bir evsaf farkı yoktur. I 
Binaenaleyh evsaf farkı olmıyan, aynı ehliyet 
ve liyakatte 'bulunan Ibu arkadaşlar arasında 
bir seçim mücadelesi yaratılması doğru olmadı
ğı gibi ibu işin gizli oyla yapıhmyarak kur'a 
ile yapılması daha muvafık olur. Omun için 
kur'<a usulünün kabulü gayet yerinde olacaktır. 

Danıştay Üyelerine gelince: Onlarda da du
rum .aynıdır, onlar da yine liyakatli şahıslar 
arasından B. M. Meclisi karaciyle seçilmekte
dirler. Yüksek Meclis <karariyle devlet şûrası
na üye seçildikten sonra aralarında (bir eVsaf 
farkı oîduğu iddia edilemez. Bu 'bakımdan tak
rire iştirak ediyorum. 

REİS — Galip Kmoğlu. 
GALİP KINOĞLU (Gaziantdb) —Efendim; 

arkadaşlarım tamamen arzu edileni söylediler. 
Seçimin gizli .olması fayda temin etmez. Arka- | 
daşlar mahzurlarını söylediler. Heyet huzurun
da zaten oraya giren .arkadaşlar seçilmişlerdir. 
Tdkrar niçin seçiyoruz? Kur 'a usulü daha mu
vafıktır. 

REÎS — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar şu 

noktaya işaret edeceğim. Eğer kur'a ile ay
rılması tensip ıbuyrulursa, yedekler için ayrı
ca kur 'a çekilmesi iktiza eder. Kur 'a çekil-

- dikten sıonra bunların tasrihi lâzımdır. Aynı 
zamanda 'hangisi yedek, hangisi asli âza ol
duğu anlaşılır. Bunun ayrıca tasrih edilmesi 
muvafık olur. (Doğru sesleri) 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Kur'a 
usulünün tatbiki nihayet Temyiz heyeti umu-
miyesi üzerinde herkesin seyyan Ibir muamele
ye tâibi tutulduğunu ve irfan eşitliği olduğunu 
bildirir. Bu itibarla üzerinde duracağını 'bir 
nokta var, aynı şeyi tetkik eden, Temyiz Mah
kemesi ve Şûrayı Devlet ıgi'bi idari ve adlî ka
za kürsülerinin en yüksek mertebesinde 'bulu
nan zatları niçin kur 'a ile seçiyoruz? Sırf te
minat ruhunu tatbik için. Bu itibarladır ki, 
bâzı tertipler alınmasın, hâzı kimseler sureti 
mahsusada iltizam edilmesin, en iyisi, en esas
lısı, alessiyyan müsavi infaz sahasında ibuhm-
duğu mefruz olan ve öyle olan arkadaşları ta
lihlerine terketmek daha teminatlı, daha vicdan 
istirahatı verici ıbir mevzudur. Ben de diğer 
arkadaşlarımın fikrine iştirak ederim. (Doğru 
sesleri) 

REİS — Encümen. | 
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MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ SEMİ ERGİN (Manisa) -*- Muhte
rem arkadaşlarım, encümen olarak Yüksek 
Seçim Kurulunun Devlet Şûrası ve Temyiz 
Mahkemesi Reis ve azaları arasından ,gizli oy
la seçilmesi prensibini Hükümet ıgetirdiği tek
lif ve esibabı mucibe dairesinde kaıbul etmiş 
bulunuyoruz. Bir kere vâki teklifte 'bu Tem
yiz âzalarının ve Şûrayı TJevlet âzalarının ara
larında (bir se'çim yapılmaması, kur 'a ile Yük
sek Seçim Kuruluna gönderilecek arkadaşların 
tâyini meselesi üzerinde durmaktadırlar. Şu
rada şu andaki ifadem komisyonun müzakeresi 
sırasında kaıbul ettiği mucip sebebi Yüksek 
Huzurunuza arz etmekten ibaret olacaktır. Ko
misyonda da bu meseleler mevzubahs oldu. Böy
le hir heyetin kur 'a 'gibi Ibir işekilde,, kur 'a ile 
tâyinine taraftar olmadı, komisyon ve bunun 
Temyiz Mahkemesi ve Şûrayı Devlet azaları 
arasında, içlerinde bir seçimle - ki elibette ki 
hunun en kıymetlileri ve en kıdemlileri hu se
çimde vazife alacaklardır - rey vereceklerini 
bu şekilde kabul etmek lâzımıgelir. Bu teklif 

. ve takrirler karşısında komisyonumuzun hazır
ladığı metnin eslbalbı mucibesi (budur. Takrir
ler muvacehesinde yüksek takdirlerinizle elbet
te ki komisyon hu takrirlere ıgöre muamele ifa 
adecektir. O takdirin de nasıl tecelli edeceğini 
ibilmiyorunı. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim; . 
seçim tutanaklarının yüksek mahkemeye veril
mesi için uzun konuşmalar oldu, komisyon ha
line geldiği zaman, komisyonun idari karar
ları, neticesinde orada mazbatası iptal edilen 
bir arkadaş B. M. Meclisi Arzuhal Encümenine 
başvurabilecek mi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; 
Hamdi Beyefendi, mahkeme ve kurul arasın
daki münasebetlere ait fikrini ifade etmiştir. 

Bir kere, kabul ettiğimiz 117 nci madde 
ile yüksek seçim kurulu tâbirini kabul etmiş 
bulunuyoruz. Yine, aşağıda gelecek bir madde 
ile de, yüksek seçim kurulunun kararlarının 
katî ve nihai olduğu açık bir şekilde tebarüz 
ettirilmiştir. Bundan başka sözcü olarak bir 
ifadede bulunmama, Anayasaya ait bir beyan
da bulunmama imkân mevcut değildir efendim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maddesi bu değildir efendim. 
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MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar, seçim kurulu mu olsun, 
seçim mahkemesi mi olsun? Buna dair. olan na
çiz fikirlerimi kısaca arz edeceğim : 

Arkadaşlarım, Yüksek Heyetin malûmudur, 
Seçim Kanunu gizli oy açık tasnif, adlî mura
kabe esaslarını kabul etmiştir. Burada hâkim
lere verilen vazife kazai bir mahiyette değil
dir, idaridir. Seçimi murakabe vazifesidir. Se
çimi murakabe vazifesi olduğuna göre bunla
rın seçim işlerinde yaptıkları kazai bir mua
mele değildir. Muhakeme icra etmezler. Hü
küm de vermezler. Ancak seçim tutanaklarına 
yapılan itirazları evrak üzerinde incelerler. Bu 
bakımdan buradaki muamelelerin fonksiyonu 
tamamen idaridir. Kazai değildir. Kazai olma
dığına göre, idari bir muamele yaptıklarına 
göre mahkeme ismini vermek katiyen doğru de
ğildir. Kurul tâbirinin muhafaza edilmesi lâ-
zımgelir. Bunu arz ediyorum. 

Sözcü arkadaşımızın temas ettikleri d i »er 
bir noktaya geçeceğim. Arkadaşımız. MeclVın 
takdirine bırakmakla beraber dediler ki, ehli
yet bakımından seçim hakkını vermek daha ' 
doğru olur, bu mütalâada isabet yoktur. Hâ
kimler Kanunu mucibince birinci sınıfa ayrı
lanlarda muayyen ehliyet ve evsaf aranır. Hâ
kimler bu kanun mucibince birinci sınıfa ayrı
larak Temyiz Mahkemesinde vazife aldıktan 
sonra onlar arasında ehliyet farkı mevzuubahis 
değildir. Bunlar aynı ehliyeti haizdirler. Bu ba
kımdan teklif yerindedir, aynen kabulünü ri
ca ediyorum. 

FAtK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar, endişeleri 'bertaraf edecek vu
zuha ihtiyaç vardır. Biz bu kurula seçim mah
kemesi ismi verilmesi lâzımgelir dediğimiz za
man, arz ettiğim ıgibi, bütün tereddüt ve endi
şeleri lortadan kaldırmayı hedef tutuyorduk. 

Mesele şudur: Yüksek 'Seçim Kurulu nihaî 
mercidir; güzel, itirazlar orada nihai ve kati 
olarak halledilir; güzel. Şimdi buna mahkeme 
derseniz, kararları ımahkeme kararı olacağı 
için, kazai mahiyet tas/ıyan hükümler lOİarak 
artık hiçbir yerde tetkik mevzuu olamaz. Bü
yük Millet Meclisine dahi gelse tetkik mevzuu 
edilemez. Çünkü Anayasa sarihtir, mahkeme 
kararlarına Meclis müdahale edemez. Evvelce 
arz ettiğim 'gibi ilim heyeti diyor k i ; bu ku-
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rulun yaptığı muameleler kazai mahiyeti haiz
dir, Bu, bir. Bu kurul (bünyesi itibariyle fonk
siyonu itibariyle içtihat mahkemesidir. İki. 

Biz îbunu değiştirmişiz, idari fonksiyonu 
olan mekanizma (haline koymuşuz. Bunun bu 
şekilde muhafazası mahzurludur. Verecek ol
duğu karara ne kadar nihai derseniz deyiniz 
mademki idari bir organın nihai kararını Bü
yük Millet Meclisinde tetkik mevzuu yapıl
mak istenirse,... (Olamaz sesleri), îşte aradığı
mız bu, Komisyon sözcüsü sarahaten söylemi
yor. 

Şimdi, bütün mesele kapıların bu ihtimale 
kapanmasi'dır. Mahkeme demişsiniz, kurul de
mişsiniz. Dâva, kelime dâvası değildir. Dâva 
tam teminat davasıdır. Mesele şudur : Günün 
birinde alâkalının biri katiyet kesbetmiş olan 
bir karar karşısında Büyük Millet Meclisine 
bir dilekçe ile müracaat ederek onu Arzuhal 
Encümeninde tetkik mevzuu yaptıramamalıdır. 
Aksi takdirde bugünkü tadil ile yapmış oldu-
tri'innz iş aziz arkadaşlar, abesle iştigal olur. 
P>;z abesle meşgul olan bir heyet değiliz, hü
küm tedvin ediyoruız. Maksadımız siyasi ekse
riyetlerin hükümlerine karşı teminat tesis et
mek olduğuna göre bu nihayet bir idari karar
dan ibarettir, Büyük Millet Meclisinin hakkı 
hüikümranisi vardır, budur, şudur diye kuru
lun kararlarını tekrar tetkik mevzuu yapmaya 
meydan verımiyeeek sarahate ihtiyaç vardır, 
katiyete ihtiyaç vardır. 

REÎS —• Faik Ahmed Bey izin verirseniz, bu 
mevzu Hamdi Orhon'un komisyona madde ile 
alâkası olmıyan bir sual, tevcih etmesi üzerine 
çıktı. Halbuki müzakeremiz 120 nci madde üze
rindedir. Bu madde ile alâkası yoktur. 

FAtK AHMED BARUTÇU (Devamla) —" 
Sual soruldu, cevap verildi, cevabı gayrivazıh 
gördüğüm için söz aldım. Burada vuzuha ihtiyaç 
vardır, söylesinler... 

REİS — 120 nci madde hakkında başka söz 
istiyen yoktur. Müsaade ederseniz tadil takrir
lerini okutuyorum . 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim (Yüksek Seçim Kurulu) 

nun (Yüksek Seçim Mahkemesi) olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

— 468 — 



î : 44 17.2 
Yüksek Reisliğe I 

Maddedeki «gizli oy» kelmeilerinin tayyı ile 
yerine (umumi heyetleri huzurunda kur 'a ile) 
kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Bingöl Gazianteb 
F. F . Düşünsel S. Kuranel 

Manisa Erzurum 
M. Kurbanoğlu Enver Karan 

Yüksek Reisliğe 
120 nei maddenin aşağıdaki şekilde reye va-

zımı arz ve teklif ederim. 
Rize Mebusu 

O. Kavrakoğlu 

Madde 120. 
Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üye

den teşekkül eder. 
Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi kurulun 

başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde 
kurulda mevcut daire reislerinden yoksa üye
lerden en kıdemlisi başkana vekâlet eder. 

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi ve Devlet 
Şûrası reis ve azaları arasından kendi umumi 
heyetlerince beşer asıl ve üçer yedek olmak üze
re kur'a, ile tesbit olunurlar. 

Yedek üyeler kurula kıdem sırasına göre alı
nırlar. Kurulda ıboşalan yerlerin yedeklerle ik
mali kabil olmazsa yeniden kur 'a çekilir. 

(Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Hamdi Orhon (Yüksek Seçim Ku
rulu) nun (Yüksek Seçim Mahkemesi) olarak 
değiştirilmesini teklif ediyor. Dikkate alınması
nı kabul edenler... lütfen işaret versinler... Ka
bul edenler... Lütfen işaret versinler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Osman Kavrakoğlu'nun takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel ve arka
daşlarının takriri ile Osman Kavrakoğlu'nun 
takriri aynı mahiyettedir. 

MUZAFFER KURBANOĞLU (Manisa) — 
Biz de o takrire iltihak ediyoruz. 

REÎS — Tekrar okutuyorum. (Okundu) I 
Osman Kavrakoğlu'nun takririnin dikkate 

alınmasını kabul edenler... Lütfen işaret ver
sinler... Kabul etmiyenler lütfen işaret versin
ler... Tadil teklifi dikkate alınmıştır. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu?. | 
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MAZBATA MUHARRİRİ SEMİ ERGİN 

(Manisa) — İltihak ediyoruz, redaksiyon için 
verilsin. 

REİS — Komisyon iltihak ediyor ve sırf re
daksiyon için istiyor. Redaksiyon için tadil tek
lifini madde ile birlikte komisyona veriyoruz. 

Madde 122. — Yüksek Seçim Kurulunun: 
bu kanunun 123 ncü maddesinin 3, 4 ve 5 nci 
bentlerindeki itirazları tetkik ederek karara 
bağlıyabilmesi için adedi mürettebi olan 11 ki
şi ile toplanması şarttır. 

Diğer hususlarda kurul, adedi mürettebinin 
ekseriyetiyle de toplanabilir ve her iki halde de 
mutlak ekseriyetiyle karar verilir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu 
taraf tercih olunur. 

REİS — Efendim, şimdi redaksiyon için al
dığımız 120 nci maddenin 122 nci madde ile 
alâka ve irtibatı var rai?. Birbirine tedahül eden 
cihetler var mı?. 

MAZBATA MUHARRİRİ SEMİ ERGİN 
(Manisa) — Yok. 

REİS — 122 nci madde hakkında söz istiyen 
yok. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 123. — Yüksek Seçim Kurulunun 
görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Oy verme gününden önce il seçim kurul
larının teşekküllerine, işlemlerine ve kararla
rına karşı yapılan itirazları, 

2. 38 nci maddeye göre adaylık için yapı
lan müracaat veya itirazlar hakkında İl Seçim 
kurullarınca ittihaz olunan kararlara vâki iti
razları, 

3. İl seçim kurullarının teşekküllerine, iş
lemlerine ve kararlarına karşı yapılmış olup da 
zamanında kesin karara bağlanmamış olan iti
razların neticeye müessir olup olmadıklarını, 

4. Milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak 
verilen bir kimsenin seçilmemesini mucip ola
cak vakıalar hakkındaki itirazları, 

5. Milletvekili seçildiğine dair tutanak ve
rilen bir kimsenin seçilme yeterliğini haiz olma
dığına dair yapılan itirazları, 

Tetkik ederek karara bağlamak. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 124. — 123 neü maddenin 1, 3 ve 1 

neü bentlerinde yazılı hallerden dolayı teşek
kül, işlem ve olayların vukuundan ve kararla
rın ittihazından itibaren üç gün ve 2 nci ben
dinde yazılı halden dolayı 38 nci maddedeki 
müddet içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı 
bir dilekçe ile müracaat olunabilir. Şu kadar ki, 
milletvekili seçilen şahsın, seçilme yeterliğine 
taallûk eden ihbar ve itirazlar yukarıki fıkra
daki müddetler geçtikten sonra yapılmış olsa 
dahi Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet tetkik 
ve tahkik olunarak karara bağlanır. 

Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve istinadolu-
nan belgeler bağlanmak lâzımdır. Dilekçeler
de adın, soyadın ve adresin açıkça bildirilmesi 
şarttır. Böyle olmıyan şikâyet ve itirazlar tet
kik edilmez. 

4 neü bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim 
Kurulunca tetkik edilebilmesi için bu şikâyet 
ve itirazların ilgili üst kurullara derece ve müd
deti içinde yapılmış olması şarttır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına veya il seçim kurulu baş
kanlığına verilir. Yüksek ve il seçim kurulu 
başkanları kendilerine verilen dilekçelerin sa
hiplerine birer makbuz verirler ve dilekçe altı
na gün ve saatini yazarlar. 

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

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, Anayasa Komisyonunun bir üyesi 
olarak, yüksek kararınızla kurulmuş bulunan 
muvakkat encümene iştirak ettim, orada çalış
mak üzere vazifelendirildim. Komisyon raporun
da bir nokta üzerinde sözümü mahfuz tuttuğu
mu kaydettirmiştim, şimdi onu arz etmek için 
huzurunuza geldim. 

Şimdi okunan 123 neü madde Yüksek Seçim 
kurullarına verilen vazifeleri göstermekte, beş 
bent halinde tadat etmektedir. Madde metninde 
tesbit edilen bu vazifeler içinde, seçim kurul
larının görecekleri vazifeler, yapacakları mu
amele ve ondan sonra milletvekillerinin yeter
liğine ait, ehliyetsizliği ve saire üzerindeki iti
razları tetkik ve diğer birçok noktalar üzerinde 
de vazifeleri ihtiva etmektedir. 

124 neü maddede ise bu ihbarın bir dilekçi 
tarafından her hangi bir vatandaş olarak Yük-
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sek Seçim Kuruluna arz edileceği yazılıdır. Di
lekçede gerekçeler yazılacak ve isnadolunan 
belgeler eklenecektir, meselâ milletvekili yeter
liği gibi, Anayasanın 12 nci maddsinde bulunan 
terhibi ceza ile mahkûm bulunmak, hileli if
lâstan mahkûm bulunmak, ecnebi resmî vazife 
kabul etmek gibi hallerin milletvekilliğine mâ
ni olduğu kaydedilmektedir. Bu şekilde tuta
nak almış olan kimse hakkında bir vatandaş, 
bunun terhibi bir ceza ile mahkûm olduğunu, 
yaşının küçük olduğunu, hileli iflâstan mah
kûm olduğunu iddia ederse, bu iddianın Yük
sek Seçim Kurulunda yapılabilmesi için buna 
ait vesikaların dilekçeye bağlanması lâzımdır. 
Bu ,mahkemeyi alâkadar eden bir husus olup 
mahkemeler bunları üçüncü şahıslara vermez
ler, alâkalılara verirler. Binaenaleyh iddianın 
tevsiki yerine getirilmedikçe Yüksek Seçim Ku
rulu bunu nazara almıyacağma göre bu işlemez. 
Bendeniz yaptığım teklifte bu üçüncü fıkraya 
dilekçeye gerekçeleri yazılmak ve isnadolunan 
kısımdan sonra (Bir dilekçi tarafından temini 
lüzumlu ve tedariki mümkün olan) cümlesinin 
ilâvesini rica ediyorum. Bu ilâve edilirse dilek
çeyi almış bulunan Yüksek Seçim Kurulu bu
nu tahkika imkân bulabilir. 

Vatanda'ş Ibu vesikayı 'bulabilir mi, 'bu vesi
kayı ibraza imkân var mı? Bu neticeye var
dıktan sonra, itirazın tetkik edilmiyeceği ken
diliğinden anlaşılır ve itraz ona göre bir tetki-
ka tâbi tutulur, teklifimin kabulünü rica 'ede
rim. 

MUVAKKAT EN. M. M. SEMİ ERGİN 
(Manisa) — Muhlis Beyefendinin takririne 
temas etmeden evvel, bu .maddenin üçüncü fık
rasının son satırında (kurullara derece) 'den
miş (derece derece) olacak, bu şeklide düzel-
tilımesini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 124 neü maddedeki 
'bu kayıt eski kanunda .aynen mevcut idi. Halk 
partili arkadaşlarımızın bu kanuna dair vâki 
tekliflerinde de aynen mevcuttur. Hükümet 
teklifinde de vardır. Encümen aynen iştirak 
etmiştir. Sebelbi; bir vatandaşın seçim netice
sinde eline tutanağını alan, milletvekili seçilen 
'bir kimseye karşı sen milleitvekili değilsin, 
bu milletvekili seçilmemiştir, şu veya 'bu sebep
lerden derken, 'bunun elbette ki müsbit evrakı
nı, belgesini dilekçesine eklemek lâzımdır. Se
çimin yapıldığının ertesi günü arzuhalcilerin 
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dükkânında, 'belgesiz ve vesikasız itiraz arzu
halleri yazdırılacağı için her bir milletvekili 
için 'beş on itiraz istidası yazılacak. O zaman 
ne olacaktır? B. M. Meclisini teşkil eden şu ka
dar muhterem âzanm her ibiri hakkında Ibirer 
itiraz yapılmış olaca'ktır. Çünkü itirazın bir 
külfeti olmıyacaktır. Tutanakların yüksek se
çim kuî-ulunda tetkik ve tas'dikına kadar B. M. 
Meclisinin mânevi varlığı üzerinde 'bir zarf ve 
tereddüt ve ıbir şüphe havası memlekette yara
tılacaktır. Bu bakımdan Muhlis Tümay Bey 
arkadaşımızın teklifinin kalbutü tezvire yol aça
caktır. İhbar eden tarafından müsibit evrakı 
raptedilsin. Aksine Yüksek Seçim Kurulunun 
esasen kendi arasında kabul ettiği fikirler var
dır, kanunda olmasa dahi. Bir vatandaşın elde 
etmesine imkân olmıyan vesikalar nelerdir? Biz 
Yüksek Seçim Kurulunun faaliyetlerinde görü
yoruz ki 'bu tetkiki yapabiliyor. Ama her va
tandaşa lâalettayin itiraz hakkını kabul -etmek 
de komisyonuımuzca muvafık • görülmemektedir. 
Metnin aynen kahulünü rica ederim. 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, bu madde eski maddeye nazaran bir 
fark arz etmektedir. Şöyle ki, eski maddeye gö
re milletvekili yeterliğine vâki olan itirazlar 
müddetle mukayyet idi. Fakat bu maddede ko
nan son fıkrada deniyor ki, milletvekilliği yeter
liğine vâki olan itirazlar bu müddetlerden sonra 
dahi vâki olsa tetkik edilir. 

Şimdi müddet yok. İtiraz eden insana da ve
sika ibrazı mecburiyetini koymazsak ne olacak
tır? Seçim kurulu mütemadiyen hali faaliyette 
mi bulunacaktır? Arkadaşlar. 

, Sonra bendenizin burada bittecrübe ifade ede
ceğim bir husus vardır. Milletvekilliği yeterliğine 
itiraz edildiği takdirde, itiraz dilekçesine vesika
ların bağlanması şarttır. Vesikalar bağlanmadığı 
takdirde itiraz tetkik edilmez. Buna rağmen 
Yüksek Seçim Kurulu, vâki olan itirazları, mücer
ret itirazları tetkika tâbi tutmuştur ve bunlar 
gazetelere de intikal etmiştir ve uzun zaman, 
itiraza uğrıyan milletvekilleri de mânevi azap 
içinde yaşamışlardır. Biz bunu tecrübe ile gör
dük. 

Bendeniz şunu teklif ediyorum; vesika olnıa-
*dığı takdirde o itiraz tetkik edilmez değil de edi

lemez. Ben, (edilemez) kaydının konmasını teklif 
ediyorum. Kabulünü rica ederim. 
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[ REİS — Mahmut Goloğlu. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte-
I rem arkadaşlarım, şimdi üzerinde durduğumuz 

meselenin daha evvelki kanunda da aynen böyle ol
duğu, komisyonlardan da böyle geçtiği Hükümet 
tasarısında da bu şekilde olduğu hususundaki 

i mütalâaya rağmen mademki, mevzuu müzakere* 
miz olan bu maddedir. Mademki, bu maddenin 
üzerinde durmaya değer bir noktaya rasladık, 
binaenaleyh bu esbabı mucibe bertaraf edilmek 
suretiyle o mühim nokta üzerinde durmamız 
icabeder. 

I Netice itibariyle her iki ciheti de nazarı iti-
| bara almak lâzımdır. Bir taraftan deniliyor ki, bu 
I kaideyi buraya koymıyacak olursak milletvekili 
! hakkında namütenahi itirazlar vukubulur. Bun-
I lara mesnet olabilecek şey kolaylıkla yapılabilir. 

Ve milletvekili seçilenleri huzursuzluğa sevk eder. 
Doğrudur. Fakat beri taraftan da bir imkân ver
mek mecburiyeti vardır. Halbuki bu madde de o 
imkânı vermez. Bir kimse hakkındaki ilâmı kim 
alabilir, mahkemeden nasıl alıp da ekliyecek-
siniz? Ve hakkında itiraz yapacaksınız? Denili
yor ki, bu gibi mühim mesailde yüksek seçim 
kurulu kendi anlayışı, kendi izanı ile merbut 
olmasa bile o evrakı merciinden getirir. Madenı-

I ki, bu vesikayı almaya imkân vardır, şu halde 
ona ben temin edeyim der. Diyemez arkadaşlar, 
kanun açık ve sarihtir. Kanunun katî hükmü 

| karşısında seçim kurulu ben bunu tetkik ede
yim diyemez, demişse yanlıştır. Binaenaleyh 
her ikisinin ortasını bulmak icabeder. Bu bel
geleri bağlamak mecburiyetindeyiz, derken hu-
kukan teminine imkân olabilenler yahut temi
nine imkân olmıyanlar için bir kayıt koyar
sak mesele hal olur. Bir vatandaş şikâyette 
bulunursa sureti, kafiyede, maddeten teminine 

I imkân olmıyan bir vesikayı getirir demek doğ
ru olmaz. Çünkü bu vesikanın hiçbir zaman 
elinde olmasına imkân yoktur. Şu halde bu 
her iki fikrin haklı taraflarını nazarı itibara 
almak şartiyle telif edici bir noktai nazar bul-

I mak mecburiyeti vardır. Komisyonun bu hu
sus üzerinde durmasını ve telif edici bir şekil 
bulmasını rica ediyorum. 

I AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte-
j rem arkadaşlar, milletvekillerinin yeterliği var 
] mı, yok mu hususunu ihbar edebilmek için va

tandaşa bu vesikaları dilekçesine eklemek mec-
' buriyetini koymak bugünkü mevzuatla da ka-

- 471 — 



î : 44 17.2 
bili telif değildir. Bunun misalini arz edeyim : 
Bizde bir Adlî Sicil Kanunu ve teşkilâtı vardır 
ve bu çok mahremdir, dosyalar kilit altında
dır. 0 kadar mahremdir ki, alâkalılara dahi 
müddeiumumiden, mahkemeden tezkere yazıl
madıkça buradan hiçbir şey verilemez. Şimdi 
bir vatandaşın mahkûmiyeti var, vaktiyle ağır 
ceza ile mahkûm olmuştur. Bir vatandaş da bu
nu biliyor, ihbar edecek. Fakat vesika alamı
yor. Vesika ibraz edemedi diye seçim kurulu 
bunu tetkik etmiyecek midir? 

Arkadaşlarım, 1110 sayılı Nüfus Kanunu 
vardır. Ahkâmı şahsiyeye taallûk eden kayıt
lar ancak alâkalılara verilebilir. Onun haricin
de hiçbir kimsenin nüfus kaydını istemeye hak
kı yoktur. Meselâ yaşı küçük diye ihbarda 
bulunacak ve bunun milletvekili yeterliği yok 
diyecek. Fakat tedarik edip vesikayı ekliyeme-
diği için kurul tetkik etmez. Bu da abestir. 
Sonra mahcuriyet vardır. Bu da milletvekilli
ğine mâni hallerdendir. Hiçbir hastane başhe
kimi veya sıhhat müdürü falan veya filân za
tın mahcur olduğuna dair raporu katiyen ver
mez. Manii kanuni vardır. Binaenaleyh her ta
raf bu şekilde kanuni mânilerle, setlerle kapan
mış iken birisi kalkıyor filân adam milletvekili 
olamaz diyor. Ama bunlara vesika eklemedikçe 
tetkik etmiyeceğim demek adaleti rencide eder. 
Milletvekilleri arasında hakikaten mahcur, ya
şı küçük, mahkûm var da bu gibi kimselerin 
mebusluktan atılmalarını kolaylaştırmak lâ
zımdır. Binaenaleyh bugün mer'i olan kanun
larla bağdaşmıyan bir hükümdür tadil edelim. 
Vatandaşın ihbarını kâfi görmek lâzımdır. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, isnadedilen suçun hükme bağlanmış 
olması isteniliyorsa o mahallin müddeiumu
misine, itiraz edecek olan kimse, bir arzuhal ve
recek Ve diyecek ki filân adam hileli iflâstan, 
sahtecilikten mahkûm olmuştur. Fakat vesika 
ibrazı imkânından mahrum, fakat sen bu isti
damın arkasına ona ait ilâmı ekle Yüksek Se
çim Kuruluna gönder derse müddeiumumi ne 
yapacak?... Vazifesi nedir? O gelen istidaya lü
zumlu malûmatı ekleyip Yüksek Seçim Kuru
luna gönderecektir. 

Bir taraftan milletvekilliği yeterliği üzerin
de duruyor ve vaktiyle itirz için konan müd
deti kaldırıyoruz diğer taraftan vesika aran-
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[ masın diyoruz. Bilmem bunlar birbiriyle nasıl 

kabili teliftir, bana garip geliyor. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efen

dim, Muhlis Beyin teklifine ve onu teyideden 
arkadaşların mâruzâtına iştirak ediyorum. Bu 
kanun bir nizamı âmme kanunudur. Nizamı 
âmme kanunlarının hükümleri, ahkâmı müfes-
sireden değil, ahkâmı âmiredendir. Yani kanun
da ne yazıyorsa ancak o tahakkuk ettirilir, kı
yasa tahammülü yoktur. İçtihatlar tebellür et-

I mistir, binaenaleyh bu maddeyi böylece aynen 
kabul edelim diyorlar. Bundan evvel takarrür 

I etmiş içtihatlar yine yürür demek istiyenlerih 
I yanlarında, saflarında katiyen yer almam. Bu 
I gün böyle bir içtihat izhar eden, yarın değiş

tirir. Binaenaleyh mütekarrir içtihatlar var di
ye her hangi bir teminat karşısında değiliz. 

Evet bu madde şunu kesdediyor; tezviri ve 
iftirayı, ahlâksızlığı önliyeyim... temamen bu. 
Ama arkadaşlar, hakikatları da bertaraf et-
miyelim, öldürmiyelim. Meselâ ben her hangi 
bir kimse hakkında bir ihbarda bulunuyorum 
ve diyorum ki Ibu mebus namzedi, Erzurum'da 
sahtekârlık fiilinden dolayı mahkûm olmuştur 
bana getir belgeni diyeceksiniz, Ama ben Erzu
rum mehkemesine müracaat etsem esasen bana 
o mahkûmiyet ilâmını vermezler. O halde Muh
lis'in dediği çok haklıdır, bizzat benim temini
ne mkân bulamadığım bir belgeyi nasıl getire
bilirim? Esasen kanun mânidir buna... Çünkü 
o ilâmla ben şahsan alâkalı değilim. Kanunun 
verilmesine mâni olduğu bir belgeyi bana nasıl 
verirler ve ben onu nasıl getiririm. 

Böyle Ibir imkânsızlık karşısında, bana böy
le bir külfeti tahmil etmek ve mademki getir-
miyorsun diye ihbar veya istikamı ret ile kar
şılamak çok hatalı ve haksız olur. Bu itibarla 
bendeniz de takrire iltihak edenlerdenim, kabu
lünü rica ederim. 

REÎS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Benim söyliyeceklerimi Hâmid Şevket Beye
fendi söylediler. 

I REÎS — Komisyonun bir noktai nazarı var 
mı efendim? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ ŞEMl ERGİN (Manisa) — Komis
yon fikrini söyledi, 
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B. M. M. Başkanlığına 

Şifahan arz ettiğim sebeplerle (124) ncü 
maddenin 2 nci fıkrasının; 

Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve istinadolu-
nan, kısmından sonra; (ve dilekçi tarafından 
temini lüzumlu ve tedariki mümkün olan) fık
rasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Reisliğe 
124 ncü maddedeki (Böyle olmıyan şikâyet 

ve itirazlar, tetkik edilmez) metinde bulunan 
(edilmez )kelimesinin (edilemez) olarak tadili
ni teklif ediyorum. 

Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

REÎS — Muhlis Tümay'm teklifini tekrar 
okuyalım ve reye arz edelim. 

(Manisa Mebusu Muhlis Tümay'in takriri 
tekrar okundu). 

REÎS — Tadil teklifini dikkate alanlar, lüt
fen işaret versinler... (Kimin teklifi sesleri) 
Muhlis Tümay'm. Kabul etmiyenler... Teklif 
dikkate alınmıştır, efendim 

MUVAKKAT ENCÜMEN M M. SEMİ ER
GİN (Manisa) — Redaksiyon için komisyona 
istiyoruz. 

REİS — Filhal komisyonun bir noktai na
zarı yoktur. Onun için diğer tadil teklifini de 
okuyalım. 

(Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'in takriri 
tekrar okundu). 

REİS — «edilmez» yerine «edilemez» hük
münün kabulünü istiyor. Dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Teklif nazara alınmamıştır. 

Muhlis Tümay'm dikkate aldığınız tadil 
teklifi ile maddeyi komisyona veriyoruz. 

Madde 125. — Yüksek Seçim Kurulu ev
rak üzerinde incelemeler yapar. Ayrıca lüzum 
gördüğü bilcümle tahkik muamelelerini de ic
ra eder. İcabeden mercilerden her türlü bilgi 
ve belgeleri ister. Bu merciler en kısa bir za
manda ve en geç bir hafta içinde istenilen bil
gi ve belgeyi vermek mecburiyetindedirler. Ku
rul başkanı lüzum ve ihtiyaca göre bu işlerde 
çalışmak üzere Temyiz Mahkemesi ve Devlet 
Şûrası memurlarını vazifelendirebilir. 

Itiraznamenin bir sureti tutanağına itiraz 
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I edilen kimseye tebliğ olunur. Yüksek Seçim 
I Kurulunca keyfiyet nihai karara bağlanmazdan 

önce bu kimse kurulda kendini bizzat müdafaa 
edebileceği gibi tâyin edeceği vekil marifetiyle 

I de ettirebilir. 
Kurul yapılan itiraz ve ihbarları, kendisine 

I intikalden itibaren en geç üç ay içerisinde ka-
I rara bağlar. 

Kurulun kararları katî ve nihaidir. 
REİS — Madde hakkındaki söz istiyen var 

mı? 
I Abbas Çetin. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Efendim, madde
nin ikinci fıkrasında, kurul başkanı lüzum ve 

I ihtiyaca göre bu işlerde çalışmak üzere Temyiz 
I Mahkemesi ve Devlet Şûrası memurlarım vazi

felendirebilir, kaydı vardır. Bu müesseselerde 
I hükme iştirak edenler ve raportörler memur 
I telâkki edilmezler. 
I Şimdi; birkaç vilâyette tahkikat yapmak ve 
I birçok evrakı tetkik etmek icabedebilir ve bu 

işlerde raportörlerin de çalıştırılması lâzımge-
lir, hattâ temyiz azaları da vazifelendirilebilir. 
Şûrayı Devlet için de vaziyet aynıdır. Burada 
bu «memurları» tâbiri kaldıkça arz ettiğim kim-

I seler bu tâbirin içerisine girmiyecektir ve tat
bikatta ihtilâfa yol açacaktır. Binaenaleyh ben
deniz buradaki «memurları» yerine «mensup
ları» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyorum. 
(Doğru sesleri) O vakit müddeiumumi muavin
leri de, raportörler de çalıştırılabilir, lüzumu 
halinde azalar da tahkikata gönderilebilir ve 
bir tahdit olmaz. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Nihai olan 
yüksek seçim kurulları kararlarına karşı Di
lekçe Komisyonuna Ibaş vurulabilecek imidir? 
Sözcü bunu tasrih etsin. 

MUVAKKAT ENCÜMEN SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 125 
nci maddenin birinci fıkrasının son kısmında 
«lüzum ve ihtiyaca göre bu işlerde çalışmak 
üzere Temyiz Maıhlkemesi ve Devlet Şûrası me
murlarını vazifelendirebilir» kaydının Temyiz 
ve Şûrayı Devlet â'za'ları ve burada çalışan ra
portörlere teşmili fatenmekedrr; bi^ tahkik 
muamelesi yapıyor düşüncesiyle. Yüksek Se
çim Kurulunun tahkik muamelelerini nasıl ya
pacağını ve burada kimlerden istifade edile-

1 cegi 'ayrı Ibir madde halinde kanunda tasrih 
edilmiştir. Buradaki Devlet Şûrası ve Temyiz 
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Mahkemesi memurlarımdan maksat, 'bu Yük- j 
sek Seçim Kurulunun evralk ve 'kalem muame
lelerinde çalıştırılması icabeden memurlardır. 
Bu dairelerde çalıştırılacak memurların Tem
yiz ve Devlet Şûrası âzası ve raportör olması 
elbette 'ki muvafık olmıyacaktır. 

Halk Parili arkadaşlarımın vâki suallerine 
gelince; kanunun hazırlanıışındaki ruh ve mâ
na milletvekilliği tutanaklarının tetkik ve tas
dikinin (Büyük Millet İMeciisinden alınarak bü
yük siyasi partilerin nüfuzundan.... 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Bunun hakkında 
•başka ,bir madde olduğundan bahsediyordunuz. 

SEMİ ERGİN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, kanunun dayandığı espri bu madde
de 'kendisini bulmaktadır. Bu işin Yüksek Se
çim Kuruluna verilmesindeki mâna ve ma'ksat, 
siyasi partilerin, ekseriyet partisinin nüfu
zundan uzak, bitaraf hukukçuların, ömrünü 
'kanun tatbik 'etmekle, hukuk ve adalet tevzi 
etmekle geçiren şahsiyetlerin eline vermektir. 

