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1. _ GEÇEN TUİİANAK ÖZETİ 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine dair kanun taasrısram 6 ncı maddesi 
üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Alman karar gereğince 22 Mart 1961 Çar
şamba günü saat 10 da toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Orbay Kâzım Kitapçı Şahap 

Kâtip 
Alev Coşkun 

Sorular 
Sözlü soru 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi İnan İsmail'
in, İşçilere bayramdan önce ilâve tediye yapılıp 
yapılmıyacağı hakkındaki sözlü soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/31) 

Yazılı sorular 
1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Akyavaş Ha

lil'in, Germencik Merke'z İlkokulu Öğretmeni 
Fcyzullah Ertuğrul hakkında tahkikat yapma
ya mesnet teşkil edecek bir suç bulunup bulun
madığına dair Nazili soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/13) * 

2. —-' Temsilciler Meclisi Üyesi Akyüz Ab-
dülkerim*m, işçi sendikaları ile birlik ve fede
rasyonlarının sayısına ve iş yerlerinde çalışan 
işçilerin miktarına dair yazılı soru önergesi Ça
lışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/14) 



BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Senil İbrahim 

KÂTİPLER : Kksi Oktay, Coşkun Alev 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Kararınız gereğince yoklama 
yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —« OoğtmluğTimuz var, Oturumu 

açıyorum. 
• Gündemdeki maddelerin müzakeresine geçi

yoruz. 

3. — BAŞKANLIĞIN GSNBL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Tasan geri verilmiştir. 

3. — Bahri Çolakoğlu'nun izinli sayılmasına 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun avdetine ka
dar kendisine, Ulaştırma Bakam Orhan Mersin-
li'nin vekillik edeceğine dair DevUt Başkanlığı 
tezkeresi (3/50) 

dair Temsilciler Meclisi Başka?ılığı 
(3/51), 

tezkeresi 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına, gidecek olan Sanayi 

Bakanı Şahap Kocatopçu'nun avdetine kadar 
kendisine* Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli'-
nin vekillik etmesi uygun görülmüştür. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

2. — 1631 sayılı Askerî muhakeme usulü Ka
nununun 17 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının geriverümesi hakkında Başba
kanlık tezkeresi^ (3/47) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
15 . 2 .1961 tarihli ve 521 sayılı yazımızla 

sunulmuş bulunan «1631 sayılı Askeri muha
keme usulü Kanununun 17 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı» nın iadesini 
rica ederim, 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Oçıfıal Gürsel 

Genel KuVula 
Çolakoğlu Bahri'nin hastalığına, binaen, 7 

Mart 1961 tarihinden itibaren yirmi gün izinli 
sayılması Başkanlık Divanının 22 Mart 196! 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasvibinize arz olunur. 

Temsilciler Meclisi Başkanı 
K. Orbay 

BAŞKAN — Çolakoğlu Bahri'ye hastalığı 
na binaen yirmi gün izin verilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Seçim Kanunu ile Anayasa tasa
rılarının kanunî müddet içinde görüşülmesi 
için şimdilik haftada beş gün sabahlan 10 darı 
13 e ve öğleden sonra 15 ten 20 ye kadar top
lantı yapılması hususunun uygun olacağı Baş
kanlık Divanınca düşünülmektedir. İlerde lü
zum hâsıl olursa daha fazla da çalışmak husu
su ayrıca düşünülür. Keyfiyeti Yüksek Mecli
sin ıttılaına arz ediyorum. 

— 3 — 
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4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında kanun tasarısı ve Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu (5/6) 

BAŞKAN — Etfendim, gündemin birinci mad
desi seçimlerin temel (bükümleri ve seçmen kü^ 
tükleri hakkındaki kanun tasarısı ve Seçim Ka
nunu Komisyonu raporudur. Yüksek Meclisin 
malûmu olduğu üzere son oturumda tasarının 2 
ve 6 ncı maddelerinin komisyona iade edilmesi 
kabul edilmişti. Şimdi 6 ncı madde komisyondan 
gelmiştir. Gelen yeni metni yüksek bilgilerinize 
arz ediyorum : 

Seçmen 
Madde 6 . — 18 yaşma bittiren her Türk seç

mendir. 
Sözcü Sözcü 

Sahir Kurutluoğlu ismet Giritli 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz ikiyen var 
mı?... Yok. Bu maddenin açık oya konulması 
hakkında 18 imzalı (bir takrir var okuyorum. 

Yüksek • Başkanlığa 
6 ncı maddenin açık oya konmasını arz ve tek : 

lif ederiz. 
Sırrı 'Atalay V. Dicleli 

Vedat Arıkan 

Celâl Sungur 

Orhan Köprülü 

tmza 
(Okunamadı) 

tmza 
(Okunamadı) 

tmza 
(Okunamadı) 

tmza 
(Okunamadı) 

tmza 
(Okunamadı) 

Sait Erdinç. 

tmza (okunamadı) 

tmza ^okunamadı) 

tmza 
(Okunamadı) 

İmza 
(Okunamadı) 

Ferrulı Güven 

tmza 
(Okunamadı) 

tmza 
(Okunamadı) 

BAŞKAN — Efendim bu maddeyi açık oya 
sunuyorum. Rey vermek için kura çekiyorum. 

(Batırbaygii Remzime) B harfinden oy verilme
ye başlanacaktır. 

Efendim, tasarının diğer maddelerinin müza
keresine devam ediyoruz. 

Efendim, Komisyon 7 nci maddeyi değiştir
miştir. Şimdi bu muaddel maddeyi Yüksek Mec
lisinize arz ediyorum. 

Oy kullanamıyacafc kimseler 
MADDE 7. — Aşağıda yazılı kimseler oy kul

lanamazlar : • • •, 
•1. Silâh altında bulunan erler, onbaşılar ve 

kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izin
li bulunanlar da (bu hükme tâbidir). .'• 

2. Askerî öğrenciler. 
BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında oylarını 

kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar... Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

T nci madde hakkında söz Alp Kuran'ındır. 
Buyurunuz. 

ALP KURAN — Efendim, encümenin mad
deyi değiştirmiş olmasından sonra artık konuş
maktan vazgeçiyorum. 