Şu halde tutanakların tasdikinin, Büyük Mil
let Meclisinden alınmasını kabul eden prensibi 
karşısında bir sual varit olmaktadır. Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından tutanaklar iptal edil
diği zaman bu tekrar Büyük Millet Meclisine, 
Dilekçe Komisyonuna gelecek mi"? Yani Mec
lisçe bir tetkika tâbi tutulacak mı? Bu o ka
dar çok ve ileri bir merhale İd; Halk Partili 
arkadaşlarımız, bu teminat verildikten sonra 
dünkü fikir ve 'düşüncelerine rağmen ibuıgün bu 
teminatı dahi kâfi görmemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, (Büyük Millet Mec
lisline tutanakların tetkik ve tasdik edileceğine 
dair olan muayyen içtüzük maddelerinin kal
dırılması hakkındaki teklif bir, ilki güne kadar I 
Yüksek Heyetinize gelecektir. Bir arkadaşımız 
buna muvazi olarak İçtüzükte Ibu hususta mev
cut maddelerin kaldırılması teklifini yapmış
tır. Teklif Anayasa Komisyonunda tetkik edil
mektedir. Bu kanun kabul edilir edilmez o 
maddelerin ilgası hakkındaki teklif Yüksek 
Heyetinize gelecektir. ıŞu Ih aide prensip, esas 
kararların kesin olduğunu açık bir ifade ile ve 
her hangi bir şüpheye mahal bırakmadan, met
ne 'koymuş 'olduğumuz Yüksek iSöçim Kurulu 
kararları hakkında başka bir mercie itirazı el-
betteki mümkün değildir. Arkadaşlarım, daha 
bilmiyorum ki nasıl bir teminat istiyorlar 1 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. i 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, üçüncü fıkrada (Kurul, yapılan itiraz 
ve ihbarları kendisine intikalinden itibaren 
en geç üç ay içerisinde karara bağlar) denil
mektedir. Arkadaşlar milleti temsil eden, Reisi
cumhuru seçen, Hükümeti kuran bir Meclisin 
mukadderatı üzerinde üç ay şüphe kalması 
doğru değildir. Çünkü memlekette malûm olan 
l)iı politik haller yüzünden bu şikâyetlerin he
men bütün Meclisi kaplıyacağma şüphe yok
tur. IT iç kimsenin, hakkına kolaylıkla razi 
olup son noktaya kadar gittikten sonra vazgeç
mesi imkânı yoktur. Onun için bu üç ay çok
tur. Meselâ seçimin 2 Mayısta yapılma kararı 
kabul edildiğine göre, Mayıs, Haziran, Temmuz 
aylarının sonuna kadar, memleketin hâkimi
yetini elinde tutan Meclisin mukadderatı üze
rinde bir şüphe havasının kalmasından endişe 
etmek bihakkin yerinde olur. Onun için ben 
bu üç aylık müddeti çok buluyorum. Bunun 
hiç olmazsa iki aya indirilmesini muvafık gö
rüyorum. 

BAHADİR DÜLGER (Erzurum) — Komis
yon Sözcüsü arkadaşımızın, Yüksek Seçim Ku
rulu kararlarının Dilekçe Komisyonu tarafın
dan tetkik edilemiyeceği hususundaki beyanı
nı ben hayretle karşıladım. İçtüzüğün, tutanak
ların tasdikimi mütaallik oları maddelerinin 
İçtüzükten kaldırılmış olması, Yüksek Secim 
Kurulu Kararlarının, mazbatalara mütaallik 

'kararların Dilekçe Komisyonu tarafından tet
kikin a mâni değildir. Çünki mazbatası tasdik 
edilmemiş olan bir mebus; ben. bir haksızlığa 
uğradım dev ve Meclise müracaat edebilir. 
Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değildir, 
bir kaza mercii değildir, yüksek bir idari mer-
cidir. Kararı ne kadar kesin olursa olsun Bü
yük Millet Meclisi muvacehesinde kesin bir ka
rar değildir. Anayasanın hükümleri yalnız 
mahkemeler kararlarının Büyük Millet Mecli
sinde tetkik ve münakaşa edilemiyeceğini söy
ler. Anayasanın 82 nci maddesi hükmü gayet 
sarihtir. Bu hükme nazaran Meclise gelir şikâ
yet eder. Şikâyetini Dilekçe Komisyonu tetkik 
etmeye, şu veya bu şekilde bir karara bağlama
ya mecburdur. Sözcü arkadaşımızın ifade et
miş oldukları sözler prensip itibariyle bir ha
kikattir. Prensip itibariyle bunların aksini Di
lekçe Komisyonu tetkik etmez, tarzında söyle-
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dikleri sözler Anayasanın 82 nci maddesinin 
sarahati karşısında hiçbir hukuki kıymet ifa
de etmez. Bunu bilelim arkadaşlar. Yüksek Se
çim Kurulunun vereceği kararlar, mazbatala
rın etrafında vereceği kararlar, Dilekçe Ko
misyonunun tasdikma tâbidir. Kabul ettiğimiz 
kanunun hukuki hükümleri bundan ibarettir. 
Bunu böylece bilelim. 

/BEİS — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Efendim, sözcü 

•arkadaşımız tutanaklara vâki itirazın tahkiki
nin başka 'bir maddede yazılı olduğunu ifade 
buyurdular. •Malûmdur iki bu kanundan evvel, 
müzakeresini yapmakta olduğumuz 'kanundan 
evvel tutanaklara vâki itirazı Meclis tahkik et
mekte idi. Binaenaleyh eski kanunda Iböyle bir 
madde aramamız hayal lolur. Böyle bir madde
nin elimizdeki kanunda olması lâzımdır. Bu ise 
125 nci maddededir. Bu maddenin ilk fıkrasın
da deniyor ki; Yüksek Seçim Kurulu icalbeden 
ibütün tahkik muamelelerini yapar, ondan son
ra deniyor ki; bu tahkikat muameleleri için 
Şûrayi Devlet ve Temyiz Mahkemesi 'memurla
rından da istifade eder. Bunun başka muame
lesi yoktur. Bunu Hükümetten ve Bakanlık me
murlarından sordum, 'bana 125 nci maddeyi 
gösterdiler. Bundan başka (bir madde yoktur. 
Memur tâbirini ibıraktığıımız takdirde meselâ, 
Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumi muavin
leri tahkikata gidemiyecektir. Onun için bu 
madde üzerinde durulmasını rica ediyorum. 

REİS — Komisyon. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ SEMİ ERGİN (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlarım, tutanakların Büyük Millet 
Meclisinde tetkik ve tahkiki sırasında da Bü
yük Millet Meclisi, ıbu işe karar vere'bile'oek bir 
merci olarak, tahkikatı bizzat kendi üyeleri 
arasından seçtiği arkadaşlarla yapmıştır. Bi
naenaleyh Ablbas Bey arkadaşımızın tezini ka
bul etmek hakikaten mümkün değildir. Kurul, 
bir milletvekili tutanağını tetkik ve icabında 
onun iptaline karar verebilecektir. 11 kişilik 
'olan 'bu Yüksek Seçim Kurulunun bu tahkikat] 
a'aportörlere veya Seçim Kurulu içerisinde 
•mesuliyet almıyan kimselere vermesi kadar ha
talı bir şey olamaz arkadaşlar, (öyleyse tahki
katı kim yapacak? sesleri). Bizzat kendileri ya
pacaktır. 
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J HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efen-
I dim, Barutçu arkadaşımız zamanı gelmeden ev

vel 120 nci madde müzakere edilirken salonu 
terketmiştir. Şimdi burada bulunmasını ve hu-
kukan tartışmamızı çok isterdim. Bir kelimenin 
kuru lafzına itibar olunamaz. 0 kelimenin mâ
nasına itibar olunur. Ben bir maksadı, herkesin 
bildiği bir ifade ile izah edebilirim; meselâ bir te
rimle bir klişe ile. Fakat aynı maksadı başka 
birisi, başka türlü bîr mefhumla ifade edebilir. 

I Dün kendisini çok dikkatle dinlediğim ve sa
londan çıktıktan sonra en güzel bir hitabe yaptın 

j diye takdir ettiğim arkadaşım Babadır Dülger 
bizim sözcüyü hayretle karşıladığını ifade etti. 
Ben de kendisini daha çok bir hayretle karşıla
dım. 

Arkadaşlar; bu yüksek seçim kurulu tam 
j mânasiyle bir mahkemedir. Bunda iştibaha ma

hal yoktur. Niçin eski kanunu yaparken bu he
yetin adına mahkeme dememişler, hayret içinde
yim. Sövmeyim, aklınıza, mantığınıza iltica 
ederek söyliyeyim: Zıddını iltizam ve iddia eden 

i arkadaşlar varsa zapta hediye etsin. Kurul ne 
demektir? Kuhul, heyet demektir. Yeni terimde 
kurulun karşılığına bakınız: Müessese veya heyet
tir. Şimdi Şûrayi Devlet ve Temyiz Mahkemesin
den mürekkep bir heyet kuruyorsunuz. Bunları 
bîr ihtilâfın halline memur ediyorsunuz. Dilek-

I çeyi alıyor, tetkik ediyor, ya kabul veya redde
diyor. İşte bu muamelenin adı, hukuki ihtilâfı 

I halletmektir ve halledene de hâkim denir. Hü
küm verilen yere de mahkeme denir. Ama bura
da kurul denmiş. Kurul demek, heyet demek 
olduğuna göre, buna da mahkeme denemez mi? 
Ben şimdi Temyiz Umumi Heyetinden murafa-
dan geliyorum denmez mi? Kural denmiş olması, 

| kurul tâbirinin kullanılmış olması bunun kazai 
mahiyetine tesir eder mi? 

Bahadır arkadaşımız dün Arzuhal Encümeni-
) nin hüviyeti hukukiyesini ne güzel teşrih emiş

ti. Nizamnamenin 53 ncü maddesine bir göz 
atın, orada diyor ki, icranın son sözü söyleme
sinden sonra Meclise gelinir, demiştir. 

Soruyorum Bahadır Dülger; Temyiz Mahke
mesi ile Şûrayi Devlet Heyetlerinden seçilmiş 
insanların, ihtilâfı halle davet edilmiş kimsele
rin muameleleri icrai midir, yoksa kazai midir? 

I SADRt MAKSUDİ ARSAL (Ankara) - Ne 
! icraidir, ne kazaidir. 
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HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ol

maz efendim... 
SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 

Nevi şahsına münhasır bir müessese. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Mü

saade buyurun. Bâzı arkadaşlar kurul, mahiyeti 
itibariyle idari mahiyet arz ediyor, diyorlar. 
Efendiler, idari kaza yok mu bizde? yalnız 
adlî kaza mı var? Temyiz Kazanç Komisyonunu, 
Gelir Vergisi İtiraz Komisyonunu bilimiyor mu
sunuz? Askerî kaza yok mu? Malî kaza yok mu? 
Bütün bunlar kazai hükümleri ifade eder. Ana
yasanın 51 neî maddesi sarihtir: İdari ihtilâf atı 
halletmek için bir şûrayı devlet. kurulur der. 
Burada mahiyeti kazaiye her ne olursa olsun, bir 
ihtilâfı halle davet edilen en yüksek kurullar
dan mürekkep bir heyetin hallettiği ihtilâf, el
bette ki, kazaidir. Bunda iştibah olamaz. İdari 
kaza densin, ne denirse densin, mahiyeti ve 
neticei hukukiyesinde bir ihtilâf olamaz. Ha
yatım, mamelekim, her şeyim, nihayet bütün 
varlığım adlî mahkemelerin kazai ve katî ka
rarına tâbi oluyor da, niçin mebusluğum, Dev
let Şûrası ile Mahkemei Temyizden teşekkül 
eden, yani iki muazzam kuruldan tefrik edi
len bir heyetin vereceği karar katî olmasın, 
olamasın? 

Sonra Arzuhal Encümeni., bu encümenin bu 
işte rolü nedir? Ne olabilir? Kanunlara, nizam
lara muhalif hareketleri vukuunda vekiller 
hakkındaki şikâyeti, - vali, kaymakam, nahiye 
müdürlerinin değil, - sadece vekillerin mura-
kabei siyasiyesi bahsinde Meclis namına hazır
lık tahkikatı yapmaktır. Fakat maalesef bu 
encümen birçok vazifesi haricinde kararlar 
vermektedir. 

Binaenaleyh, kazai mahiyette olduğunda as
la ve asla iştibah olmıyan muhtelit bir kazai 
heyetin vereceği kararın, Arzuhal Encümeni 
tarafından tetkiki ile haftalık karar cetveline 
kaydı doğru olamaz. O cetvelde meselâ böyle 
vazife haricinde verilmiş bir karara itiraz edil
memiş olursa mazallah o vakit bu karar ka
nun olur çıkar. O zaman hukuk bağrını döver, 
yana yana yere yatar. Buna müsaade yoktur, 
sakın bu yola girmiyelim arkadaşlar... 

REİS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, bu meseleye karışmak istemezdim, 
çünkü ben, bu meselenin bâzı esaslarma ait 
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olmak üzere muayyen fikirler taşıyan bir ada
mım. 

Şimdi, o benim muayyen fikirlerim bertaraf, 
inşallah bundan sonra gelecek B. M. Meclis
leri Anayasayı değiştirdikleri vakit bu çetrefil 
meselenin de altından, çıkarlar. 

Şimdi, olan olmuş. Biz bir taraftan idare 
kurullarından mebus olarak mazbata alıyoruz, 
diğer taraftan bizim hakkımızda vâki olan şi
kâyetleri, - ister mahkeme deyin, ister kurul 
deyin, hâkimlerden mürekkeptir, adı ne olur
sa olsun, cismi mahkemedir, hâkimdir. - yük
sek seçim kurulları tetkik edecektir. Diğer ta
raftan birtakım tadilât gelecek, İçtüzük ta
dili şu, bu. Bakınız mesele nasıl karışıyor, ne
relere girmişiz, haberimiz olmadan ne girdap
lara girmişiz. Bir de, burada mahkemenin 
hükümlerini katî olarak kabul etmiyor, diğer 
taraftan deniliyor ki, bu mahkeme hükümleri
ne itiraz vâki olunca Dilekçe Encümenine gi
der ve o kanaldan Heyeti Umumiyeye, bu da 
bir arkadaşın fikri. Bu ne demektir? Bu de
mektir ki, bir milletvekilinin âkibetini yine 
Meclis tâyin eder. Dâva bu mu idi ? Gaye bu 
mu idi? Gaye doğrudan doğruya milletvekilinin 
kaderini yüksek seçim kurulu, mahkemesi 
tâyin etmesi idi. Prensip bu değil mi idi? Son
ra bir şey daha var; ya biz o İçtüzüğü kabul 
etmezsek, reddedersek ne olacak? Böyle top
lu bir meseleyi öyle parçalıyoruz ki, kendi 
kararlarımızla kendi kendimizi nakzediyoruz. 
Ben milletvekili oluyorum, mazbata alıyorum; 
hakkımda bir itiraz oluyor, yüksek seçim 
mahkemesine gidiyorum. Farz ediniz ki, bu 
itirazla bütün milletvekillerine ve yaya çoğun
luğuna olmuş, ne olacak? Bu milletvekilliği 
malûldür. Bu anda bir harb ilân etmek icabe-
derse, bu malûl milletvekilleriyle mi biz harb 
ilân edeceğiz? Ne yapıyoruz? Her şeyden ha
bersiz işler yapıyoruz. Feridun Fikri üç ayı 
iki aya indirdi. Eğer tatbikatta mümkün olsa 
24 saatte bu işi halletmek lâzımgelir. Bu, ni
hayet az bir müddete maksur olmalı, hiç değil
se iki ay yapalım. Şimdi bakınız bu girdap 
içinde neler oluyor? Bunun sebeplerini bili
yor musunuz? Bunun sebebi, bu memlekette biz 
parti Devleti kurmasını bilmiyoruz. 

REÎS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar; müzakere edilen kanun mad-
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desi ıbu (memlekette üzerinde senelerce çırpın
dığımız dâvayı kökünden halleden bir madde-
dic. Eğer Bahadır Dülger arkadaşımızın anla
yışı muhterem Meclisçe iltifat görür yine tuta
nakların müzakeresi Meclisi Aliyi meşgul eder
se, o halde ıbu kanun teklifinin hikmeti vücudu 
kalmaz. 

Arzu şudur, bunun acısını çekmiş insanlar 
olarak ıbu 'memlekette siyasi tesirlerle ekseriye
tin şuurunu bir istikamete sevk edip anilleıtm 
reyini almış kimselerin mebusluk hakkını iptal 
etmemektir. Binaenaleyh bu yolun yine sizin 
yüksek vicdanlarınız ve reylerinizle, kabul etti-, 
ğindz kanun teklifi ile sureti kati'yede kesilmiş 
ve kapanmış olduğunu belirtmemiz lâzımdır. 
Aksi takdirde kanunun ne mânası, ne ehemmi
yeti ve ne de milletçe beklenen ihtiyaca cevap 
verime kıymeti kalır. Mâruzâtım budur, bu 
noktanın ehemmiyetle muhterem Meclisin za
bıtlarına geçmesini ve muhterem heyetinizce 
tarsin edilmesini istirham ederim. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, Bahadır Dülger arkadaşımız 
Di'lekçe Komisyonuna bir müracaat yapılabile
ceğinden bunun ve orada kabul' edilebileceğin-
<den bahsettiler. Katiyen isabetli bir mütalâa 
değildir. Bir defa şunu düşünmek lâzımdır: Bu 
kanunu niçin değiştiriyoruz? Seçim Kanununun 
tutanakların Meclisçe incelenmesine dair olan 
hükümlerini neden değiştiriyoruz? Diyoruz ki 
bunları Yüksek Seçim Kurulu incelesin. O hal
de Yüksek Seçim Kurulunun kararları kati ve 
nihaidir. 

Esasen B. M. M. inden aldığımız bir salâhi
yeti Dilekçe Komisyonunun istimal edebileceği 
düşünülemez, bu akıl ve mantığın kabul edebi
leceği bir şey değildir. Dilekçe Komisyonunun 
vazifelerini İçtüzük'ün 52 nci maddesi tesbit 
etmiştir. Şayet dilekçenin bir komisyona hava
lesi gerekiyorsa bunu yapar. Her hangi bir 
işlem yapmaya mahal yoksa işlem yapmryaca-
ğma karar verir. Vatandaşların Dilekçe Komis
yonuna müracaat yolu eBbette ki açıktır. Her 
vatandaş, mutazarrır* cÜduğu bir muameleden 
dolayı Dilekçe Komisyonuna müracaat edebi
lir, fakat her müracaatın is'afi lâzumgelmez. 
Tüzük bunu tâyin etmiştir. Bir işlem yapmaya 
mahal yoksa Dilekçe Komisyonu dileği redde
decektir. 

Burada Seçim Kanunu Büyük Meclisin ka-
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rarı ile tadil edilmiştir. Şikâyetleri inceleme 
salâhiyeti yüksek seçim kuruluna verilmiştir. 
Büyük Meclisten, kanunla ref 'edilen bir salâ
hiyeti Meclis namına vazife gören Dilekçe Ko
misyonunun istimal edebileceğini akıl ve man
tık asla kabul etmez. Böyle bir mütalâada ka
tiyen isabet yoktur. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, ben bu mevzuda hâlâ tenevvür 
etmiş değilim. Bir seçim kurulu diye bir şey çı
kartılıyor, karşımıza. Bu, itiraza uğrıyan mazba
taları tetkik edecek ve bir hüküm verecektir. 
Şimdi fikirler ikiye ayrılıyor. Komisyon sözcüsü 
diyor ki: Bunun verdiği karar katidir. Her hangi 
bir mercie bunun hakkında müracaat ediletmez. 
Güzel.. 
. Bir hukukçu arkadaş, üstadımız çıkıyor di
yor ki: Bu kurulun azaları mademki Şûrayi Dev
let ve Temyiz azalarından ve mensuplarından 
müteşekkildir, bu, bal gibi mahkemedir. Binaen
aleyh kararları katidir. Ama arkadaşlar, karar
ları katî olup da hattâ kaziyeyi muhkeme haline 
gelmiş hususlarda dahi Dilekçe komisyonlarına 
müracaatler olmamış mıdır? (Reddedilmiştir ses
leri) Edilmediği de olmuştur. 

Öyle ise bu seçim kurulu denilen nesne nasıl 
bir nesnedir ismi itibariyle mahkeme değil, fa
kat bünyesi itibariyle mahkemedir. Yani, tâbiri
mi mazur körün bu bir devekuşudur. Mademki 

I salâhiyeti kazaiyeyi haiz, verdiği kararlar katiyet 
I ifade etmektedir, bunun adının mahkeme olma

sında ne mahzur gördük de teklifi reddettik. Adı
na mahkeme deniverseydi ne olurdu? Ama sözcü 

I böyle söyledikten sonra, hukukçular böyle söyle
dikten sonra artık tereddüt kalır mi? Burada eh
liyet ve salâhiyeti kazaiyeyi haiz olup olmadığı, 
verdiği hükümler katiyet ifade edip etmediği 

I münakaşa ediliyor. Demek ki netice meşkûktür. 
Arkadaşlar, bir kanun yapıyoruz. Gayemiz 

I seçim mevzuunda vatandaşın vâki olabilecek her 
I hangi bir tereddüdünü izale etmek olduğu kadar 
I seçilen mebusun da hukukunu, mevkiini, sıfatını, 
I hüviyetini korumak ve tesbit ettirmektir. Böyle 
I olduğuna göre, asla üzerinde münakaşaya imkân 
I olmıyan hükümler vaz'etmeye mecburuz. Adına 
I ister mahkeme deyin, istersetniz ne derseniz de-
I yin. Yoksa başınız çok ağrır arkadaşlar. 
I REÎS — Yusuf Karslıoğhı. 
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YUSUF KARSLIOÖLU (Yozgad) — Arka- 1 

daşlar, mademki kazai mercidir, idari mercidir i 
diye burada böyle şüpheler vâki olmaktadır, bu
nun adına Yüksek Seçim Mahkemesi desek ne | 
olur? O zaman hiçbir şüphe bırakmaz. I 

Sonra arkadaşlar, böyle mahkeme olup olma- I 
ması şahsiyetlerle değil, şeniyetlerle anlaşıbr. | 
Şimdi Temyiz Mahkemesinde ayırma heyeti j 
vardır. Bu heyet, hâkimlerin terfi ve sairesi 
üzerinde tetkikat yapar, karar verir. İtiraz 
ederlerse Genel Kurula gider. Maihkeme değil
dir. Ve Dilekçe Enc'ünıeni bunlara bakmakta -
drr. Meclis de bunu kalbul etmiştir. 

iSonra, denilebilir 'ki; İbaşka yere müracaat 
edilemez, karar katidir, nihaidir. Bu da hü
kümsüz kalır. Meclisin bu hususta mütaaddit I 
ikararları vardır. Mahkemeye ait ve onun vere- ı 
ceği 'karara tâbi işlere baıkamaz. Bundan baş- | 
ka hepsine bakabilir. Eğer hakikaten hiejbir 
açı!k Ikapı bırakmamak istiyorsak buna seçim 
mahkemesi diyelim. 

RIEİS —'Sözcü. 
SÖZCÜ SEMİ ERGİN ('Manisa). — Muhte

rem arkadaşlarıım, Yüksek Seçim Mahkemesi 
imi, Yüksek [Seçim Kurulu ımu? Bunu tasvibini-
•ze iktiran etmiş 'bulunan daıha evvelki madde 
ile Yüksek Seçim Kurulu iolarak vasıflandırmış 
•'bulunuyoruz. Şimdi vakitlerimizi ıDilekçe Ko
misyonunun vazifeleri, yetkileri, salâhiyetleri 
nedir? Bunun müzakeresiyle geçirmiş bulunu
yoruz. Muhalefet, Geçici Komisyon Sözcüsün
den <bu kanunun sevk edilen metni karşısında 
komisyonun ne düşündüğünü sordu. Komisyon 
lolarak dedim ki; 'bundan bir başka mâna çık
maz, «Yüksek ıSeçim Kurulu kararları nihaî
dir ve katidir. Hiçlbir ımercie müracaat edile
mez.» 'Mâma ve muhtevası budur. Maksat da 
iSeçim Kurulu tarafından bunun tamamlanması 
ve bir daha Meclise gelmemesidir. 

Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, İçtüzükteki 
ımadde değişmezse ne olur? Değişemez diye 
bir şey yoktur. IBuna lüzum (görülmüş, bu sa- | 
lâhiyet Meclisten alınmış, Meclis bu salâhiye
tini 'Seçim Kuruluna vermiştir. Bunun icabı ne | 
ise onu da İçtüzük tadilâtiyle elbette yapacak
tır. 

Arkadaşlarım teker teker oturdukları yer
den soruyorlar, gelirse ne olur Dilekçe Komis
yonuna?... Bugün bir şey diyemem. Meclisin 
Anayasa muvacehesinde yarın 'hakkı hükümra- I 
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nişini nasıl kullanacağı hakkında Geçici Ko
misyon Sözcüsünün bu işleri takyidetmesine ve 
bu hususta ibir fikir serdetmesine salâhiyeti 
yoktur arkadaşlar. 

REİS — Bahadır Dülger. 
ISADRÎ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 

Ben daha evvel söz istediğim halde bana söz 
vermiyorsunıu, sonra 'kifayeti reye koyacak
sınız. 

>REİS —'Siz tamamen kendinizi vehme kap
tırıyorsunuz Beyefendi. 

BATTADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, ben bu münakaşayı mazbataların tetkiki
nin bir kere daha Meclise gelsin düşüncesiyle 
yapmadım. Kati fikrim, mazbataların Yüksek 
Seçim Kurulunda nihai ve! kati bir karara (bağ
lanmasıdır. Seçim emniyeti için. bunu lüzumlu 
olduğu fikrindeyim, yalnız bir açık kapı kal
ması ihtimali karşısında bu mütalâayı derme-
yan ediyorum. 

"Hânıid Şevket Bey üstadımız bâzı mütalâa
lar dermeyan etti ve dediler ki Devlet Şûrası 
azalarından ve Temyiz azalarından seçilmiş olan 
bir heyet kazaidir ve bu heyetin verdiği karar
lar da kazaidir. Binaenaleyh Meclis tarafından 
tetkik edilemez. Şimdi Temyiz Mahkemesi ve 
Devlet Şûrası azaları arasında bir muhadenet 
cemiyeti kurulmuştur ve idare heyettir, yüksek 
hekimlerden' teşekkül etmiş bir heyettir. Bunla
rın verdikleri kararlar kazai midr?... Olamaz. 

Sonra Yusuf Karslıoğlu arkadaşımızın be
yanları vardır. Temyizde bir Ayırma Komisyo
nu vardır, yüksek hâkimlerden müteşekkil olan 
bir komisyondur, fakat vereceği kararlar, ver
dikleri kararlar Dilekçe Komisyonunda tetkik 
edilmektedir, tatbik edilecektir. İtiraza uğrı-
yan kararları ve bozulan kararları vardır. 

Binaenaleyh, bilfarz mahkeme olmayıp kurul 
olsa, Yüksek Seçim Kurulu dedik, o halde işi 
katî surette halletmek için bence içtüzüğün bir 
yerine, bu 53 ncü maddeye, Dilekçe Komisyo
nu tarafından tetkik edilemiyecek mevad me-
yanına Yüksek Seçim Kurulu kararlarının, tet
kik edilemiyeceği hususu değildir. Çünkü burada 
biraz evvel vermiş olduğumuz karar, Yüksek Se
çim Kurulunun mahkeme olmadığı şeklindedir. 
Bu sarihtir, bunun için sarih karar verdik, 
mahkeme değildir. Bu endişeyi bertaraf etmek 
için karanlık kalabilecek bir noktayı aydınlat-
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mak için bu mütalâaları dermeyan ediyorum. 
Yoksa şahsi fikrim,dolambaçlı bir yoldan tek
rar siyasi bir Meclisin mazbataları üzerinde mu
rakabe hakkını tesis etmek değildir. 

REİS — Sadri Maksudi Arsal. 
SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — Ar

kadaşlar, bu kanunu getiren Adliye Vekili, bu 
kanuna itiraz eden arkadaşların ekserisi benim 
talebemdir. Onun için benim vazifem bu, beni 
pratik hukuk sahasında fersah fersah geride bı
rakmış olan arkadaşların ummanı hukukta ser
best yüzmelerini iftiharla zevkle müşahede et
mek ve onları sükûnet içinde dinlemekti. Fa
kat diğer bir his beni söz almaya mecbur etti ; 
mühim bir dakikada hatalı bir karar alınaca
ğına emin olduğum bir konu hakkında fikrimi 
söylememeyi kendime karşı sadakat avzifesin-
den ayrılmak telâkki ettiğim için kürsüye gel
miş bulunuyorum. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, korkmaymız, kısa konuşacağım, 
fakat dinleyiniz. 

Parlâmentonun tutanakları tetkik hakkı 
ilk defa İngiltere 'de teessüs etmiş bir haktır. 
Ve İngiltere'den sonra bütün dünyaya yayıl
mış bir imtiyazdır. İngiltere hukuk tarihinde 
parlâmentonun en mühim imtiyazlarından bah
sedildiği zaman her şeyden evvel parlâmento
nun tutanakları tetkik hakkı gelir. Ve bu, tu
tanakların parlâmento tarafından tetkiki lehin
de pek çok mühim felsefi, pratik mülâhazalar 
ileri sürülmektedir. Ben bunlar üzerinde durmı-
yacağım. Ekseriniz bunları biliyorsunuz. Fakat 
ben şunu hatırlatacağım : 

Tutanakları tetkik parlâmento haricindeki j 
bir müesseseye havale edildiği zaman vaziyet J 
nasıl oluyor. Tutanakları itiraza mâruz olan I 
mebuslar ve o mahalden; vilâyetten gelen di- | 
ğer mebuslar kimi şahit kimi sanık sıfatiyle j 
Yüksek Seçim Kuruluna gidip şahitlik edecek
ler yahut kendilerini müdafaa edeceklerdir. Bun
dan parlâmento azasının parlâmento haricinde 
bir müesseseye, mahkemeye sanık veya şahit sı- i 
fatiyle gitmesi gibi bir durum hâsıl olacaktır. ı 
Bu parlâmento azasının şerefiyle kabili telif ol-
mıyan bir durumdur, diyorlar. 

Bu kanunun lehinde olanların, bugün bize ! 
seçim kurulu hakkında kanun getiren Adalet Ve
kâletiyle onun yardımcılarının delilleri şudur : | 
Parlâmento siyasi partilerden mürekkep bir- mü- j 
essesedir. Binaenaleyh böyle siyasi partiler- I 
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den mürekkep bir müessese bitaraf olamaz, par
lâmento bitaraf olmadığına göre tamamiyle bita
raf bir müessese arayalım diyorlar. Eğer parlâ
mento tutanakları tetkik safhasında tamamiyle bi
taraf olamıyorsa nasıl kanunlar vaz'ediyor? Ve 
bu kanunlar nasıl bitaraf, âdil oluyor? Burju
vaziye mensup olanlar çokluk teşkil eden bir 
parlâmento nasıl amele ve köylülere dair kanun
lar çıkarabiliyor? Amele partisinden teşekkül 
etmiş bir parlâmentoda nasıl burjuvazi sınıfına 
taallûk eden kanunları çıkarabilir? Siyasi parti
lerden terekkübeden bir Meclis hiçbir zaman bi
taraf olamaz, şeklinde ifadelerde bulundular. 

Meclis, siyasi partilerden mürekkep olduğu 
için bitaraf olamaz şeklinde ifade edilen mantık 
tatbik edilirse, parlâmentonun teşri hakkının da 
bir mahkemeye havale edilmesi icabeder. Çünkü, 
belki Meclis bu sahada da bitaraf olamaz. Bu mü
lâhaza tamamen yanlıştır. Parlâmento hem tu
tanak sahasında bitaraf, olabilir, hem kanun sa
hasında bitaraf olabilir. Bu mülâhazalar tama
men sathidir, hiçbir esası yoktur. Üç azadan 
mürekkep bir heyetin ikisi hatalı yola gidebilir, 
500 azadan mürekkep bir meclisin 251 âzası bile 
bile haksızlık yoluna gidemez. Biz bu tutanak
ları tetkik hakkından feragat etmekle, parlâmen
tonun büyük bir hak ve salâhiyetinden, hâki
miyeti milliyenin bir parçasından vazgeçmiş olu
yoruz. Vakıa diğer bâzı memleketlerde de bu 
haktan kısmen feragat edilmiştir. Fakat bugün 
de Amerika 'nın Avrupa 'nın ekseri memleketlerin
de tutanakları tetkik hakkı parlâmentonun p-ayet 
mukaddes haklarından biri sayılır. Böyle +av'an 
bir parlâmentonun kendisinin gayet kıymetli bu 
hakkından tamamen ve katı olarak feragat ettiği 
görülmemiştir. Bu ilk defa görülüyor. Ben bu 
kanunun esbabı mucibesini, esbabı psikolojisini 
anlamıyorum. Bunun lüzumlu olduğuna kani 
değilim. Bu kanun ne hâkim olan partilileri, ne 
de muhalefette olan partileri tatmin etmemekte
dir. Ne de bizim içimizde herkesi tatmin etmek
tedir. 

Ben, seçim kuruluna itirazlı tutanakları tet
kik vazifesi verilmesin, demiyorum. İtirazlı tu
tanakların seçim kurulu adlı bir heyet tarafın
dan bakılmasında bir mahzur yoktur. Fakat bu 
müesseseye tutanaklar hakkında katı karar ver
mek salâhiyeti verilmesi doğru değildir, mah
zurludur. Tutanaklar hakkında nihai karar ver-
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İnek salâhiyet ve imtiyazı, Meclisin yüksek sala- I 
hiyeti olarak baki kalmalıdır. Çünkü tutanakları 
tetkik hak ve salâhiyeti parlâmentoların yüksek 
bir imtiyazı, Millî hâkimiyetin mühim tecelli
lerinden biridir. Bu esas Adalet Komisyonundaki 
hukukçularımız, kanuna bir madde ilâve ederek 
sarahatle ifade etsinler. Bu suretle Meclisin bü
yük bir imtiyazını kurtaralım. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel, buyurun. 
Kifayet takriri var. Ondan sonra söz isti-

yen arkadaş yolktur. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Kısa söyliyeceğim. Halen meriyette olan 125 
nci madde Yüksek: Seçim Kuruluna birçok im
kân ve vasıtalar vermiştir. Şimdi maddeyi tet-
'kdk ettim, halihazırdaki maddeyi tetkik et
tim. Seçim Kurulu pek vasıtasız bırakılıyor. Bil
mem ki nasıl takdir eder. Yani 11 zata vazife 
çevrilmiş; 'raportöre veremez, şuına veremez, 
buna veremez. Nasıl çalışacaktır? Hattâ iba
reye dikkat ettim, meselâ ımalhalM mahkeme
lere tahkikat için yetki veremiyeceği gibi bir 
mâna çıkıyor. Tavzih lâzımdır. Kurulu ku
ruyor, ona büyük vazife veriyor, Meclisin 
ve memleketin mukadderatı üzerinde yetki ve
riyoruz. Bunu adamsız ve vasıtasız bırakmak 
doğru olmaz. Mecliste yenileme (kararı ver
dikten sonra geçip gidecektir. Ortada kanun 
yapacak kuvvet yoktur. Seçim Kurulu dem-
bestei hayret. Bu iş nereye varır? Bu mesu
liyeti üzerimize almıyalım, encümen îbir kere 
daha mer'i kanunun metnindeki imkânlariyle 
şimdi yapmakta olduğumuz' tasarıdaki imkân
ları karşılaştırmak lûtfunda bulunsun. Ben 
başka bir şey ısöyliyecek takatte değilim. 

îki >ay meselesine (gelince; tekrar arz edi
yorum, 'bu işin iki ay 'kalması mahzurludur, 
'muallâkta kalıyor. Ahmet Kemal Varınca ar-
kadaşımıın dediği 'gibi karar verecek mânevi 
otoriteyi haiz kuvvet sahibi değildir. Eski Mec
lis de yoktur. Çünkü yeni Meclis açılmıştır. 
Yani muallâkta kalmak vaziyeti vardır. Şu 
noktayı da tebarüz ettirmek isterim; eski Ni-
zamnamei Dahilîde mebusların ekseriyetinin 
yani yarısından bir fazlasının mazbatası tasdik 
'edilmedikçe Meelis teşekkül edemezdi. Fakat 
Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhurbaşka
nının Ibir an evvel seçilmesi için bu mekanizma 
ortadan kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı derhal se
çilir oldu. Yani mazbataların tasdiki sonraya | 
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atıldı. Fakat şimdi biliyorsunuz, memleketin 
havası büsbütün demokratik 'bir hal aldı. Bu 
itibarla 'böyle muallâkta kalması tehlikeli olur. 
Esasa girmiyeceğim. Yalnız bu iki aylık müd
det hiç değilse bir ay olsun. Arzım 'budur. 

REİS — Encümen. 
SÖZCÜ ŞEMÎ ERGtfN (Manisa) — îki mev

zu vardır. Evvelâ Feridun Fikri Beyefendinin 
temas ettiği hususu arz edeceğim: Şöyle di
yor : Yüksek Seçim Kurulu evralk üzerinde in
celemeler yapar. Ayrıca lüzum gördüğü bil
cümle tahkik muamelelerini de icra eder. îca-
beden mercilerden her türlü bilgi ve belgeleri 
ister. Bu merciler en kısa bir zamanda ve en 
geç bir hafta içinde istenilen .bilgiyi vermek 
'mecburiyetindedir. Artık Yüksek Seçim Ku
rulu her türlü muameleleri yapar dediğimize 
göre icabederse bâzı sualler soracak, cevaplar 
istiyecektir. Ayrıca bunun haricinde Yüksek 
Kurul gözü ile (görülmesi icabeden hususlar 
Yüksek Seçim Kurulundan mahallî ımabkeıme-
ye, .mahallî mahkemeden de zaJbıtaya havalesi 
suretiyle bunun üzerindeki ehemmiyeti (biraz 
daha azaltmış (buluruz. Binaenaleyh memur
lardan istifade edecek, dairesinde kullanacak
tır. Ve Ibütün dairelerden her türlü müsbit 
delilleri istemeye salahiyetlidir. Bunun hari
cinde Yüksek Seçim Kurulu falan yere bizzat 
•gidip seçim hakkında tetkikatta bulunacağım, 
derse o zaman, yedek azalar da vardır, bun
lardan birisini veya ikisini göndermek suretiy
le bunu yapar ve ıgeldiğİnde o yedek azayı he
yete almak suretiyle, bizzat mahallinde heyete 
almak suretiyle, karar vermiş bulunur. 

îkinci husus, muhterem hocam beni affetsin
ler, kendilerinin talebesiyim, dediler ki par
tiler Meclisteki ekseriyetleriylıe seçim tutanak
larının tetkik ve tasdikında bitaraf olamıyor
lar da kanun çıkarırken nasıl bitaraf oluyorlar? 

Muhterem arkadaşlar bu, üzerinde durula
cak bir mevzu değildir. Seçim tutanaklarının 
tetkikmda, elbette ki zaman zaman arzu edil
memekle beraber ekseriyetin fikir ve mütalâta-
smın siyasi mülâhazalara hâkim olmaması te
zini ortaya atmak bir meseleyi 'bu tesirden kur
tarmak muhalefetin tabiîdir ki Ibir hakkı v© 
bugünkü iktidar olarak da bugün, yarın seçi
me girebilecek memleketteki bütün partilere 
ve vatandaşlara teminat vermek vazifedir ve 

; nitekim bu vazife yerine getirilmiştir. Tuta-
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kakta bitaraf olmıyan bir parti ekseriyeti, ka
nun çıkartırken nasıl bitaraf olur? 