Filhakika, askerî öğrenciler kaydının, 8 nci 
maddede, akıl hastaları, birtakım mücrimler ya
ni seçmen yeterliğini haiz olmıyanlar arasında 
zikredilmesi doğru- değildi Nitekim, 18 yaşını 
bitiren askerî öğrenciler, tıpkı 7 nci maddede zik
redilen şahıslar gibi, aslında seçmen yeterliğini 
haizdirler, ancak oy kullanamıyaeafclardır. 8 nci 
maddenin 4 ncü bendinin yedinci maddeye alm-
masiyle mesele halledilmiştir. 

BAŞKAN — Alişi*roğlu Osnıan. (Yok sesleri) 
Gökçen Rauf. 

GÖKÇEN RAUF — Muhterem temsilciler, 
seçimlerin temel hakları ve 'seçmen kütükleri hak
kındaki kanun tasarısının yedinci maddesinin ko
misyona iadesi zaruretini belirtmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Bu zaruretin sebep
lerini huzurunuzda şöylece özetlemek mümkün
dür. Birincisi gerekçe, ikincisi kanundaki tena
kuzlar ve müpihemiyetler; üçüncüsü de Ordunun 
arzusudur. Gerekçeyi tetkik edecek olursak şöyle 
devam etmekte olduğunu görürüz: 

Meanleketimizde seçimlere başlandığı tarihten 
beri subaylara oy hakkı tanınmamakta ısrar edil
mişti. Milletin aydın sınıfını teşkil eden ve siyasî 
kanaatlere sahi!bolmaları tabiî ve zaruri bulunan 
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subayların rey kullanmamasını haklı gösterecek 
ve izah edecek ciddî hiçbir sefbep mevcut değildir. 
Ben şahsan burada evvelki meclislere bir tariz 
görmekteyim. Zira, komisyon bu 'durumu bir 
az daha tetkik etmek fırsatını bulmuş olsaydı 
subay ve astsubaylara vaktiyle oy hakkı tahm-
mamasmın sebebini sadece bu vatanperver kişi
lerin kendi feragat ve fedakârlıklarında bulacak
lardı. Zira 1924 tarihinde, İstiklâl Harbini ka
zanmış kahraman ordumuzun başında bulunan 

• büyük'kumandanlarımız bu şekli uygun bulmuş
lardı. O zamanki Meclisin durumu hepimiz
ce malûm. Ordunun bu muzafferiyetine hürme-
ten Meclisin kendiliğinden bu hakkı alması bir 
parça tuhaf olurdu. Hiç şüphe etmemek lâzım
dır ki, eski büyüklerimiz bu noktayı çok daha iyi 
takdir etmişlerdi. O zamanın büyük kumandan
ları orduyu politika dışında tutmak için bizzat 
bu haklarından feragat etmişler ve o tarihteki 
Seçim Kanununda astsubay ve subaylardan bu 
hakkı kaldırmışlardır. Bunun dışında başkaca 
hiçbir ciddî sebep mevcut değildir. Fakat şu sı
rada bâzı şartlarla seçim haklarının kendilerine 
tanınmasının yerinde olacağı tabiidir. Prensib-
ölarak ordunun politika dışında tutulması sebe
bi gerek kanunun maddesi, gerekse gerekçesi 
tetkik buyurulduğu takdirde görülecektir. Ay
nı endişeyi bizim komisyonumuz da duymuştur. 
Meselâ biraz aşağıya bakarsak görürüz M, jan
darma subay ve astsubaylarından bu hak alın
mıştır, erlerden dev bu hak kaldırılmıştır. Ay
rıca maddenin üçüncü fıkrasında uhdesinde po
lis görev ve. yetkisi bulunan subay ve astsubay
lardan da bu hak alınmıştır. Askerî öğrencile
rin seçmen yaşı 18 e indirildiği halde bu hak
kın verilmemesi de endişeye sebep olmaktadır. 
Askerî.öğrencilerden bu hakkı kaldırırken okul
lar içinde disiplinin sarsılmaması hususu da göz 
önünde tutulmuş bulunmaktadır. Jandarma su
bay ve astsubayları ile polis görevlilerine bu hak
lan tanınmaması, bilhassa bunların Devletin 
en kuvvetli icra organı olan kıtaların ve birlik
lerin başında bulunmasındiandır. 

Şimdi acaba subay ve astsubayların oy kul
lanmaları halinde ordunun politikaya karışa
cağı şeklinde bir sual insanın aklına gelebilir mi? 
Ben bu suali cevaplandırmadan evvel kendim 
bir kaç sual sormak istiyorum. Evvelâ ordu
ya rey hakkı tanınırsa ordu politikaya hedef öla-
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rak gösterilebilir mi? Ben buna (evet) diye 
cevap vereceğim. Zira mademki bir seçim böl
gesinde subay ve astsubaylar rey verecekler, 
orada bulunan adaylar bu bölgedeki seçmenin 
oyunu almak için, hiç şüphe yok ki, onlara 
başvuracak, kendisine ve partisine oy alabilmek 
için ordu içinde bu gibi kimselerden faydalar 
sağlamak gayretinde bulunacaktır. Bu suretle 
ordu içine politika girecek ve çeşitli partilere 
mensup bilhassa ordudan ayrılmış ordunun eski 
mensupları orduda kendini tanıyanlar, üzerinde 
eski sevgi ve saygılarını bu yolda kullanacak ve 
ordu mensuplarına başvurmaktan ve onlar üze
rinde çeşitli politik propoganda yapmaktan fe
ragat edemiyecektir. Bu yolla da orduya çeşit
li politik fikirler sokulmuş olacaktır. Gayet ta
biidir ki, bu gibi şahıslar ordunun içinde ken
disini tanıyan birkaç kişiye rica edecek, onlar 
üzerinde tesir icra edecek ve diyecek ki, «Lütfen 
benim tanımadığım arkadaşlara da söyleyin, oy
larını bize versin.» Bu şekilde ben şahsan or
dunun politikaya hedef yapılacağı kanaatindeyim. 
Acaba ordu politikanın dışında kalabilecek mi
dir? Bu şekilde propagandaya hedef olacak olan 
ordu politikanın Tdışmda kalabilecek midir? 