Muhterem arkadaşlar, bunda da şu mânada 
bitaraf değil, muhtelif partilerin memlekette 
iktidarı ele aldığı zaman, memleket idaresini 
nasıl yapacağına dair birbirinden ayrı, parti
lerinin programları vardır. Bu programlarına 
sadık kalmak suretiyle memleket idaresi hak
kındaki kanunları elbette ki çıkartabilir. Bu, 
bitaraflığı bozan bir hal değildir. Parti prog
ramlarına sadakattir. Bunun haricinde her 
hangi bitaraf kalma veya kalmama meselesi 
mevzuubahis olmaz. 

Yüksek Seçim Kuruluna üç ay müddet ve
rilmiştir, bu müddetin çok olduğu iddiasında 
bulunan arkadaşlarım var. Arkadaşlar, büyük 
bir seçim, 64 vilâyetin muhtelif yerlerinden 
belki birçok itirazlar vâki olabilecektir. Bun
ların, komisyon olarak, daha az bir zamanda 
intacedilebileceğini tahmin etmiyoruz. Yüksek 
Heyetiniz iki aya indirelim derse komisyonu
muz iltihak edeeeektir. Ama bu müddet zarfın
da biteceğine kani değiliz. 

Sonra fikirlerinde bir tereddüt varsa ki 
Kemal Varınca arkadaşımızın konuşmalarından 
bir nebze anlamış bulunuyorum. 

. Muhterem arkadaşlar, seçimin akabinde 
il Seçim Kurulları tarafından milletvekilleri 
mazbatası tevdi edildiği zamanda o kimseler 
milletvekilidir ve Büyük Millet Meclisinin ilk 
açılışında Meeclisin âzası olarak buraya iştirak 
eder ve memleket mukadderatına hâkim olarak 
kanunları çıkarabilirler. 

Milletvekillerine verilen tutanakların hila
fı sabit oluncaya kadar milletvekili hak ve sa
lâhiyetlerine tutanağı aldığı zamanda tamamen 
sahip bulunmaktadır, aksine karar çıkarıneaya 
kadar. Bu yolda düşünce ve tereddütler varsa 
bunu izale bakımından arz etmiş bulunuyorum 
efendim. (Bravo sesleri) 
• RElS — Kifayet takriri var, okuyoruz efen

dim. 

Yüksek Başkanlığa 
125 nci maddenin müzakeresi kâfidir. Reye 

konulmasını arz ve teklif ederim. 
Niğde Niğde 

Asrm Doğanay Süreyya Dcllaloğlu 

REİS — Kifayeti kabul edenler... Etmiyen-
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ler... Kalbul edilmiştir,efendim. Tadil tekİiflerı-
ni okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
125 nci maddenin ikinci fıkrasındaki (me

murların) kelimesinin (mensupları) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Aibbas Çetin 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü fıkradaki «üç ay» müddetin iki aya 

indirilmesini arz ve teklif ederim. 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

REtS — Takrirleri birer 'birer reye arz edi
yoruz efendim. 

Abbas Çetin arkadaşımızın, metindeki «me
murları» kelimesinin (mensupları) olarak de
ğiştirilmesi hakkındaki teklifini reyinize arz 
'ediyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Tek
lif reddedilmiştir, efendim. 

Müddetin 3 aydan 2 aya indirilmesine dair 
Feridun Fikri arkadaşımızın teklifini reyimize 
ara 'ediyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Teklif kaibul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

120 nci madde komisyondan gelmiştir, oku
yoruz efendim. 

Madde 120. — Yüksek Seçim Kurulu, bir 
başkan ve 10 üyeden teşekkül eder. 

Temyiz mahkemesi birinci reisi kurulun 
başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde 
mevcut ise daire reisliğinden, değilse üyelerden 
en kıdemlisi 'başkana vekâlet eder. 

Temyiz mahkemesi ve Devlet Şûrası genel 
kurulları kendi başkan ve üyeleri arasından 
beşer asil ve üçer yedek olmak üzere kur'a ile 
Yüksek Seçim Kurulu için üye seçerler. 

| Yedek üyeler kurula kıdemlerine göre alı
nırlar. tnhilâl sebebiyle kurulun yedeklerle 
dahi tamamlanması kabil olmazsa noksanlar 
için yeniden kur'a seçilir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muh-
terem arkadaşlarım, bu madde üzerinde bende
nizin daha önceden verdiğim tadil teklifini ka
bul buyurmuştunuz. Fakat redaksiyon vazıh 

I ve sarih olmamıştır. Bendeniz daha açrk şekil-
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'de yazdığımı zannediyorum, teklifimin ofcun,-
majsmı ve kabul edilmesini rica ediyotruım. 

REÎS — 'Başka söz istiyen yoktur. Takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
120 ınoi maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Rize Mebusu 

Osman Kavrakoğlu 

Madde 120. — Yüksek Seçim Kurulu bir 
•başkan ve on üyeden teşekkül eder. 

Temyiz Mahkemesi (birinci reisi kurulun baş
kanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde ku
rulda /mevcut daire reislerinden yoksa üyeler
den en kıdemlisi ibaşkana vekâlet eder. 

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi ve Devlet 
Şûrası Reis ve azaları .arasından kendi umumi 
heyetlerince beşer asal ve üçer yedek olmak 
üzere kur'a ile teshit olunurlar. 

Yedek üyeler kurula kıdem sırasına göre 
alınırlar. Kurulda Iboşalan yerlerin yedeklerle 
ikmali kabil olmazsa yeniden kur 'a çekilir. 

REİS — Komisyonun getirdiği ımeddeyi de 
tekrar okutuyorum. 

(Komisıyondan gelen ımadde tekarar okun
du). 

REÎS — Komisyondan gelen metin de bu
dur. 

Evvelâ Osman Kavrakoğlu arkadaşımızın 
tadil teklifini meyinize koyacağım, kaibul edilir
se metin bu olur, kabul edilmediği takdirde ko
misyonun teklifini reyinize arz ederiim. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Biraz 
uzunca olan bir metni dinlemekle aradaki farkı 
biz anlıyamadık. Fakat varsa ya teklif sahibi 
veya komisyon sözcüsü izah etsinler. 

REtS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Efen

dim, teklifte mühim mâna farkı yoktur. Sıra 
farkı vardır. Esasta bir fark voktur. Eğer mü
saade ederseniz ben teklifimi bir defa daha bura
dan okuyayım. (Kendi takririni bir defa da ken
disi kürsüden okudu). 

Bunun kabulünü rica ederim. 
REÎS — Bu nihayet bir redaksiyon işidir. 

Metni iki defa okuduk. Osman Kavrakoğlu'nun 
teklifini de iki defa okuduk. Usulen tadil tek
lifini önce reye arzetmek icabeder. 

Osman Kavrakoğlu arkadaşımızın teklifini 
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reyi âlilerine ,arz ediyorum. Dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Teklif dikkate alınmıştır. 

Metin olarak komisyon da iltihak ediyorlar. 
Maddeyi bu metinle reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — 124 neü maddenin bir fıkrası encü
mene gitmişti, maddeyi bu fıkra ile beraber oku
yacağız : 

Madde 124. — 123 ncü maddenin 1, 3 ve 4 
ncü bentlerinde yazılı hallerden dolayı teşek
kül, işlem ve oyların vukuundan ve kararların 
ittihazından itibaren üç gün ve 2 nci bendinde 
yazılı halden dolayı 38 nci maddedeki müd
det içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı bir 
dilekçe ile müracaat olunabilir. Şu kadar ki, 
milletvekili seçilen şahsın, seçilme yeterliğine 
taallûk eden ihbar ve itirazlar yukarıki fıkradaki 
müddetler geçtikten sonra yapılmış olsa dahi 
Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet tetkik ve tah
kik olunarak karara bağlanır. 

Dilekçede, dilekçinin adı, soyadı ve açık ad
resinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vaka
ların mahiyeti ve mucip sebeplerinin beyanı, 
müspet delil ve vesikaların dilekçeye bağlanması 
ve tedarikine imkân bulunamadığı takdirde sebep
leri ve nereden, ne suretle temin olunabileceğinin 
gösterilmesi lâzımdır. 

Bu şartları haiz olmıyan dilekçeler reddolu-
nur. 

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

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına veya il seçim kurulu baş
kanlığına verilir. Yüksek ve il seçim kurulu 
başkanları kendilerine verilen dilekçelerin sahip
lerine birer makbuz verirler ve dilekçe altına 
gün ve saatini yazarlar. 

İl seçim kurulları başkanları kendilerine 
verilen dilekçeyi ve gerekli diğer evrakı ekliye-
rek Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 

REİS — 124 ncü maddeyi okunan şekli ile 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Madde
de (yazılı bîr dilekçe) tâbiri geçti, yanılmıyorsam 
dilekçe esasen sözle olmaz, bu kelime yerinde de
ğildir. 

REİS —• 124 ncü maddeyi okunan şekliyle 
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reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 126. — Yüksek Seçim Kurulunca bir 
milletvekili tutanağının iptaline karar verilince 
o milletvekilliği için bu kanunun 6 ncı madde
sine göre yeniden seçim yapılır. 

REİS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 

MUVAKKAT MADDE 1. — 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 25 nci maddesine 
göre gözden geçirilerek tashihi icabeden millet
vekilleri seçimine ait seçmen kütükleri; bu ka
nunun meriyete girdiği tarihte hükümsüz adde
dilerek, bunların yerine mezkûr kanunun kü
tüklere mütaallik hükümleri dairesinde yeniden 
seçmen kütüklerinin tanzimine başlanır ve en 
geç otuz gün içinde ikmal olunarak askıya çı
karılır. 

Şayet mücbir sebepler tahtında bâzı seçim 
bölgelerinde kütüklerin, seçimlerden önce ye
niden tanzimi mümkün görülmediği takdirde 
keyfiyet sebepleriyle birlikte ilgili valilikçe İç
işleri Vekâletine arz olunup mezkûr Vekâletin 
tasvibiyle eski kütükler, bu kanunun seçmen 
kütüklerinin gözden geçirilmesi ve değiştiril
mesi hakkındaki hükümleri dairesinde hemen 
tashih olunarak bunlara müsteniden seçim ya
pılır ve bilâhara kütüklerin yeniden tanzimi 
işine devam olunur. 

REİS — Söz istiyen? Hamdi Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Arkadaşlar , 

bu madde kütüklerin yeniden tanzimini tesis 
etmektedir. Gayet güzeldir. 1954 seçimlerine 
kütükler yeniden tanzim edilerek girilecektir. 
Bu güzel, fakat ikinci fıkra ile bu zedelenmek 
ve ortadan kaldırılmaktadır. Nedir? Memleke
tin çeşitli bölgelerinde coğrafi, veya iklim şart
ları valilerce mucip sebep gösterilecek, Dahili
ye Vekâleti evet diyecek, buralarda eski kü
tüklere göre seçim yapılacaktır. 

Meselâ, Kars, Erzurum, Van, Diyarbakır, I 
Bitlis, Tunceli gibi vilâyetlerde şu veya bu 
maksatla seçmen kütüklerini yapmamak için va
lilerce gösterilecek mucip sebeplere Dahiliye 
Vekâleti evet diyecek buralarda eski kütükle
re göre seçim yapılacaktır. 

Arkadaşlar, bu esas kabul edilirse, eski kü
tüklere göre seçim yapmak vaziyeti hâsıl ola- | 

!. 1954 C : 2 
I cak, sağlamak istediğimiz seçim emniyeti kö

künden yıkılacaktır. Memleketin yarısında ye-
I ni kütük, yarısında eski kütük. Bu olamaz ar

kadaşlar. İkinci fıkranın kanundan çıkarılma
sı için bir önerge veriyorum. Ret veya kabul 
sizlere ait bir keyfiyettir. Bütün memlekette 
yeniden seçim kütükleri tesis edilmezse seçim 

I emniyeti diye bir şey mevzuubahis olmaz ve 
seçim emniyetinden bahsedilemez. 

REİS —• Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, seçim millî iradenin tezahürüne 
vasıta olan bir usuldür. Seçimde (gösterilecek 
mazeretler umumi olmak lâzımgelir. Soğuk, 
sıcak diye mahallî birtakım şartlarla seçimin 
umumiyeti, mutlaikiyesi zedelememez. Memle-
'ketin bir tarafında gayet muntazam seçim kü
tükleri ile intihap oluyor, diğer tarafında mağ
şuş defterlerle seçim oluyor. Türk Milletinin 
hâkimiyeti tecezzi kabul etmez. Bunu tek bir 
usul ile tezahür ettireceğiz. Çeşit çeşit, mahallî, 
mıntakavi, bölgevi sebeplerle biz bu kül halin
deki 'gayeyi zedeliyemeyiz. Şark' ta niçin eski 
defterlerle yapıyoruz da Garp'ta muntazam 
defterlerle yapıyoruz? Şark ' ta kar var, soğuk 
var, ıgidilip gelinmez, diyoruz. Niçin gelip gi
dilmesin? Bunlar mahzur ve mâni değildir. 
Kanunun ruhunu bozmak için (kar ve soğuk es-
Ibabı mucibe olamaz. Binaenaleyh ben de Ham
di Orhon arkadaşım gibi düşünüyorum. Bunu 

- biz kül halinde yapabiliriz. 'S>eçim meselesinde 
farlklı maddeler koyamayız. Kanunlar ağyarı-

' ni mâni, envaroı cami olmalıdır. Burada, Se
çim Kanunu, envamı câımi bir prensip üzerine 
dayanmalıdır. Türk (Milletinin hepsi hangi def
terle seçim yapıyorsa her yerde o defterle se
çim yapaeaıktır. Çeşitli hükümler iradei milliye-
nin tezahürüne mânidir. Bu farklarla Şark'ta-
ki iradei milliye iyi tezaüıür edemiyecektir, 
Garp'taki iradei milliye iyi tezahür edecektir. 
Çünkü defterler lorada muntazamdır, seçimin 
selâmeti neye istinadettiriliyor? Sağlam kütük
lere ; çürük defterleri bu işte nasıl bulundu
rabiliriz ve buna karşı ıgösterdiğimiz mazeret 
nasıl kabul edilebilir ? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ ŞEMt ERGİN (Manisa)ı — Muhte
rem Hamdi Orhon Bey arkadaşıma hak ver-
nıerneJk mümkün değildir. Elbette ki burada 

I muhalefetin sesini işittirecek ve bunun için de 
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Ibâzı sebepler arayıp bulacaktır. Ama bu kada# [ 
ıgüzel bir kanuna Kemal Varınca arkadaşımızın 
Iböyle endişe ile bakmasmdan dolayı hayretimi 
burada ifade etmeyi de bir vazife bilirim. 

Hamdi Orhon Beyin kütüklerin tanzimi 'hak
kında bir tefklifi var. 'Bunda denmektedir ki; 
ivedili yoklama sistemini yka!bul 'edelim. Yani 
yoklamanın henüz zaımanı gelmemiştir ama 'ma
demki bir seçimi yenileme Ikararı verilecektir; 
binaenaleyh 'müstaceliyetle bir yoklama yapa
lım, kütükler üzerinde bir yoklama yapmak su
retiyle mevcut hatalar <varsa tashih edelim. 

(Şimdi, Hükümetin .getirdiği lâyiha bunun 
tamamiyle ilerisine geçiyor ve esas prensip ola
rak Türkiye'de kütüklerin tamamiyle yenilene
ceğini ve yeniden tanzim edileceğini ve vâki iti
rafların ve tashih muamelelerinin yeniden de
vam edeceğini ifade eden bir metin getiriyor. 
Ayrıca Hükümetin istisnai olarak kabul ettiği 
metin Hamdi Orhon arkadaşımın esas olarak 
getirdiği metindir ki, biz onu istisnai ahvalde 
ancak tatbik edilebilecek bir hüküm olarak ka
bul ediyoruz. Elbette ki, prensip Türkiye'nin 
her yerinde kütüklerin yenilenmesidir. Ama 
kış ve mücbir bir sebep vukuunda eğer seçim 
kütüklerinin yenilenmesine imkân olmazsa o 
zaman diyoruz ki, mevcut kütükler üzerinde 
tashih muamelesi yapılır. Nerelerde? Bütün 
Kars vilâyeti dâhilinde mi? Hayır. Bütün Gü-
müşane Vilâyeti dâhilinde mi? Hayır. Valinin 
gösteerceği lüzum üzerine. Bâzı seçim bölgesi 
vardır. Her köy ve mahalle bir seçim bölgesi
dir. Şark ve Garp diye ayırmıyalım. Manisa'
mızın öyle köyü vardır ki, Şarkta benzeri bu
lunmaz. Binaenaleyh, Şark ve Garp meselesi de
ğildir. Eğer mücbir sebepler karşısında 40 bin 
köyden bâzısına gidilemezse eski kütükler üze
rinde tashihat yapılarak seçime girilmesini te
min etmek bu madde ile kabul edilmiştir. Bu 
sebeple maddenin aynen kabulünü istirham ede
rim. 

KEÎS — Tadil teklifi vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Muvakkat birinci maddenin son fıkrasının 

kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Hamdi Orhon 

REÎS — Teklifi nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir reddedilmiştir. I 
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Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Vilâyet umumi 
Meclisi, belediye meclisi, köy muhtar ve ihti
yar heyeti ve mahalle ihtiyar heyeti seçimleri
ne ait seçmen kütüklerinin yeniden tanzimine 
1954 yılı Haziran ayının ilk haftasında başla
nır. Bu seçimlere mütaallik eski seçmen kütük
leri bu kanunun 25 ve mütaakıp maddelerine 
göre yoklama yapılmaksızın yeni kütüklerin ke
sinleştiği tarihe kadar muteberdir. 

GEÇÎCt ENCÜMEN M. M..ŞEMÎ ERGÎN 
(Manisa) •— Efendim, ikinci satırda (köy muh
tar ve ihtiyar heyeti) olarak geçmiştir. Bunun 
kanuni tabiri (köy ihtiyar meclisi ve mahalle ih
tiyar heyeti) dir. Bu şekilde tashihini arzede-
rim. 

REÎS — Bu tashih ile maddeyi reyinize ar-
zediyorunı: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1954 genel se
çiminde seçilecek milletvekili sayısının tesbitin-
de 1950 genel nüfus sayımı esastır. Ancak, bu 
esasa göre her seçim çevresi için tesbit edilecek 
milletvekili sayısı 1950 seçiminde bu çevreler için 
tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayısından 
aşağı olamaz. 

Şu kadar ki, vilâyetlere bölünen veya kü
çültülen seçim çevreleri bu hükümden faydala
namazlar. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, bu muvakkat madde bundan evvelki 
seçim kanununda aynen vardı, oradan alınmış
tır. 

1950 seçimleri tatbikat bakımından kanunun 
bu açık sarahatine rağmen nüfus kaydı üzerin
den yapılmıştır. Nitekim nüfus sayımı 1945 te 
yapıldığı ve seçimler ise 1946 da olduğu halde 
Konya 13 milletvekili çıkarmış iken 1950 seçimle
rinde 17 ye çıkarılmak suretiyle, tatbikata nü
fus sayımı esas alınmıştır. Zannediyorum İs
tanbul da 23 milletvekili çıkarmış iken, 1945 te 
nüfus sayımı yapıldığı halde seçime 1946 da 27 
milletvekili olarak iştirak ettiler. 
• Şimdi nüfus sayımı esas alınacak olursa, 

son çıkan kanunla nüfus sayımı on senede bir 
yapılacaktıır. On sene zarfında artacak olan 
nüfus adedini temsil etmemek gibi bir hal ola-
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çaktır ki, bu 40 binin temsil edileceği esası ile 
tezat teşkil etmektedir. 

Ayrıca bâzı vatandaşlar, meselâ Karadeniz 
bölgesindeki vatandaşlar, mahallî iş sahası ihti
yaçlarına cevap veremediğinden, senenin bâzı 
aylarında başka iş sahalarına, meselâ istanbul, 
Zonguldak gibi yerlere gitmektedirler. Kanun 
hükmüne göre bu vatandaşlar gittikleri bu yer
lerden üç aydan evvel gelmediklerinden seçime 
katılamıyacaklardır. Ve bu suretle reylerini 
kullanamıyacaklardır. Htlbuki nüfus sayımı za
manında 50, 100 vatandaş istanbul'a Zongul-
dak'a başka iş sahalarına gitmiş olabilir. Se- | 
çime girileceği t i r zamanda Zonguldak veya I 
istanbul'da 3 aylık asgari bir müddeti doldur-
mamışlarsa reylerini kullanamıyacaklardır. Hal
buki nüfus kayıtları olan yere dönmüş olan j 
vatandaşlar reylerini kullanmak suretiyle siyasi I 
partiler üzerinde müessir olabilir. Ve belki de 
bu arkadaşlar reye iştirak ettikleri takdirde 
o parti kazanmış olabilir. ı 

Ayrıca maddenin son kısmı hakikaten garip
tir. «Şukadar ki ; vilâyetlere bölünen ve kü- j 
çültülen seçim çevreleri bu hükümden fayda- . 
lanamazlar.» deniyor. Yine maddenin Ibiraz yu- I 
karısında, «ancak bu esasa göre her seçim çev- j 
resi için tesbit edilecek milletvekili sayısı 1950 
seçiminde bu çevreler için tesbit edilmiş bulu- i 
nan milletvekili .sayısından aşağı olamaz.» de
niyor. . 

Şmidi arkadaşlar, son zamanlarda t i r vilâye
tin kazası başka bir vilâyete nakledildi. Şimdi 
böyle bir durum yaratılmış oluyor ki, bir mi- I 
sal arz .edeyim. Tokad'm bir kazası Amasya'ya j 
bağlandı. 1950 sayımını nazara alarak bu hük
mü kaldırmıyacak olursak Amasya iki millet
vekili fazla çıkarmış olacak, Tokad da bu ka
za kendisinden gitmiş olmasına rağmen iki mil
letvekili yine çıkaracaktır. Yani eksilmiye-
cektir, ipka edersek bundan faydalanmamış 
olacaktır. (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, şunu teklif ediyorum, nüfus sayımı 
değil, nüfus kaydının esas alınması daha isa
betli olur. Bunun için bir takrir takdim edece
ğim kabulünü istirham ediyorum. 

REİS — Tadil teklifi var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 3 nçü maddenin son fıkrasının I 
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aşağıdaki şıekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Çoruh Gümüşane 
Mecit Bumin A. Kemal Varınca 

Manisa Rize 
Nafiz Körez Ahmet Morgil 

Fıkra : 
Şu kadar k i : Bir seçim çevresi birden fazla 

seçim çevresi haline getirilmişse bu hükümden 
faydalanamaz. 

RElS — Efendim, tadil teklifini okuduk, 
reylerinize arz edeceğim. (Anlaşılmadı sesleri). 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Anlaşılmadı, komisyon ne diyor? 

RElS — Efendim, arkadaşlarımız şunu di
yorlar, Itir seçim çevresi birden fazla seçim çev
resi haline getirilmişse... bu hükümden fayda
lanamaz. 

Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Çanakkale) — 

Metinde (küçültülen) tâbiri vardır. Bir misal 
vereyim; bir vilâyetten bir kaza alınmış başka 
vilâyete bağlanmıştır. Küçültülen tâbiri çıkar
tılırsa kaza çıktığı halde eski sayıda milletve
kili çıkaracaktır. O kazayı kazanan vilâyet de 
o kaza kadar fazla milletvekili çıkaracaktır ki, 
burada tekerrür oluyor. Bu şekilde nüfus iki 
yerde sayılmak gibi bir durum hâsıl oluyor. 
Ben şahsan takririn kabul edilmemesini rica 
ediyorum. Komisyon da aynı fikirdedir. 

REÎS — Nafiz Körez. 
NAFlZ KÖREZ (Manisa) — Bu muvakkat 

maddenin birinci fıkrası şöyle diyor : 1954 
genel seçiminde seçilecek milletvekili sayısının 
tesbitinde 1950 genel nüfus sayımı esastır. 1950 
de yapılan nüfus sayımına göre bâzı vilâyet
lerde nüfus azalmışsa yine bu adedler nazarı 
itibara almmıyacak eski adedini muhafaza ede
cektir. 

Aşağıdaki ikinci fıkrada, eğer bu azalma 
bir kazanın bir başka yere nakli şeklinde olur
sa, bu nazarı itibara almmıyacaktır, diyor, iki
sinin mantığı arasında münasebet tesis etmek 
mümkün değildir, isterse orada kalmak mak-
sadiyle, isterse arzu ettiği şekilde memleketini 
terketmiş gitmiştir. Dönecek midir, dönecekse 
ne miktarı dönecektir1? Bunları tesbit etmek 
mümkün değildir. Böyle olduğu halde 1950 nü
fus sayımına göre eğer nüfus azalmışsa yine o 
vilâyet eski mebus adedini muhafaza edecek-
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tir. Ama böyle olmayıp da her hangi bir kaza bir j 
başka yere nakledilmişse o takdirde bu hükümden 
istifade etmesin deniyor. Ben aradaki farkı 
iyice bulamıyorum. Aradaki mantık münasebe
tini iyi tesbit edemiyorum. Bu itibarla lütfen 
komisyon bize vaziyeti tavzih etsin. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — | 
Usul hakkında. Müsaadenizle buradan arz ede- 1 
yim. 

REÎS — Usule ait sözler de kürsüden söy
lenir, hocam, buyurun. 

SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Arkadaşlar, kanunun en mühim maddeleri mü
zakere edilmektedir. Meclis çok yorgundur. 
Belki de Reis Bey de yorgundur. Mühim kanun
ların böyle yorgunluk içinde alelacele geçme
si doğru değildir. Meclisin bugün kapanması
nı ve yarın sabah bütçeden evvel müzakereye 
devam etmesini teklif ediyorum. 

REÎS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Aziz 

arkadaşlarım, Nafiz Körez Beyin mantığına nü
fuz edemediği mevzuu müsaadenizle izah ede
ceğim. 

Biz bu muvakkat madde ile, nüfusu eksi
len bir seçim çevresine atıfet olarak sen yine 
üç fazla mebus çıkar demek istemiyoruz. Bu 
maddenin mantığı şudur : Biliyorsunuz, mem
leketin bâzı bölgeleri ve hassaten Rize, Trab
zon, Gümüşane ve Çoruh illerini ihtiva eden 
Şarki Karadeniz Bölgesi muhaceret halindeki 
vatandaşları ihtiva eder. Bunların hepsi Rize'de 
kayıtlıdır, Trabzon'da kayıtlıdır, Gümüşane'de 
kayıtlıdır. Bu vatandaşlar tarlasını ekince çulunu 
sırtına alır, İstanbul senin, İzmir benim, Ankara 
senin der dolaşır, maişetini temin etmeye çalışır. 
Kış başlamadan da harman zamanı memleketleri
ne dönerler. 

Arkadaşlar, bu illerde nüfus kesafeti Türki
ye'de rekor teşkil edecek bir durumdadır. Yine 
bu kesafet rekor denecek derecede artmaktadır. 
Bu insanlar başka illerde tavattun etmiş insanlar 
değildir. J 

Arkadaşlar, yalnız Rize'de yoklamalarda bu- j 
lunmadığı için, seçimlerde reyini kullanmak üze- ı 
re mahkemelerden ilâm alan vatandaşların sayısı j 
580 ni bulmuştur. Buna kazaları dâhil etmiyo
rum. Bir avuçluk kazada 580 vatandaşın malike- ı 
meden ilâm istihsalinin mânasını Muhtterem ( 

Heyet pekâlâ takdir buyurur. Bizim arzumuz, t 
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nüfus kütüğüne göre 240 000 kayıtlı nüfusu olan 
bir ili, sayım günü, oradaki vatandaşların bir kıs
mının başka yerde iş peşinde olmaları dolayısiyle 
ancak 195 000 nüfus tesbit etttik diye onları iki 
mebus eksik çıkarmaya mahkûm etmek yerinde 
olmaz. Vâzıı kanun bunu anladığı için muvakkat 
maddeyi önceki kanunda da getirmiştir. İrfan 
Aksu arkadaşımızın nüfus kaydı meselesini ka
bul ederseniz dâva kendiliğinden halledilir. Buna 
çoktan razı bulunuyorum. Sayım esas olmadığına 
göre, vatandaşları noksan mebus çıkarmaya mah
kûm etmiyecek bir şekli kabul şayanı şükran 
olur. 

Mâruzâtım bundan ibaretttir. 
RElS — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım, birinci fıkra ile ikinci fıkra ara
sında tezat görmekteyim. Birinci fıkradan anla
dığım mâna; bir seçim çevresinde nüfus filhal 
ne kadar azalmış olursa olsun o seçim çevresinde 
1950 deki nüfus neyi ifade ediyorsa, aynen o 
kabul edilecek. Faraza 340 bin imiş, bu, ledel mu
ayene 240 bine inmiş, bu muazzam bir rakam. Ke-
enne aynı şeyi yapacak, bu tamam. Aşağıya ge
lince; şayet böyle olmayıp da bir kaza ile müna
sebeti coğrafyası olan bir yer varsa bu olamaz 
deniyor, neden akit sakıt oluyor? Ötekinin akdi 
sakıt oluyor. 

Osman Kavrakoğlu (Rize) — Olamaz. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Yu

karda, adam şehrine avdet etmemiş, nüfus azal
mış ; hakkı mahfuz. Ama bir kaza bir yerden baş
ka bir yere bağlanmış; hakkı mahfuz değil. İl
lette vahdet mevcut iken, nüfusu azalmış, aynı 
mebusu yine seçecektir. Çünkü 1950 secimi böyle 
kabul etmiş. Fakat bir kazayı diğer bir vilâyete 
bağladık mı hakkı yok deniyor. Ben bunda bir 
mantık birliği bulamadım. Bu itibarla teklif çok 
isabetlidir, Nafiz'in mütalâası da isabetlidir Ka
bulünü istirham ederim. 

R E İ S — Goloğiu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Af bu

yurun, hâdiseyi kısaca tablo halinde göz önü
ne koyacak olursam farklar ve iştirakler ken
diliğinden meydana çıkar. 

Bir memleketin bu kadar külliyetli miktar
da nüfusu neden azalabilir? Bir âfet vukuun
da, mülki teşkilâtın başka yere verilmesiyle 
yahut orada yeni bir mülki teşkilâtın kurul-
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ması ile veyahut da memleketin bir hususiyeti 
olarak muvakkat bir zaman için bâzı vatan
daşların iş bulmak için başka yere gitmesiyle. 
Fakat bu, esaslı ayrılma değildir. Diğerleri 
esaslı ayrılmadır. Bu mmtakada buna gurbet
çi tâbir olunur. Yani vatandaş muayyen bir za
man için başka bir yere gider, ekmeğini kaza
nır, yine avdet eder. Eğer bu muvakkat gidiş 
seçime rastlamışsa bu vatandaş ne gittiği yerde 
rey sahibidir, ne ayrıldığı yerde rey sahibidir. 
Bunun haricinde evvel âhır dönüp geleceği yer 
için bir rey hakkı verilir. Diğeri ise ayrılmak 
veya çoğaltmak suretiyle yani bir teşkilâttan 
alınıp diğerine bağlanması suretiyle vatandaş 
daima bir rey hakkına sahiptir. Ya bu vilâyette 
veya öbür vilâyette. Eğer bu takriri kabul ede
cek olursak o takdirde birine, hem burada hem 
diğer yerde rey hakkı vereceğiz, diğerine ise 
ne burada ne de diğer yerde bir rey hakkı dahi 
vermemiş olacağız. 

Dâva bundan ibarettir ve bundan doğmuş
tur. Binaenaleyh maddenin aynen kabul edil
mesini istirham ederim. 

(Bravo sesleri, doğru sesleri). 
(Manisa Mebusu Nafiz Körez, Çoruh Mebu

su Mecit Bumin ve Gümüşane Mebusu Ahmet 
Kemal Varınca'mn takriri tekrar okundu). 

Reisliğe 
M. Madde 3. 
1954 seneleri nüfus esasına göre yapılır. 

tsparta Mebusu 
İrfan Aksu 

REİS — Tadil tekliflerini tekrar okuttum, 
reye arz edeceğim. 

(Manisa Mebusu Nafiz Körez ve arkadaşla
rının takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Tadil teklifini dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Kabul edilmemiştir. 

(İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Tadil teklifini dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

* Şimdi birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 16, 19, 27, 117, 119, 120, 122, 
123, 124, 125 ve 126 neı maddeleri aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiş ve bu kanuna üç muvakkat 
madde ilâve edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arz edi
yorum: Kabul edenler işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

5. — Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul 
öğretmenleri kadrosundan maaş alanlarla ilköğ\ 
retim müfettişi ve denetmenleri aylık derecele
rinde yapılacak değişiklik hakkında kanun lâyi
hası ile Muğla Mebusu Nuri özsan'vn, ilkokul 
öğretmenlerinden veya ilkohul öğretmenliğinden 
gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğretim 
müesseselerinde öğretmenlik yapanların veya-
hut Millî Eğitim Vekâleti merkez ve taşra teş
kilâtında ve üniversitelerde çahşanlardan 5242 
sayılı Kanundan fay dalanamıy anların aylıkları
nın bir derece yükseltilmesi hakkında kanun tek
lifi ve 3ÎUIÎ Eğitim ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/722, 2/549) 

REİS — Komisyondan gelen raporu okutu
yorum: 

17 . I I . 1954 
Yüksek Reisliğe 

İlkokul öğretmenleri hakkındaki kanun lâyi
hasının Umumi Heyette müzakeresi sırasında bi
rinci maddenin (a) ve (b) fıkralarının tadili hak
kında İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve Manisa 
Mebusu Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ve yüz arka
daşı tarafından verilen takrir ile geçici ikinci 
maddenin birinci fıkrasının tadili hakkında Sam
sun Mebusu Tevfik İleri ve Denizli Mebusu Fik
ret Başaran tarafından verilen, iki takrir Umumi 
Heyetçe dikkate alınarak encümenimize tevdi 
edilmiş olduğundan bu maddeyi teklif sahipleri 
ile Maliye ve Mülî Eğitim Vekâletleri mümessil-
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leri hazır bulunduğu halde yeniden tetkik \ e mü 
zakere olundu. 

Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarının ta
dilini istihdaf eden takrir lâyihanın umumi he
yetteki umumi müzakeresinde etraflıca izah olun
duğu üzere ilkokul öğretmeni iken yüksek tahsil ya
parak Millî Eğitim Vekâletine bağlı orta veya 
daha, yüksek öğretim müesseselerinde veya Millî 
Eğitim Vekâleti merkez ve vilâyetler teşkilâtında 
vazife görenler için ilkokul öğretmenleri içhı tes-
bit olunan (50) lîra maaş derecesinden bir üst 
derece olan (60) liranın esas tutulması hususunu 
istihdaf etmekte olup encümence de kabul edil
miştir. 

Geçici ikinci maddeye taallûk eden takrirler 
üzerine yapılan müzakere sonunda mezkûr geçici 
ikinci maddenin birinci fıkrası takrir mündere-
catı da nazarı dikkate alınarak yeniden tanzim 
olunmuştur. 

Umumi Heyete tevdiini saygı ile arz ederiz. 
Reisvekili Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul Bize 

H. Hüsman O. Kavrakoğlu 
Ankara Antalya 
Muhlis Ete A. Sarıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Giresun İstanbul 

Adnan Tüfekcioğlu S. Oran 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu Kırklareli 
Hamdi Türe Şefik Bakay 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Seyhan Muğla Siird 

S. Barı N. özsan B. Erden 

Birinci madde: 
a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 

mesleke girmiş olup da bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte almakta bulundukları maaşları 
(50) liradan aşağı olan ilkokul öğretmenlerinin 
maaşları (50) liraya ve daha yüksek bir tah
sil görerek orta veya yüksek öğretim öğret
menliği hakkını kazananlardan maaşları (60) 
liradan aşağı olanların maaşları, (60) liraya 
çıkarılır. 

b) 1938 yılında ve daha önce mesleke gir
miş olup da (a) fıkrası gereğince maaşları 
yükseltilenlerle bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte (50) lira veya daha fazla aylık almak
ta bulunanların 193S yılında ve daha önceki 

. 1954 C : 2 
yıllardaki hizmet müddetlerinin üçte ikisinin 
her üç yılı için (a) fıkrasında zikredilen (50) 
ve (60) lira üzerine birer derece ilâve edile
rek aylıkları yükseltilir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun birinci 
maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan 
kendi arzulariyle meslekten ayrılmış olup da 
bu kanunun neşrinden evvel veya sonra tekrar 
mesleke dönmüş veya dönecek olanlar da bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

Kanunun mevzuu ve kasdı. ilkokul öğret
menlerinin maaş muadeletleri 1938 de:ı evvelki 
hizmetlerin nazara alınması ile temin ve telâfi 
etmektedir. 

Kanun maksat ve hükümleri ilköğretim sa
hasından (Millî Eğitim merkez ve taşra teşki-
lâtiyle Millî Eğitim Vekâletine bağlı her de
receli öğretim müesseselerine) taşırılnıış olma
sının mahzurları, ancak, telâfi ve ıslah nispe
tinin bu sirayet sahasında muhafazasiyle ön
lenmiş olur. Bu telâfi ve ıslah nispeti, kanu
nun asıl maksadı olan ilköğretim sahasında 
maaş olarak 70 - 90 dır. Bunu, orta tedrisatta 
80 - 100 olarak kabul etmek, ilköğretim saha
sında bu kanunla tesis edilen muadelet ve hu
zur yerine, ortaöğretim sahasında yeni muade-
letsizlikler tesis etmiş oluyoruz. 

Bu mütalâa ile teklife muhalifiz. 
Rize Sivas 

İzzet Akçal H. İmre 
Gümüşane Siird 

Kemal Yörükoğlu M. D. Süalp 
Ordu Gaziantelb 

Refet Aksoy E. Cenani 

REİS — İlkokul Öğretmenleri İntibak ka
nun lâyihasının birinci maddesinin komisyona 
giden a ve b fıkralariyle, geçici ikinci madde
nin birinci fıkrası hakkındaki raporu dinledi
niz, buna nazaran lâyihanın birinci maddesini 
yeniden okutup reyinize arz edeceğim : 

İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğin
den gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalışanların aylık 

dereceleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — iBu kanunun meriyete girdiği 
'tarihte Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilokul öğ
retmenliği kadrosundan maaş alanlarla ilkokul 
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öğretmenliğinden1 'gelip de Millî 'Eğitim Vekâ- I 
letine bağlı her dereceli 'öğretim müesseselerin
de öğretmenlik yapanlardan ve yahut Millî Eği
tim Vekilliği merkez, vilâyetler teşkilâtında 
çalışmakta olanlardan : 

•a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleke igirmiş olup da ıbu kanunun meriyete I 
girdiği tarihte almakta bulundukları maaşları 
(50) liradan aşağı olan ilkokul öğretmenlerinin 
maaşları (50) liraya ve daha yüksek bir tahsil 
görerek orta veya yüksek: öğretim öğretmenliği 
hakkını kazananlardan maaşları (60) liradan 
aşağı 'olanların maaşları, (60) liraya çıkarılır. 

b) 1938 yılında ve daha önce mesleke gir
miş iolup da (a)1 fıkrası gereğince maaşları yük
seltilenlerle bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte (50) lira veya daha fazla aylık almakta 
bulunanların 1938 yılında ve daha önceki yıl
lardaki 'hizmet müddetlerinin üçte ikisinin 
her üç yılı için (a) fıkrasında zikredilen (50) 
ve (60) lira üzerine birer derece ilâve edilerek 
aylıkları yükseltilir. 

c) ,(a) v e (D) fıkralarına ,göre yapılacak [ 
yükseltmeler bu kanunun meriyete 'girdiği ta
rihte alman aylığın iki üst 'derecesini geçemi-
yeceği gifbi kadro imkânsızlıkları halinde 4598 
sayılı Kanuna göre verilecek iki üst derece 
farklariyle dahi (90) liranın üstüne çıkamaz. 