Bu soruya cevap verirken düne bakmak lü
zumunu hissediyorum. Düne baktığım zaman 
ben de şahsan korkuyorum. Dünkü politikacılar, 
ordu kumandanlarını oy hakları bulunmamasına 
rağmen kendi-taraftarı yapmak • suretiyle birçok 
faaliyetlerde bulunmuşlar, birçoklarını kandır
mışlar ve ordıi içinde oy hakkı olmamasına rağ-
,men, orduya propogandayı sokmaya çalışmışlar 
ve sokmuşlardır. Acaba ordu içinde politika 
girdiği takdirde ordunun gerek millet efkârı yö
nünden gerekse Hükümet yönünden alacağı veç
he ne olacaktır? Bu-durum acaba nasıl kıymet-
lendirilecektir? Ben bu suali şu şekilde cevaplan
dırmak istiyorum. Ben bir general arkadaşımla 
konuşurken bu suali kendisine tevcih ettim: 
«Efendim acaba subay ile astsubaylara rey hak
kının tanınmasına taraftar mısınız? »Dedim ba
na bir hikâye anlatarak cevap verdi ve dedi ki: 
«1957 seçimlerinden evvel bir gün tramvayın ön 
sahanlığında bulunuyordum. Henüz o zaman al
baydım. Bir kaç kişi münakaşa ediyorlardı. Ben 
de kulak misafiri oldum. Münakaşa edenlerden 
bir kısmı demokrat Partinin iktidardan inmesi 
gerektiğini, artık onların hükümeti devretmeleri 
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için zaruret bulunduğunu söylüyordu. Diğerle-
ri de bunun aksini savunuyordu, Münakaşa kı
zıştı. Bir ara bana dönerek benim de fikrimi öğ
renmek istediler. Ben kendilerine şu şekilde ce
vap verdim: «Rey verirsiniz seçersiniz. Eğer bir 
hatası ve kusurunu görüyorsanız reyinizi vermez
siniz. Rey benim değil, sizindir.» Dedim. Bu 
cevabımdan memnun olduklarını yüzlerinin ifade
sinden okudum. Bu suretle çeşitli parti mensubu 
şahıslar arasında asker olarak kendimi bir hakem 
fonksiyonunda gördüm ve bundan da şeref duy
dum. Hiç şüphe etmiyorum ki bugün de asker 
olarak bu fonksiyonda kalmayı isterim. Bir mem
lekette bu en kuvvetli zümrenin, bilhassa bu konu
da, hakem rolünde olmasından dolayı memleket 
namına bir emniyet duyulacağı kanaatindeyim. 
Ve bu benim için büyük huzur ve şeref vesilesi 
oldu. Ne olursunuz, bunu benden almayın, ben 
bu durumdan çok memnunum. 

Efendim, kanunda şu tenakuzlar da göze çarp
maktadır. Meselâ seçmen yaşı 18 olduğu ve bu 
seçmenlerden 18, 19 ve 20 yaşma gelmiş olanlar 
askere alındıkları zaman bunlar oy hakkından 
mahrum edileceklerdir. Oy vermeye alışmış olan 
bu kimseler asker olunca bundan mahrum ola
caklardır. 

İkincisi «subay ve astsubaya oy hakkı verdik» 
deniliyor, fakat jandarma subay ve astsubayları 
bundan mahrum edilmiştir. Ayrıca polis görev 
ve yetkisi taşıyan subay ve astsubaylar da bun
dan mahrum ediliyor. Askerî öğrenciler de seç
men olmiyanlar arasına katılmış bulunuyor. 
Bunlar da oy verme hakkından mahrum edilmiş 
bulunuyorlar, öyleyse orduda subay ve astsu
baylara oy hakkı tanınıyor diyemiyeeeğim. Zi
ra polis görevi almış jandarmanın ve bunun 
dışında kalmış olan subay ve astsubayların 
adedlerini bugünden kestirmek mümkün değil
dir. 1957 seçimlerinden 20 gün evvel vey#;di
ğer seçimlerde 15 gün evvel alarm vazifesi al
ınış kumandanların ve alarm vazifesi almış bir
liklerin polis görev ve yetkisi bulunan subay ve 
astsubayların durumlarına ait bir hüküm mev
cut bulunmadığından, bu madde ile esas gaye 
»rasmda bir tenakuz meveudolduğu kendisini 
göstermektedir. Eğer subay ve astsubaylara oy 
hakkı tanırsak o zaman şöyle bir madde ilâve 
etmek lâzımgelir. Jandarma subaylarının tümü
nün çıkarmak, izinli veya her hangji bir sebep
le oy sandıklarının başında vazife almamış olan-
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lan mahrum etmiyen bir hüküm buraya konmuş 
olabilir. Böyle bir hüküm olmadığına, toptan 
bunların oy kullanma haklarını ellerinden aldı
ğımıza göre kanunun umumî ahenginde izahı 
güç bir tenakuz vücut bulmaktadır. Mademki, 
subay ve astsubaya oy hakkı tanıyoruz, o hal
de askerî öğenci ve jandarma subay ve astsu
baylarına da oy verme müddeti bittikten, me
selâ yarım saat sonra oylarını en yakın sandık
larda kullanmalarına imkân veren bir hükmü 
buraya koyabiliriz. O halde komisyonunun, 7 nci 
maddesinin gerekçesinde hiçbir ciddî sebep 
meveudolmadaa reddettiği jandarma subay ve 
astsubaylarının oy hakkı kullanmaları sebebi 
böylece kendiliğinden çürümüş olur. 

Huzurunuzu daha fazla işgal etmemek için 
şunu da şöylece özetlemek istiyorum: Burada 
Yüksek Meclisiniz subay ve astsubaylara oy kul
lanma hakkının iade edilmesi için yedinci mad
deyi getirmiş ve bu madde ile bunu ifade etmiş 
bulunuyor. Acaba bu hususu komisyon orduya 
danıştı mı? Böyle bir hakkı istiyor mu diye or-
duya sordu mu? Bu hususu merak ediyorum. 
(«Kime soracak?» sesleri) Her halde bu husus
ta sorulacak merci Genel Kurmay Başkanlığı ol
sa gerektir. Oraya sorar, Genel Kurmay Baş
kanlığı da ordu içinde bir anket açabilir Demek 
ki oy kullanma mevzuu ele alınınca siyasete 
girmeleri ihtimali sizler tarafından da ifade 
edilmiş bulunuyor. Siyasete hiç girmeseler bile 
bu suretle siyasetin içine doğru itilmiş bulunu
yorlar. 

Bugün ordu siyasetin tam mânasiyle içerisin
dedir. Seçimler yapıldıktan sonra ordunun ku
mandanları ve büyükleri, ilk vazife olarak, or
duyu siyasetin içerisinden çıkarmak için çalışa
caklardır. Eğer subay ve astsubaylara tanınan 
oy hakkı bu gayrete yardım edecekse bu mü
kemmel bir şekilde olmalıdır. Şayet bu gayret 
aksi yönden mütalâa edilecekse bu durumun ne
ticesini yüksek takdirlerinize arz edeceğim. 

Konuşmamı şu şekilde özetlemek istiyorum: 
Birincisi 7 maddeye ait gerekçede ifade edilmiş 
olduğu şekilde, bundan evvelki Meclislere yapı
lan tariz bakımından,, ikincisi kanundaki tena
kuz ve müphemiyetler bakımından, üçüncüsü 
de ordunun hakikî arzusunun alınmamış olması 
bakımından bu maddenin komisyona iadesinin 
zarurî olduğuna kaaniim. Yüksek takdirlerinize 
arz ederim. 
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BAŞKAN — Söz komisyonundur. 
KURUTLUOĞLU SAHİR — Muhterem ar

kadaşlar, 7 nci maddenin bir başka şekilde mü
zakere mevzuu yapılması hususundaki komis
yon teklif ini, arkadaşlarımızın üzerinde durduk
ları husustan başka bir şekil arz etmek üzere, 
Başkanlığa sunmuş bulunuyoruz. Bu' takrirde ye
dinci madde eskisinden bambaşka bir şekilde ele 
alınmıştır. Burada başkomiser, komiser muavin
leri, polisler ve polis görevlisi bulunan subay ve 
astsubaylar, Anayasanın G6 ncı maddesi ile te
vazün teşkil etsin diye, çıkarılmış 'bulunmaktadır. 

HAZER MEHMET — îkinci ve üçüncü fık
ra yoktur, öyle değil mi, efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 
SAHÎR (Devamla) — Yoktur efendim, tamamen 
kaldırmış bulunuyoruz. 

Arkadaşıma kıisaea arz etmek isterim ki, rey 
hakkı tanınan ordu mensupları bu memleketin en 
münevver çocuklarıdır, memleket meseleleri hak
kında" ve memleket davalarında fikir sahibi olan* 
güzide insanlardır. Onları, politik endişelerle, rey 
hakkından mahrum etmek lâzımdır gibi bir dü
şünce akla ıgelebilirse de, her şeyden evvel mem
leketin gidişatı üzerinde eıi iyi bir şekilde fikir 
yürütebilecek, tefekkür sahibi bu insanların bu 
madde ile biz rey hakkını kabul etmiş bulunuyo
ruz. Bundan evvel bu münevver kütle men sup! an 
fikirlerim izihar edememekteydiler. 

Askerî eratın rey hakkından mahrum cdü-
meşd meselesine gelince : Birtakım haklar vardır 
ki, bâzı mükellefiyetlerle beraber istimal edilir. 
Buraca da eratın reye iştirak ettirilmemesi rey 
eşitliğini bozmama mucip sebebiyle olmuştur. 
Eratın bâzı tesirler altında kalarak reylerim kul
lanması mülâhazası düşünülerek bu şekilde hare
ket edilmiştir. 

Şimdi 7 nci madde jandarma subay ve astsu
baylarına da rey hakkı tanınmış bulunuyor. Bi
naenaleyh muhterem arkadaşımızın tenakuzdan 
bathsetmesine artık imkân yoktur. Madde Anaya
sanın 66 ncı maddesiyle tenazur haline gelmiş bir 
madde halinde bulunmaktadır. Hürmetlerimle., 

KABADAYI İHSAN — Muhterem arkadaş
lar, hepinizi hürmetle ve muihaîbbetie selâmlarım. 
Tasan subaylara rey verine hakkını kabul ettiği 
için tasarıyı hazırîıyan komisyon arkadaşlarıma 
teşekkür ederken burada kendi tezini müdafaa 
edön çok sevdiğim değerli arkadaşım Rauf Gökçen 
üe birlikte olmadığımı peşinen söylemek isterim. 

.196İ Ö : İ 
Şöyle ki : Ben de ordu içinden gelen bir İnsa

nım. Çok partili hayata girdiğimiz günden bu 
güne kadar ordu mensuplan ve bilhassa subay
lar her seçim yapıldığı zaman gözleri yaşlı, gö 
nülleri yaslı olarak bu hali seyredegelmiş, kendi
lerini bu mevzuda daima mustarip ve dertli his
setmişlerdir. Demokratik memleketlerde her me
denî insan ve her vatandaş reyini kullanırken su
bayın reyini kullanmamasının demokratik ölçüle
rin hiçbiri ile bağdaşamıyacağı apaçık bir reali
tedir. Çünkü rey hakkı, medenî hakların başında 
gelen bir haktır. Bu cümleden olarak ingiltere, 
Fransa, Felemenk, Belçika, Yunanistan ve Ame
rika ordu mensuplan rey sırasında memleketinde 
değil de, uzak garnizonlarda olsalar daıhi reyle
rini yine kullanırlar ve böylece tesbit edilen neti
celer mahallerine' bildirilir. 

Neden subay reyini kullanamasın? Subayın da 
idareye karşı, Hükümete karşı ve partilere karşı 
bir kanaati, bir notu vardır. Bu notu vereceği 
reyle ispat edecektir. Subay reyini kullanmakla 
da kendi iç alemindeki boşluğu dolduracak, bu 
yoldaki fikirlerini i/har etmekle de huzur ve inşi
raha varacaktır. 

Subay yüksek tahsil yapmış bir kimsedir, o ta
rih boyunca kaderine, nefsine (hâkim ve vicdanı
nın esiri olagelmiştir. Bundan sonra da öyle ka
lacaktır. Subaya rey hakkı tanınmakla .belki onun 
gönlünde taraf olacaktır ama hizmetinde asla ta
rat olmıyacaktır. Talimatnamesi, hizmeti, him
meti politika kokmıyacaktır. 