5242 sayılı Kanundan istifade etmiş olanla
rın aylıkları bir dereceden' fazla yükseltilemez. 

d) (a) ve (b) fıkralarına göre maaşları 
yükseltilenlerin bu kanunla derece yükseltil
mesinde hesaba alınan 1938 yılından önceki hiz
met müddetlerinin üçte ikisinin artan müddet
leri bu kanunla kazanılan maaş derecesinde 
geçmiş sayılır. Ancak bu suretle eklenecek 
müddetler iki seneyi 'geçemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyiorum. Kabul edenler.. 
(Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

'Geçici ikinci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2; — Bu kanunun birin
ci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan 
kendi arzulariyle meslekten ayrılmış olup da bu 
kanunun neşrinden evvel veya sonra tekrar mes-
leke dönmüş veya dönecek olanlar da bu kanun 
hükümlerinden faydalanırlar. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte İlkokul öğ
retmenliği kadrosundan maaş alanlarla, Millî | 
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Eğitim Vekâletine bağlı her dereceli öğretim mü
esseselerinde öğretmenlik yapanlardan daha ön
ce özel Okulularda çalışmış olanların bu okul
larda geçen hizmetleri kıdemlerin tesbitinde he
saba katılır. 

Bu kanunda yazılı şartları haiz olup da 
umumi ve mülhak bütçeli idarelere veya İkti
sadi Devlet Teşekküllerine bağlı okullarda öğ
retmenlik yapanladan Millî Eğitim Vekâletine 
bağlı okullarda öğretmenlik alacak olanlar da 
bu kanun hükümlerinden istifade ederler. 

EEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümleri 1 Mart 
1954 tarihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

4 ncü maddeyi reyinize arzediyorum. 'Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TEVFİK ILERÎ (Samsun) — Bundan son
ra söz istiyorum. 

REİS — Arif Nihat daha evvel söz istedi. 
Arif Nihat Asya (Vazgeçti sesleri). 
REİS — Lâyihanın tamamını reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). 

6. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 27 arka
daşının, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Ka
nunla değişen 2 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkında takriri ve Adalet Komisyonu 
raporu (4/375) 

REİS — Tevfik İleri buyurun. 
TEVFÎK İLERİ (Samsun) — Arkadaşlar, 

vatandaş haklarına, hürriyete fevkalade bağ
lı olan bir*Meclis karşısındayım. Ceza Kanunu
nun 13 ncü maddesinin tefsiri komisyonda bitti. 
Şimdi buradadır. Ve mutlak surette komisyon
dan gelen rapor, bin küsur vatandaşın derhal 
tahliyesini icapettirmektedir. 

Şimdi, beş dakika, 10 dakika, bir saatimizi 
feda edelim, yarm sabah da toplanamıyacağı-
mıza göre istirbam ediyorum bu akşam bu ceza 
kanununun 13 ncü maddesi işini halledelim 
ve gönül rahatlığı içinde evlerimize dönelim. 

Teklifim şudur arkadaşlar. Yarın &albah ko-
nuşamıyacağımıza göre bu akşam bu işi bitene 
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kadar .müzakere edip (bir karara 'bağlıyalım I 

REİS — Semi Ergin usul hakkında. 

ŞEMÎ ERGÎN (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım ; uzun (saatlerden beri hakikaten seçim 
kanunu üzerinde çalışmış ve fikren yorulmuş 
bulunuyoruz. Şu anda bin, bin beşyüz vatanr 
daşı alâkalandıran ımesele hakkında henüz Mec-" 
lisin tezahür etmiş bir kararı yoktur ki böyle 
bir angajman veziyetine girmiş olalım. Günler
den beri müzakere ettiğimiz hukuki bir mevzu
un hakikaten mühim ilmî otoritelerin dahi kar
şı karşıya 'münakaşa ettiği bir mevzuun şurada 
şu saatte müzakere edilip elden çıkarılması 
bence bizi haklı ve mantıklı bir neticeye ulaş
tırmaz. Bir an evvel bunun çıkması ieaibediyor
sa yarın öğleden evvel toplanalım, yahut büt
çeden evvel bir saatimizi buna tahsis edelim, 
yalhut Cuma günü sabahı bunu konuşalım. Bu 
saate bu fevkalâde mühim hukuki meselenin 
görüşülmesinin doğru olmıyacağı kanaatinde- I 
yim. 

REİS — İzzet Akçal. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
rım, Adalet encümeni sözcüsünün vâki beyan
larını, hayretle karşılamaktayım. Bu konudaki 
fikirler, henüz tebellür etmemiştir diyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet encümeninin tef
sir talebinin reddine mütedair raporu, kahir 
bir ekseriyetle umumi heyet tarafından redde
dilmiştir. Adalet encümeni raporu reddedildi
ğine göre (Hayır reddetmemiş sekleri). 

REİS — Esasa girmeyin. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Tatmanıiyle 
usul içersinde konuşacağım. Reddine mütedair 
rapor Meclis tarafından kabul 'edilmemiş ve 
tefsire mütaallik talep kabul edilmiştir. 

Tefsire ait talepler İçtüzüğün 124 ncü mad
desiyle onu takip «eden maddeye göre yeğlikle 
görüşülür ve bir defa müzakereye tâbidir. Evet, 
Ibir defa görüşülmüştür ve Meclisin iradesi te
zalhür etmiştir. Meclis iradesi ne yoldadır? 
Meclis iradesi, -ret yolundaki Adalet Encümeni 
raporunun reddi mahiyetindedir. 

REİS — Esasa giriyorsunuz. Usul hakkın
da, müzakereye devam edelim mi, etmiyelim mi 
mevzuunda konuşmanız lazımdır, bu şekilde 
konuşursanız sözünüzü keserim. | 
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İZZET AKÇAL (Devamla) — Usulün için

deyim. Bu işin ilk konuşulan celsede, intace-
dilmesi lâzımıgelirken intacedilmemiştir. 

Şimdi hapishanelerde Sayın İleri'nin söyle
diği ıgilbi bin kişi değil, yalnız Ankara hapis
hanelerinde bu şekilde 250 iden fazla vatandaş 
ceza müddetlerini ikmal ettikleri hürriyetlerine 
kavuştururmamıştır. 

NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Kanunsuz değil; o, sizin telâkkiniz. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Beyefendi, 
zatıâlileriniz benim teklifimi doğrudan doğru
ya okumamışsınız, lâf atmayın da anlatayım. 

REİıS — İzzet Bey, Tevfik İleri arkadaşı
mızın usul hakkındaki sözleri müzakereye de
vam 'edip etmemek mahiyetinde olduğuna göre 
size de bu sebepten usul hakkında söz vermiş 
bulunuyorum. Bu itibarla esasa girmeyin' rica 
ederim, daha karar almadık. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Eğer söz ver
memek niyetinde iseniz kürsüyü terk ederim. 

REİS — Usul hakkında konuşmak isteyip 
de esasa girmek niyetinde iseniz sözünüzü ke
serim. Usul üzerinde devam edebilirsiniz. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Bizim anla
yışımıza göre kanun hükümleri şu veya bu şekil
de anlaşılmak suretiyle vatandaşlar çekmeye mec
bur oldukları cezadan fazlasını çekmek mecburi
yetinde bulundurulmaktadırlar. Biz bunu böyle 
anlıyoruz. Şimdi hürriyetlerinin daha ziyade 
se'lbine mâni olabilmek için bu işin en kısa bir 
zamanda karara bağlanması lüzumuna kaaniim. 

Hakikaten, bu vaziyette ve bu ekseriyetle 
bu mevzuu bu akşam intaoetmek belki müm
kün ioîmaz. Ama yarın öğleden evvel toplan
mak ve mevzuu karara bağlamak zaruridir ve 
mümkündür. Ben, yarın, öğleden evvel saat 
10 da toplanılarak bu mevzuun konuşulmasını 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; bu akşam mesaiye devanı 
etmek veya etmemek meselesi mevzuubalhistir. 
Bu ciheti reylerinize arz edeceğim. 

Mesaiye devam edildiği takdirde muayyen 
bir saate kadar, eğer laksine karar çıkarsa me
sele yok. 

Efendim; bu gece, Tevfik İleri arkadaşımı
zın bahis mevzu ettiği maddenin görüşülmesi 
için mesaiye devam edilmesi hususunu reyleri-
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hiae arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun... Kabul etmiyenler lütfen işaret bu
yursun... 

Efendim mesaiye devam hususu kabul edil

memiştir. 
Yarın, 18 Şulbat Perşemibe saat 15 te topla

nılmak üzere Celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 22,15 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRİ SUALLER 

1. — Trabzon Mebusu Mahmut Göloğlu'nun, 
köy enstitüsü mezunlarının Yedek Subay Okulu
na alınıp alınmadıklarına dair sorusuna Millî 
Müdafaa Vekili Kenan Yilmaz'ın tahrirî cevabı 
(6/1383) 

B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Veki

lince yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rini. 

Saygılar. 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

1. Köy enstitüsü mezunları yedek subaya 
alınmakta mıdır? Bu sene hangileri alınacak

t ı r , 
2. 1945 - 1946 mezunları ne zaman çağrı

lacaktır 1 

T. C. 
M. M. V. 16 Şubat 1954 

Kara Kuvvetleri Kumandanlığı 
Yurtiçi Genel D. Bşk. 
IV ncü Ş. 5 nci Ks. 
Sayı : 949373/17 -19 

Özü : Köy enstitüsü mezunlarının 
Yedek Subay Okuluna celp
leri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

5 Şubat 1954 tarih ve Kanunlar Md. 6414/ 
14824 sayılı yazıları karşılığıdır. 

1. Köy enstitüsü mezunları Yedek Subay 
Okuluna alınmaktadırlar. Köy okullarımızın öğ
retmene olan ileri derecedeki ihtiyacını belirten 
Millî Eğitim Vekâletinin teklifleri üzerine köy 
enstitüsü mezunları her sene köy okullarının 
tatile başladığı Mayıs ayında Yedek Subay 
Okuluna celbedilmektedirler. 

2. Köy enstitülerinden, bu güne kadar 
1941 - 1942, 1942 - 1943 ders yılı mezunlariyle 
1943 - 1944 ders yılında mezun olanlardan bir 
kısmı Yedek Subay Okuluna celbedilmiş olup 
bunlardan 1943 -1944 ders yılı mezunları ha
len subay olarak birliklerde askerlik hizmetle* 
rini ifa etmektedirler. 

3. Köy enstitüsü 1943 - 1944 ders yılı me-
zunlarınm geri kalan kısmı ile bu enstitüler
den 1944 - 1945 ders yılında mezun olanlar Ma* 
yıs 1954 te Yedek Subay Okuluna celbedilecek-
lerdir. 

1945 - 1946 yılında mezun olanlar Mayıs 
1955 te Yedek Subay Okuluna celbedilecekler-
dir. Keyfiyetin Önerge sahibi Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu *na bildirilmesine müsaadeleri
ni arz ederim. 

M. M. V. 
Kenan Yılmaz 
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S. SAYISI 3 
tjPa mebusları Hamdi Bulgurlu ve Fuad Se^hun'un, Türkiye 

jriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici-3 nijü ve 30 ncu 
maddelerinde değişiklik yapılması ve Kastamonu Mebusu Hayri To-
sunoğlu'nun» Malana ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun ge
çici 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/478, 496) 

Ankara mebusları Hamdi Bulgarin ve Fuad Seyhun'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 3 ncü ve 30 ncu maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi <ty478) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6434 sayılı Kanunun geçici 3 ncü, maddesine 4 fıkra ve geçici 30 ncu maddesine bir fıkra eklen-
Eeame dair esbabı mucibesiyle birlikte hazırladığımız kanun teklifini saygılarımızla arzederiz. 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
Hamdi Bulgurlu Fuad Seyhun 

ESBABI MUCİBE 

5434 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi gereğince 3575 sayılı Kanunun her ne kadar 
muvakkat bir müddet için yürürlükte kalacağı yazılı ise de işçi sigortaları kanunlarının 3575 
•ayılı Kanuna nazaran müntesiplerine daha az mpnfaat sağladığı ve 3575 sayılı Kanun hükümr 
lerine erişebilmesi daha uzun zamana mütevakkıf bulunduğu ve binaenaleyh 3575 sayılı Kanun ve 
kaldırılan ilgili diğer hükümlerinin daha uzun zaman yürürlükte kalacağı anlaşılmaktadır. 

5434 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte 3575 sayılı Kanunun muvakkat mahiyeti sebe
biyle 3575 sayılı Kanunda eksik tarafların devir kanununda tamamlanması düşünülerek 5434 sa
yılı Kanunla karşılıklı münasebatın nazara alınmadığı ve bu yüzden aşağıda belirtildiği üzere 
birçok mağduriyetlere sebebiyet verdiği müşahede edilmiştir. 

3575 sayılı Kanunun yukarda mâruz sebepler dolayısiyle daha uzun müddet meriyette kala
cağı göz önünde bulundurularak halen mevcut mağduriyetlerin devamını önlemek maksadiyle bu 
kanun teklif edilmiştir. 

1. 3575 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte Devletin resmî memurları haricinde kalan 
Askerî Fabrikalar memurları ile aylık ücretli memur ve müstahdemlerinin de bu kanunun hüküm
lerinden istifade ettirilerek emeklilik hakları tanınmış bulunmakta iken 4644 sayılı Kanunla bir 
kısım ücretli memurlar maaşlı memurluklara geçirilerek sandıkla alâkaları kesilmiş ve 5434 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği tarihte de diğer ücretli memurlarla müstahdemlerin emeklilik hakları 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Ancak, 3575 sayılı Ka
nunun muvakkaten meriyette kalması, ihtiva ettiği hükümleri ile Askerî Fabrikalar Tekaüt San-: 
dığı ile irtibatlarını baki kılmış ve dolayısiyle hem Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına hem de 
Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığına ayn ayrı aidat- vermek suretiyle bu kimseleri geçim darlı
ğına sevketmiştir. . , . 

Subay, askerî ve sivil memur, aylık ücretli memur ve müstahdemlerin emeklilik haklan Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca tanınnıakta ye diğer sigortalar ise her iş yerinin statülerine 
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nazaran iş verenler tarafından yapılması icabettiğine göre fuzulen Askerî Fabrikalar Tekaüt San
dığına bağlanmaları ve iki yer için kendilerinden para kesilmek suretiyle mağduriyetlerine nihayet 
yermek amaciyle teklifimizin birinci maddesiyle bunların Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı ile 
olan ilişiklerinin kesilmesi cihetine gidilmiştir. 

2. ; Bilindiği üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı Hava, Deniz ve Kara Fabrikaları 35ÎS 
sayılı Kanunun şümulüne alınmış ve mezkûr bakanlığın emrinde uzun senelerden beri çalışmaktı»; 
bulunan dikimevleri, ambarlar, atelyeler, fırınlar, ve mümasili iş yerleriyle sonradan Mâkina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından satmalınan Motor ve Uçak Fabrikalariyle bir müddet için 
o günlerin icabı olarak Kızılay emrinde çalıştırılan Gazmaske Fabrikası bu kanunun şümulü ha
ricinde kalmışlardı. Bilâhara 5477 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığına bağlı daimî iş yerle
rinin heyeti umumiyesi ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna intikal eden fabrikalar 5477 sa
yılı Kanunun meriyete girdiği tarihten ve diğerleri ise kuruma intikal ettikleri tarihlerden itiba
ren sandığın şümulü dairesine girmiş bulunmaktadrlar, 4222, 4644 ve 5434 sayılı Kanunlarda bu 
gibiler için borçlandırılmaları suretiyle geriye doğru on senelik bir kıdem kabul edilmiş bulunmak
tadır. 3575 sayılı Kanunda böyle bir hüküm bulunmadığından uzun senelerden beri aynı işde ça 
lışmış bulunanların eski hizmetleri sayılmamakta ve binnetice mağdur duruma düşmektedirler. Bun
ların kısmen olsun mağduriyetlerini önlemek ve hiç olmazsa on senelik hizmetleri borçlanmak su
retiyle kıdemlerine eklenmek maksadiyle 3575 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi cihetine gidil
miştir ki kabulü ile mâdelete ve hakkaniyete hizmet edilmiş olacaktır. 

3. 13 Mart 1326 tarihinde Askerî Fabrikalar Temini İstikbal Sandığı teşkil edilerek 1339 Ke
senesine kadar faaliyette bulunduğu süre içinde bu fabrikalardaki memur ve müstahdemlerin müs
tahak olanlarına dul ve yetim maaşı vermiş ve1 bu himaye vazifesine Hükümetçe parasına el kon
duğu 1339 senesine kadar devam etmiştir. Bilârara 1926 senesinde tedvin edilen 895 sayılı Ka
nunla teşkil etmiş olan Askerî Fabrikalar Teavün ve Sigorta Sandığına mevcut parası devre
dilerek mezkûr kanunun 3 ncü maddesine müsteniden tanzim edilen nizamnamenin 9 ncu mad
desi delaletiyle 'İmalâtı Harbiye eski mensubininin hakları mahfuz tutularak bunların mülga Te
mini İstikbal 'Sandığına aidat verdikleri müddet kadar kıdemlerinin nazara alınacağı, hattâ 
Millî Mücadeleye katılanların bu mücadele içindeki hizmet müddetlerinin nısfının kıdemlerine 
ekleneceği tasrih edilmişken bilâhara 26 . [ .1939 tarihinde kabul edilen 3575 sayılı Kanunla As
kerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki Kanunun geçici 4 ncü maddesiyle 'bu ka
nunun neşri tarihinde müstahdem olanların fcülga İstanbul Kara Kısmı Temini İstikbal Sandı
ğına iştirak müddeti için mezkûr sandığa yatırdıkları para, hizmetten her ne surette olursa ol
sun ayrılışlarında 3 misli olarak sandığın «A».kısmından ayrıca kendilerine tediye olunur, kay-
diyle bundan evvelki bütün mıiktesebat ödenek bir primle iptal edilmiş duruma sokulmuştur. 
Halbuki muhtelif kanunlarla memleketimizde sermayesi bulunan ecnebi şirketlerde geçen müd
detlerin bile borçlanma yolu ile sahiplerine tanıdığı haklar meya tunda Askerî Fabrikalarda müs
tahdem olup en kutsi Millî 'Savunma hizmetlerinde en müşkül şartlar altında hizmetleri sebkat 
etmiş mahdut feragatli memur ve işiçlerin daha evvel muhtelif kanunlarla kabul edilmiş mükte
sep haklarının, 3575 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesiyle ihlal edilmesi mâdelete uygun gö
rülmemiştir. Bu hakikat 5477 sayılı Kanun gerekçesinde de teslim edilerek mevcut adaletsizli
ğin Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığının İşçi Sigortalarına devri esnasında izalesi temennisi 
izhar edilmiştir. Bu mucip sebepler muvacehesinde evvelce tesis edilmiş ve muhtelif kanunlarla 
kabul edilmiş hakların 3575 sayılı Kanuni a ortadan kaldırılması mahzurunun izalesi maksadiyle 
3575 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi cihetine gidilmiştir. 

4. Mülga 4222 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Emekli Sandığı Kanunu ile 1683 ve 5434 
sayılı kanunlarla kabul edilen 30 sene hizmeti sebkederilere bir yıllık maaşlarının ikramiye ola
rak verilmesi prensip olarak kabul edilmiş ve 4222 sayılı Kanunun 21 ııci maddesine dayanarak 
fabrika işçilerinden birisi Danıştayâ dâva açmak suretiyle ikramiye almnştı. 

Ancak mezkûr kanundaki müphemiyet dolayisîyle Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı diğer iş
çilerden 30 sene hizmet etmiş bulunanlara bu ikramiyeyi vermemektedir. Teklif edilen bu kanun-
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la hem keyfiyete sarahat verilmiş kem de ölüm halinde mezkûr ikramiyenin emsali sandıklarda 
olduğu: gibi vereseye verilmesi âçikla^^r;Habulir4ıaHnd* ; heyeti umiîâniyenin ve Hükümetin 
Ç^nsip olarak kabul ettiği ikramiye mevzuu kökünden hâlledilmiş ve ilgililerin duçar olmakta bu-
Japdüklajja mağduriyetlerin önünegeçilmiş bulunacaktı*. v ' •••>* 

5. 5434 sayılı K a n u n u n meriyete girmesiyle emeklilik hakk ı t an ınan d ö r t teşekkül meydana 
gelmiştir. Türk iye Cumhuriyet i Emekl i Sandığı , Devlet Demiryolları Emekl i Sandığı , Askerî F a b 
rikalar Emekli Sandığı, işçi Sigortalarının ih t iyar l ık Sigortası. 

Bu dört teşekkülün kanunlarına b;r göz a tacak olursa her biri dairei şümulünde bulunan me
mul? ve müstahdemlerle işçilere ayrı .ayrı etacklilik hakkı tanıdığı ve bir-sandığın dairei şümu* 
lünden çıkarak bir diğerinin dairei şümulüne girmesi halinde hizmetlerinin devrine ait en ufak 
bir1 hükme tesadüf edilmiyeceği anlaşılacaktır. Yine aynı kanunun dairei şümulünden meselâ 
Devlet Demiryollarındaki bir ücretli müstahdemin kadro icabı yevmiyeye intikali ve aksi ola
rak da yevmiyeli durumdan aylık ücretli duruma intikali halinde de Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı ile Devlet Demiryolları Emekli Sandığı kanunlarında intikale dair bir hüküm bulunma^ 
dığı cihetle hizmetlerinin devrine imkân bulunmamakta ve alâkadarların hiçbir sun'u taksiri ve 
arzusu bulunmadığı halde dairesinin yaptığı bir intikal yüzünden emeklilik hukukunun tanınma
ması cihetine gidilmektedir. Makine ve Eamya Endüstrisi müstahdemleriyle Millî Savunma Ba
kanlığına bağlı iş yerlerindeki müstahdemlerde aynı durumdadırlar. Kanunlardaki bu eksiklik 
dolayısiyle birçok emekli ,dul ve yetim maaş alamamakta ve bu yüzden müzayaka içinde bulun
makta ve halen müstahdem bulunanların ise en az 20 - 25 senelik kıdemleri muallâkta bulunmak
ta ve ilgililer istikballeri için büyük bir endişe duymaktadırlar. 

Aylık ücretten yevmiyeye ve yevmiyeden aylık ücrete, bir sandığın dairei şümulündeki bir 
işten diğer sandıkların dairei şümulüne girenlerin eski kıdemlerinin verdikleri emekli keseneğiyle 
karşılıklarının nakli suretiyle hizmetlerin naklini temin maksadiyle ikinci madde ile 5434 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi cihetine gidilmiştir. 

ANKARA MEBUSLARI HAMDI BULGURLU 
VE FUAD SEYHUN'UN TEKLlFl 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmekU Sandı
ğı geçici 3 ncü maddesine dört fıkra ve geçici 
30 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun geçici 
üçüncü maddesine aşağıdaki dört fıkra eklen
miştir. 

a) 3575 sayılı Kanunun 7, 8, 9, 10, 11 nci 
maddelerde ve 5591 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesinin «b» fıkrasında zikredilen subaylar, 
askerî memurlar, aylıklı veya ücretli memurlar 
ve müstahdemler 3575 sayılı Kanunun şümulü 
haricinde bırakılmışlardır. Bunların sandıktaki 
paraları kendilerine aynen iade edilerek sandıkla 
ilgileri, kesilir. 

b) 5477 sayılı Kanun gereğince sandığın şü
mulüne giren fabrika, atelye, tamir evi, dikim evi, 
matbaa, park ve saire gibi daimî iş yerlerinde ça
lışanlara Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

na bilâhara iltihak eden fabrika ve müesseseler
de çalışanlara 3575 sayılı Kanunun şümulü da
iresine, girdikleri tarihten itibaren geriye döğtfu 
on sene ve Maske Fabrikasında çalışanların da 
bu fabrikanın Kızılay emrinde kaldığı müddet 
kadar bir kıdem kabul edilmiştir. 

Bunlara, bu müddet içinde aldıkları istihka
kın % 10 nu borç çıkarılarak bu borçları, san
dık aidatına ilâveten ayrıca % 5 kesilmek sure
tiyle istîfa olunur. 

c) 3575 sayılı Kanunun meriyete girdiği ta
rihte Askerî Fabrikalarda müstahdem olup da 
halen hizmette bulunanlarla gerek bu kanunun 
ve gerekse 1683 ve 5434 sayılı kanunlara göre 
emekliye ayrılmış olanlardan mülga Kara Temini 

CS. Sayısı : #) 
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İstikbal Sandığına aidat verip de aidatlarını geri i 
almamış bulunanların Kara Temini İstikbal San- . 
dığına^aidat verdikleri kadar hizmet müddetleri 
5434 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3 sayılı madde
lerindeki geçen ve geçecek hizmet müddetlerine 
eklenir. 

Bunların 3575 sayılı Kanunla müteşekkil 
sandıktaki mevduatları ilgili sandıklara devredi- ] 
lerek emekliye ayrılmış bulunanların emeklilik I 
durumları bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
muteber olmak üzere tashih olunur. 

d) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûl
lüğü aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanma 
sırasında ve bağlanmaya esas fiilî hizmet müd
detleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara bu aylık
lara esas tutulan vazife aylıkları tutarının bir 
yıllığı hizmet ikramiyesi olarak verilir. 

30 yıl hizmet müddetini doldurmak suretiyle | 
ikramiye almaya hak kazanmış işçilerden emek- I 
üye ayrılmadan ölenlerin ikramiyeleri 5434 sayılı 
Kanunun 68 nci maddesindeki esas ve nispetle- i 
re göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine öde
nir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş emekli ikrami
yelerini almadan ölen emeklilerin ikramiyeleri I 
kanuni mirasçılarına ödenir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun geçici 
30 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Fıkra - 5434 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 
nci maddelerinde yazılı sandıklara veya İşçi Si
gortalarına emekli keseneği kesilmiş bulunup 
da her ne suretle olursa olsun 3575 sayılı Kanu
nun şümulüne giren müessese ve fabrikalara in-
tisabedenlerden bu kanunun meriyeti tarihinde 
müstahdem bulunanlar mezkûr sandıklardan ge
ri aldıkları kesenekleri ı%-5 faizi ile birlikte 
bir sene içinde ödiyenlerin ve sonradan müesse- | 

şeye girecekle!* de giriş tarihinden itibaren bir 
sene içinde keza % 5 faizle keseneklerini iade, 
edenlerin mezkûr sandıklarda geçen hizmet müd
detleri 3575 sayılı Kanunun şümulüne giren 
müesseselerde geçen ve geçecek hizmet müddetle
rine eklenir. Yine 895 ve 3575 sayılı Kanunun 
şümulüne giren fabrika ve müesseselerde çalış
mış olup da 5434 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinde yazılı sandıklara veya îşçi Sigor
talarına bağlı fabrika ve müesseselere intisabe-
dehler de keza 895 ve 3575 sayılı Kanun gere
ğince kendilerinden kesilen % 4 ve % 5 aidatları 
yeni girdikleri sandığa veya îşçi Sigortalarına % 5 
faizi ile birlikte (Tebliğ tarihinden itibaren bir 
sene içinde) iade edenlerin 895 ve 3575 sayılı 
kanunların şümulüne giren müesseselerdeki hiz
met müddetleri yeni girdikleri sandıktaki hiz
met müddetlerine eklenir. Her iki halde de ilgi
liler için kurumlarca verilen karşılıklar mensu
bun yeni intisabedeceği sandığa nakil olunur. 
Ve arada kesenek farkı zuhur ederse ilgililerden 
tahsil olunarak % 10 a iblâğ olunur. 

Sandıklarının statülerine ve kanuni hüküm
lerine göre sandık lehine irat kaydedilen kese
nekler ve karşılıkları ilgili şahıslar tarafından 
bir sene içinde faizsiz olarak ödendiği takdirde 
hizmet müddetleri için yukardaki hükümler uy
gulanır. 

Aylık ücretten saatlik veya yevmi ücrete 
nakil halinde ilgilinin emeklilik hukuku Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından Askerî 
Fabrikalar Tekaüt Sandığına veya îşçi Sigor
talarına devredilir. Ve kesenek ve karşılıklar 
mezkûr Sandığa veya îşçi Sigortalarına nakle
dilir. Saatlik kzançtan veya yevmiyeden aylık 
ücretli bir işe nakil halinde de aksi muamele ya
pılarak ilgililerin emeklilik hakları Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığınca tanınır. 

( S. Sayısı : 3 ) 



ffl^tşmopu Mebusu Hayri Tosunoğlu'nuıı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun ge-
.. Çici 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/496) 

' • ' • ' V / H ^ v c . f - ^ - ; ^ 2 11.1953 

5591sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun geçici üçüncü maddesi (b) fıkrasi-
nın kaldırılması hakkında kanun teklif i 

Tükaek Başkanlığa 
5591,sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun geçici 3 ncü maddesi (b) fıkrası

nla kaldınlmfısı halckındaki kanun teklifim ile buna ait gerekçe üç nüsha olarak sunulmuştur. 
Gereken muamelenin ifasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kastamonu 
H. Tosunoğlu 

2 .11 . 1953 

5591 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun geçici 3 ncü maddesi (b) 
fıkrasının kaldınlması hakkındaki kanun teklifinin gerekçesi 

Yüksek Başkanlığa 
3460 sayılı Kanuna tâbi iktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının hastalıkları halinde, tedavi

lerine ait masrafların 365*9 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 13 ncü mad
desinin (B) bendi hükümlerine uyularak, Devletin maaşlı memurları için kabul edilmiş esas ve 
nispetler dâhilinde, bu teşekküller yönetim kurullarınca alman kararlar dairesinde, yıllardan beri 
ö&eaegelmekte olduğu malûmdur. 

İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Memurlarının tedavi mas
rafları ise, aylıklarından ödedikleri % 4 aidat karşılığında, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığınca yapılmaktadır. Bu yünden, diğer Teşekküller memurlariyle kurum memurları arasında 
veürinciler aleyhine farklı bir durum hâsıl olmaktadır. 

Filhakika, kurum memurları diğer memurlar gibi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına % 5 
emeklilik aidatı ödemekle beraber ayrıca diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarından farklı ve 
munzam îbir külfet olarak, 5591 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin (b) fıkrası hükmü muci
bince tedavileri karşılığı olarak stfzü edilen sandığaaylıkları tutarı üzerinden % 4 aidat ödemek zo
runda kalmaktadırlar. 

Kurumun teşekkül devresinde, memurlarının tedavileri konusunun kuruma külfet tahmin etme
den halledilmesi düşüncesiyle geçici bir tedbir olarak, 5591 sayılı Kanunda yer almış bulunan 
mâruz hükmün devamı, kurum memurlarının yukarda izah edilen fazla ödemelerle mağduriyetleri
ni mucip olmaktadır. 

Şu suretle ki; kurum "memurlarınun sandığa ödemekte oldukları % 4 aidat mukabili, Mlen bu 
sandığın tedavi masrafları olarak sarfiyatı, bu nispetin çok dununda bulunmaktadır. Bundan 
•başka Ikurum, memurlarının tedavi hizmetini karşılamak üzere bütçesine dâhi «ettiği sağlık hiz
meti persomeMnin kadro ve hastane gibi tesdslerinmasrafkrını deruhde 'etmekte ibulunm'asma göre; 
sandığın yardımı, sadece ilâç bedellerine inhisar etmiş oluyor ki, bu miktar, kurumun sağlık hiz-
m-etl-erinnı yolunda yürümtesi içdn mâruz «kaldığı takriben % 80 gibi bir masrafın onda birinden 
de az olduğu iki seneye yaklaşan faaliyetinden alınan neticelerden anlaşılmaktadır. 

Bu yardımları diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinin takip "ettiği usul ve esaslar dairesinde ku
rumun da bütçesiyle yukarda taMl edilen nispetten çok daha az bir masrafla yapabileceği ve ne
tice itibariyle memurların tedavi işlemleriHiin aksamıyaeağı anlaşıldığından, mezkûr (kanunun ge-
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cici 3 ncü maddesinin (b) fı'krasMim kaldmlması ;i.y£vaı görâliniiş ve telklriî bu düşünce ile hazır
lanmıştır. 

Kaildi ki, kanunun bu maddecinin lüzumsuzluğu ve memurların mağduriyetimi mucip olduğu», 
Başbakanlık Ümuımi Murakabe Heyetinin 1951 -1952 yılı raporunda ve Kurum İdare Meclisinin 
1951. yılı faaliyet raporunda vazıh olarak beHrtiimiş ve maddenin ilgası keyfiyetinin desteklenmek 
suretiyle arzu edildiği görülmüştür., , 

Gereği yapılmak üzere ilişik 'kanun teklifimle birlikte Yüksek Başkanlığa sunulur. 
: i / , , v •••.-.'•• •:••*• "'••••'*:?%'*- Kastamonu 

Hayri Tosunoğlu 

KASTAMONU MEBUSU HAYRÎ TOSUNOĞ-
LU'NUN TEKLÎFÎ 

5591 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu 'Kanununun geçici 3 ncü maddesi (b) fıkra

sının kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — «5591 sayılı Makine ye Kimya 
Endüstrisi Kurumu Kanununun» geçici 3 ncü 
maddesinin (b) fıkrası kaldırılmıştır. 

Bu kanunun yürürlüğünden sonra, kurum me
mur ve hizmetlilerinin. Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığı ile ilgileri kesilir. Bu tarihe 
kadar adı geçen Sandığa verdikleri aidat üç ay 
içinde kendilerine iade olunur. 

MADDE 2. — Bu ka-nun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. > 

MADDE 3. — Bü kanunu îcra tekilleri He
yeti yürütür. 

H. Tosunoğlu 

(S. Sayısı': 3') 



— 7 — 
Maliye Komisyonu Raporu 

Maliye Komisyonu 
Esas Noi ?/478 ve Ş/496 

karat No. 49 

30. W . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Ankara mebuslarından Fuad Seyhun ve 
Hamdi Bulgurlu'nun, 5434 sayılı Türikye Cum
huriyeti Emekli ıSandığı Kanununun geçici 3 
rieü maddesine 4 <ftikra ve geçici 30 ncu madde
sine bir. fıfk'ra eklenmesi hakkındaki ;kanun tek
lifleri ile Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğ-
lu'nun, 9591 sayılı Makine ve Kimya 'Endüstrisi 
Kurumu Kanununun geçici 3 neü maddesinin 
(b,) fılkrasımn kaldırılmasına dair kanun tek
lifi Büyük 'Millet 'Meclisi Yüksek Reisliğinden 
komisyonumuza havale edilmiştir. 
- İSöü teklif mahiyet ve 'gaye itibariyle aynı 
olan Fuad Seyhun ve Hamdi Bulgurlu'nun ka
nun teklifinin şümulü dâhilinde bulunduğundan 
her iki kanun teklifi (komisyonumuzca tevhit 
efölerek teklif sahipleri, Türikye Cumhuriyeti 
Emekli iSandığı, İşçi Sigortaları Kurumu, Mül
ga Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San-
<3iğı ve Maliye Vekâleti mümessillerinin iştira
ki ile komisyonumuzsea 'görüşülüp incelendi. 

"Çeşitli meseleleri ihtiva etmesi bakımından 
ayn ayrı mütalâası gereken Fuad Seyhun ve 
Hamdi Bulgurlü'nun teklifindeki (a) fıkrası, 
diğer fıkralardan ayrılarak aynı maksadı istih
daf eden ve aynı mahiyette olan Hayri Tosun-
oğlu'nuri kanun teklifi ile birlikte yapılan mü
zakere sonunda Komisyonumuzca ittifakla mu
vafık görüldü. 

(A) fıkrası Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının şümulüne giren iş yerle
rinde çalışan (subay, as'kerî memur, aylıklı veya 
ücretli memur ve müstahdemler) in diğer işçi
ler gibi hastalık, kaza, maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm hallerinde bu sandığın yardımlarından 
istifade etmek için (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına ödedikleri % 5 primden ay
rı olarak) sandığa vermekte oldukları % 4 
munzam primin (kaldırılmasını istihdaf etmek
tedir. Eski Askerî Fabrikaların Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu olarak iktisadi Dev
let Teşekkülü haline 'gelmesi karşısında bu ku
ruma bağlı fabrikalarda çalışan; memurlar dp 

diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu 
gibi hastalık ve sair yardımların 'kurumca ya
pılması icabedeçeğini, bu sebeple kendilerinden 
munzam prim kesilmesinin doğru olamıyacağı 
cihetle bunların munzam prim ödemekten kur
tarılmaları hak ve adalete uygun mütalâa edil
miş ve bu maksatlarla Fuad Seyhun ve Hamdi 
Bulgurlü'nun kanun teklifinin başlığında ve (a) 
fıkrasında gerekli değişiklikler yapılarak bu 
fıkra ile Hayri Tosunoğlu'nun kanun teklifi itti
fakla kabul edilmiştir. 