Sizler demokratik rejimi kurmak üzere bu
rada toplanmış bulunuyorsunuz. Tamamen "emi
nim ki, bu münevver zümreden bu hakkı esir-
gemiyeceksiniz ve komisyonun teklifini aynen 
kabul edeceksiniz. Eğer bunun aksini kabul 
edecek olursanız o zaman demokrasi dediğimiz 
şey İMasrettm Hocanın kanadını ve gagasını kes
tiği leyleğe benziyecek. Bu yola gideceğinize 
ben asla inanmıyorum, hattâ bu mevzuda gön
lüm muhalefetsiz bu konuda rey vermenizdir. 
Eğer bu hakkı tanımazsanız yann, en kısa za
manda bunu tadil eden hükümler huzurunuza 
gelecek ve bu hakkı yine vermeyi kabul edecek
siniz. İnancım tamamen bu yoldadır. 

Ordu mensuplan milletin gönlünü, ruhunu 
aydınlatan ve memlekette insan haldarı tehlike-
yo girdiği zaman hayatını tehlikeye sokarak 
milleti o karanlıktan kurtaran insandır. Niçin 

. S m,. V ' TU-m" 
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rey kullanmasın? Tarihimiz boyunca milletimi
ze önder olan bu zümreyi bu haktan mahurm 
etmek büyük bir haksızlık olur. Onun için ri
ca ediyorum; bu maddeyi Muhterem Heyetiniz 
olduğu gibi kabul etsin, subaylar ve astsubay
lar da reylerini kullansınlar. 

Bu arada Volter'in bir sözünü hatırlataca
ğım; Volter burada der ki; «insanları istediğiniz 
kadar cebir ve şiddet altında bulundurunuz,; 
istediğiniz kadar susturunuz, asla onların ruh
larına tesir edemezsiniz. Subay da gönlünden 
buna evet demiyecektir. Üstelik bu maddenin 
değiştirilmesi halinde biraz daha geriye gidilmiş ; 
olacaktır. 

Hepinizce malûm olduğu üzere, Orta Çağda 
insanlar bulundukları cemiyetin ananelerine 
ve dinine inanmış ve onu kabul etmişlerdir. Bu 
inanışların aksine. hareket edenler daima fe
lâketle karşılaşmışlardır. Hangi birlik ve han
gi toplum içerisinde olursa olsun, meselâ bir 
sultanın idaresinde bulunan bir topluluk, o 
sultanın emirleriyle hareket etmek mecburiye
tindedir. Aksi takdirde, onun emirlerine, ve ha
reketlerine uymıyan insanlar zindanlarda çürü
meye mahkûmdur. Bu yüzden bir Lâtin şairi 
şöyle demiştir : 

«Karışma Devletin işine, sabah git işine, ak
şam dön eşine» Şayet sizler de subayları rey 
hakkından mahrum ederseniz, onlar için de : 
«Sabah git işine* akşam dön eşine» demek lâ-
zımgelecek. 

Tekrar arz ediyorum, onları rey hakkından 
mahram ederseniz, demokratik nizamı bütün 
hususiyetleriyle kabul ettiğinjzi asla iddia ede
mezsiniz. Ordu mensuplarını rey hakkından mah
rum etmek bugün içinle bulunduğumuz me
denî dünyanın modern anlayışiyle de asla bağ
daşamaz ve bu davranışınız asla bu yoldaki 
müspet hareketinizin örneği telâkki edilemez. Bu 
yola gideceğinize asla inanmıyorum. Memleke
tin en münevver zümresine böyle bir hakkı 
tanımakla şeref duyacak bir Meclis durumunda
yız. Bu hakkın tam nm asiyle, tekrar edivorum, 
ordu mensupları politikaya karışmıyacaklardır. 
Bu insanlar bilhassa hürriyetin ve teminatın 
müdafii olarak ancak milletin hakkını koru
maktan başka bir şev yanmıyaeaklardır. Çünkü j 
milletin reyi ile gelip, sana hürriyet vereceğim j 
"diyerek milleti, kandıran' ve diktatörva kur- j 
mak istiyen insanları ordu bu milletin başın

dan kovmasını bilmiştir. Tarih öyle garip bir 
tecellidir ki, sana hürriyet vereceğim diyenler 
aksini yapmışlar, hürriyet hürriyet diye ba
ğıranlar 6 makama geldikleri vakit asla o is
tenilen hürriyeti vermemişlerdir. Hulâsa arka
daşlarım, ' bu maddenin Heyeti Umumiyece ka
bul edileceğine inanmış bulunuyorum. Şayet 
kabul edilmezse. Mirabeau'nun bir ifadesini bu
rada tekrar ederek sözlerime son veriyorum : 
«Bu işten de nasibinizi almış olacaksınız.» 

BAŞKAN — ismail Selçuk Çakıroğlu. 
ÇAKIROĞLU İSMAİL SELÇUK — Muh

terem arkadaşlar, sayın arkadaşım konuştuk
tan sonra ben de birkaç cümle söyilyerek sözle
rimi keseceğim. 

Sayın arkadaşlar, ordu mensuplarına, bilhas
sa subay ve astsubaylara rey hakkı tanınması 
demek, onların politakaya atılması demek de
ğildir. Hepiniz pek güzel takdir edersink 
ki, âmme idaresine vatandaşın iştiraki ancak 
rey ile olmaktadır. Eğer biz bu şekilde vatan
daşın bir kısmını rey kullanamaz hale getirir
sek demokrasinin bu memlekette yerleşmesine 
en büyük engeli bizzat vaz'etmiş oluruz. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki : «Ordu hakem 
durumunda olan bir müessesedir. Onu reye iş-
rak ettirerek politikaya sokmak bu hakem du
rumundan uzaklaştırmak demek olur.» Bende
niz bu fikre de asla iştirak etmiyorum. Eğer bir 
müessesenin hakem durumunda bulunduğunu 
kabul ederseniz bunun yanında Danıştaym da 
Yargıtaym da bütün adlî cihazın da reye/işti
rak etmemesi iktiza eder. Reyi kullanmak baş
ka bir şey, faal politika yapmak yine başka bir 
şeydir. 