(B) fıkrasında ileri sürülen işçilerin 3575 
sayılı Kanunla kurulan sandığın teşkilinden 
önce, geçmiş hizmetlerinden geriye doğru 10 
/ılının borçlandırılmaları suretiyle tekaütlük 
hizmet sürelerine eklenmesi meselesinin muhte
lif bakımlardan tetkik. ye mütalâası zaruri gö
rülmüştür. 

a) işçilere geçmiş yıllara ait olan 10 yıllık 
kazançlarının % 5 veya % 10 u ödeme külfeti 
ve çeşitli iş yerlerinde geçmiş olan hizmetlerini 
sıhhatli olarak tevsik etmek güçlüğünü tahmil 
etmesi, 

b) işçi Sigortaları Kurumunun mevzuatı 
işçiler hakkında geçmiş yıllar için borçlandırma 
prensibini kabul etmiyerek, ihtiyarlık Sigortası 
Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte 35 yaşını bi
tirmiş olan işçilere borçlandırılmaksızm bâzı 
hak ve menfaatler tanımış olması, 

c) Ve nihayet bütün bu hallerin Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
bir maddesine ilâve yapmak suretiyle değil, bu 
sandığın ve sandığa mensup işçilerin işçi Sigor
taları Kurumuna devri sırasında nazarı itibara 
alınmasının, meselenin mahiyet ve ehemmiye
tine ve maslahatın daha uygun olacağı mütalâ-
asiyle bu madde ekseriyetle reddedilmiştir^ 

(C) fıkrasında 3575 sayılı Kanunun meri
yete girdiği sırada askerî fabrikalardan müs
tahdem olup da halen hizmette bulunanlarla 
gerek bti kanunun gerekse 1683 ve 5434 sa-yil; 
kanunlara göre emekliye ayrılmış olanlardan 

( S. Sayısı: ;8 ) 
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mülga Kara Temini İstikbal Sandığına aidat 
vermiş ve bu aidatlarını geri almamış bulunan
ların, aidat verdikleri hizmet müddetlerini 5434 
sayılı Kanunun geçici 1̂ : 2, 3 ncü maddelerinde 
geçen: ve gecece^ hizmet müddetlerine eklen
mesi, Temini İstikbal Sandığına verdikleri ai
datları sonradan kurulan sandıklara devredile
rek emekliye ayrılmış olanların 'emeklilik mua
melelerinin bu hizmetleri de nazara alınarak tas
hih olunması teklif edilmektedir. 
, Bu teklif 1326 yılında kurulan Temini İstik
bal Sandıkları ile ilgilenmiş olanlara daha son
raki mevzuata göre halkları ödenerek veya hiz
metleri sonraki hizmetlerine eklenerek durum
ları tasfiye edilmiş olması ve çok eski yıllara 
dönmek suretiyle emekli ve hattâ yetim maaşla
rı tahsislerini alt üst edecek bir yolun açılma
sının mahzurları ve daha sonraki kanunlarla 
tanınmamış yeni talepler ve haklar ortaya atıl
masına ve iadei muhasebeye çığır açacak olan 
'böyle bir tesise gidilmesi yerinde görülmediği 
gibi esasen kaldırılmış bulunan 3575 sayılı Ka
nun üzerinde tadil ve ilâveler yapılmasının doğ
ru ûlamıyacağı mütalâasiyle teklifin bu fıkrası 
da ekseriyetle reddedilmiştir. 

D) Puad Seyhun ve Hamdi Bulgurlu'nun 
teklifinin bu fıkrasında işçilerden 30 hizmet yı
lını doldurmuş olanlardan hayatta bulunanlara 
ve vefat etmiş olanların yetimlerine emeklilik, 
âdi malûllük veya hizmet malûllüğü aylığı bağ
lanırken son aylıklarının bir yıllığı nispetinde 
ikramiye verilmesini derpiş etmektedir. İşçilere 
veya ailelerine bir sosyal yardım teımin etmek 
gayesini güden bu teklifin esası kabule şayan 
görülmekle bera'ber 5434 sayılı Kamunun geçici 
maddesine bir hüküm eklemek suretiyle böyle 
bir tesisin meydâna getirilmesi hem prensip iti
bariyle hem de işçi, ihtiyarlık sigortaları reji
mini alâkadar etmesi bakımından ve aynı za
manda esaslı aktüerya hesaplarının yapılması
na ihtiyaç göstermesi dolayısiyle Sandığın İşçi 
Sigortaları Kurumuna devri sırasında nazarı iti-
'bara alınması daha uygun olacağı mütalâasiy
le 'bti fıkra da ekseriyetle reddedilmiştir. 

İşçilerin muhtelif iş yerlerinde geçen hiz
metlerinin tevhidi ile yeni girdikleri veya tâbi 
oldukları sandıklardaki son hizmetlerine eklen
mesini istihdaf eden 2 nci maddedeki teklifin 
mahiyeti itibariyle meselenin esası ile birlikte 
toütalâası gerektiği gibi teklif sahibi de esaslı 

tetkik ve hesaplara ihtiyaç gösterdiğini kabul et
tiği bu hususun Hükümetçe incelenerek işçilerin 
hukukunu himaye edecek hükümler hazırlanma
sı noktasından komisyonun, düşüncesine iştirak 
etmiş olması dolayısiyle bu madde hakkında da 
bir karar verilmesine mahal görülmemiştir. 

Netice : Bu teklifin ihtiva ettiği, işçilerin geç
miş hizmetlerinden 10 yılının borçlandırılmak 
suretiyle emeklilik sûrelerine ilâvesi, 30 yıl hiz
meti olanlara memur misillû ikramiye verilmesi 
ve muhtelif iş yerlerinde geçen hizmetlerin son 
çalışılan iş yerine hukuk ve vecaibi ile devredile
rek işçilerin geçen hak ve kıdemlerinden mah
rum edilmemeleri hakkındaki mütalâalar da göz 
önünde bulundurulmak kayıt ve şartı ile 5434 ve 
5591 sayılı kanunların geçici 3 ncü maddelerin
de tasrih edildiği üzere, 3575 sayılı Kanunla ku
rulmuş Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının yaptığı yardımlar ve sağladığı men
faatler bakımından İşçi Sigortaları Kurumu ih
tiyar sigortası rejimine nazaran hususiyet arzet-
mektedir. 

Bu hali ile ve geçici olarak devamı müktesep 
hakları artırmakta, devir keyfiyetinin uzaması 
bu bakımdan mahzurlu bulunmaktadır. Bu sebep
le İşçi Sigortaları Kurumuna devir ve naklinin 
temini ve devir esnasında yukarda kayıtlı husus
ları sağlıyacak ve işçilerin müktesep haklarını 
ihlâl etmiyecek esasları havi lâyihanın bin an ev
vel hazırlanarak Yüksek Meclise getirilmesi hu
susunun temenni edilmesi komisyonumuzca itti
fakla kararlaştırılmıştır. 

Hayri Tosunoğlu 'nun teklifinin 2 nci ve 3 
ncü maddeleri komisyonumuzca bâzı tadilâtla 
2 nci ve 3 ncü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 
Rize Siird 

/. Akçal M. D, Südlp 
Kâtip 

Zonguldak Amasya Erzurum 
F. Açıksöz H. Koray Sabri Erduman 

İmzada bulunamadı 
Konya Mardin Seyhan 

ümran Nazif Yiğiter A. Kalav Z. Akçalı 
İmzada bulunamadı 

Yozgad Zonguldak 
H.Tatlıoğlu R. Sivişoğlu 

•'(&. Saywi : 3) 
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Seferinde değişiklik yapılması-hakkındaki-..kar 
nun, teklifi ile Kastamonu . Mebusu Hayri To-
•şunoğlufnun Makine 'Ve.Kimya Endüatrisi -Ku-
•rjpturj^&spıujuıa.g&çiiâ 3 neü vmaddesinm- (b.) 
fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifi ,ve muhtevası itibariyle irtibat ve alâkası 
blilunari her''iki kânun tekİifini tevhiden mü- < 
zakere eden Maliye Komisyonunun raporu Ko- j 
mjsiyonumuza havale olunmakla teklif sahiple
rinden Ankara MebusuHamdi Bulguılu ^e Fıı-
ad Seyhun ve Kastamonu Mebusu Hayri To-
sunoğlu ile Maliye Vekâleti mümessilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Ankara Mebusu Hamdi Bulgurlu ile Fuad 
Seyhun'un kanun teklifinin (a) fıkrası ile ay-,^.. 
nı maksadı istihdaf eden Kastamonu Mebusu 
Hayri Tosunoğlu'nun kanun teklifi Komisyo
numuzca da memzucen tetkik ve mütalâa edil
miştir. 

Mevzuubahis (a) fıkrası, Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının şümulüne gi
ren iş yerlerinde çalışan (Subay, askerî memur, 
aylıklı veya ücretli memur ve müstahdemlerin) 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına öde
dikleri % 5 primden ayrı olarak Askerî Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına vermek
te oldukları % 4 aidatın kaldırılmalını ve ver
diklerinin kendilerine aynen tedaini istihdaf 
etmektedir. 

Eski Askerî Fabrikalar, Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu unvaniyle fktisadi Devlet 
teşekkülü mahiyet ve hüviyetini iktisap eyle
miştir. 

Binaenaleyh bu müesseselerde çalışan memur 
ve müstahdemlerin de diğer îktisadi Devlet 
Teşekküllerinde olduğu gibi hastalık ve buna 
mümasil hallerede kurumca yardım yapılması ik
tiza edeceği cihatte bunlardan munzam prim ke-

fi\- :"'.'-:': iJ., fil fi fi fi' iXÛd\Jüüf\. ^•^'•%i^'Al'rtr/M'l^'iS 
silmesi, aynı statüye dâbil buluııaıılar «raKş4&, 
bir tefriki ve biımfidcefttdaletsizliği^bâdi f^a%tb% 
gayritabiî halin -daha fa^a! dçvamı utfgıın ^tBB* 
yaçağı cihetle adı geçen Makina ve kimya :E|i-; 
düstrisi Kurumunda çalışan memur ,ve;'at(İstafe-
demIerden-% 4 munzam primin kesümeiûesirö 
derpiş eden ve Maliye Encümeninin hazırliam^f 
olduğu metin komisyonumuzca da tadilen kabul 
edilmiştir. r,t 

Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve 
Bulgurlu 'nun kanun teklifindeki 
suslar hakkında Maliye Encümeni ;ra|)o*8%da 
yazılı mucip sebepler komisyonumuzcaü:4fcty§Ş$ 
görülmüş olmakla ittifakla teklifin bu kısımla
rının reddi ve sandığın îşçi Sigortaları Kuru
muna devri ve bu devir esnasında işçilerimizin 
müktesep haklarını ihlâl etmiyecek esasları havi 
layihanın bir an evvel hazırlanarak Yüksek Mec
lise sevkı hususundaki Maliye Komisyonunun 
temennisi komisyonumuzca da yerinde görülmüş 
ve mütaakıp maddeler ise şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

r hüV' 

Umumi Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Ankara 
M. Ete 
Elâzığ 

0. F. Sanaç 
Giresun 
M. Şener 

Kırklareli 
8. Bakay 

Malatya 
M. 8. Eti 

Sivas 
H. tmre 

Reis V. 
istanbul 

H. Hüsman 
Antalya 

A. Sartoğlu 
Gazi Anteb 

E. Cenanı 
îstanbul 
8. Oran 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 
S. Barı 

Trabzon 

arzedilmek üzere 

Bu Rapor Sözcüsü 
Gümüşane 

K. Yörukoğlu 
Diyarbakır 
M Ekinci 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
M. A. Ülffen 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

8. F. Kalayaoğlu 

tofc sipîA f# 



MALÎYE KOMİSYONUNUN DEGÎŞTtRÎŞÎ 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kânununun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 
MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun geçici 3 

ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
3575 sayılı Kanunun 7, 8, 9, 10,11 nci mad

delerinde ve 5591 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesinin «b» fıkrasında zikredilen subaylar, 
askerî memurlar, aylıklı veya ücretli memurlar 
ve müstahdemler 3575 sayılı Kanunun şümulü 
haricinde bırakılmışlardır. Bunların sandığa ver
dikleri aidat kendilerine aynen iade edilerek 
sandıkla ilgileri kesilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3, — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur, 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎBÎŞÎ 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı* 
ğ% Kanununun geçici 3 neü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun geçici 8 

neü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
3575 sayılı Kanunun 7, 8, 9, 10, 11 nci mad

delerinde ve 5591 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesinin «b» fıkrasında zikredilen subaylar, 
askerî memurlar, aylıklı veya ücretli memur ve 
müstahdemler, 5434 sayılı Kanunla kaldırılan 
3575 sayılı Kanunun şümulü haricinde bırakıl
mışlardır. Bunların Sandığa verdikleri aidat 
kendilerine iade edilerek Sandıkla ilgileri k^si-

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı; &) 



S. SAYISI : 135 
Hemşirelik kanunu tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 

komisyonları raporları (1 /380) 

T. C. 
Başvekâlet , 2 4 IV. 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1689,6/1219 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 6 . I V . 1952 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Hemşirelik kanunu tasarısının gerekçesiyle 

birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

HEMŞİRELİK KANUNU GEREKÇESÎ 

Gerek topluluk ve ferdin sağlığını korumak, gerek hasta bakımını icabeden bilgi ve ehliyetle temin 
hususunda halen tababetin on mühim bir yardımcı şubesi haline gelen hemşirelik vazifesi mem
leketimizde henüz matlup dereceye yükselmiş olmaktan uzaktır. 

Halbuki bilhassa yurdumuzun sağlık durumunu lâyikiyle geliştirebilmek için, sair meslek şube
lerinde olduğu gibi, hemşirelik bakımından da muasır medeniyetteki seviyeye erişmemiz çok lâzımdır. 

Bu sebeple bir hemşirelik kanunu tasarısı hazırlanmış olup maddeleri aşağıda hulâsa edilmektedir. 
I - 2 nci maddeler Türkive'de kimlerin hemşire unvanı alabileceklerini ve vurdumuzda hemşire 

okulu açmanın tâbi olacağı esasları bildirmektedir. 
3 - 4 ncü maddeler yabancı memleket hemşire okullarında yetişen Türk kadiri arının ehliyet

lerini tesbite mahsus muameleyi ve hemşirelerin vazife ve salâhiyetlerini bildirmektedir. 
5 nci madde hemşirelerin serbest çalışmalarına mahsus formaliteyi göstermektedir. 
6 - 7 nci maddeler hemşirelerin memuriyete alınma usulleriyle hemşire yardımcılarının yetişti

rilmesine aittir. 
8 - 0 ncu maddeler hemşirelerin ihtisas kollarına ayrılma ve yüksek hemşire payesi kazanma 

şartlarını tesbit etmektedir. 
10 ncu madde hemşirelerin haftalık ve senelik izin müddetlerini bildirmektedir. 
I I nci madde ceza hükümlerini havi bulunmaktadır. 
12 nci madde mecburi hizmete tâbi hemşirelerin 3 seno zarfında bir kadroya geçirilmemeleri 

halinde, mezkûr mecburiyetlerinin sakıt olmasına dairdir. 
13 ncü madde yürürlükten kalkan mevzuat hükümlerini bildirmektedir. 
14 ncü madde bu kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceğini göstermektedir. 
15 nci madde bu kanun hükümlerinin hangi bakanlık tarafından yürütüleceğini bildirmektedir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
8. ve So. Y. Komisyonu 

Esas No : 1/380 
Karar No : 21 

20 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

28 . IV . 1952 tarih ve 1/380 sayı ile Yük
sek Başkanlıkça komisyonumuza havale buyu-
rulan Hemşirelik kanunu tasarısı komisyonu
muzun 19 . VI . 1952 tarihli toplantısında Hü
kümet mümessilleri huzurlariyle müzekere ve 
tetkik edildi. 

Memleketimizin yıllardır en büyük ihtiyacı 
olan hemşireden hemen hemen mahrum durum
da bulunmamız ve mevcudun birkaç yüze an
cak baliğ o'abilmesi hemşire sayısının en az 
20 000 e iblâğı gibi bir muazzam ihtiyaç karşı
sında bulunduğumuz bir hakikattir. 

Şimdiye kadar hemşireliğe rağbet edilme
mesi sebepleri üzerinde hassasiyetle duran ko
misyon bütün mahrumiyet ve beşer takatinin 
dışında mesuliyet ve mesai istiyen bu şubeyi 
geliştirebilmenin tek çaresini kanun teminatın
da görebilmiştir. Kanunun bâzı maddeleri tadil 
edilm'ş ve ayrıca en seri ihtiyacı karşılayabi
lecek müstakil t r r 14 ncü madde i1 e ona bağlı 
iki sayılı cetvel ilâve edilmiştir. Halen mem
leketin üç muhtelif bölgesinde faaliyete geçe
cek bulunan hemşire okullarının görecekleri 

rağbet ancak bu teminatla mümkün olabilecek
tir. Bu çok acil ihtiyacın bir an önce giderilme
sine yardım edeceğini inandığımız tasarı ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı 
Ankara 
T. v. öz 

Sözcü 
Kocaeli 

zada bulunamadı 
Antalya Aydın 
B. Onat C. Ülkü 

Çankırı İçel 
C. Otman A. Koksal 

Kocaeli 

Kâtip 
Bilecik 
T. Oran 

Çankırı 
K. Çığman 

İstanbul 
A. V. Bay ar 
Konya 

E. V. Akan Bâzı maddelerine muhaifim 
8. 

Kütahya 
î. Ş. özgen 

Ordu 

S. Burçak 
Niğde 

E. Ülkü 
Sivas 

Z. M. Sezer N. Ağacıkoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/380 
Karar No. 104 

Yüksek Keisliğe 

11. II. 1954 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştınilı-p Başvekâletin 24.IV. 
1952 tarihli ve 6/1219 sayılı tezkeresiyle gön
derilen Hemşirelik kanunu lâyihası Sağlrk ve 
Sosyal Yardım Komisyonu raporiyOe birlikte 
komisyonumuza hava1 e edilmiş olmakla Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün-
dağ ve Maliye Vekâleti mümessili hazır olduk

ları halde tetkik ve müzakere edildi. 
Günden güne inkişaf etmekte <olan resmî ve 

hususi sağlıik teşekküllerinde hemşire mev
cudunun kifayetsizliği dolayısiyle ibu mesleke 
istikbalini 'bağlıyacakların terfi ve terfihlerini 
sağlamak suretiyle rağbeti artırmak ve bu su
retle memleket ihtiyacını 'gidermek maksadiyle 
hazırlanmış ibulunar» kanun lâyihası komisyo
numuzca da yerinde 'görülerek maddelerin mü-
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zaikeresine geçilmiş, lâyihanın birinci maddesi 
tadilen, ikinci maddesi Hükümetin teklifi veç
hile, üçüncü madde kelime değişiklikleriyle, 
4, 5 nci maddeler Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kaıbul edilmiştir. 

6 nci madde ibare değişikliğiyle ve yedinci 
madde komisyonumuzca yeniden tanzim edil
mek suretiyle, 8 nci madde Hükümetin teklifi 
veçhile, 9 ncu madde kelime ilâvesiyle, 10 ve 
11 nci maddeten Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 12 nci madde, mecburi 
hizmet mükellefiyetine tâbi olarak yetiştirile
cek hemşireler hakkında 2919 sayılı Kanunun 
hükümlerinin tatbik olunacağı şeklinde tadil 
edilmek «suretiyle ve 13 neü madde ise Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

4982 sayılı Kanun ile bu kanunun eklerine 
bağlı kadro cetvellerindeki başhemşire, hemşire, 
ziyaretçi başhemşire, ziyaretçi hemşire ve ebe 
kadrolarının kaldırılması ve bunların yerine bu 
kanun lâyihasına bağlı (1) sayılı cetveldeki 
kadroların eklenmesi ve bu kadroların doğum 
evleri, nisaiye klinikleri ve sağlık merkezlerine 
tâyin olunacak ebeler hakkında da tatbik olu
nacağı ve ekli (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
ların da 1954 malî yılında kullamlamıyacağı 
hakkındaki hükümleri ihtiva etmek üzere 14 
ncü madde, Komisyonumuzca yeniden tedvin ve 

halen hastabakıcılık yapmakta olanlardan ehli
yetlerini ispat edenlerin hemşire yardımcısı ola
bilecekleri hakkında da geçici bir madde tanzim 
ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 14 ncü maddesi 15 ve 15 nci mad
desi ise 16 nci maddeler olarak şeklen değişti
rilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Lâyiha; 1954 yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ile olan alâkası bakımından ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

/. Âkçal H. Hüsman 
Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Sivas Seyhan 

H. îmre S. Ban 
Kâtip 
Siird Antalya Diyarbakır 

B. Erden A. Sarıoğlu M. Ekinci 
Eskişehir istanbul istanbul 

A. Potuoğlu 8. Oran F. Saytmer 
Konya Mardin Ordu 

R. Birand R. Erten R. Aksoy 
Rize Siird 

O. Kavrakoğlu Söz hakkım mahfuzdur 
M. D. Süalp 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Hemşirelik Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ortaokulu bitirmiş olup 15 
yaşından aşağı ve 25 yaşından yukarı bulun-
mıyan kadmdardan Hükümetçe açılmış veya 
tanınmış bir hemşire ve laborant okulunda 3 
yıl tahsil görüp Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca teşkil olunan jüri huzurunda Dev
let imtihanı vererek aldığı diplomayı usulüne 
göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına tes
cil ettirilenlerle 3 ncü maddenin 2 nci fıkra
sında yazılı olanlara (Hemşire) unvanı verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 
usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olan
lar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını 
kullanmaya devam ederler. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayınımdan son
ra diğer Bakanlıklarla özel veya tüzel kişiler 
tarafından hemşirelik okulu açılması için Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesi
ni almak şarttır. 

Gerek bu kanunun yayımı tarihinde mev
cut bulunan, gerekse yayımından sonra açıla
cak olan bu gibi hemşirelik okulları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının murakabesine tâ
bidir. 

MADDE 3. — Türkiye'de hemşirelik sana
tını bu kanun hükümleri dâhilinde hemşire 
unvanını kazanmış bulunan Türk kadınların
dan başka hiçbir kimse yapamaz. 

Ancak yabancı memleketlerde ve mahallî 
hükümetlerce tanınmış hemşire okullarında 
tahsil görerek' diploma alan Türk hemşireleri
nin alelu&ul hüviyetleri tesbit edilerek, tahsil 
ettiği memlekette tescil edilmiş olanların dip
lomaları, uygun görüldüğü takdirde, aynen 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onanıp 
tescil edildikten sonra sanatlarını yapmaları
na müsaade olunur. 

Yabancı memleketlerin ynkardaki şartları 
haiz okullarını bitirmekle beraber diploması 
oraca tescil edilmiyenler Türkiye'de Devlet 
imtihanı vererek hemşire olabilirler: 

öğretim programları Türk Hemşire Okulla
rı Programından ve müddetinden az olan ya
bancı hemşire okullarından gelenler, noksan 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN •DEĞİŞTİRİŞÎ 

Hemşirelik kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Türkiye'de hemşirelik sana
tını bu kanun hükümleri dâhilinde hemşire un
vanını kazanmış bulunan Türk kadınlarından 
başka hiçbir kimse yapamaz. 

Ancak yabancı memleketlerde ve mahallî hü
kümetlerce tanınmış hemşire okullarında tahsil 
görerek diploma alan Türk hemşirelerinin alel
usul hüviyetleri tesbit edilerek tahsil ettiği mem
lekette tescil edilmiş olanların diplomaları, uy
gun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca onanıp tescil edildikten 

sonra sanatlarını yapmalarına müsaade olunur. 
Yabancı memleketlerin yukardaki şartlan haiz 

okullarını bitirmekle beraber diploması oraca 
tescil edilmiyenler Türkiye'de Devlet imtihanı ve
rerek hemşire olabilirler. 

öğretim programları Türk hemşire okulları 
programından ve müddetinden az olan yabancı 
hemşire okullarından gelenler, noksan olan kısım 
ve müddetlen Türk hemşire okullannda tamam-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞI i 

Hemşirelik Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ortaokulu bitirmiş ve 25 ya
şından yukarı bulunmıyan kadınlardan Hükü
metçe açılmış veya tanınmış bir hemşire ebe 
veya hemşire laborant okulunda 3 yıl tahsil 
görüp Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
teşkil olunan jüri huzurunda meslek imtihanı 
vererek aldığı diplomayı usulüne göre Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına tescil ettirenlerle 
3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olanlara 
(Hemşire) unvanı verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 
usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olan
lar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını 
kullanmaya devam ederler. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul "edilmiştir. 

MADDE 3. — Türkiye'de hemşirelik sanatını 
bu kanun hükümleri dâhilinde hemşire unvanını, 
kazanmış bulunanlardan başka hiçbir kimse ya
pamaz. 

Ancak yabancı memleketlerde ve mahallî I 
hükümetlerce tanınmış hemşire okullarında tah
sil görerek diploma alan Türk hemşirelerinin 
alelusul hüviyetleri tesbit edilerek, tahsil ettiği 
memlekette tescil edilmiş olanların diplomaları, 
uygun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca onanıp tescil edil
dikten sonra sanatlarını yapmalarına müsaade 
olunur. 

Yabancı memleketlerin yukardaki şartları 
haiz okullarını bitirmekle beraber diploması 
oraca tescil edilmiyenler Türkiye'de meslek I 
imtihanı vererek hemşire olabilirler. 

öğretim programları Türk Hemşire okulları 
programından ve müddetinden az olan yabancı 
hemşire okullarından gelenler, noksan olan ki- ı 
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olan kısım ve müddetleri Türk Hemşire Okul
larında tamamlamıya mecburdurlar. 

„ MADDE 4. — Hemşirelerin vazife ve salâ
hiyetleri : 

A) Hemşireler müdavi tabip tarafından 
tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamaya 
yetkilidirler. 

B) Hemşireler çiçek aşısını ve acil hal
lerde icabeden pansumanları re'sen tatbik 
edebilecekleri gibi müdavi tabibin tavsiyesi 
üzerine sağlık kurumlarında veya dışarda has
talara deri altına, adele için ve damar içine 
şırınga yapmaya yetkilidirler. 

Bu sebeple mesuliyetleri şırınganın tatbi-
kindeki bilgisizlik, dikkatsizlik ve ehliyetsiz
lik hallerine münhasırdır. 

C) Hemşireler dispanserler ve sağlık ku
rumlarınca görevlendirildikleri koruyucu he
kimlik işlerinde halka bilcümle sıhhi tedbir
leri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat 
etmeleri lâzımgelen sağlık kurumlarını bildirir
ler. Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini 
alır ve tatbik ederler. Hemşireler hususi sıfat
la girdikleri aile muhitlerinde de yukardaki 
fıkrada yazılı işleri görürler. 

MADDE 5. — Hemşire okulundan mezun 
hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip memu
riyetten ayrılınca; mecburi hizmeti olmıyan 
hemşire okulu mezunları ise istedikleri vakit 
sanatlarını serbestçe yapabilirler. 

Serbest çalışacak hemşireler bütün vesika
larını bir dilekçeye bağlayarak mahallin en 
büyük sağlık âmirine verir. Serbest çalışan 
hemşire ev adresiyle çalışmak istediği yerde 
bir değişiklik olduğu takdirde bir hafta içinde 
aynı makama haber vermeye mecburdur. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri dâhilin
de hemşire okullarından mezun olup hemşire 
unvanını kazanmış bulunan Türk kadınları 
hemşire olarak memuriyete alınırlar. 

Bu madde mucibince yapılacak tâyin ve 
terfilerde ve maaşların veerilmesinde 3656 sa
yılı Kanun esasları cari olur. 

MADDE 7. — İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşı
nı tamamlamış olan kadınlar hemşire yardım
cısı olabilirler. Hemşire yardımcılığı, ilk tah-

S. ve S. Y. K. 

lamaya mecburdurlar. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşını 
tamamlamış olan kadınlar hemşire yardımcısı ola
bilirler. Hemşire yardımcılığı, ilk tahsil üze-
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sim ve müddetleri Türk Hemşire okullarında 
tamamlamaya- mecburdurlar. 

MADDE 4. — Hükümetin 
ayniyle ıkabul •edilmiştir. 

4 ncü maddesi 

MADDE 5. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

5 nci maddesi 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri dâhilin
de hemşire okullarından mezun olup hemşire 
unvanını kazanmış bulunanlar hemşire olarak 
memuriyete alınırlar. 

Bu »madde ımucibince yapılacak tâyin ve ter
filerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı 
Kanun esasları cari olur. 

MADDE 7. — İlkokulu 'bitirmiş ve 18 yaşını 
tamamlamış olan kadınlar hemşire yardımcısı 
olabilirler. îlik tahsilden sonra hastanelerde 
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sil üzerine hastanelerde iki yıllık amelî ve na
zari bilgi edinip staj gördükten ve ehliyetlerini 
bir jüri huzurunda ispat ettikten sonra elde 
edilir. îki yıllık stajı başarı ile bitirenler hem
şire kadrolarında hemşire yardımcısı olarak gö
revlendirilirler. 

Bu madde mucibince yapılacak tâyin ve ter
filerde ve maaşlann verilmesinde 3656 sayılı 
Kanun esasları cari olur. 

MADDE 8. — Uzman hemşirelerin (öğret
men, okul idarecisi, başhemşire, klinik, ameliyat
hane, dispanser, lâboratuvar hemşireleriyle zi
yaretçi hemşireler, sosyal hizmet hemşireleri) na
sıl yetiştirilecekleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte 
gösterilir. 

MADDE 9. — Lise veya hemşire okulu me
zunu olup da Türkiye'nin veya yabancı bir 
memleketin yüksek hemşirelik okullarında tah- ' 
sillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre, öğ
retmen, başhemşire ve idareci hemşire olurlar. 

Bu hemşireler hizmete ilk girdiklerinde hem
şire maaşiyle tâyin olunurlar. Hastaneye veya 
sağlık kurumu başhemşiresi olabilmek için bir 
terfi süresince çalışarak ehliyetlerini ispat et
miş olmaları şarttır. Hastane başhemşirelerine 
tâyinde Yüksek Hemşire Okulu mezunlarının 
rüçhan hakları vardır. 

Bu maddeye göre yapılacak tâyin ve terfi
lerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı Ka
nun esasları cari olur. 

MADDE 10. — Resmî ve Özel sağlık kurum
larında çalışan hemşireler haftada bir buçuk 
gün ve yılda bir ay izinlidirler. Nöbetçi olmı-
yan hemşirelere hastane hizmetlerine halel gel
memek şartiyle mesai saatleri dışında baştabip 
tarafından ayrıca gece izni verilir. 

MADDE 11. — 3 ncü madde hükümlerine 
riayet etmiyen, dördüncü maddede yazılı vazife 
ve salâhiyet hududlarım tecavüz eden ve beşin
ci maddenin ikinci bendi hükmünü yerine getir
meksizin serbest çalışan hemşirelerden 50 lira
dan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

(MADDE 12. — Hemşire okullarından mec
buri hizmet mükellefiyetine tâbi olarak yetiş- | 

( S . Sayış 

S. ve S. Y. K. 

rine hastanelerde iki yıllık amelî ve nazari bilgi 
edinip staj gördükten ve en ÜZ altı aylık bir kurs 
geçirerek ehliyetlerini bir jüri huzurunda ispat 
ettikten sonra elde edilir, tki yıllık stajı basan 
ile bitirenler hemşire yardımcısı olarak görevlen
dirilirler. 

Bu madde mucibince yapılacak tâyin ve ter
filerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı Ka
nun esaslan carî olur. 

MADDE 8. — Uzman hemşirelerin (öğret
men, okul idaresi, başhemşire, klinik, diyet ame
liyathane, dispanser, lâboratuvar hemşireleriyle 
ziyaretçi hemşireler, sosyal hizmet ve saire hem
şireleri) nasıl yetiştirilecekleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
likte gösterilir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 3 ncü madde hükümlerine ria
yet etmiyen, dördüncü maddede yazılı vazife ve 
salâhiyet hudutlarını tecavüz eden ve beşinci 
maddenin ikinci bendi hükmünü yerine getirmek
sizin seıbest çalışan hemşirelerden 50 liradan 200 
liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 12. — Hemşire okullanndan mec
buri hizmet mükellefiyetine tâbi olarak yetiştîri-

: 135) 



- 9 -
B. K. I 

altı aylık nazari kurs gördükten ve en az bir I 
yıllık amelî ve nazari bilgi edinip staj görenler J 
ehliyetlerini ;bir jüri huzurunda ispat ettikleri i 
takdirde hemşire yardımcısı olurlar. I 

Bu madde mucibince hemşire yardımcısı I 
olanlara 3656 sayılı Kanun hükümleri tatbik I 
olunur. I 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
niyle kabul edilımdştir. 

MADDE 9. — Lise veya hemşire okulu me
zunu olup da' Türkiye'nin veya yabancı bir 
memleketin yüksek hemşirelik okullarında tah
sillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre, 
hemşire okulu öğretmeni, başhemşire ve idare
ci hemşire olurlar. 

, Bu hemşireler hizmete ilk girdiklerinde hem
şire maaşiyle tâyin olunurlar. Hastaneye veya 
sağlık kurumu başhemşiresi olabilmek için bir 
terfi süresince çalışarak ehliyetlerini ispat et
miş olmaları şarttır. Hastane başhemşirelerine 
tâyinde yüksek hemşire okulu mezunlarının 
rüçhan haklan vardır. 

Bu maddeye göre yapılacak tâyin ve terfi
lerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı Ka
nun esasları cari olur. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nei maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Mecburi hizmet mükellefiye
tine tâbd olarak yetiştirilecek hemşireler hak- | 
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tirilecek hemşireler diploma aldıkları tarihten 
itibaren üç yıl içinde açılacak kadrolara tâyin
leri tarihinden itibaren bu mecburiyetlerini ye
rine getirirler. Bu müddet zarfında tâyin edil-
miyenlerin hizmet mükellefiyetleri sakıt olur. 

MADDE 13. — 1219 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesiyle 3017 sayılı Kanunun 4258 sayılı Ka
nunla değiştirilen 61 nci maddesi hükümleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer . 

IMADDE 15. — Bu kanunu Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

S. ve S. Y. K. 

lecek hemşireler diploma aldıkları tarihten itiba
ren üç ay içinde açılacak kadrolara tâyinleri ta
rihinden itibaren bu mecburiyetlerini yerine ge
tirirler. Bu müddet zarf nida tâyin edilmiyenle-
rin hizmet mükellefiyetleri sakıt olur. 

MADDE 13. — Hükümetin on üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 3017 sayılı Kanunla bu ka
nunun eklerine bağlı kadro cetvellerîndeki hem
şire kadroları kaldırılmış ve onların yerine işbu 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvel eklenmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yürütür. 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtlek 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler B. V. 

N. özsan 
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B. K. I 

kında 2919 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

= MADDE 14. — 4862 sayılı Kanun ile bu 'ka
nunun eklerine bağlı kadro cetvellerindeki baş
hemşire, hemşire, ziyaretçi başhemşire, ziya
retçi hemşire ve ebe kadroları kaldırılmış ve 
onların yerine işbu kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel eklenmiştir. Ekli (1) sayılı cetveldeki kaâ-
rolar, doğum evleri, nisaiye klinikleri ve sağlık 
merkezlerine tâydn olunacak ebeler hakkında 
da tatbik olunur. 

Ekli (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1954 
malî yılında kullanılamaz. 

GEÇÎCt MADDE — Bu kanunun aeşrinden 
evvel hastabakıcılık yapmakta olanlardan ye
dinci maddeye göre hemşire yardımcılığına ta
lip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini ispat 
ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olabilir
ler. 

* 
MADDE 15. — Bu kanun 28 Şubat 1954 ta

rihinden itibaren mer'idir. 
MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekil
leri memurdur. 

(S . Saym : IS5) 
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Sağlık ve Sosyal Tardım Komisyonunun Değiştiricine Bağlı Cetvel 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

Görevin çeşidi 

Hemşirelik Dairesi Müdürlüğü 
Birinci muavini 
İkinci muavin 

Sayı 

1 
1 
1 

Aylık 

70 
60 
40 

Bir ay
lığı 

475 
400 
300 

Seneliği 
Lira 

5 700 
4 800 
3 600 

3 1 175 14 100 

İLLER KURULUŞU 

ITpstaneler Sağlık ve Sosyal Tardım Kurulları Hemşireleri 

Başhemşire 
Başhemşire ve talim 
Birinci sınıf hemşire 

» » t 
» » » 
» » » 

2 nci sınıf yardımcı 

hemşiresi 

hemşire 

20 
70 
59 

100 
100 
200 
44 

593 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

7 000 
21 000 
14 750 
22 500 
20 000 
35 000 
6 600 

126 850 

84 000 
252 000 
177 000 
270 000 
240 000 
420 000 
79 200 

1 522 200 

( 8. Sayısı : 135 ) 
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D. 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 
cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ KURULUŞ 

Hemşirelik Bürosu 

6 Müdür (Hemşire) ihtisas yeri 
muavini (Hemşire) 

10 Memur 

1 
1 
1 

70 
50 
35 

9 
10 
11 
12 
13 
12 
13 
14 

VILÂYETLER KURULUŞU 

7 Hemşire 

yardımcısı 

50 
80 
150 
179 
280 
268 
315 
50 
130 
300 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
15 

1 802 

[2] SAYILI CETVEL 

VİLÂYETLER KURULUŞU 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Hemşire 
» 
» 
» 
» 
» Yardımcı 
» 
» 

» 
» 

45 
60 
65 
29 
20 
50 
80 
100 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

»o« 
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S. SAYISI : | 36 
Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve Rize Mebusu izzet Akçal'm, Er
zurumlu Karafatma'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(2 /605) 

3 . II . Î$S4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Mücadeleye çete kumandanı olarak katılmış ve bu hizmet mukabili kendisine Milis Su
bay unvanı verilmiş olan Erzurum'lu Karafatmaca vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait 
kanun teklifi bağlı olarak sunulmuştur. 

Kars Mebusu Rize Mebusu 
Tezer Taşkıran İzzet Akçal 

MUCİP SEBEPLER 

Millî Mücadeleye 350 mücahit akıncı ile iştirak ederek 18 nci Fırkanın 20 nci Hücum Taburu 
Süvari Bölüğü Kumandanlığını yapmış ve bu hizmet mukabili kendisine Milis Subayı unvanı ve
rilmiş olan Erzurum'lu Milis Karafatma yaşının yetmişi aşması, kendisine bakacak hiç kimsesi 
bulunmaması dolayısiyle halen istanbul'da bir kulübede yaşamakta ve büyük bir sefalet içinde 
kıvranmaktadır. 

Bu kahraman kadın, vatani hizmet tertibinden maaş tahsis için Büyük Millet Meclisinin, atıfe
tine sığınmıştır. 

Kars Mebusu Rize Mebusu 
Tezer Taşkıran İzzet Akçal 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 9 . II . 1954 

Esas No. 2/605 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve Rize Mebusu 
îzzet Akçal'in, Erzurumlu Karafatma'ya Vatani 
Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi, Komisyonumuzca, Hükümet tem
silcilerinin de iştirakiyle, tetkik ve müzakere 
olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasiyle teklif sahiplerinin 

Komisyona ibraz ettikleri vesikaların tetkikmda, 
Erzurumlu Milis Karafatma'nın Millî Mücade
lede 350 mücahit ile 18 nci Fırkanın 20 nci Hü
cum Taburunun Süvari Bölüğü Kumandanlığını 
yapmış ve kendisine Milis Subayı unvanı veril
miş bulunduğu ve hizmetlerinin takdire şayan 
olduğu anlaşılmıştır. 
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Bugün fakir ve muhtaç bir vaziyette bulu

nan, halen 70 yaşını aşmış olan bu fedakâr ve 
kahraman kadına hayatta bulunduğu müddetçe 
ve şahsına münhasır olmak kaydiyle Vatani Hiz
met Tertibinden maaş tahsisi uygun görülerek 
teklifin esası kabul edilmiş ve maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Başlık ile 1 ve 2 nci maddeler kelime deği
şikleri ve vuzuhu temin maksadiyle ilâveler ya
pılarak tadilen, 3 ncü madde aynen ve ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

Havalesi kereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 

buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Ko. Reisi V. Sözcü 

Zonguldak 
F. 