Arkadaşım erler hakkında konuştular, «18 - : 
20 yaşma gelmiş olan Türk vatandaşları asker 
olduktan sonra neden rey kullanmasın?» dedi
ler. Subay ve astsubaylara rey hakkı verilme
mesini müdafaa ederken erlerin durumuna da 
temas ettiler. Arkadaşımın dediği gibi erler bu 
işte tâli durumdadırlar. Bunlara tesir icra edi
lebilir, kütle halinde bir yere reylerini atmak 
imkânı sağlanabilir. Halbuki subay olan arka
daşlar ve astsubaylar, birer Türk münevver ola
rak, memleketin inkılâplarında ve memleketin 
Kurtuluş Savaşından bu yana daima iyi hare
ketleri ile bu millete işık tuimuş bir zümre ola
rak vazife görmüşlerdir. Kaldı ki, tekrar arz 
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etmek istiyorum, bu âmme. ibaresine vatanda
şın dolayışiyle iştirak hakkıdır. Bu sebeple onu 
en iyi bir şekilde takdir edebilecek münevver 
insanlara rey hakkı tanıyorsunuz demektir. 

Kaldı ki, bu hak tanınmadan evvel bile su
bayların aile sohbetleri esnasında bu kabîl po
litik meseleleri münakaşa ettikleri bir haki
kattir. Aile toplantılarında yapılan bu fikir 
münâkaşaları, elbette* memleket menfaatleri dü
şünülerek yapılmaktadır. Bu münevver zümre
yi memleket meselelerine sağır kılmak daha 
hatalı bir yoldur. Bugün memurlar da oy kul
lanıyor ama bir memur dairesinde ve başka bir 
yerde bu gibi işlerle uğraşır, siyasetle meşgul 
bulunursa bu, tabiîdir ki, bir suçtur. Bununla 
beraber aynı memur kapalı hücreye girdiği za
man, orada bir partiye oy vermesi demek, mem
leket idaresine bizzat iştirak etmesi demektir. 
Eğer kışlada politika yapmaya mâni olacak ted
birler alınabilirse mesele kalmaz. Arkadaşlar, 
oy kullanma meselesi başka, politika yapmak 
meselesi yine başkadır. 

Arkadaşım bir noktaya daha tema§ ettiler : 
«Bir ankfît yapılsın, ordu mensupları bunu is
tiyorlar mı, istemiyorlar mı araştırılsın» dedi
ler. Hepimizin subay arkadaşlarla temaslarımız 
olmuştur. Öteden beri' subay arkadaşlarımızın 
dertlerini, düşüncelerini biliriz. Kalflı ki, mem
lekette her hangi bir zümreye oy hakkı verip 
vermemek bir anket mevzuu olamaz, bu yolda 
hareket doğru değildir. Hattâ gönül isterdi ki, 
bir imkân bulunsun da erlerimize kadar bu hak 
tanınabilsin. Fakat, bugünkü şartlar itibariyle 
buna imkân bulunamamıştır. Arkadaşımız «Bu 
hak bizzat politik bir mesele olarak ele alın
mıştır» diyor. Buna da iştirak etmek mümkün 
değildir. 

Yeni yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Dünyanın 
her yerinde rey hakkı, rey kullanan zümre ge^ 
nişlemektedir. Ne kadar fazla vatandaş rey kul
lanırsa memlekette o derecede millî irade tecelli 
etmiş demektir. Bu sebeple ordu mensuplarının 
bugün için rey kullanmasını münasip bulmak
tayım, âmme idaresinde söz sahibi olmalarını is
tiyorum. Âmme idaresinde reyleri ve.fikirlerinin 
bulunmasını, iştiraklerini zaruri bulmaktayım. 
Komisyonun müspet mütalaa eden maddesinin 
son şekli ile kabulünü istirham ediyorum. 

.1961 O : 1 
BAŞKAN — Alparslan. > 
ALPARSLAN FEHMİ — Konuşmıyacağım. 
BAŞKAN — Kırca Coşkun. 
KIRCA COŞKUN — Söz almamıştım. 
BAŞKAN — Baltacıoğlu Zeki. 
BALTACIOĞLU ZEKÎ — Ben de söz alma

dım. 

BAŞKAN — Türkmen Salih. 
TÜRKKEN SALÎH — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Okyay Abdülkadir. 
OKYAY ABDÜLKADÎR — Sayın arkadaş

larım, bu maddede mevcut iki husus başka ka
nunlarda mevcut hükümlere tearuz teşkil ede
cek bir mahiyet arz ettiği için huzurunuza çık
mış bulunuyorum v: 

Burada onbaşılar ve erlerden bahsedilmek
tedir. iç hizmet Kanununun ikinci maddesi de 
şöyle demektedir : «Erbaş, ihtiyaçları Devlet 
tarafından deruhde ve temin edilen onbaşı ve 
çavuşlardır.» 

Binaenaleyh onbaşı ve çavuşlar bu kanunda 
erbaş adını aldıkları için bu metinde de erbaş 
olarak tasrih edilmesi gerekir. Komisyondan 
bunu rica ediyorum. Bu bir. 

İkinci nokta ise şudur. : 1632 sayılı Askeri 
ceza Kanununa müzeyyel 2183 sayılı Kanunun 
(ki bu kanun askerlerin ticaret yapmaktan 
men'ine dairdir.) ikinci maddesinin (b) bendi 
askerlerin izinli, tebdilhavalı bulundukları za
man kendi sanatları ve- ticaretteriyle meş/gul 
olabileceklerini hükme bağlamaktadır. Ancak 
(askerî kıyafet taşımamak kaydiyle) diye ilâ
ve edilmektedir. O halde bunu geçici mütalâa 
ettiklerine göre onları da seçim dışında tut
mamak lâzımdır. İzinli bulundukları askerî 
kıyafet taşımadıkları zaman rey hakkını kul
lanmaları doğrudur, aksi halde kanuna tearuz 
teşkil eder. Bu bakımdan bu nokta mühimdir. 

Muhtelif askerî birliklerle görüştüm, edin
diğim kanaat şudur : Subaylara rey hakkının 
verilmesine taraftarım. Ancak subaylar hanfi 
partiye sempati duyuyorlarsa bunu izhar et
tikleri takdirde, iktidarda bulunan Hükümet, 
kendisine sempati duymıyanları, 4 ordunun kilit 
noktalarından atacaktır. Bu takdirde ordunun 
havası büsbütün bozulacaktır. Onun için ale
nen sempati izharını bir müeyyide, mümkünse 
cezaî bir müeyyide altına almak lâzımdır. Ka
nunda bu hususta bir ( hüküm bulunmamakta-
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dır, Subaylar reylerini izhar ettikleri takdirde 
kendilerine ceza tatbik edilmelidir. Aksi hal
de büyüîş zararları olacaktır. 

Sözlerim bundan ibarettir^ hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN •—- ismail Ulutaş. (Yok sesleri) 
Gökçeni Rauf. 

GÖKÇEN RAUF — Benden sonra konuşan 
arkadaşlarımın sözlerinden anlaşılıyor ki, be
nim gaye ve maksadım tam mânasiyle anlaşı
lamamıştır. Ben rey hakkının verilip verilme
mesini değil, bu haktan feragatlerinin devam 
edip etmediğinin öğrenilmesini istiyorum. Bu 
husus kabul edildiği takdirde komisyonda tet
kik edilsin. Şu anda huzurunuzda bulunan bu 
arkadasınız ordunun bir temsilcisidir, her han-

.gi bir partinin temsilcisi değildir. Orduyu 
temsil edebilmek için hiç şüphesiz çeşitli rüt-
belerdeki arkadaşların fikirlerinin alınması lâ-
zımgeldiğini tahmin edersiniz. Bu bakımdan 
ben şahsan ordunun subay ve astsubaylarının 
feragatlerinin devam ettiği kanaatindeyim. 

Bu mevzu münakaşa edilirken daima iki 
esas unsur meydana çıkmaktadır. Birincisi, 
hissî, ikincisi mantıkî sebeplerdir. On on beş 
kelime ile konuşan, ne Hükümetten, ne Dev
letten, ne de seçimden haberi olmıyan bir ca
hille bir subayı karşılaştırırsanız birinin oy 
hakkının bulunması, birinin bulunmaması 
münakaşa götürmiyecek kadar gariptir. Bu ba
kımdan hamal, çoban oy verir de, niçin subay oy 
vermiyor diye düşünüldüğü takdıirde, subayın oy 
vepmesdnin lehinde bir cereyan kendiliğinden hu
sule gelecektir. 

Yapan mesai arkadaşlarım ve öğretmenlikte 
bulunduğum zamanlarda kendileriyle temas etti
ğim düğer arkadaşlarım meseleyi hiçbir şekilde 
hissî düşünmemişler, «okuryazar plmıyanlar veri
yor da ben nasıl rey vermem diye» mütalâa yü-
rütmejRİşlerdir. Düşündükleri şey; ordunun sü
kûn ve" iç huzurun bozulmaması olmuştur. (tOrdu 
politika dışında bulunsun) endişesi kendilerine 
hâkim olmuştur, ve oy hakkında bu yüzden fera
gat etmîşîerdir.# 200 - 250 ye yakın çeşitli smıf 
mensulbu sufoay arkadaşlarımızdan aldığım malû
mat, odur ki, yüzde doksan beşinde bu kanaat de
vam etmektedir. Subay ve astsubaylar bu feragat
ten çok büyük şeref duymaktadırlar. Bendenizin 
arkadaşımızın konuşmalardan çıkardığım netice 

şudur i Bu konu gürültüye getirilmemelidir. Me
sele fazla edebiyata ve nissiyata boğulmaktadır 
kanaatindeyim. Bu bakımdan komisyonumuzun 
mutlak surette bunu tatbik etmesinin ve ondan 
sonra subayların oy hakkının tanınıp tanınma
ması hakkında bir hüküm konmasının doğru ola
cağı kanaatindeyim. 

Bir leylek hikâyesinden bahsetti, İhsan Kaba
dayı arkadaşımız. Bu hikaye bu.kanun için çok 
uygun görünüyor. Subaya, bu hakkı veriyorsu
nuz, öğrenciye vermiyorsunuz, jandarma subayı
na veriyorsunuz, ere vermiyorsunuz. Subaya, ast
subaya veriyorsunuz, ere vermiyorsunuz. Bunun 
demokratik olmadığına şüphe yok. Eğer demok
ratik (bir nizam "kurulacaksa, hiçbir ayırmaya yer 
vermemek, bütün vatandaşların rey hakkını ka
bul etmek icabeder. f 

Abdülkadir Okyay Paşa, reyler gizli tutul
malı, subay kime rey verdiğini söylememeli diye 
ufak bir endîşe izhar ediyor Gizli tutulmazsa 
Hükümet, iktidar partisinin onlar haklarında 
muamele yapacağından endişe ediyor. Ordu fe
risinde bâzı tâyinlerin nakillerin bu sebeple ya
pılabileceğini söylüyorlar. 

Ben bu kadar, ilerisini düşünememiştim. Düne 
baktığımız zaman çok acı misalleri hatırlıyoruz. 

İktidar Partisine karşı reylerin gizli tutulma 
sına gelince : Buraya bir hüküm konacak* O za
man şöyle bir emir çıkarılacak, denecek ki : «Her 
kıta kendi içinde bir oy sandığı açacaktır.» O za
man Sayın Abdülkadir Paşanın endişesi vâridoîa-
bilir. Kimlerin Hükümeti tuttuğu; kimlerin tut
madığı bu suretle meydana çıkacaktır. 

İkinci endişe şudur : İçerde kimse 'konuşm;;-
sm dediler. Evet bugüne kadar- ordu içinde, ga 
zinolarda yapılan birçok münakaşaları derhal 
kesmiş ve burada politik münakaşaların yen, ol
madığını söyliyerek bu münakaşayı yapanları sus
turmuş bir insanım. Fakat bugün aynı münaka
şalar ortaya çıksa dünkü .gibi yapamıyacağıma 
kaaniim. Çünkü diyecekler ki : «Efendim yakın
da oy verilecek, hangi partiye oy vermenin daha 
uygun olduğunu' kestiröbilmek için münakaşa 
ediyoruz. Eğer 'böyle yapmazsak belki yanlış ha
reket edebiliriz. Bu bir politika değil bir müna
kaşadır.» .Böyle bir cevap almam mümkündür-
Hattâ «Siz hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?» 
diye bir sualle de karşılaşacağım. Bu bakımdan 
Paşanın endişeleri kajıun bu şekilde çıktığı tak-

' dirde varittir. 