Çorum 
$. Gürses 

Niğde 
H. Arıbaş 

Açıksöz 
Erzurum 
$. Erduman 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
İmzada bulunamadı 

Siird 
C. Yardım 

Zonguldak 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
R. Sivişoğlu 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 2/605 
Karar No : 108 

12 .11 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve Rize Mebu
su İzzet Akçal'm, Erzurum'lu Karafatma'ya 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun teklifi Maliye Komisyonu ra-
poriyle birlikte komisyonumuza havale edil
miş olduğundan Maliye Vekâleti mümessili ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Maliye Komis
yonunun raporunda belirtildiği veçhile Millî 
Mücadelede fedakâarane hizmetlerde, bulunan 
ve halen fakir ve muhtaç bir duruma düşmüş 
olan İstanbul Kasımpaşa Gülhan sokak 13 nu
marada ikamet eden Erzurumlu Karafatma'ya 
hayatta bulunduğu müddetçe (170) lira aylık 
verilmesine dair olan kanun teklifi komisyo
numuzca da yerinde mütalâa olunarak madde
lerin görüşülmesine geçilmiş ve maddeler re
daksiyon bakımından değiştirilerek kabul edil
miştir. 

Halen 70 yaşında bulunan fedakâr Türk 
Kadınının bir an evvel refaha kavuşabilmesini 
temin maksadiyle lâyiha öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

/ . Akçal H. Hünman 
Bu rapor 
sözcüsü Kâtip 

Ordu Siird 
R. Aksoy B. Erden 

Diyarbakır Eskişehir 
M. Ekinci A. Potuoğlu 

İstanbul Konya 
F. Sayımer R. Birand 

Rize 
0. Kavrakoğlu M. 

Sözcü 
Sivas 

H. İmre 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

İstanbul 
S. Oran 
Mardin 

R. Erten 
Siird 

D. Süalp 

( S. Sayısı 136) 



KARS MEBUSU TEZER j MALİYE KOMİSYONU DE-
TAŞKIRAN VE RİZE MEBU- | ĞIŞTİRİŞİ 
SU İZZET AKÇAL'IN TEK

LİFİ 

Erzurumlu Karafatma'ya va- {Erzurumlu Karafatma'ya va
tani hizmet tertibinden aylık tani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun tahsisi hakkında kanun teklifi 

teklifi 

MADDE 1. — Erzurumlu 
Karafatma'ya hayatta bulun
duğu müddetçe vatani hizmet 
tertibinden ayda 170 lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

MADDE 1. — İstiklâl Har
binde fevkalâde yararlıkları 
görülen Erzurumlu Milis Su
bayı Karafatma'ya hayatta bu
lunduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden ayda 170 lira 
maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihini takibeden ay
başından itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Teklif veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Erzurumlu Karafatma*ya va
tani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Erzurumlu 
Karafatma 'ya hayatta bulun
duğu müddetçe vatani hizmet 
tertibinden ayda (170) lira 
aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

(S dayısı : 136) 





S. SAYISI : 143 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 
ile Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve üç arkadaşının, Mil* 
letvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin, Trabzon Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu ve HamHi Orhon'un, Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifle
ri ve Dahiliye Encümeni mazbatasiyle Trabzon Mebusu Hamdi 
Orhon ve iki arkadaşının, Milletvekili Seçimi Kanununa ek, Tckad 
Mebusu Ahmet Gürkan'm Milletvekilleri Seçimi Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1 /763, 2/278, 422, 602, 61.1) 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun lâyihası (1/763) 

T. C. 
Başvekâlet 13 .11 . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . 

71/1463 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair Adalet Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
12 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
siyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Demokrasinin esasını seçimler teşkil ettiği ve bir memlekette Millî iradenin tam ve salim bir 
şekilde tecelli edebilmesi için her şeyden evvel o yerde seçim emniyetinin sağlanmış olması şart 
bulunduğu cihetle bugünkü seçim kanunumuzun esas prensipleri ihlâl edilmemek kaydiyle seçim 
emniyetini daha mükemmel bir hale ifrağ etmek için bâzı tedbirler alınması zaruri görülmüş vo 
bu maksatla seçmen kütüklerinde, Milletvekilleri tutanaklarında ve Yüksek Seçim Kurulunun va
zife ve salâhiyetlerinde değişiklikler yapılıp yeni birtakım hükümler kabul edilmiştir. 

Ezcümle : 
Kütüklerin yeniden tanzimi gerektiğinde veya Seçim Kanununun 25 ve mütaakıp maddelerine 

göre bunların gözden geçirilip değiştirilmesi sırasında bâzı köy veya mahallelerin yeni teşkil edil
mesi veya ihtiyar heyet ve meclislerinin inhilâl etmiş bulunması dolayısiyle mezkûr kütüklerin 
tanzim veya değiştirilmesi hususunda kanunun ba heyetlere tahmil etmiş olduğu vazifeleri hangi 
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merciin göreceği hakkında bugünkü mevzuatımızda bir hüküm bulunmadığından tatbikatta birta
kım güçlüklerle karşılaşılmakta olduğu cihetle kanunun bu boşluğunu gidermek için 16 ncı madde
ye bir fıkra eklenmiş ve kütüklerin tanzim veya değiştirilmesi keyfiyetlerinin idari mercilere tev
di edilmiş vazifelerden olması nazara alınarak ihtiyar heyet ve meclisleri seçilinceye kadar bun
lara ait vazifelerin vali ve kaymakamlar tarafından teşkil edebilecek bir heyete gördürülmesi 
esası derpiş olunmuştur. (Madde : 16) 

Seçimlere birinci plânda müessir olan şey seçmen kütükleri olduğu ve bunlara kayıtlı bu-
lunmıyan bir vatandaşın rey hakkmnı kullanmasına imkân bulunmadığı cihetle siyasi partilere, 
kendi partilerine mensup veya mütemayil şahısların*kayıt harici kalmalarını önlemek veya mevcut 
hataları zamanında tashih ettirmek imkânlarını vermek ve binnetice seçim emniyetini daha salim 
6ir şekilde temin etmek maksadiyle kütüklerin yeniden tanzimi gerektiği takdirde itiraz müd
deti geçmeden o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi partilere tasdikli birer suretinin veril
mesi prensibi kabul edilmiştir. 

Siyasi partilere seçmen kütüklerinin verilmesi mevzuubahis olunca evvelâ bunun, seçim kurul
larına âza alınmak için kanunun siyasi partilerden aradığı en az 20 seçim çevresinde altı aydan 
beri teşkilât kurmak şartına bağlamak ve talep vukuuna hasretmek düşünülmüş ise de sonradan 
bunun küçük, büyük parti tefrik ve münakaşasına yol açacağı, aslolan seçim emniyetinin tahak
kuk ve millî iradenin daha salim bir şekilde tezahürüne mâni olacağı ve esasen siyasi partilerin 
çoğaldığı yerlerin de mahdut birkaç vilâyetimize inhisar etmekte bulunduğu düşünülerek böyl'j 
bir tefrik ve talepten sarfınazar olunup o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan büyük, küçuK si
yasi partilere talep olsun olmasın birer suretinin verilmesi daha muvafık görülmüştür. (Madde 19) 

Yeniden tanzim edilen kütüklerin birer suretimin o bölgede teşkilâtı bulunan siyasi partilere 
verilmesi prensibi kabul edilince gayet tabiî Seçim Kanununun 25 ve mütaakıp maddelerine göre 
her sene muayyen müddetler zarfında gözden getirilip değiştirilecek kütüklere ait suretlerin de 
verilmesi mevzuubahis olacağından Seçim Kanununun 27 nci maddesine bu maksatla yeni bir hü
küm vaz'olunmuş ve bu tashih keyfiyetinin her sene tekerrür edeceği ve 19 ncu maddeye göre 
de yeni tanzim edildiği zaman kütüklerin tamamı verilmiş olacağı için bütün kütüklerin her yıl su
retinin çıkarılması külfetinden kaçınmak için yalnz değişiklik yapılan kütüklerin de değişikliği 
ihtiva eden kısmının suretlerinin verilmesi uygun bulunmuştur. (Madde 27) 

Bu tasarı ile ,itiraz edilmiyen milletvekilleri tutanaklarının muayyen itiraz müddetinin geçme
si veya itirazın Yüksek Seçim Kurulunca reddedilmesi neticesi kesinleşmesi prensibi kabul edilip 
ayrıca bir merciin tetkikma lüzum kalmayınca 117, 119 ncu maddelerde bu esasa muvazi deği
şiklikler yapılmış ve maddelerdeki (Türkiye Büyük Millet Meclisince iptali) (Tutanakların kabul 
edilmesi) ve seçim evrakının (Büyük Millet Meclisince) talebedilmesi ibareleri kaldırılmış ve suç 
delillerini teşkil etmesi bakımından bunların mahkemelere veya mahkeme karariyle tahkik mer
cilerine tevdiini sağlamak maksadiyle maddeye yeni bir hüküm konulmuştur. (Madde 117, 119) 

Bugünkü Seçim Kanununda Yüksek Seçim Kurulunun yalnız il seçim kurulunun teşekkül ve 
işlemlerine ve adaylığa taallûk eden itirazlar hakkında kesin karar vermek salâhiyeti olup 
bunlar haricinde asıl mühim olan Milletvekilliği tutanaklarının iptal veya bunlara vâki itirazla
rın reddine karar vermek salâhiyeti bulunmadığından bir seçim teminatı olarak mezkûr kurula 
bu mühim salâhiyetler de tanıhp kurul bu hususta katı ve nihai karar vermek mevkiine gi
rince bünyesinin takviyesi de düşünülmüş ve bu mülâhaza ile 7 kişiden teşekkül eden Yüksek 
Seçim Kurulu bu sefer 11 kişiye çıkarılmış Temyiz Birinci Reisi kurula başkan ve en kıdemli 
üye başkanvekili yapılmış, Temyiz Mahkemesiyle Devlet Şûrasının reisleri arasında da kurula 
âza seçilebilmek imkânını sağlamak için maddeye (Reis) tâbiri de ilâve olunmuş ve yedek üye
lerin tefrikini şanstan kurtarmak ve binnetice en fazla oy almış bir azayı icabında yedekte bı
rakmamak için bugünkü kanunun kur'a usulünden ayrılarak en az rey alan azaların yedekte 
kalmaları esası kabul olunmuştur. (Madde 120) 

Yüksek Seçim Kurulunun vazifelerini sayan 123 ncü maddenin bütün bentleri mahiyet itiba* 
riyle aynı ehemmiyette olmadıkları ve buvünkü Seçim Kanunumuzda dahi bunlar bir tefrika, 
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tâbi tutulup nispeten daha ehemmiyetsiz olan bir ve ikinci bentler hakkında kurula katî karar 
vermek salâhiyeti tanıldığı halde diğer bentler hakkında yalnız noktai nazarını bir raporla Bü
yük Millet Meclisine bildirmek esası kabul- edilmiş olduğundan tasarıda da böyle bir tefrika 
lüzum görülmüş ve bu sebeple tevlidedecekleri neticeler bakımından diğerlerine nazaran çok 
daha mühim olan hususların tetkik ve karara bağlanmasında daha geniş bir heyet halinde ça
lışmalarını ve daha salim bir neticeye varmalarını sağlamak için mezkûr 123 ncü maddenin 
3, 4 ve 5 nci bentlerine taallûk eden itirazları tetkik ederek karara bağlıyabilmeleri için en 
az 9 kişi ile toplanması derpiş edilmiş ve bu suretle mezkûr üç bent haricindeki 1 ve 2 nci bent
lere taallûk eden itirazların da ekseriyetle yani 6 kişi ile toplanıp tetkikma imkân verilmiştir. 
(Madde 122) 

Yüksek Seçim Kurulunun, vazifelerini tâyin eden bu maddede mevzuubahis bütün hususlar 
hakkında karar vermek salâhiyetinin yüksek ve bitaraf bir kaza mercii olan Yüksek Seçim Ku
ruluna tanınması ve bu kararların kesin ve nihai olması seçim emniyeti bakımından zaruri görü
lerek 123 ncü madde bu esas dairesinde değiştirilmiş ve bu maddenin 4 ncü bendi ifade bakımından 
biraz muğlak bulunarak daha basit bir şekle ifrağ edilmiştir. (Madde : 123) 

Gerek muayyen olan itiraz müddetinin geçmesi ve gerekse yapılan itirazın reddedilmesi neticesi 
kesinleşen bir milletvekili tutanağına bilâhara o milletvekilinin seçilme yeterliğini haiz olmadı
ğından dolayı «seçim muamelelerinden değil» yeni bir itiraz sepkederse milletvekili seçilen bir 
şahsın her türlü şek ve şüpheden azade olması ve gördüğü vazifenin kutsiyetiyle kabili telif 
olmıyan bir hali bulunmaması için muayyen müddetler haricinde yapılmış olsa dahi seçilme yeter
liğine taallûk eden bu itirazın da tetkik edilerek karara bağlanmasını sağlamak maksadiyle mad
deye bir fıkra ilâve olunmuştur. (Madde : 124) 

Eskisine nazara kendisine çok daha mühim kararlar vermek salâhiyeti tanınan Yüksek Seçim 
Kurulunun daha isabetli neticelere varabilmesini temin maksadiyle bilcümle tahkik muamelelerini 
yapmak salâhiyeti verilmiş ve milletvekilliği tutanaklarının iptaline taallûk eden itirazların şu veya 
bu şekilde karara bağlanması tevlidedeceği neticeler bakımından çok mühim olduğu için tutana
ğına itiraz edilen milletvekiline bizzat veya bir vekil marifetiyle kendisini kurul huzurunda mü
dafaa etmek veya ettirmek hakkı tanınmıştır. 

Meslekî bilgi ve tecrübelerine itimat olunan şahıslardan müteşekkil ve tamamen kazai ve bita
raf bir heyet mahiyetinde olan Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin ve nihai olması ve ayrıca 
siyasi bir merciin tetkik ve tasvibine lüzum kalmaksızın kesinleşmesi seçim emniyeti bakımından 
alınması zaruri bir teminat mahiyetinde görüldüğü için maddenin sonuna (kurul kararlarının 
kesin ve nihai olduğuna) dair bir fıkra ilâve olunmuş ve işlerin daha süratle görülmesini sağlamak 
maksadiyle lüzum ve ihtiyaç halinde kurulda çrlıştırılacak memurların intihap ve çalıştırılması 
keyfiyeti de kuruldan alınarak başkanına verilmiştir. (Madde 125) 

Milletvekilliği tutanaklarının iptali salâhiyeti Yüksek Seçim Kuruluna verilince 126 nci mad
dede buna muvazi bir değişiklik yapılmış ve (Büyük Millet Meclisi) tâbiri yerine (Yüksek Se
çim Kurulu) tâbiri konulmuştur. (Madde 126) 

Birçok yerlerde yeniden il, ilce, bucak,köy ve mahallelerin teşkili ve birçok yerlerde de geniş 
nüfus hareketleri neticesi mahalleler genişleyip yeni cadde ve sokakların açılması ve yeni evle
rin inşası dolayısiyle bugünkü seçmen kütükleri üzerinde yapılacak tashihat ile bu değişikliği 
noksansız olarak seçmen kütüklerine intikal ettirmek mümkün olamıyacağı ve her sene icra olu
nan ı yoklamalar neticesi kütüklerde yapılan değişiklikler mahalle, sokak isimlerine ve ev numara
larına göre bir tasnife tâbi tutulmadan gelişigüzel kütüklerin sonuna ilâve edildiği için seçme
nin Ikütüğe hakikaten kayıtlı olup olmadığının tâyini çok güç ve hattâ bazan imkânsız bir hale 
geldjiği ve bâzı yerlerde de seçmen listesi tanzim edilmeyip bu kütükler üzerine rey kullanan seç
menlere imza ettirildiği için seçmen kütükleri kütüklükten çıkmış bulunduğu cihetle mezkûr 
kütüklerin tashihinden sarfınazar olunarak millî iradenin tam ve salim bir şekilde tecellisi için 
yeniden tanzimi cihetine gidilmiştir. 

r(S. Sayısı: 143) 



Memleketimizin coğrafi vaziyetiyle yol durumu nazara alınarak şayet mücbir sebepler tah
tında bâzı seçim bölgelerinde kütüklerin seçimlerden önce tanzimi mümkün görülmediği takdir
de seçimlerin aksamamas için hemen eski kütükler tashih olunarak bunlara müsteniden seçimlerin 
puması ve bundan sonra kütüklerin yeniden tanzimi işine devam edilmesi hususunda maddeye 
bir fıkra eklenmiştir. (Muvakkat madde 1) 

Tamamen aynı mülâhaza ve sebeplerle diğer seçimlere ait seçmen kütüklerinin de yeniden tan
zimi cihetine gidilmiştir. (Muvakkat madde 2). 

itiraz 'edilmiyen milletvekilliği tutanaklarını bugünkü gibi ayrıca Büyük Millet Meclisinden 
geçirip tamamen şeklî bir tasdik muamelesine tâbi tutmak ve bu suretle itiraz edilen tutanaklarla 
edilmiyen tutanakları ayrı ayrı mercilerin tasdikma arz etmek fuzuli bir muamele olduğu için 
itiraz edilmiyen tutanakların ayrıca siyasi bir merciin tasdikma lüzum kalmaksızın kesinleşmesi 
prensibi kabul edilip itiraza uğrıyan tutanaklar hakkında da Yüksek Seçim Kuruluna kesin ve 
nihai olarak karar vermek salâhiyeti tanınınca Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük'ün millet
vekilliği tutanaklarının tasdik veya iptaline taallûk eden 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nci 
maddelerine artık lüzum kalmadığından mezkûr maddelerin de yürürlükten kaldırılması uygun 
bulunmuştur. (Ek madde). 

Seçimlerin yaklaşması dolayısiyle işin arzettiği müstaceliyet nazara alınarak kanunun neşri ta
rihinde meriyete girmesi ve diğer vekâletleri d'3 alâkdar etmesi göz önünde tutularak İcra Vekil
leri Heyetince yürütülmesi derpiş olunmuştur. (Madde 2, 3). 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve üç arkaaşmın, Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin ve Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve Hamdi Orhon'un, Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Dahiliye Encümeni 

mazbatası (2/273, 422) 

Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu ve üç arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/278) 

18 . VII . 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Olaylar, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun, bâzı önemli noksanlarını ortaya koymuş
tur. Bu meyanda geciktirilmiyerek düzeltilmesi gereken hususlar şunlardır : 

1. Seçimin iptal edilmesi veya iki yerden seçilen milletvekilinin tercih hakkı dolayısiyle açılacak 
milletvekillikleri için ne zaman seçim yapılacağına dair kanunda ayrıca bir hüküm bulunmadığından 
ara seçimlere mütaallik 6 ncı madde bu hallere de şâmildir. Adı geçen madde ise, ara seçiminin her 
yıl 23 Temmuzda başlıyan sürede yapılmasını, Büyük Millet Meclisince aksine karar alınmasına bağ
lı tuttuğundan metin itibariyle Meclis çoğunluğuna ara seçimlerini geciktirme yetkisi çıkarmaya mü
saittir. Ve bu yolda tatbikata imkân vermektedir.Halbuki Anayasamızın 29 ncu maddesi, boşalan mil
letvekillikleri seçiminde böyle bir takdire cevaz vermiyen, aksine olarak seçimin behemahal yapılması 
mânâsını taşıyan bir ifade tarzı kullanmaktadır. Şu halde Seçim Kanununun 6 ncı maddesini, Ana
yasanın bahis konusu hükmü ile bağdaştırmak gerekir. Esasen Seçim Kanunu tasarısını görüşen Geçi
ci Komisyon, ilim heyeti ve Hükümet tasarılarındaki ara seçimlerinin mutlak olarak her yıl 23 Tem
muzda başlıyan süre içinde yapılmasına dair olanhükme «Büyük Millet Meclisi aksine karar verme
dikçe» kaydını, Meclise ara seçimlerini 23 Temmuzdan sonraya bırakmak değil o zamana kadar gecik
tirmenin muhtemel mahzurlarını önleme imkânını vermek düşüncesiyle ilâve etmiştir. Nitekim komis-
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yon bu maddeye ait gerekçesinde şöyle diyor : «Hükümet tasarısının 6 ncı maddesi.... ara seçimlerinin 
bir yıl geri bırakılmasını hakli ve musip göstermiyecek haller olabileceğini düşünerek Büyük Millet 
Meclisine daha evvel ara seçimi yapılmasına karar verilme halini derpiş eden bir hüküm ilâve
siyle "yeniden tanzim kılınmıştır. > Bu hale göre bugünkü metin, komisyonun maksadı
nı aşan ve Anayasa hükmüne de uymıyan bir şümulde bulunuyor ki düzeltilmesi zaruri olduğu 
kanaatindeyiz. 

öte yandan ara seçimlerini geciktirmek, partilerin Büyük Millet Meclisindeki üye sayılarına ve 
karşılıklı durumlarına yapacağı tesirden başka ilgili seçim çevresini, milleti temsil hususunda ka
bul edilen kıstasa göre kendine düşen milletvekili sayısından mahrum bırakmak olacağından de
mokrasi anlayışı ile telif edilemez. Bundan başka ara seçimlehi, siyasi partilerin genel seçimler
den sonraki çalışmaları hakkında halkın görüşünü ve halk oyundaki gelişmeleri göstermeye yarı-
yan bir vesile olduklarından geciktirilmeleri, bu bakımdan da isabetli olamaz. Bütün bu sebep
lerle 6 ncı madde hükmünü teklif veçhile değiştirmeye lüzum vardır. 

Ara seçimlerini yapma zamanına ait hüküm teklif veçhile değiştirilse dahi iptal veya tercih 
lolayısiyle açılacak milletvekillikleri seçimi için aynı esasın tatbiki yerinde olmıyacaktır. Gerçek
ten bu muameleler, yapılan bir seçimin neticelerine taallûk ettiklerinden bilhassa genel seçimler 
sonunda Meclisin beliren oy sayısına mütenazır bir bünye ile kurulmalarına engel olabilirler. Şu 
halde bu gibi işlemler neticesi olan boşalmalarda yeni seçim için, vefat ve istifa gibi sebeplerle 
sonradan hâsıl olacak boşalmalarda olduğu gibi, gelecek ara seçimi zamanına kadar beklemek ve 
daha önce yapılmasını Meclis çoğunluğunun takdirine bırakmak isabetli sayılamaz. Nitekim îlim 
Heyeti de bir kimsenin birden ziyade seçim çevresinden adaylığını kabul etmediği için kendi siste
mine göre tek hal olan iptal hali için iptali mütaakıp yeni seçim yapılacağına dair bir hüküm ka
bul etmiş idi. (îlim Heyeti tasarısı Madde : 118) Yukarda işaret olunan düşüncelerle iptal ve ter
cih halleri için 6 ncı maddeye ilim Heyetinin kabul ettiği esasa benzer bir fıkranın eklenmesi uy
gun görülmüştür. (M. 1) 

2. Kanun, iki yerden seçilenlerin tercih hakkını hangi süre içinde kullanacaklarına dair bir 
kayıt ihtiva etmiyor. Bunun tatbikatta doğurabileceği mahzurlar sşbebiyle Seçim Kanununun müte-
hassıslarca hazırlanan öntasansı, 118 nci maddesindeki tercih için Büyük Millet Meclisinin açılı
şından itibaren 8 günlük bir müddet kabul etmişti. Mevcut boşluğu doldurmak üzere, ara seçim
lerini de nazara alan, benzer bir hükmü yerinde bulmaktayız. (M. 2) 

3. Bilindiği üzere Seçim Kanunu adlî teminat sisteminin icabı olarak milletvekili tutanakları
na karşı yapılacak itirazları inceleme yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna bırakmaktadır. Ancak bu
günkü hükümlerin maksadı temine kâfi olmadığını 14 Mayıs seçimleri sonunda Muhalefet Partisi
ne mensup milletvekilleri tutanaklarına karşı yapılan şikâyet ve itirazların şekil ve mahiyeti ve bun
lar hakkında içtüzüğe dayanılarak Büyük Millet Meclisince yapılan işlemler gereği gibi ortaya koy
muş bulunmaktadır. 

Gerçekten kanunun koyduğu sistem, ilgili maddelerden çıkan mânaya göre, şikâyet ve iti
razlar için evvel emirde seçim kurullarına ve son merci olarak Yüksek Seçim Kuruluna belli bir 
süre içinde baş vurulması (Meselâ M. 124) ve bu kurulca gerekli incelemeler yapılıp varılacak 
neticelerin bir raporla Büyük Millet Meclisine sunulması ve Meclisin bu rapor üzerine müspet ve
ya menfi kararını vermesi merkezindedir. Nitekim geçici komisyon gerekçesinde, şikâyet ve 
itiraz için konan «müddetler, sükûtu hak müddetidir, bu müddet geçmiş olursa Yüksek Seçim 
Kurulu inceleme ve araştırma yapmaz» (S. 43) demekte «Yüksek Seçim Kuruluna arzedilmiş ve 
kurulca bir raporla neticesi Meclise arzedilmiş şikâyet ve itirazların dışında doğrudan doğruya 
yeni şikâyet ve itirazlar getirilerek faydasız münakaşalara yol açacak bir hareket tarzından siyasi 
partilen'n ve vatandaşların içtinap edeceği siyasi terbiye ve olgunluklarından haklı olarak bekle
nir» (S. 44) düşüncesini ilâve etmektedir. 

' Hal bövle iken içtüzüğün eski seçim sistemine göre konmuş bulunan hükümlerinin açıkça kaldı
rılmamış olmasına dayanılarak nsul ve müddet dışında Büyük Millet Meclisine yapılan veya Yük
sek Seçim Kurulunca varit görülmiyen şikâyet ve itirazların Meclisçe yeni baştan incelenmesi cine-
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tine gidilmiş, eski tatbikatın da dışına çıkılarak mahalline milletvekillerinden kurulu heyetler gön
derilerek tahkikat bile yaptırılmış, bu sebeple azlık partisine mensup milletvekillerinden büyük 
bir kısmının tutanaklarının tasdik işi, uzun müddet, hattâ bunlardan bâzıları bir yıldan fazla bir 
müddet açıkta bırakılmıştır. Buna rağmen bütün bu incelemeler, itiraz ve şikâyetlerden hiç bi
rinin ciddî bir sebebe dayanmadıklarım meydana koyan sonuçlarla neticelenmiş, nitekim Büyük 
Millet Meclisi çoğunluğunca da, itiraza uğrıyan mazbatalardan - biri müstesna - diğerlerinin iptali 
cihetine gidilememiştir. Bu suretle, sistem dışı olarak, tatbikatta ihdas olunan böyle bir tetkik me
kanizması, kanunun koyduğu esas sistemi hiçe indirerek milletvekillerini, tutanakları askıda bıra
kılmak suretiyle mânevi baskı altında bulundurulmak ve bu yüzden vazifelrini yapmamak gibi Bü
yük Millet Meclisinin fonksiyonu ile bağdaşamıyan durumlara imkân vermektedir. 

Esasen îlim Heyeti tasarısı Yüksek Seçim Kurulunu mahkeme olarak adlandırmakta ve tuta
naklara karşı yapılacak bütün itirazlar hakkında kesin karar vermek yetkisini bu heyete vermekte idi. 
(M. 117, 118) Buna karşılık Hükümet, Meclisin Anayasa bakımından durumunu o zamana kadar-
ki tatbikatı göz önünde bulundurarak ve mütehassıslar heyetinin ön tasarısına dayanarak, bugünkü 
sistemi teklif etmiş, Geçici Komisyon da çoğunluk'a bu teklife katılmıştır. 

Fakat yukarda arzolunan olaylar, sistemin kifayetsizliğini ortaya koyduğundan bundan sonra 
seçileceklerin aynı muameleye mâruz kalmamaları için sistemin şimdiden İslahı bir zaruret halinde
dir. Yine şimdiye kadarki tatbikat gösteriyor ki, sistemin ıslahı için Seçim Kanununun koyduğu 
usul ve süre içinde yapılan itirazların inceleneceğine ve bu incelemenin Yüksek Seçim Kurulunca 
yapılacağına dair bir hüküm ilâvesi kifayet etmez. Zira bu gibi şikâyet ve itirazların tetkiki, işi, 
ilim heyetinin de tebarüz ettirdiği gibi, kazai bir muamele mahiyetindedir. Ve Büyük Millet Mecli
sinin bünyesini tertip eden siyasi partilerden biri veya diğerine mensup milletvekilini alâkadar 
ettiğinden, tarafsızlık hususunda ilgililere asgari bir ihtimal olarak şüphe verebilecek ve bu iti
barla Büyük Millet Meclisinin haiz olması lâzımgelen mânevi otoriteye dokunabilecek bir hususi
yettedir. Bütün bu sebeplerle ilim heyetinin teklif ettiği sistemin kabulü zaruretini olaylar aşikâr 
bir surette ortaya koymuştur. 

Anayasa, Meclisin teşekkülüne mütaallik işlemler hakkında her hangi bir hüküm ihtiva etmedi
ğinden böyle bir sistemin kabulüne mâni değildir.Nitekim ilim heyeti de Anayasa bakımından hiç
bir mahzur görmemiştir. 

Bu sebeplerle Yüksek Seçim Kurulu adının Yüksek Seçim Mahkemesi olarak değiştirilmesini, 
kendisine tutanaklar hakkında kesin karar almakyetkisinin tanınmasını ve buna mütenazır olarak il
gili hükümlerde değişiklikler yapılmasını ve içtüzüğün 13 ve mütaakıp maddelerinin kaldırılması
nı teklif ediyoruz. 

Gerekçesi yukarda arzedilen değişiklikleri ihtiva eden ilişik kanun teklifimiz hakkında gerekli 
işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımızla rica ederiz. 

Trabzon Milletvekili Yozgad Milletvekili Ordu Milletvekili Hatay Milletvekili 
Faik Ahmed Barutçu Avni Doğan Hamdı Şarlan Abdürrahman Melek 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ FAİK AHMED 
BARUTÇU VE 3 ARKADAŞININ TEKLÎFİ 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Genel seçimler, seçim döneminin son top
lantı yılının 23 Temmuzunda, ara seçimleri Bü
yük Millet Meclisince daha önce yapılmasına 
karar verilmedikçe, boşalma tarihinden sonra 
ilk gelen 23 Temmuzda başlar ve Eylülün üçün
cü Pazar günü oy verilir, 

Dönem bitmeden önce Büyük Millet Meclisi 
seçimin yenilenmesine karar verirse Hükümet
çe derhal keyfiyet ilân edilerek genel seçimle
re başlanır ve yenileme kararının verildiği 
günden başlıyarak 45 nci günü takip eden ilk 
Pazar günü oy verilir. 

Milletvekili tutanağının iptali veya 36 ncı 
maddedeki tercih hakkı dolayısiyle boşalan 
milletvekillikleri için yapılacak seçimler, bo
şalmanın vukuunu takip eden günde başlar. 
Şu kadar ki, aynı seçim bölgesinde birden zi
yade milletvekilinin tutanağı kanuni şartlar 
ve süre içinde itiraza uğramış veya tercih hak
kı mevcut ise seçim, hepsi hakkındaki işlemin 
tamamlanmasını takip eden günde başlar. Her 
iki halde de seçimin başladığı günden itibaren 
45 nci günü takip eden Pazar günü oy verilir;» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 36 ncı madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Bir aday aynı zamanda iki seçim çevresin
den milletvekili seçilirse bunlardan hangisini 
tercih ettiğini genel seçimlerde Büyük Millet 
Meclisinin açılışından ve ara seçimlerde Mec
lise iltihaktan başlıyarak bir hafta içinde Mec
lis Başkanına bildirir. Bu süre içinde bildir
mezse oyunu kullanan seçmen sayısına nispet* 
le en çok oy kazandığı yeri tercih etmiş sayılır. > 

MADDE 3. — Aynı kanunun 117 nci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde 
değiştirilmiştir : 

«En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sa
yıda oy almış başka aday varsa kurul önünde 
aralarında kur 'a çekilir, Kur 'ada adı çıkana 

tutanak verilir. Bu tutanağın iptali halinde 
kur 'ada kaybedene tutanak verilir.» 

MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulunun adı 
Yüksek Seçim Mahkemesi olarak * değiştiril
miştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 123 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yüksek Seçim Mahkemesi, milletvekili se
çimine ve seçilme yeterliğine ilişkin her türlü 
iddia, itiraz ve şikâyetlerin- son inceleme ve ke
sin karar mercii olup bu kanunda yazılı yetki 
ve görevlerinden başka aşağıdaki hususları da 
inceleyip kesin karara bağlar : 

1. Oy verme gününden önce İl Seçim Ku
rulunun teşekkülüne, işlemlerine ve kararları
na karşı yapılacak itirazlar; 

2. İl Seçim Kurulunun teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılıp oy verme 
gününden önce kesin karara bağlanarak gereği 
yerine getirilmemiş ve tahakkuku halinde ne
ticeye tesir edebilecek itirazlar; 

3. Milletvekili seçildiği tutanakla tesbit 
edilen kimsenin seçilmemesini intaç edecek ka
dar oy farkı husule getirecek mahiyetteki id
dia ve itirazlar; 

4. Milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak 
verilen bir kimsenin seçilme yeterliğini haiz ol
madığı yolundaki iddia ve itirazlar (yetersizlik 
halinin karar zamanında da devamı şarttır.)* 

«MADDE 6. — Aynı kanunun 124 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Milletvekili seçimine ve seçilme yetersizli
ğine ilişkin iddia, itiraz ve şikâyetlerin dinle
nebilmesi için : 

1. 123 ncü maddenin birinci, ikinci ve üçün
cü bentlerindeki hallerde itiraz konusu olan 
teşekkül, işlem ve olayın vukuundan ve kara
rın alınmasından başlıyarak üç gün içinde ve 
dördüncü bentte yazılı halde adayın Milletveki
li seçi'diği usulü dairesinde mahallinde ilân 
edildiği günden başlıyarak kezalik üç gün için
de yazılı bir dilekçe ile aşağıda gösterilen mer-

( S. Sayısı : 143 ) 



8 — 
çilere müracaat edilmiş olmak, 

2. Dilekçe sahibinin adı, soyadı ve adresi 
açıkça yazılı olmak ve kendisi bulunabilmek; 

3. Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve isti
nat olunan belgeler bağlanmak; 

4. 123 ncü maddenin üçüncü bendinde ya
zılı hallerde şikâyet ve itiraz daha önce ilgili 
ve üst kurullara derece derece ve müddeti için
de yazılmış bulunmak şarttır. 

Seçilme yetersizliğine ilişkin olup bu mad
de gereğince süresi içinde ve kanuni şartlar da
iresinde müracaat ve karar konusu olmamış bu
lunan bir durum, Büyük Millet Meclisi karariy-
le tevdi olunduğu takdirde Yüksek Seçim Mah
kemesince incelenerek kesin karara bağlanır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Mahkemesine veya i l Seçim Kurulu Başkanlı
ğına verilir. Dilekçeyi alan başkan dilekçe sa
hiplerine birer makbuz verir. Ve dilekçe altına 
gün ve saatini yazar, t i Seçim Kurulları başkan
ları kendilerine verilen dilekçeyi gerekli evra
kı ekliyerek derhal Yüksek Seçim Mahkemesi
ne gönderirler. 

Milletvekili seçimine mütaallik olarak Bü
yük Millet Meclisine yapılacak her türlü mü
racaat ve şikâyetler, bu kanun gereğince işlem 
yapılmak üzere doğrudan doğruya başkanlık
ça derhal Yüksek Seçim Mahkemesine gönderi
lir.» 

MADDE 7. — Aynı kanunun 125 nci mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Yüksek Seçim Mahkemesi şikâyet ve itiraz 
konusu olan hususlar hakkında kovuşturma 

başlamış olsa dahi sonunu beklemiyerek ve yu
karda yazılı şekilde tetkik ve tahkiklerini ya
yarak ve tutanağı veya seçilme yeterliği itiraza 
uğrıyan kimsenin savunmasını da alarak itiraz 
müddetlerinin geçmesinden başlamak üzere en 
geç bir ay içinde kararını verir ve ilgililere ve 
Büyük Millet Meclisine bildirir. 

124 ncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca se
kilme yetersizliğine ilişkin olarak Büyük Millet 
Meclisi karariyle tevdi edilen konularda bu süre 
Meclisçe bu hususta alman karar günündan baş
lar. Yüksek Seçim Mahkemesinin kararlarında 
bütün iddia ve müdafaaların kabul veya ret se
bepleri ile varılan neticenin bütün maddi ve hu
kuki sebepleri etraflı olarak açıkça gösterilir.» 

MADDE 8. — Aynı kanunun 126 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanuni şartlar dairesinde ve süresi içinde iti
raza uğramıyan veya uğrayıp da Yüksek Seçim 
Mahkemesi tarafından 125 nci maddede yazılı ka
rarla itiraz varit görülmiyen hallerde milletvekili 
seçimleri kesinleşir. Keyfiyet Yüksek Seçim Mah
kemesince Büyük Millet Meclisine bildirilir ve 
Meclis Başakanlığmca ilgili milletveilinin tuta
nağına işaret olunur. 

Yüksek Seçim Mahkemesince tutanağın ipta
liyle boşalacak milletvekillikleri için 6 ncı mad
de gereğince yeniden seçim yapılır.» 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve Handi Orhon'un, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
9 ncu maddesinin değiştiril™esine dair kanun teklifi (2/422) 

12 . VI . 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parlâmentolu Hükümet rejimimizin gerçek demokrasi esaslarına göre aralıksız tekemmül etti
rilmesi memleketimizin en esaslı bir davasıdır. Türk demokrasisini bir an evvel hakiki benliğine 
kavuşturacak olan bu tekâmül, siyasi ve içtimai bünyemize bir suretle girip yerleşen ne kadar 
antidemokratik mevzuat varsa ayıklanması ve demokratik müesseselere ait eksiklerimizin de sürat
le tamamlanması gibi esaslı ıslahat ile tahakkuk sahasına intikal ettirilebilir. 

Demokratik rejim ıslahatı bilhassa 1946 dan bu yana süratli adımlarla ilerlemiştir. Ve son 
Seçim Kanunu, ıslahat yolunda 1950 den evvelki devrenin son eseri olmuştur. Bu eser, aynı za-

( S. Sayısı : 143 ) 



manda, rejimin tekâmülü ile ilgili kanuni mevzuatın hazırlanmasında partilerin müşterek anlayış 
içindeki çalışmalarının iyi mahsul veren bir örneğidir. 

1950 den sonraki yeni devrenin acele bir ihtiyaç olarak beklenen ıslahat eserlerinin de aynı 
yoldaki çalışmalarla tahakkukuna yardım etmek ekli kanun tasarılarının hazırlanmasında âmil 
olan tek düşüncemizdir. 

Hükümet, mevcut kanunlarımızı tarıyarak içinde antidemokratik hükümler taşıyanların tesbi-
ti işini 4 Nisan 1951 tarihli bir Bakanlar Kurulu karariyle teşkil edilen bir îlim Komisyonuna 
havale eylemiştir. Bu Komisyon 4 Haziran 1951 tarihinde işe başlamış ve 2 Şubat 1952 de işini bi
tirerek raporunu Hükümete vermiştir. 

İlim Komisyonu tarafından kanunlarımızda antidemokratik hükümleri ayırdetmek için tesbit 
edilen formül şudur : 

« Siyasi hakları, âmme haklarını ve insan haklarını lüzusuz yere tahdit eden veya kaldıran 
hükümleri ihtiva eyliyen kanunlar » antidemokratiktir. 

Bu lüzum : , : - : , . . 
A) Hukuku müşterekece kabul edilen sınırlar, 
B) Türk Cemiyetinin bekası ve onun muasır medeniyet seviyesine ulaştırılmasını sağlıyan 

hükümlerle taayyün eder. 
Devlet Balkanının 1 Kasım 1951 tarihli açılış nutkunda da yer alan 'bu formüle göre antide

mokratik oldukları anlaşılarak İlim Komisyonu tarafından : 
I - Kaldırılması gerekli gösterilen kanun hükümleri , 

II - Değişiklik yapılması icabeden kanun hükümleri, 
I I I - Mevzuatımızda yer almamış olmaları hasebiyle antidemokratik birer boşluk teşkil ettiğin

den dolayı bâzı kanunlara eklenmesi lüzumlu hükümler, 
îçin hazırladığımız üç takımdan ibaret kanun tasarılarını 9 ncu Büyük Millet Meclisinin yük

sek tetkik ve tasviplerine sunmaktayız. 
ilim Komisyonunca antidemokratik oldukları için kaldırılması lüzumu belirtilen birinci takım 

kanun hükümerinden Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesi bu teklifimizin konusunu 
teşkil ediyor. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesi emniyet müdürlerini, emniyet âmirlerini, ko
miserleri, komiser muavinlerini, polisleri, subayları, gedikli subayları, askerî memurlan ve askeri 
adlî yargıçları oy verme hakkından mahrum etmektedir. Artık bu memnuniyet ve mahrumiyetin se
bep ve hikmeti kalmadığı için madde hükmünün düzeltilmesi cihetine gidilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 
Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 

F. A. Barutçu H. Orhon 

TRABZON MEBUSU FAtK AHMED BARUT
ÇU VE HAMDI ORHON'UN TEKLİFİ 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 16 Şubat 1950 tarihli ve 5545 
sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 9. — Aşağıda yazılı seçmenler oy ve
remezler : 

1. Askerî öğrenciler; 

2. Silâh altında bulunan erat. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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îçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dahiliye Encümeni 5 . VI . 1953 

Esas No : 2/278,422,509 
Karar No : 80 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve üç 
arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin ve Faik Ahmed Barutçu ile 
Hamdi Orhon'un aynı kanunun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri 
ile Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lu'nun, seçim kanunu teklifi, Adalet Vekili ve 
teklif sahiplerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
tevhiden görüşüldü : 

1. Adalet Vekilinin de beyan eylediği gibi 
1950 seçimlerinde mahzursuz olarak tatbik edi
len bu kanunun bugün için tadilini icabettire-
cek zaruri esbap olmadığı gibi seçim mazbata
larının yüksek seçim mahkemesine tevdii di
ğer devletlerin kanunları ile de mutlak olarak 
kabul edilmediği gibi bizim Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun ruh ve mânasiyle Meclis Dahilî 
Nizamnamesinin hükümleri buna mâni olduğu 
gibi ara seçim mevzuu da Teşkilâtı Esasiye ve 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile tanzim edil
miş bulunmakla bu hususun da tadili lüzumlu 
görülmemiştir. 

2. Emniyet mensupları ile subay ve astsu
bayların seçimlerde oy kullanmaları seçimlerin 
emniyet içinde cereyanını ihlâl ve ordunun po
litikaya karıştırılmasını mucip olabileceği ci
hetle bu teklif de yerinde görülmemiştir. 

3. Konya Mebusu A. F . Ağaoğlu'nun tek
lifine gelince; milletvekilleri, il genel meclisle
ri, belediye meclisleri, muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimlerini bir kanunla birleştiren ve bu 
seçimler için yepyeni sistemler vaz'eden, idari 
makamlara ait kalması icabeden-seçim muame
lelerinin de adlî makamlara verilmesini güden 

teklif evvelâ ilmî esaslardan âri görüldüğü gi
bi memleket realitelerine de uygun bulunma
ması, arzettikleri hususiyetler itibariyle bütün 
seçimlerin bir kanunda birleştirilmesinin müm
kün olamaması, sebepleriyle kabule şayan gö
rülmemiştir. 

Bu sebeplerle her üç teklifin reddine karar 
verildi. 

Havalesi arereğince Anayasa Komisyonuna, 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete su
nulur. 

İçişleri Ko. 
Reisvckili Sözcü Kâtip 

Bursa İzmir Muğla 
İV. Yılmaz P. Arat Muhalifim 

Y. Başer 
Afyon K. Amasya Balıkesir 

A. Vezir oğlu K. Eren 8. Başkan 
Bursa Çoruh Çorum 

R. Aybar Z. JJral B. Koldaş 
istanbul Kütahya Kütahya 

C. Türkgeldi Y. Aysal B. Besin 
Niğde Ordu 

F. Ecer F. Boztepe 
Ordu Samsun 

N. Fırat M. özkefeli 
imzada bulunamadı 

Sivas Trabzon Van 
E. Damalı MuhaM'fim /. Akın 

H. Orhon 
Yozgad Zonguldak 

Muhalifim Söz hakkım mahfuz 
A. Doğan A. Yurdabayrak 
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Trabzon Mebusu Hamdi Orbon ve iki arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanununa ek kanun 

teklifi (2/602) 

26.1.1954 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçim Kanununa ek olarak hazırlanan kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederiz. 

Trabzon Mebusu Malatya Mebusu Sinob Mebusu 
H. Orhon Mehmet Kartal N. Sertoğlu 

GEEEKÇB 

Ara seçimleriyle, mahallî seçimlerde, seçmenlik hakkına sahip birçok vatandaşlar ya esasen 
seçim kütüklerine yazılı olmadıkları veya sandık yerindeki listenin aslına uygunsuzluğu yü
zünden oylarını kullanamamak zorunda kalmışlar ve bundan haklı olarak şikâyet etmişlerdir. 

Yer yer hâdiselere .sebep verdiği görülen bu durumu önlemek ve aynı zamanda umumi se
çimlerde ivedili yoklama yapılmak suretiyle seçimin selâmet ve emniyetini tekemmül ettirmek 
maksadiyle kanun teklifimiz sunulmuştur. 

Teklifimizin birinci maddesi, siyasi partilere kütüklerin tanzimi sırasında, bugünkünden da
ha müessir yardım ve müracaat imkânı verecek tedbirleri ihtiva etmektedir. 

ikinci madde, seçmen kütükleriyle sandık yerindeki seçmen listeleri arasındaki ahenksizliği 
önlemeye medar lüzumlu tedbirler derpiş edilmiştir. Seçim Kanununa ıgöre yoklama her yıl 
23 Nisanda başlıyarak Haziran sonunda biten bir devre zarfında yapılır ve gelecek yoklama 
devresine kadar ki süreye rastlıyan umumi seçimlerle ara seçimlerinde bu kütükler esas tutu
lur. 

Mevcut kütüklerdeki ihmali caiz olmıyan eksiklikler ve umumi seçim dışında yapılan yokla
malara karşı gösterilen daha az ilgi sebebiyle Büyük Millet Meclisinin yenileme kararı üzerine 
başlıyacak umumi seçimin bu şekilde hazırlanmış kütüklere istinat ettirilmesinin doğru olamıya-
cağı aşikârdır. Bu sebeple kanun teklifimize yenileme kararı verildiği takdirde ivedili yoklama 
yapılacağına dair hüküm eklenmiştir. 

Ayrıca, gerek seçimin selâmeti ve gerekse seçmenin kolaylıkla oyunu kullanabilmesi için, 
halen kısmen elden çıkmış, kısmen de parçalanmış ve vesika kıymetini kaybetmiş bulunan seç
men kartlarının yeniden düzenlenerek tevzii için kanun teklifimize bir hüküm fıkrası ilâye edil
miştir. 
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TRABZON MEBUSU HAMDI ORHON VE ÎKÎ 

ARKADAŞININ TEKLlFÎ 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa ek 
Kanun 

MADDE 1. — Yoklama için asılacak olan 
seçmen kütüklerinin tasdikli bir örneği, Seçim 
Kanuniyle kendilerine hak ve yetkiler tanınmış 
olan bölgedeki siyasi parti temsilcilerine askıdan 
evvel imza karşılığında verilerek askı ve ilâna 
taallûk eden tutanağa işaret olunur ve imzalı 
kâğıt kütüğe eklenir. 

MADDE 2. — Kanunun 84 ncü maddesi uya
rınca ilce seçim kurulları tarafından tanzim olu
nan seçmen listelerinin tasdikli bir örneği kurul 
başkanlığınca seçime giren partilerin ilce idare 
kurulu başkanlarına imza mukabili verilir. 

Partilerin ilce başkanları bu listeleri aynı ka
nunun 73 ncü maddesinde yazılı süre esnasında 
müşahitleri vasıtasiyle sandık kurullarının tetki-
kma amade bulundururlar. 

Sandık kurulları ellerindeki listelerle siyasi 
parti müşahitlerinin elindeki listelerin birbirine 
uygunluğunu tesbit etmek, gördükleri noksanla
rı usulü dairesinde süratle düzenlemek ve keyfi
yeti tutanak defterine yazmak ve bu vazifeyi se-

Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm Milletvekilleri Seçimi Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/611) 

12 .11.1954 

B. M. M. Reisliğine 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun ad ve 155 nci maddesini tadil eden kanun teklifimi mucip 
sebeplerine ait lâyiha ile birlikte takdim ediyorum. 

Teklifimin kanunlaşması için gerekli muamelenin ifasını arz ve teklif ediyorum. 
Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

MUClP SEBEPLER LÂYİHASI 

Mebus olmak istiyen namzet ve seçilen mebusların haysiyet ve şereflerini korumak istiyen 
Mebus Seçimi Kanununun 155 nci maddesi maalesef bu gayeye vusulü teminden çok uzaktır. 
Şöyle k i : | T r « ^ » - - ^ . 

1. Mebus Seçimi Kanununun cezai hükümlerini tesbit eden maddelerinde cezala-ın asgari 
haddi tâyin ve tesbit edilmişken bu maddede hiç olmazsa tenazuru temin maksadiyle olsan asgari 

çime başlamadan önce tamamlamakla ödevlidir
ler. 

ilgili partinin müşahidi gelmez veya liste ib
raz etmezse keyfiyet tutanak defterine geçiril
mekle iktifa olunur. 

MADDE 3. — Dönem bitmeden önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisince seçimin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde bu kararın verilmesini 
takibeden günden başlıyarak 5545 sayılı Milletve
killeri Seçimi Kanununa göre ivedili yoklama 
yapılır. 

Bu yoklamada kanunun 25 nci maddesi muci
bince defterleri gözden geçirme süresi 8 gündür. 

Yoklama muamelesinin ikmalini mütaakıp 
seçmen kartları yeniden düzenlenerek tevzi edi
lir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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had tâyin edilmeden sadece bir yıla kadar hapis ve 500 liraya kadar da ağır para cezası tâyini 
cihetine gidilmiştir. 

Cezanın asgari haddinin tâyin edilmemiş olması suçluyu bir hafta gibi çok cüz'i bir ceza ile 
kurtarabilir. Halbuki mebus yeterliğine, Teşkilâtı Esasiye Kanununda tesbit edilmiş olan suç
ları ya isnat veya ihbar yoliyle itiraz edilebilir. Bu haller ise kısmen ağır ve kısmen de yüz kızar
tıcı olması itibariyle haysiyet ve şerefi tahrip bakımından çok müthiş birer fiilden ibaret bulun
maktadırlar. Türk Ceza Kanununun suç isnadı suretiyle tâyin ettiği cezanın miktariyle dahi ayar
lanmamış bulunan bu maddedeki ceza ile suç arasında bir nispet dahi kurulmuş değildir. 

2. Bu maddenin ikinci fıkrasına gelince: 
Fıkraya ilâve edilen (kötü niyet) tâbiri sanki suçluyu korumak için konmuş bir vasıftır gibi 

geliyor insana. Bunun mefhumu muhalifini düşünürsek demek oluyor ki, iyi niyetle de mebus veya 
namzede suç isnadedilebilir. Şu halde suçlu için cezadan korkmaya mahal ka.mıyor demektir. 
deruni olan iyi niyet veya kötü niyet mevzuunun her ikisi de hâkimin tamamen takdirine terkedil
miş bulunuyor. Bu takdirde ise hâkimin suçlu lehine olarak takdirini kullanması pek tabiîdir. 

Bahsi geçen maddenin suçlulara cesaret vermesi yüzünden olsa gerektir ki, geçen seçimde 
yüzlerce mebusun haysiyet ve şerefi itiraz bahaneleriyle ihlâl edilmiş ve maalesef hiçbir suçlu mah
kûm olmamıştır. 

Bundan başka : ' ' " * ' * " * " ' ~ ? " " '*' *" " '*•• ' ' v 

Kanunların gerek ruhan ve gerekse ' af zan Teşkilâtı Esasiye Kanununa uyması zarureti karşı
sında Mebus Seçimi Kanununda geçen (adı dâhil) milletvekilleri tâbiri yerine mebus tâbirinin 
kabulünü ve bu suretle kanunda tadilât yapılmasını da ayrıca muvafık görmekteyim. 

TOKAD MEBUSU AHMET GURK AN'İA. 
TEtCL'Fl 

Mebus Seçimi Kanununun adını ve 155 nci 
maddesini tadil eden kanun teklifi 

MADDE 1. — Milletvekilleri Kanununun 
adı (Mebus Seçimi Kanunu) olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 2. — Madde 155 ilgililerin şikâyet 
ve itirazlarını tutanağa geçirmeyi reddeden ku
rul başkan veya üyeleri altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve 250 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. 

Kurulların işlemlerine ve mebus yeterliğine 
mâkul bir sebep olmaksızın itirazda bulunanlar 
da aynı şekilde cezalandırılırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu icra Vekilleri He
yeti yürütür. 
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Muvakkat Encümen Mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 16 . II . 1954 

Esas No. : 1/763,2/278, 422, 602, 611 
Karar No.: 2 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 16, 19, 27, 117, 119, 120, 122, 123, 125 ve 
126 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna muvakkat iki madde ile bir ek maddenin 
ilâve edilmesine dair bulunan kanun lâyihası ile 
Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın 5545 sayılı 
Kanunun 155 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve yine aynı kanuna 
ek kanun teklifine dair Trabzon Mebusu Ham-
di Orhon ve iki arkadaşının teklifi ve Trab
zon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ile Hamdi 
Orhon'un 5545 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi ile 
yine bu kanunun 6, 38, 117, 123, 124, 125 ve 
126 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair bu
lunan Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
üç arkadaşının kanun teklifleri Teşkilâtı Esa
siye, Adliye ve Dahiliye encümenlerinden seçi
len beşer kişiden müteşekkil bulunan Muvak
kat Muhtelit Encümenimize riyasetten havale 
edilmiş olmakla Adliye ve Dahiliye Vekâletle
rinin mümessillerinin huzurlariyle görüşüldü : 

Hükümetten gelen lâyiha ile mebuslardan 
gelen muhtelif teklifleri tevhit ile esasında se
çimlerde millî iradenin tam ve salim bir şekil
de tecelli edebilmesi gayesini istihdaf ettiği mü
şahede edilmiş olmakla lâyiha ve tekliflerin tü
mü reye konulup kabul edildikten sonra mezc-
edilmiş bulunan bu lâyiha ve tekliflerdeki mad
deler 5545 sayılı Kanunun maddeleri sırası na
zarı itibara alınarak birer birer ele alınarak 
meriyette bulunan kanun ile münasebetleri 
sevkedilmiş sebepleri tetkik ve müzakere edil
di. 

1. 5545 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ta
dili istihdaf eden Faik Ahmed Barutçu'nun tek
lifi ile mer'i metin arasındaki fark, mer'i me
tinde ara seçimlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi aksine karar vermedikçe her yıl 23 Tem
muzda başlar ve Eylülün 3 ncü pazarına rast-
lıyan gün oy verilir. Denilmesine mukabil ara 
seçimlerin Büyük Millet Meclisinee daha önce 

yapılmasına karar verilmedikçe boşalma tari
hinden sonra ilk gelen 23 Temmuzda başlar ve 
Eylülün üçüncü pazar günü oy verilir yolunda 
teklif yapılmaktadır. 

Bundan maksat ara seçimleri muayyen ta
rihte mutlaka yapılmasını istihdaf ettiği ve 
mer'i kanun maddesinde kabul edildiği veçhile 
Meclisin geri bırakma salâhiyetinin bulunma
ması olduğu aşikâr bulunmaktadır. 

Ancak, ara seçimlerin yapılması hususunun 
Meclisçe aksine karar verilmedikçe tâbirinin 
kanıma 'ithal edilmemiş olması karşısında görü
lecek lüzum ve zaruretler muvaceresinde Mecli
sin her an için çıkaracağı bir kanunla ara se
çimlerini tehir etmek imkânına malik olduğu
na göre maddede Büyük Millet Meclisine bu 
zaruretler karşısında bu yolda bir karar vere
bilmesi hususunun kanun metninde bulunma
sında mahzur olmadığı ve bilâkis faydalı ola
cağı neticesine varılmış ve yine 6 ncı maddeye 
ait teklif ile milletvekilliği tutanağının iptali 
veya tercih sebebiyle boşalan milletvekilliği 
için yapılacak seçimlerin boşalmayı takibeden 
günden başlıyacağı ileri sürülmüştür. Bu hal 
karşısında da yapılacak itirazları üç ay zarfın
da neticelendirmek mecburiyetinde olan Yük
sek Seçim Kurulunun ayrı ayrı intihap daire
lerine ait milletvekillerinin tutanaklarını ay
rı ayrı tarihlerde tetkik ederek iptali halinde 
ve muhtelif seçim dairelerine ait tercihlerin 
muhtelif tarihlerde yapılması karşısında mem
lekette muhtelif seçim çevrelerinde kısa fasıla
larla devamlı bir seçim faaliyeti olacak ve mez
kûr seçimler dolayısiyle devamlı bir seçim 
propagandası sürüp gidecektir. 5545 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi boşalan milletvekillik
leri için yapılacak seçimlerin her sene ve yur
dun muhtelif bölgelerinde aynı tarihte yapıl
masını kabul ederek ara seçimlerine esasen 
bir veçhe vermiş bulunduğundan Faik Ahmed 
Barutçu'nun 6 ncı maddeye ait bulunan tadil 
teklifi reddedilmiştir. 
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2. Faik Ahmed Barutçu ve Hamdi Orhon'-

un müşterek teklifleriyle 9 ncu madde tadil 
edilerek oy vermiyecek seçmenlerin hududu 
daha çok genişletilerek bu memnuiyetin yal
nız askerî öğrenciler ile silâh altında bulunan 
erata inhisar ettirilmek istenmiştir. Halbuki 
mer'i metinde : Emniyet müdürleri, emniyet 
âmirleri, komiser ve komiser muavinleri ve 
polisler ile subaylar, gedikli subaylar ve ge
dikli erbaşlar ve askerî memurlar ve askerî 
yargıçların da ayrıca oy veremiyecekleri esa
sı da kabul edilmiş idi. 

Bu memnuiyetin mucip sebeplerinden birisi 
de seçim gününde seçimin selâmetle yürütülmesi 
bakımından iç asayişin muhafazasiyle mükellef 
olan zabıta âmir ve memurlarının bu vazifeleri 
dışında şu veya bu partiye rey vermek suretiy
le bizzat siyasi mücadelelere katılmamalarını 
temin etmek ve yine orduya mensup subay ve 
gedikli subaylar ile gedikli erbaşların, askerî 
memur ve askerî adlî yargıçlar ile aske
rî öğrenciler ve silâh altında bulunan era
tın üzerlerine aldıkları memleket müdafaa
sı karşısında böyle günlerde vazifeleri ba
şında bulunmalarını temin etmek ve siya
si partilerin mücadelesine bilfiil katılmaları
nı önlemek gayesini istihdaf ettiğine göre bu 
kimselerin rey vermek suretiyle partiler ara
sındaki seçim mücadelesinde yer almaları ve 
bir taraf tutmaları hususunu derpiş eden 9 ncu 
maddenin tadiline ait teklif kabul edilmiyerek 
reddedilmiştir. 

3. Hükümet lâyihasında yer alan kanunun 16 
ncı maddesinin tadili teklifi tetkik edildi. Gö
rüldü ki, teklif edilen 16 ncı maddenin 1 nci ve 
ikinci fıkraları mer'i metnin aynı bulunmaktadır. 
Ancak maddeye ilâve edilen 3 ncü fıkra ile ha
kikaten bir ihtiyaca ve bir zarurete cevap veril
miş bulunulmaktadır. Vâki ilâveye göre kütük
lerin yeniden tanzimi gerektiğinde veya değişti
rilmesi sırasında ihtiyar heyetleri ve meclisleri 
inhilâl etmiş bulunur ve yedek üyelerin iştira
kiyle de teşekkül edemezse veya köy ve mahalle
nin yeni teşkil edilmiş bulunması hasebiyle henüz 
ihtiyar heyeti ve meclisleri seçilmemiş bulunursa 
yenileri seçilinceye kadar bunlara, bu kanunla 
verilmiş olan vazife ve salâhiyetler vali ve kay
makamlar tarafından teşkil edilecek bir heyete 
gördürülmesi derpişedilmiştir. 

^Hakikaten mevzuat dâhilinde veya seçmen 
kütükleri bâzı sebepler ile kaybolması veya zayi 
olması veya yeniden teşkil edilen vilâyet, kaza ve
ya koy ve mahalleler sebebiyle seçmen kütükleri
nin yeniden tanzimi gerektiği zamanlarda ihtiyar 
heyet ve meclislerinin teşekkülü mümkün olmaz, 
mahalle veya köyün yeniden kurulması sebebiyle 
henüz bu heyetler teşekkül etmemiş bulunursa 
muayyen bir müddet zarfında tanzim edilmesi 
icabeden seçmen kütüklerinin bu heyet ve mec
lislerin teşekkülüne kanunen intizar mümkün ol-
mıyan hallerde bu vazifelerin vali ve kaymakam
lar tarafından seçilecek heyetler marifetiyle gör
dürülmesi bâzı zaruretler karşısında seçmen 
kütüklerinin tanziminin gayrimümkün olması 
vakalarım da önlemiş olur. 

Burada bâzı arkadaşlar bâzı sebepler dola-
yısiyle inhilâl edebilen bu meclis veya heyetle
rin vazifelerinin vali ve kaymakamlar gibi ida
ri merciler tarafından teşkil edilecek bir heye
te verilmesinin muvafık olamıyacağı bu gibi 
hallerde bu salâhiyetlerin idari makamlardan 
alınarak seçimin emniyeti bakımından seçim 
kurulu başkanı olan hâkimlere verilmesinin da
ha muvafık olacağını ileriye sürmüşlerse de 
esasen kanunun 15 nci maddesinde ve açık bir 
şekilde ifade edildiği şekilde seçmen kütükle
rinin düzenlenmesi keyfiyetinin vali veya kay
makamlara verilen vazifeler cümlesinden oldu
ğu gibi idari bir vazife olan seçmen kütükle
rinden mütevellit itirazların seçim kurullarına 
yapılacağı mütalâa edilirse seçim kütükleri tan
zimi işiyle seçim kurulu başkanlarının vazife
lendirilmesi halinde seçim kurulu başkanının 
hem seçmen kütüklerinin tanziminden mütevel
lit işlemlerine itiraz eyliyecek ve hem de bu iti
razları tetkik edilecek bir kurulun başında bu
lunmak gibi gayritabiî bir hal meydana ge
lecektir ki, seçmen kütüklerinin tanziminde 
esas tutulan 15 nci madde hükümleriyle tezat 
teşkil edecek böyle bir mütalâaya varmanın 
imkânsız olduğu mütalâasiyle Hükümetin 16 
ncı.maddeye ait tadil teklifi ihtiyaç ve zaru
retleri karşılıyan bir hüküm olması itibariyle 
bir kelime değişikliği ile aynen kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

4. 19 neu maddeye ait tadil Hükümet lâ
yihasında yer almış (bulunmaktadır. Bu teklif 
ile maddeye ilâve edilen hususun tanzim edilen 
kütük listelerinin tasdikli birer suretinin de se-
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çim gölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi parti
lere makbuz mukabilinde verileceğinden ibaret 
olduğu görüldü. 

Seçim emniyetini sağlamak ve vatandaşların 
kütük listelerinde vukua gelebilecek yanlış
lıkları takip ve itirazlarını yapabilmeleri için 
kendilerine büyük imkânlar sağlandığı gibi si
yasi partilerin de seçim çevresinde seçime girip 
girmemelerini nazarı itibara almaksızın kanu
nun üçüncü maddesinde tarif edilen seçim böl
gelerinde teşkilâtı bulunan her siyasi partiye 
tasdikli bir kütük listesinin verilmesini ve bu 
sebeple de kütük listelerinde vukuu melhuz ha
taların tashihlerine daha geniş imkân temin et
miş bulunan 19 ncu maddeye ait bu tadil teklifi 
de mucip sebepler karşısında aynen kabul edil
miştir. 

5. Kanunun 27 nci maddesi değişiklik ya
pılan kütüklere mütedairdir. Hükümet bu mad
deye ait tadil teklifiyle 19 ncu madde ile ileri 
sürmüş olduğu ve encümence kabule mahzar 
olan kütük listelerinin de o seçim bölgesinde 
teşkilâtı bulunan siyasi partilere tasdikli birer 
suretlerinin verilmesi hususunun 26 ncı madde 
gereğince üzerinde değişiklik yapılan kütükle
rin değişikliğe ait kısımlarının da aynı şekilde 
o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi par
tilere verilmesi hususunu derpiş etmiştir. 

Ancak, burada bir nokta encümenin nazarı 
dikkatini celbetmiş ve kütüklerin tanziminden 
ve seçimlerin yapılmasından bir müddet sonra 
bir seçim çevresinde veya bölgesinde yeni bir 
partinin teşkilâtı kurulduğu takdirde bu parti 
teşkilâtına da seçmen kütüklerinin aslı verilme
miş olması karşısında yalnız değişikliğe ait 
kısmın verilmesinde kanunun siyasi partilere 
seçmen kütüklerinin verilmesinde istihdaf etti
ği gayeyi temin etmemiş olacağı mülâhaza 'edil
miştir. Encümence benimsenen bu fikir karşı
sında da tzmir Mebusu Pertev Arat 'm bu mad
deye ait teklife « sonradan teşekkül eden si
yasi partilere talep vukuunda da değişiklik ile 
birlikte kütüğün tamamının tasdikli bir sureti 
verilir » şeklinde bir fıkra ilâvesine dair olan 
takriri kabul edilerek madde bu takririn ilâve
siyle aynen kabul edilmiştir. 

6. Kanunun 36 ncı maddesi bir milletveki
linin iki seçim çevresinden adaylığını koyabile
ceği halini mütalâa eylemektedir. 

Bu maddenin son fıkrasında « bir aday ay

nı zamanda iki seçim çevresinden milletvekili 
seçilirse, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı adaydan tercih ettiği seçim çevresini so
rar, Aday tercih ettiği seçim çevresinin millet
vekili olur. 

Diğer seçim çevresinde yeniden seçim yapı
lır.» Denilmektedir. Burada Faik Ahmed Ba
rutçu ve arkadaşlarının teklifi ile bu tercihin 
bir müddet ile tahdit edilen zamanda yapılması 
ve umumi seçimlerde Büyük Millet Meclisinin 
açılışından ve ara seçimlerde de Meelis'e iltihak
tan başlıyarak bir hafta içinde olması ileriye 
sürülmektedir. 

Bu değişiklik teklifinin mucip sebebi Faik 
Ahmed Barutça'nun 6 ncı maddeye koymasını 
derpiş ettiği hükümlerin şümulü içerisinde ara
mak lâzımgelmektedir. Çünkü teklif sahibi 6 
ncı maddedeki tadil isteği ile boşalan milletve
killeri seçiminin muayyen müddet zarfında ya
pılması kanunen, derpiş edilen ara seçimlerini 
beklemeksizin seçimin; boşalmanın vukuunu ta-
kibeden günde bağlıyacağını kabul ederek 36 
ncı maddedeki tercihin kullanılması da bu şe
kilde kısa bir müddete tâbi tutmuş bulunmak
tadır. 6 ncı maddeye ait bu teklif reddedilerek 
boşalan milletvekilleri seçiminin her sene muay
yen bir zamanda yapılacağını kabul ederek bir 
ara seçimi nizamı muhafaza edilmiş olması kar
şısında 36 ncı maddeye ait bu teklifin de bu an
layış ç/erçevesi içerisinde reddiyle mer'i 36 ncı 
madde metninin aynen ipkası hususuna karar 
verilmiştir. 

7. 5545 sayılı Kanunun 117 nci maddesi 
milletvekili tutanaklarına ait bulunmaktadır. 
Bu madde üzerinde gerek Hükümet lâyihasm-
daki tadil teklifi ile ve gerekse Faik Ahmed 
Barutçu ve arkadaşlarının tadil teklifi hemen 
hemen mâna bakımından birbirinin aynıdır. 
M'er'i metin milletvekillerinin seçim tutanakla
rının Büyük Millet Meclisi tarafından tettkikı 
mütalâa edilerek kaleme alınmış olması karşı
sında tadil tekliflerinde diğer maddelerde gö
rüleceği veçhile milletvekilleri tutanaklarını 
Büyük Millet Meclisinden alınarak Yüksek Se
çim Kuruluna verilmesi esası üzerine değişti
rilmiş ve maddede zikredilen Büyük Millet 
Meclisi kelimesi yerine Yüksek Seçim Kurulu 
kelimesi ilâve edilmiştir. 

Faik Ahmed Barutçu ve arkadaşlarının mad
denin ikinci fıkrasının tadili ile temin etmek 
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istedikleri hususu daha geniş mânada Hükümet 
lâyihanın ait teklifinde daha açık bir şekilde 
yer almış olduğundan 5545 sayılı Kanunun 
117 nci maddesinin Hükümet teklifi veçhile de
ğiştirilerek kabulüne karar verilmiştir. 

8. Kanunun 119 ncu maddesinde (Hesaba 
katılan veya katılmıyan ve itiraza uğramış olan 
oy pusulaları sayım cetvelleri ve milletvekilli
ğine seçilme tutanakları ile diğer seçim evrakı 
milletvekilliği tutanakları kesinleşinceye kadar 
mahallî asliye mahkemelerinde ve bulunmadığı 
takdirde sulh mahkemelerinde muhafaza edilir. 
kaydı mevcut olup tutanakların tetkikinin tfü-
yük Millet Meclisinden alınarak Yüksek Seçim 
Kuruluna verilmesi karşısında maddede mevcut 
bulunan «Yüksek Seçim Kurulunun veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin talebi olmadıkça 
hiçbir yere gönderilemez» ibaresi içerisinden 
Büyük Millet Meclisi kelimesi çıkartılmış ve bu-
nun yerine sadece «bunlar Yüksek Seçim Ku
rulu veya mahkeme kararı olmadıkça hiçbir 
yere gönderilemez veya tevdi olunamaz» ibare
sinin konulması muvacehesinde 119 ncu madde
ye ait Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

9. 120 nci madde Yüksek Seçim Kurt lu
nun tarzı teşekkülüne ait bir maddedir. Mev
cut ve mer'i metne göre Yüksek Seçim Kurulu 
bir başkan ve altı üyeden teşekkül eder. Hü
kümetin 120 nci maddeye ait tasarısı ise bu 
kurula milletvekilliği seçim tutanaklarım
da tetkik ve tamlar üzerinde nihai ve katî 
karar alma vazifeleri de ilâve edilmiş oldu
ğuna göre bu kurulun 7 kişiden teşekkül eden 
adedi mürettebi 11 kişiye çıkarılmış bulunuyor. 
Teklife göre Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi
nin başkanlık edeceği bu kurula Temyiz Mah
kemesi ve Devlet Şûrası genel kurullarının ken
di reis ve azaları arasından sekizer olmak üzere 
gizli oyla 16 kişinin seçeceği ve bu 16 üyeden 
onunun asıl ve en az oy alan Temyiz Mahkemesi 
ve Devlet Şûrası azalarından üçer üyenin de ye
dek olacağı kabul edilmiştir. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında da iki 
fikir ortaya atılmış bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi Yüksek Seçim Kuruluna Temyiz Mahke
mesi Birinci Reisinin başkanlık edeceği tabiî kar
şılanmakla beraber, başkanın b.ılunmadığı hal
lerde kurulda mevcut daire reislerinin daimî reis 
bulunmadığı halde kurul üyelerinin en kıdemli

sinin vekâlet etmesi yerine kurulda dâhil olsun ol
masın kurul başkanı bulunmadığı hallerde Dev
let Şûrasının Reisinin vekâlet etmesi fikridir. 

Seçim kurulunun tarzı teşekkülüne göre ku
rula dâhil bulunmaması mümkün olan Devlet 
Şûrası Reisinin umulmadık bir zamanda evvelki 
karar ve görüşmelerden ve kurulca alınan pren
sip kararlarından habersiz olarak kurul başkan
lığına kurul harici olmasına rağmen vekâlet et
mesi vaz'edilen prensiplerle bağdaşmasına im
kân olmadığından dbu husustaki fikir ve müta
lâalar şayanı itimat görülmemiştir. 

Buna ilâveten Yüksek Seçim Kurulunun 
fonksiyonun daha ziyade kazai olması ve Mec
lis hakkı hükümra nişinin tutanaklara ait kıs
mında bu heyete devretmiş olması karşısında bu 
kadar büyük vazife ve salâhiyetler ile teçhiz 
edilen bir heyetin kurul olmayıp Yüksek Seçim 
Mahkemesi olması icabedeceği mütalâaları da 
ileriye sürülmüş ise de : 

Meclis tutanaklarının tetkiki meselesi Mec
lis hakkı hükümranesdyle alâkalı olmadığı, an
cak Dahilî Nizamname hükümlerine göre key
fiyetin Meclise verilmiş bir salâhiyet olarak 
mütalâa edilebileceği, aksi halde tutanakların 
tasdiki keyfiyetinin Meclis hakkı hükümrane-
siyle alâkalı bir mevzu kaibul edildiği takdirde 
Teşkilâtı Esasiyenin 4 ncü maddesinde zikre
dilen «Büyük Millet Meclisi hakkı hükümranıi-
sini bizzat kendisi kullanır ve bu hakkını hiç-
Ibir heyete devredemez.» sarahati karşısında bu 
hakkı hükümraniyi ne Yüksek Seçim Kurulu
na ve ne de Yüksek Seçim Mahkemesine sev-
ketmesine imkânı hukuki kalmaz. Kaldı ki 
Yüksek Seçim Kurulunun vazifeleri meyanın-
da il seçim kurullarının tarzı teşekküllerine ve 
işlemlerine ait birçok idari vazifeler de bulun
maktadır. Yüksek seçim kurullarına Temyiz 
âzalarının ve Şûrayı Devlet âzalarının seçilme
sindeki maksat bir yüksek mahkeme vücuda 
getirmek değil ve fakat türlü siyasi tesirlerden 
azade olarak seçim emniyetini bütün siyasi 
partilerin itimadını temin edecek şekilde da
ima kanun tatbik etmeye alışmış ve hukuki 
mertebelerin en yükseğine ulaşmış bulunan bi
taraf kimselere tevdi etmek ve seçimin ıtâ bi
dayeti başlangıcından sonuna kadar kontrol 
ve murakabe edilmesi suretiyle seçtim. temina
tını her türlü tereddütten uzak kılmaktan iba
ret olduğuna göre bu kurulu yüksek mahkeme 
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vasfına büründürerek mahiyeti asliyesinde bü
yük bir değişiklik yapmanın doğru olmıyacağı 
neticesine varılmış olduğundan bu husustaki 
fikir de encümence benimsenmemiş ve 120 nci 
maddeye ait Hükümetin teklifi aynen kabul 
eddlmiış'tir. 

10. 122 ncd madde Yüksek Seçim Kurulu
nun karar verme ekseriyetini gösteren Ibir mad
de halindedir ve mevcut metlinde umumiyet iti
bariyle Yüksek Seçim Kurulunun kararlarını 
mutlak ekseriyetle vereceği oyların 'eşitliği ha
linde başkanın katılacağı tarafın tercih oluna
cağı yazılıdır. 

Bu kere Yüksek Seçim Kuruluma milletve
killiği tutanaklarının tetkik ve nihai karara 
bağlanması salâhiyeti de Büyük Millet Mecli-
sdnden alınarak verilmiş olduğuna göre Hükü
met vâki teklifi ile tutanaklar ile alâkalı itiraz
ların tetkikında 11 kişilik heyetin asgari 9 ki
şinin iştirakiyle karar vermesi halini derpiş 
'ederek görülen vazifenin ehemmiyeti nispetin
de müzakereye ve karara işitirak edecek üye 
'adedinin o nispette çok olmasını mütalâa et
miştir. 

Hakikaten Yüksek Seçim Kurulumun bilhas
sa tutanaklar mevzuunda vereceği kararın 
ehemmiyeti üzerinde duran encümeriimcz vâki 
müzakereden sonra Manisa Mebusu Muhlis Tü-
may'm teklifi ile tutanaklar mevzuunun müza
keresi sırasında kurulun adedi mürettebi olan 
11 kişi ile toplanması esası kaibul edilerek 122 
nci madde, Hükümet teklifine ilâveten Muh
lis Tümay'm takririnde mevzubahs olan hu
susla birlikte ka'bul edildi. 122 nci maddenin 
müzakeresi neticesinde kanunda derpiş edilen 
bâzı hallerde Yüksek Seçim Kurulunun adedi 
mürettebd olan 11 kişi ile toplanması kabul 
edilmiş olduğuna göre kurul başkanının 11 
iadedi mürettebine dâhil bulunan üyelerin ma
zeretleri halinde kurula iştirak edememeleri 
keyfiyeti karşısında bu 11 kişilik adedi müret-
tebin ne şekilde doldurulacağı hususu üzerin
de de duruldu ve Yüksek Seçim Kurulunun 
adedi mürettebi olan 11 kişi ile toplanması ha
line maksur kalmak şartiyle noksanlarının ma
zeretlilerin Temyiz Mahkemesinden veya Devlet 
Şûrasından gelmiş olmaları keyfiyeti de nazarı 
itibara alınarak bu heyetlerden seçilmiş bulunan 
üçer kişilik yedek üyelerden tamamlanacağı key
fiyetinin yarın tatbikatta bir tereddüde ma

hal kalmaması bakımından rapora dercedilmesi 
hususu tatbikata ait bir tavzih yapmak bakımın
dan ittifakla kabul edildi. 

11. 103 ncü madde Yüksek Seçim Kurulu
nun görev ve yetkilerini tesbit eden maddedir. 
Bu maddeye ait Hükümet lâyihasmdaki teklif 
ile Faik Ahmed Barutçu ve arkadaşlarının tek
lifleri aynı mahiyette ttup milletvekilliği tuta
naklarının tetkik ve bunlar hakkında nihai ka
rar verme yetkilerinin Büyük Millet Meclisin
den alınarak Yüksek Seçim Kuruluna verilmesi 
hükümlerine muvazi olarak teklifler tanzim edil
miş olduğundan 103 ncü maddeye ait mezkûr ta
dil teklifleri Hükümet tasarısında kaleme alın
dığı veçhile aynen kabul edilmiştir. 

12. 5545 sayılı Kanunun 124 ncü maddesin
de Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazların 
şekil ve mahiyeti tebarüz ettirilmektedir. Bu 
madde yine yukarıki maddelerde izah edilen es
babı mucibe dairesinde tutanakları tetkik ve 
nihai karar vermek yükünün Büyük Millet Mec
lisinden alınarak Yüksek Seçim Kuruluna veril
mesi hususu nazarı itibara alınarak öylece mer'i 
metin üzerinde gerekli tadiller yapılarak getiril
miş olup Hükümet teklifi ile Faik Ahmed Barut
çu *e arkadaşlarının teklifleri arasında esasa 
müessir bir ayrılış dahi mevcut olmadığından 
Hükümetin 124 ncü maddeye ait teklifi aynen 
kabul edildi. 

Bu arada kabul edilen 121 nci maddenin 
ikinci fıkrasında mukayyet bulunan ve dilekçe
ye eklenmesi icabeden belgelerin dilekçe veren 
kimseler tarafından bâzı ahvalde temininin 
mümkün olmadığı mütalâa edilmiş ise de itiraz 
dilekçelerinin istinadettiği hususlar bakımından 
belgelerle tevsik edilmeden verilmesi hususunun 
kabulü halinde büyük bir tezvir mekanizması
nın işlemesine yol açılacağı ve bu belgelerin te
min edilemiyeceği bâzı hallerde bahse mevzu 
belgelerden mahrum olarak verilen dilekçeler 
karşısında ve lüzum ve zaruretler muvacehesin
de Yüksek Seçim Kurulunun teessüs etmiş ve 
edecek içtihatları ile meseleyi halledebileceği 
düşünülmüş ve mevcut Yükses Seçim Kurulu
nun buna mütenazır olarak bâzı ahvalde bir iç
tihat yarattığı mütalâa edilmiş olduğundan ta
dil lâyihasmdaki 124 ncü madde metninde her 
hangi bir değişiklik yapılmadan maddenin ka
bul edilmesi muvafık görülmüştür. 

13. 125 nci madde Yüksek Seçim Kurulu-
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nun tetkik ve tahkik usulünü tesbit eden bir 
maddedir. Bu madde için Hükümetin ve Faik 
Ahmed Barutçu ve arkadaşlarının teklifi aynı 
esaslar dâhilinde tutanakların tetkik ve karara 
bağlanması yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna 
verilmesi esasına göre tertip ve tanzim edilmiş
tir. Tadil teklifinde Encümende itiraznamenin 
bir suretinin tutanağına itiraz edilen kimseye; 
kendisini müdafaa imkânlarının bahsedilmesi 
bakımından tebliğ olunması keyfiyeti ilâve edil
miş ve bu husustaki Hükümet teklifi izah edi
len ilâve ile aynen kabul edilmiştir. 

14. 126 ncı maddede 'tutanağın iptaline ka
rar verilen o milletvekilliği için yeniden se
çim yapılacağı yazılıdır. Hükümetin bu mad
deye ait teklifinde maddedeki Büyük Millet 
[Meclisi tâbirinin yerine Yüksek Seçim Kurulu 
tâbirlerinin konmasından ibarettir. 

Bu maddeye ait Faik Ahmed Barutçu ve ar
kadaşlarının tekliflerinde ise bu değişiklikten 
başka hususlar da mevcut bulunmaktadır. 

Vaki tekliflere göre : 
Kanuni şartlar dairesinde ve süresi içinde 

itiraza uğramıyan veya uğrayıp da Yüksek Se
çim Heyeti tarafından 125 nci maddede yazılı 
karara itiraz varit görülmiyen hallerde millet
vekili seçimleri yenilenir denilmekte ve mad
deye böylece bir fıkra ilâvesi istenmektedir. 

Halbuki Seçim Kanununun ruh ve mânası
na ve maddelerinin muhtevasına göre seçim ne
ticesinde bir kimseye il seçim kurullarınca maz
bata verildiği anda o kimse milletvekilliği sı«-
fatını iktisap etmiş olur ve aleyhine itiraz edil
miş olsa dahi aleyhine bir karar çıkmadıkça, 
Yüksek Seçim Kurulunca tutanağı iptal edil
medikçe milletvekilidir ve Büyük Millet Mec
lisine milletvekili olarak iştirake hak kazanmış 
durumdadır. 

Bu hal ve şerait dâhilinde süresi içinde iti
raza uğramıyan veya itiraza uğrayıp da Seçim 
Kurulu tarafından 125 nci maddede yazılı ka
rarla itiraz varit görülmiyen 'hallerde milletve^ 
kili seçimi yenilenir diye maddeye bir hüküm 
lâve etmek yarın tatbikatta 'tutanağına itiraz 
edilmiş bir milletvekilinin tutanağı aleyhinde
ki itirazın reddi ânına kadar Meclise katılamı-
yacağı mânası üzerimde tereddütler doğabilir 
ki bu halele bâzı ahvalde vâki itirazların çok
luğu sebebiyle Büyük Millet Meclisinin dahi 
toplanamaması neticesini intaç edebilir. Bu ba

kımdan tatbikatta büyük mahzurlar tevlidede-
bilecek ve tereddütler yaratabilecek bu şekil
deki teklif reddedilerek Hükümetin 126 ncı 
maddeye ait tadil teklifi bir kelime ilâvesiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

15. Kanunun 155 nci maddesi itirazları tu
tanağa geçirmiyen kurul başkan ve üyelerine 
verilecek cezalarla kurulların işlemlerine ve 
milletvekilliği yeterliğine makbul bir sebep 
«olmaksızın itirazda bulunanlara verilecek ceza
yı ihtiva etmektedir. 

Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın vâki tek
lifi ile kanunda derpiş edilen bir yıla kadar 
hapis ve 500 liraya kadar ağır para cezasını 
az görmekte ve bu cezaların 6 aydan bir yıla 
kadar hapis ve 250 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası şeklinde ağırlaştırılmasını iste
mektedir. 

Mer 'i metinde her ne kadar cezaların asga
ri müddeti gösterilmemiş ise de hâkimin tek
lif sahibinin de teklifinde kabul ettiği matin-
deki âzami had dâhilimde cezayı vermekte tam 
bir takdir hakkına malik olmasına ve kanunun 
diğer cezai hükümleri ile bu maddenin ahenkli 
olarak tanzimi karşısında yalnızca bir madde
cin cezanın artırılmasiyle bu maddeler arasın
daki ahenk ve teselsülün 'haleldar edilebileceği 
endişesiyle Ahmet Gürkan'ın 155 nci maddeye 
ait teklifi reddedilmiştir. 

16. Seçim kütüklerinin yenilenmesine ve 
mücbir sebepler tahtında bâzı seçim bölgelerin
de yeniden seçim kütüklerinin tanzimine imkân 
olmıyan seçim bölgelerinde eski kütüklerin ka
nunun mevcut hükümleri dairesinde tashih olu
narak bunlara müsteniden seçim yapılması hu
susunda Dahiliye Vekâletine takdir hakkı veril
mesine dair bulunan muvakkat birinci madde 
ile, vilâyet umumi meclisi ve belediye meclisi 
ve köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve mahalle ih
tiyar heyeti seçimlerine ait seçmen kütükleri
nin yeniden tanzimine 1954 yılı Haziran ayının 
ilk haftasında başlanacağı ve bu mahalli seçim
lere ait eski seçmen kütüklerinin yeni kütük
lerin kesinleştiği tarihe kadar muteber sayıla
cağı hakkındaki muvakkat ikinci maddeye ait 
Hükümet teklifi «bu kanunun 25 ve müteakip 
maddelere göre yoklama yapılmaksızın mute
berdir». İbaresinin ilâvesiyle kabul edilmiştir. 

17. Hükümet teklifinde ek madde olarak 
milletvekili tutanaklarının Büyük Millet Mecli-
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sinden alınarak Yüksek Seçim Kuruluna veril
mesi karşısında tu hususlarla alâkalı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nci maddelerinin kal
dırılmış olduğu ifade edilmektedir. 

Halbuki Büyük Millet Meclisi iç çalışma ha
yatını tanzim eden iç tüzüğün tadiline ait tek
liflerin Hükümet tarafından ve tek Meclis bün
yesi tarafından getirilmesi lâzımgeleeeği gibi 
iç tüzüğün hangi şekilde ve şerait ile tâdil edi
leceği yine iç tüzüğün 232 nci maddesinde açık-
bir şekilde tasrih edilmiş ve iç tüzüğün tâdili 
muayyen bir usul ve şekle bağlanmış bulunmak
tadır. Şu hale göre Hükümet tarafından gelen 
bir tadil teklifi ile ve muayyen formaliteleri 
yerine getirmeden İçtüzüğün tadili mevzuuba-
his olamıyacağma göre muayyen usul ve for
müllere uyularak tadili muvafık olacağı müta
lâası ile Hükümetin buna mütedair olan ek mad
desi kanun metninden çıkarılmıştır. 

18. Trabzon Mebusu Hamdi Orhon ve iki 
arkadaşının 5545 sayılı Kanuna ek kanun hak
kındaki teklifleri müzakere edildikte bu tekli
fin birinci maddesinde yer alan seçmen kütük
lerinin tasdikli bir örneğinin Seçim Kanunu ile 
kendilerine hak ve yetkiler tanınmış olan böl
gedeki siyasi parti temsilcilerine verilmesi yo
lundaki talep Hükümet teklifi ile ve daha ge
niş mânada 19 ncu maddede yazılan tadilât ile 
«Seçim Kanunu ile kendilerine hak ve yetkiler 
tanınmış» tahdidi hükmü dahi kaldırılmak su
retiyle o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan 
partilere verilebileceği kabul edilmiş olduğun
dan ayrıca bu maddenin ek madde olarak kanu
na eklenmesine lüzum kalmamış olmakla ve 
teklifin ikinci maddesiyle istenilen hususlar da 
seçmen kütük listelerinin kütüklerde vukuu 
melhuz hataları ve yanlışlıkları önlemek bakı
mından siyasi partilere verileceği kabul edil
miş olup ayrıca kesinleşip hâkim tarafından 
tasdik edilerek sandık kurullarına verilen seç
men kütüklerinin siyasi partilere verilmesi hem 
zaman ve maddi imkân bakımından başarılması 
mümkün olamıyan bir külfet ve hem de umumi 
bir kaide sağlıyamıyacağı mülâhazasiyle ve ay
nı teklifin 3 ncü maddesinde ileri sürülen Bü
yük Millet Meclisince seçimin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde ivedili yoklama, yapıl
ması hususu da Hükümetin muvakkat birinci 
maddesiyle seçmen kütüklerinin emniyetini ve 

sihhatini temin etmek bakımından ve daha ileri 
bir görüşle seçmen kütüklerinin yenilenmesi 
hususu temin 'edilmiş olup bu yenilenmenin ka
nunun emrettiği seçmen kartlarının da yeniden 
tanzim ile tevzii mevcut bulunduğuna göre Ham
di Orhon ve arkadaşlarının 5545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununa ek kanun teklifi ay
ni haller esasen daha geniş olarak kabul edil
miş Hükümet tadillerinde yer almış olduğundan 
reddine karar verildi. 

19. Encümen azalarından Cevat Ülkü ve 
Ferit Ecer'in (1954 seçimlerinde seçilecek mil
letvekili sayısının tesbitinde 1950 genel nüfus 
sayımı esastır. Ancak bu esasa göre her s'eçim 
çevresi için tesbit edilecek milletvekili sayısı 
1950 seçiminde bu çevreler için tesbit edilmiş 
bulunan milletvekili sayısından aşağı olamaz. 
Şu kadar ki, vilâyetlere bölünen veya küçültü
len seçim çevreleri bu hükümden faydalana
mazlar yolundaki teklifleri esas itibariyle 5545 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine mütena
zır bir hükmü ihtiva etmesi ve 1950 seçimlerin
deki aynı zaruret ile böyle bir geçici maddenin 
kanunda yer alması karşısında muhik ve yerin
de görülen teklif veçhile bu kanunla izah edilen 

"* şekilde muvakkat 3 ncü maddenin ilâvesi kabul 
edildi. 

Netice : 
Hükümet ve milletvekilleri tarafından 5545 

sayılı Seçim Kanunu üzerinde getirilmiş bulu
nan tadil teklifleri incelenmiş kabul edilen hu
suslarla reddedilen hususlara ait mucip sebep
ler etraflıca izah edildiği veçhile Seçim Kanu
nunun tadili Encümenimizce kabul 'edilmiş 
ve hazırlanan metin raporumuza eklenmiş ve 
takdimen ve 'müstaceliyetle görüşülmesi dahi ka-
rargir olmuş olmakla havalesi gereğince Meclis 
Umumi Heyetine arzı için Yüksek Riyasete su
nulur. 

Reis Mazbata Muharriri 
İzmir Manisa 

H. özyörük Ş. Ergin 
Kâtip 
İzmir Aydın Çanakkale 

P. Arat C. Ülkü N. Kirişcioğlu 
İstanbul Kütahya Manisa 

C. Türkgeldi Y. Aysal Söz hakkım 
mahfuzdur. 
M. Tümay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kamına 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 

(MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 16, 19, 27, 117, 119, 120, 122, 
123, 125, ve 126 nci* maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve 'bu kanuna muvakkat iki 
madde ile ayrıca 'bir madde ilâve edilmiştir. 

(Madde 16. — Mahalde ve 'köy muhtar ve ih
tiyar heyet ve meclisleri vadi ve kaymakamın 
vazifelendireceği kimselerden de faydalanarak 
kendi seçim .bölgelerinde oturan 'bütün seçmen
leri sokak ve kapı numarasına göre ve 11 nci 
maddede belirtilen esaslar dairesinde kayde
derler. Kayıt işinde nüfus kayıtlarından fay
dalanırlar. Listelerin düzenlenmesinde İstatis
tik Genel Müdürlüğünün sayım işlerinde kul
landığı numerotaj cetvelleri esas tutulur. 

Kütüklerin tanzim ve tashihine mütaallik, 
ihtiyar heyet ve meclislerinin yapacağı, .bütün 
işlemlerde ;bölgeıde teşkilâtı bulunan partiler bi
rer temsilci bulundurabilirler. Işfemlerin ya
pılmasından iki gün önce temsilci göndermeleri 
partililere bildirilir. 

(Kütüklerin yeniden tanzimi gerektiğinde ve
ya değiştirilmesi sırasında, ihtiyar heyet ve 
meclisleri inhilâl 'etmiş 'bulunur ve yedek üyele
rin iştirakiyle de teşekkül edemezse veya köy 
ve mahallenin yeni teşkil edilmiş olması hase
biyle henüz ihtiyar heyet ve meclisi seçilmemiş 
bulunursa, yenileri seçilinceye kadar bunlara 
(bu kanunla verilmiş olan vazife ve salâhiyetler 
vali ve kaymakamlar tarafından teşkil edilecek 
«bir heyete gördürülür. 

'Madde 19. — Kütük listeleri okunaklı bir 
şekilde tanzim erildikten sonra tasdikli Ibirer 
sureti io seçim bölgesinde teşkilâtı oulunan siya
si partilere makbuz mukabilinde verilir ve bu
nu mütaadup listeler ait olduğu köylerde, kasa-
lya ve şehirlerde halkın kolaylıkla görüp oku
yabileceği yerlerde bunları tanzim eden ihtiyar 
heyet ve meclisleri tarafından asıdır ve keyfiyet 
mûtad vasıtalarla ilân olunur. 

(Kütük listelerinin hangi tarihte ve nereye 
asıldığı Ve ilânın yapıldığı heyetçe ve meclisçe 
bir tutanakla tesbit olunur. Bunların asılı kal
dığı müddetçe korunmasından muhtarlar ve âle-

MUVAKKA.T ENCÜMENİN DEĞÎŞTİRÎŞt 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad

deler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 16, 19, 27, 117, 119, 120, 
122, 123, 125 ve 126 ncı maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu kanuna üç muvak
kat madde ilâve edilmiştir. 

Madde 16. — Mahalle ve köy muhtar ve 
ihtiyar heyet ve meclisleri vali ve kaymaka
mın vazifelendireceği kimselerden de faydala
narak kendi seçim bölgelerinde oturan bütün 
seçmenleri sokak ve kapu numarasına göre ve 
11 nci maddede belirtilen esaslar dairesinde 
kaydederler. Kayıt işinde nüfus kayıtlarından 
faydalanırlar. Listelerin düzenlenmesinde İsta
tistik Genel Müdürlüğünün sayım işlerinde 
kullandığı numarataj cetvelleri esas tutulur. 

Kütüklerin tanzim ve tashihine mütaallik, 
ihtiyar heyet ve meclislerinin yapacağı, bütün 
işlemlerde o bölgede teşkilâtı bulunan partiler 
birer temsilci bulundurabilirler. İşlemlerin ya-

j> pılmasmdan iki gün önce temsilci göndermele
ri partilere bildirilir. 

Kütüklerin yeniden tanzimi gereektiğinde 
veya yoklama sırasında, ihtiyar heyet "ve mec
lisleri inhilâl etmiş bulunur ve yedek üyelerin 
iştirakiyle de teşekkül edemezse veya köy ve 
mahallenin yeni teşkil edilmiş olması hasebiy
le henüz ihtiyar heyet ve meclisi seçilmemiş bu
lunursa, yenileri seçilinceye kadar bunlara, bu 
kanunla verilmiş olan vazife ve salâhiyetler vali 
ve kaymakamlar tarafından teşkil edilecek bir 
heyete gördürülür. 

Madde 19. — Kütük listeleri okunaklı bir şe
kilde tanzim edildikten sonra, tasdikli birer su
reti o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi 
partilere makbuz mukabilinde verilir ve bunu 
mütaakıp listeler ait olduğu köylerde, kasaba ve 
şehirlerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği 
yerlere, bunları tanzim eden ihtiyar heyet ve 
meclisleri tarafından asılır ve keyfiyet mutad va
sıtalarla ilân olunur. 

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

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasm-
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lûmum ıza'brta âmir ve •ınenıurlıarı sorumludur. 

Madde 27. — Yukardaki madde gereğince 
değiştirilen kütüklerin, yalnız bu değişikliği 
ihtiva eden kısımlarının tasdikli birer sureti o 
seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi parti
lere makbuz mukabilinde verildikten sonra, kü
tük, listelerinin tamamı bu kanunun 19 ncu 
maddesine göre asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 nci 
maddelerine göre itiraz olunabilir ve 22 nci 
maddesine göre mahkemeye başvurulabilir. 

Madde 117. — il seçim kuralları merkez il
çesi de dâhil olmak üzere ilce seçim kanalların
dan gelen tutanakları yukarıki maddede belir
tilen şekilde birleştirmek suretiyle oy kazanan
ların adlarını ve soyadlariyle kazandıkları oy sa
yısını bir tutanakla belli edor. Adaylardan en 
çok oy alanların milletvekili seçildiklerini diğer« 
bir tutanakla tesbit eder. 

En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayı
da oy almış başka bir aday varsa kurul önünde 
aralarında kur 'a çekilir. Kur'ada adı çıkana 
tutanak verilir. Bu tutanağın Yüksek Seçim 
Kurulunca iptali halinde kur 'ada kaybedene tu
tanak verilir. 

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

îl seçim kurulu milletvekilliğine seçilenleri 
gösteren tutanağın, bir suretini seçim çevresinde 
hemen ilân edilmek üzere o yerin en büjoik mül
kiye âmirine tevdi eder ve diğer bir suretini de 
ayrıca üç gün müddetle kurul kapısına asar. 

Yukarıki maddenin son fıkrası gereğince 
ilce seçim kurul başkanlarının haiz olduğu yet
kiyi il seçim kurulları başkanları da haizdir. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tara
fından milletvekili seçildiklerine dair birer tu
tanak verilir. Bunların ayrıca birer sureti 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilmek üzere Başvekâlete gönderilir. 

Muvakkat E. 

dan muhtarlar ve alelûmum zabıta âmir ve me
murları sorumludur. 

Madde 27. — Yukardaki madde gereğince de
ğişiklik yapılan kütüklerin, yalnız bu değişikliği 
ihtiva eden kısımlarının tasdikli birer sureti o se
çim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi partilere 
makbuz mukabilinde verildikten sonra kütük lis
telerinin tamamı, bu kanunun 19 ncu maddesine 
göre asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 nci 
maddelerine göre itiraz olunabilir ve 22 nci mad
desine göre mahkemeye başvurabilir. 

Sonradan teşekkül eden siyasi partilere talep 
vukuunda değişiklik ile birlikte kütüğün tama
mının tasdikli bir sureti verilir. 

Madde 117. — îl seçim kurulları merkez il
çesi de dâhil olmak üzere ilce seçim kurulların
dan gelen tutanakları yukarıki maddede be
lirtilen şekilde birleştirilmek suretiyle oy ka
zananların adlarını ve soyadlariyle kazandıkla
rı oy sayısını bir tutanakla belli eder. Aday
lardan en çok oy alanların milletvekili seçil
diklerini diğer bir tutanakla tesbit eder. 

En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayı
da oy almış başka bir aday varsa kurul önün
de aralarında kur 'a çekilir. Kur 'ada adı çıka
na tutanak verilir. Bu tutanağın Yüksek Seçim 
Kurulunca iptali halinde kur'ada kaybedene tu
tanak verilir. 

Bütün bu işler yapılırken yukarıki madde
de yazılı olduğu şekilde aday ve müşahitler ha
zır buludurulur. Ve aleniyet sağlanır. 

îl seçim kurulu milletvekilliğine seçilenle
ri gösteren tutanağın bir suretini seçim çevre
sinde hemen ilân edilmek üzere o yerin en bü
yük mülkiye âmirine tevdi eder ve diğer bir 
suretini de ayrıca üç gün müddetle kurul ka
pısına asar. 

Yukarıki maddenin son fıkrası gereğince il
ce seçim kurul başkanlarının haiz olduğu yet
kiyi il seçim kurulları başkanları da haizdir. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tara
fından milletvekili seçildiklerine dair birer tu
tanak verilir. Bunların ayrıca birer sureti Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veril
mek üzere Başvekâlete gönderilir. 
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Madde 119. — Hesaba katılan veya katılmı-
yan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım 
cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanak
ları ile diğer seçim evrakı milletvekilliği tuta
nakları kesinleşinceye kadar mahallî askerî mah
kemelerinde ve bulunmadığı .takdirde sulh mah
kemelerinde muhafaza edilir ve bunlar Yüksek 
Seçim Kurulu veya mahkeme kararı olmadıkça 
hiçbir yere gönderilemez veya tevdi olunamaz. 

Bölüm : 4 

Seçimin neticeleri 

Yüksek Seçim Kurulu 

Madde 120. — Yüksek Seçim Kurulu bir baş
kan ve on üyeden meydana gelir. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi, Kurulun 
başkanı ve kendisinin bulunmadığı hallerde 
mevcutsa daire reislerinin, değilse kurul üyele
rinin en kıdemlisi de başkanvekilidir. 

Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası Genel 
Kurulları kendi reis ve azaları arasından sekizer 
olmak üzere gizli oyla mezkûr kurul için on altı 
üye seçerler. Bu on altı üyeden onu asil ve en 
az oy alan üçer üyeden altısı yedektir. 

Madde 122. — Yüksek Seçim Kurulunun; 'bu 
kanunun 123 ncü maddesinin 3, 4 ve 5 Tici bent
lerindeki itirazları tetlkik ederek karara bağlı-
yabilmesi i'çdn <en -az dokuz kişinin iştirakiyle 
toplanması şarttır. 

Kurul kararlarını mutlak ekseriyetle verir. 
Oyların eşitliği halinde haşkanın katıldığı ta
raf tercih olunur. 

Madde 123. — Yüksek Seçim Kurulunun gö
rev ve yetkileri şunlardır: 

1. Oy verme gününden önce il seçim kurul
larının teşekküllerine, işlemlerine ve kararla
rına karşı yapılan itirazları; 

2. 38 nci maddeye göre adaylık için yapı
lan müracaat veya itirazlar hakkında il seçim 
kurullarınca ittdhaz olunan kararlara vâki iti
razları ; 

3. i l seçim kurullarının teşekküllerine, iş-

I Muvakkat E. 

Madde 119. — Hesaba katılan veya katılmı-
yan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sa
yım cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tuta
nakları ile diğer seçim evrakı milletvekilliği tu
tanakları kesileşinoeye kadar mahallî asliye 
mahkemelerinde ve bulunmadığı takdirde sulh 
mahkemelerinde muhafaza edilir ve bunlar Yük
sek Seçim Kurulu veya mahkeme karan olma
dıkça hiç bir yere gönderilmez veya tevdi oluna
maz. 

Bölüm : 4 

Seçimin neticeleri 

Yüksek Seçim Kurulu 

Madde 120. — Yüksek Seçim Kurulu bir baş
kan ve on üyeden meydana gelir. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi, Kurulun 
başkanı ve kendisinin bulunmadığı hallerde 
mevcutsa daire reislerinin, değilse kurul üyele
rinin en kıdemlisi de başkan vekilidir. 

| Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası Genel 
) ' kurulları kendi reis ve azaları arasında sekizer 

olmak üzere gizli oyla mezkûr kurul için on al
tı üye seçerler. Bu <on altı üyeden onu asıl ve en 
en oy alan üçer üyeden altısı yedektir. 

Madde 122. — Yüksek Seçim Kurulunun; 
bu kanunun 123 ncü maddesinin 3, 4 ve 5 nci 
bentlerindeki itirazları tetkik ederek karara 
bağlıya'bilmesi için adedi mürettebi olan 11 ki
şi ile toplanması şarttır. 

Diğer hususlarda kurul, adedi mürettebinin ek
seriyetiyle de toplanabilir. Ve her iki halde de 
mutlak ekseriyetiyle karar verir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulundu
ğu taraf tercih olunur. 

Madde 123. — Yüksek Seçim Kurulunun gö
rev ve yetkileri şunlardır : 

1. Oy verme gününden önce il seçim kurul
larının teşekküllerine, işlemlerine ve kararları
na karşı yapılan itirazları, 

2. 38 nci maddeye göre adaylık için yapı
lan müracaat veya itirazlar hakkında îl Seçim 
kurullarınca ittihaz olunan kararlara vâki iti
razları, 

I 3. î l Seçim kurullrmın teşekküllerine, ig-

( S. Sayısı : 143 ) 



- 2 4 
Hü. 

lemlerine ve kararlarına karşı yapılmış olup 
ıda zamanında kesin karara bağlanmamış olan 
itirazların neticeye müessir olup olmadıklarını; 

4. Milletvekilliğine seçildiğine dair tuta
nak verilen ibir kimsenin, seçilmemesini mucip 
olacak vakıalar hakkındaki itirazları; 

5. Milletvekili seçildiğine dair tutanak ve
rilen Ibir kimsenin seçilme yeterliğini haiz 'ol
madığına dair yapılan itirazları; 

Tetkik ederek karara (bağlamak. 

Madde 124. — 123 ncü maddenin 1, 3 ve 4 
ncü 'bentlerinde yazılı hallerden dolayı teşek
kül, işlem ve olayların vukuundan ve kararla
rın ittihazından itibaren üç gün ve 2 nci 'ben
dinde yazılı halden dolayı 38 nci maddedeki 
müddet içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı 
bir dilekçe ile müracaat olunabilir. 

Şu kadar ki, milletvekili seçilen şahsın, se
çilme yeterliğine taallûk eden ihbar ve itiraz
lar yükarıki fıkradaki müddetler geçtikten 
sonra yapılmış 'olsa dahi Yüksek Seçim Kuru
lunca keyfiyet tetkik ve tahkik olunarak kara
ra 'bağlanır. ^ 

Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve istinat 
'olunan belgeler bağlanmaik lâzımdır. Dilekçe
lerde adın, soyadın ve adresin açıkça bildiril
mesi şarttır. Böyle olmıyan şikâyet ve itiraz
lar tetkik edilmez. 

4 ncü bendinde yazılı hallerim Yüksek Se
çim Kurulunca tetkik edilebilmesi için bu şi
kâyet ve itirazların ilgili üst kurullara dere
ce derece ve müddeti içinde yapılmış olması 
şarttır. 

Dilekçiler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kurulu (Başkanlığına veya il seçim kurulu baş
kanlığına verilir. Yüksek ve il seçim kurulu 
(başkanları kendilerine verilen dilekçelerin sa
hiplerine birer makbuz verirler ve dilekçe al
tına (gün ve saatini yazarlar. 

îl seçim kurulları başkanları kendilerine 
verilen dilekçeyi ve gerekli diğer evrakı ekli-
yerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 

Madde 125. — Yüksek Seçim Kurulu evrak 
üzerinde incelemeler yapar. Ayrıca lüzum ıgör-
düğü bilcümle tahkik muamelelerini de icra 
eder. Icabeden mercilerden her türlü bilgi ve 
belgeleri ister. Bu merciler en kısa bir zaman-

( S. Say 
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lemlerine ve kararlarına karşı yapılmış olup .da 
zamanında kesin karaca bağlanmamış olan iti
razların neticeye müessif clup olmadıklarını, 

4. Milletvekilliğine içi ldiğine dair tutanak 
verilen bir kimsenin .seçilmemesini mucip ola
cak vakıalar hakkındaki itirazları, 

5. Milletvekili seçildiğine dair tutanak ve-
üen bir kimsenin seçilme yeterliğini haiz olma

dığına dair yapılan itirazları, 
Tetkik ederek karara bağlamak. 

Madde 124. — 123 ncü maddenin 1, 3 ve 4 
ncü bentlerinde yazılı hallerden dolayı teşek
kül, işlem, ve olayların vukuundan ve kararla
rın ittihazından itibaren üç gün ve 2 nci ben
dinde yazılı halden dolayı 38 nci maddedeki 
müddet içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı 
bir dilekçe ile müracaat olunabilir. Şu kadar ki, 
milletvekili seçilen şahsın, seçilme yeterliğine 
taallûk eden ihbar ve itirazlar yükarıki fıkra
daki müddetler geçtikten sonra yapılmış olsa 
dahi Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet tetkik 

e tahkik olunarak karara bağlanır. 
Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve istinadolu-

nan belgeler bağlanmak lâzımdır. Dilekçeler
de adın, soyadın ve adresin açıkça bildirilmesi 
şarttır. Böyle olmıyan şikâyet ve itirazlar tet
kik edilmez. 

4 ncü bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim 
Kurulunca tetkik edilebilmesi için hu şikâyet 
ve itirazların ilgili üst kurullara derece ve 
müddeti içinde yapılmış oknası şarttır. 

Dilekçiler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına veya il seçim kurulu baş
kanlığına verilir. Yüksek ve il seçim kurulu 
haşkanları kendilerine verilen dilekçelerin sa
hiplerine birer makbuz verirler ve dilekçe altı
na gün ve saatini yazarlar. 

. İl seçim kurulları başkanları kendilerine 
verilen dilekçeyi ve gerekli diğer evrakı ekli-
yerek Yüksek Seçim Kuruluna 'gönderirler. 

Madde 125. — Yüksek Seçim Kurulu evrak 
üzerinde incelemeler yapar. Ayrıca lüzum 
gördüğü bilcümle tahkik muamelelerini de ic
ra eder. Icabeden mercilerden her türlü bilgi 
ve belgeleri ister. Bu merciler en kısa bir za-
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da' ve en geç bir hafta dçmde istenilen bilgi ve 
belgeyi vermek /me^uriyetiriâedîrİer!r 

Kurul başkanı lüzum ve ihİSyâcâ1 &öre bu 
ilerde çalınmak üzere Temyiz MaMceımeöi ve 
Devlet Şûrası memurlarını vazifelendirebilir. 

Tutanağına itiraz edilen <şahıs, Yüksek Se
cim Kurulunca keyfiyet nihai karara 'bağlan-
mazdan önce kurulda kendfini bizzat müdafaa 
edebileceği gibi tâyin edeceği bir vekil mari
fetiyle de ettirebilir. 

Kurul yapılan itiraz ve ihbarları, kendisine 
intikalden itibaren en geç üç ay içerisinde ka
rara bağlar. 

Madde 126. — Yüksek Seçim Kurulunca bir 
milletvekili tutanağının iptaline karar verilin
ce o milletvekilliği için yeniden seçim yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 25 nci maddesi
ne göre gözden geçirilerek tashihi icabeden 
milletvekilleri seçimine ait seçmen kütükleri; 
bu kanunun meriyete girdiği tarihte hüküm
süz addedilerek, bunların yerine mezkûr kanu
nun kütüklere mütaallik hükümleri dairesinde 
yeniden seçmen kütüklerinin tanzimine başla
nır ve en geç otuz gün içinde ikmal olunarak 
askıya çıkarılır. 

. Şayet mücbir sebepler tahtında bâzı seçim 
bölgelerinde kütüklerin, seçimlerden önce ye
niden tanzimi mümkün görülmediği takdirde 
keyfiyet sebepleriyle birlikte ilgili valilikçe 
İçişleri Vekâletine arz olunup mezkûr vekâletin 
tasvibiyle eski kütükler, bu kanunun seçmen kü
tüklerinin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi 
hakkındaki hükümleri dairesinde hemen tashih 
olunarak bunlara müsteniden seçim yapılır ve 
bilâhara kütüklerin yeniden tanzimi işine de
vam olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Vilâyet umu
mi meclisi, belediye meclisi, köy muhtar ve 
ihtiyar heyeti ve mahalle ihtiyar heyeti se
çimlerine ait seçmen kütüklerinin yeniden tan
zimine 1954 yılı Haziran ayının ilk haftasında 
başlanır. Bu seçimlere mütaallik eski seçmen 

(S. Sa; 
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manda ve en geç "bir ""Ü'âifltJÖL" Sg&ıöi&̂ îiasbeiltHîKÖ-'lSfil-
gd ve belgeyi 'vermek mec^^r^e^m^eıdİrler. 
Kurul başkanı lüzum ve ihltiyaca göre bu iş
lerde çalılşm'ak üzere Temyiz Mahkemesi ve 
Devlet Şûrası memurlarını vazifelendirabiliİT. 

îtiraznamenin bar surelti tutanağın itiraz 
•dilen kimseye tdbliğ olunur, yüksek Seçim 
'Kurulunca keyfiyet nihai karara bağla/nmazdan 
önce bu kimse kurulda kendini bizaait müda
faa edebileceği gibi tâyin edeeeğd vekil marife
tliyle de ettirebilir. 

Kurul yapılan itiraz ve ihlbarları, kendisi
ne intikalden itibaren en geç üç ay dçerisinde 
karara "bağlar. 

Kurulun kararları ka/tî ve nihaidir'. 

Madde 126. — Yüksek Seçim KunÖuncâ bir 
milletvekili tutanağının iptaline ka*ar verîükm 
o milletvekilliği için bu kanunun 6 ncı madde
sine göre yeniden seçim yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 5545 sayılı. Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun J $ n ç i maddesine 

I göre gözden geçirilerek tashihi icabeden millet-
f vekilleri seçimine ait seçmen kiUükleri; bu ka

nunun meriyete girdiği tarihte hükümsüz adde
dilerek, bunların, yerine mezkt^rj^anunun kü
tüklere mütaallik hükümleri dairesinde yenjjden 

I seçmen kütüklerinin tanzimine ba^âııır Yye en 
geç otuz gün içinde ikmal olunarak askıya çı
karılır. kı , 

Şayet mücbir sebepler tahtında bâzı şeçinı 
bölgelerinde kütüklerin, "seçimlerden önce ye
niden tanzimi mümkün göriilmediği takdirce, 
keyfiyet sebepleriyle birlikte i lg$ valilikçe İç
işleri Vekâletine arz olunup mezkûr Vekâletin 
tasvibiyle eski kütükler, bu kşnunun geçmen 
kütüklerinin gözden geçirilmesi y^v değiştiril
mesi hakkındaki hükümleri dairesinde hemen 
tashih olunarak bunlara müsteniden seçim ya
pılır ve bilâhara kütüklerin yemden tanzimi işi
ne devam olunur. 

MUVAKKAT MADE 2. — Vilâyet umumi 
Meclisi, belediye meclisi, köy muhtar ve ihtiyar 
heyeti ve mahalle ihtiyar heyeti seçimlerine ait 
seçmen kütüklerinin yeniden tanzimine 1954 
yılı Haziran ayının ilk haftasında başlanır. Bu 

I seçimlere mütaallik eski seçmen kütükleri bu 
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kütükleri yeni kütüklerin kesinleştiği tarihe 
kadar muteberdir. 

EK MADDE — T. B. M. M. İçtüzüğünün 
seçim tutanaklarına taallûk eden 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 ve 21 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDİfl 
mer'iyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes -. 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 
Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticâret Vekili 
F, ÇeUlcbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Pdlatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

3a. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündag 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
E. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 

Muvatokat E. 

kanunun 25 ve mütaakıp maddelerine göre yok
lama yapılmaksızın yeni küütklerin kesinleştiği 
tarihe kadar muteberdir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1954 genel se
çiminde seçilecek milletvekili sayısının tesbitin-
de 1950 genel nüfus sayımı esastır. Ancak, bu 
esasa göre her seçim çevresi için tesbit edilecek 

milletvekili sayısı 1950 seçiminde bu çevreler için 
tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayısından 
aşağı olamaz. 

Şu kadar ki, vilâyetlere bölünen veya küçül
tülen seçim çevreleri bu hükümden faydalana
mazlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 
mer'iyete girer. 

MADE 3. — Bu teasBHira 
killeri Heyeti memurdur. 

neşri tarihinde 

Jcra Ve-
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