- » 
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Hiç şüphe yoktur ki, ordu dışında olarak 

biz bunları münakaşa ediyorsak, bunu, ailele
rimize ve çocuklarımıza doğru yolu göstermek 
için yapııyoruz, bunu bu memleketin münev
verleri olarak yapmaya çalışıyoruz. 

Kanun kabul (edildiği takdirde artık bu 
münakaşalarımız ordu içinde rahat olarak ya
kılacaktır ve ordu içinde sevilmiyen bâzı kim
seler hakkında kumandanlar hakkında ihbar
lar yapılacaktır ki, bu da yepyeni bir huzur
suzluğun menbaı olacaktır. Ordunun, fikir 
birliği, nötr bir kuvvet olarak kalması, mem
leket ve millet bakımından bu netice hiçte ha
yırlı olmıyacaktır kanaatindeyim. • 

Tahsil meselesinden bahsedildi : «Yüksek 
tahsil yapan niçin oy vermesin?» deniyor. Tah
silin oy işinde mevzuuljahsolmaması lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Oy vermede tahsilin bir 
rolü yoktur. Seçim Kanunu oy hakkını bü
tün vatandaşlara tanımıştır. Bu sebeple ne
den tahsiisizlere tanınıyor da tahsillilere ta-
riınmıyor meselesini şu anda münakaşa etme
mek lâzımdır. Zira burada tahsilin rolü yok
tur, hissî ve mantıkî sebepleri ayırmak lâzım
dır. Bilhassa orduya bir hak tanınırken bunu 
zorla empoze etmeye çalışmamanın faydalı ol-
mıyacağı kanaatindeyim. 

Bir insana yemek yedirmek istendiği za
man eğer boğazına zorla tıkmak daha faydalı 
ise, daha nâzik bir hareketse o başka. Acaba 
<bu yemek dokunur mu, dokunmaz mı? Bu şüp
hesiz münakaşa kabul etmez bir şeydir. Böb
reğinde taş olan bir kimseye sen ille ıspanak 
yiyeceksin denemez. 

Bu hüküm, bir empozedir, "isteyip istemedi
ğini bilmeden, sancı «.ekip çekmiyeceğini dü
şünmeden, oyunu kullanıp kullanmamak isteme
diğini sormadan ona rey hakkı vermek doğru 
olur mu? Bir kere orduya soralım, kabul ede
cekler mi, etmiyecekler mi? Bunu huzurunuz
da tekrar ifade etmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun tasarı
sının 6 ncı maddesi üzerinde yapılan açılk oy 
verme neticesinde, reye iştirak edenler, (165), 
kabul edenler (106), reddedenler (58), çekin-
ser 1. 

Bu oy neticesine göre 6 ncı madde kabul 
edilmiştir* efendim. 

— 11 

im 0:1 
BAŞKAN — Sayın Esat Çağa. 
ÇAĞA ESAT — Efendim, benim söylemek • 

istediğimi komisyon nazarı dikkate almış, ye
ni bir teklifte bulunmuştur. Bu itibarla konuş
maktan vazgeçtim. 

SAN NEClP — Kurucu Meclisin sayın üye
leri ; temas etmek istediğim iki nokta var: Bun
lardan birine benden evvel birçok arkadaşla
rım dokundukları için ben sadece bir hususta
ki tecrübleme, yani hâdiselerin içinde yaşamış 
olmam dolayısiyle bu noktadaki kanaatime, 
işaret etmek suretiyle reylerinize hürmet ede
rek meseleye ışık tutmak istiyorum. 

Oy kazanmak hakkına taallûk eden tecrü
bem şudur : Oy 'kullanma hakkı politikaya ka
tılmak demek değildir. Oy kullanmadan da 
ordu politikaya girmiştir. Meselâ meşrutiyet 
mücadelesinde ordu politikada hayli önemli bir 
yer almıştır. Bu sözlerimle son ihtilâli kasdet-
mek istemiyorum. Fakkt fiilen ve doğrudan 
doğruya partilerin icraatı hususunda fikirleri
ni beyan etmek suretiyle subaylar her seçim 
devresinde Cumhuriyet yıllarında ve bilhassa 
1946 dan itibaren parti işlerine, politika .işle
rine karışmışlardır; 1946 seçimleri esnasında 
bizzat tabur kumandanı olarak bulunuyordum 
ve alay kumandanlığına da vekâlet ediyordum. 
O sırada alayımın subaylarının politikaya karış
tıkları, falan parti hususunda rey izhar etti'Meri 
ve fakat bu izharın hiçbir zaman memleketin men
faatlerine aykırı oknadığı anlaşılmıştır. «Politi
kaya karışma hususundaki kanaatlerinin kendile
rine sorulması suretiyle feragatte devam etmek 
istiyorlarsa...» şeMindeki mütalâaları cevaplandı
racağımı tahmin ediyorum. 

Uzun zaman subaylar arasında bulunmam ha
sebiyle arz etmek isterim ki, kendileri yaptığım 
temaslarda seçme hakkına sahibolmalarının ye* 
rinde olacağı kanaatinde 'bulunuyorlar. Harfe 
Akademisinde hocalık yaptığım sırada da arka
daşlarımızın azîm bir ekseriyetinin seçme hakkı-
na sahilbolmak istediklerini gördüm. O sırada 
kolordu ve ordunun personel işlerini düzenlemek 
maksadîyle mütalâaları sorulmuş, Harb Akade
misi de bir kolordu muavini müessesesi sayıldığı 
içita. onun da mütalâası alınmıştı, On kişilik yük
sek rütbeli bir komisyonun hazırladığı rapor Ge
nelkurmaya gönderildi. Genelkurmayca, bu Aka
deminin mütalâası diğer mütalâalar meyamnda, 
en çok tasvibe raazhar olasıdır. Yapılan anketle-
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rin neticesi alındı. Kanaatimizi emsali gibi Ge
nelkurmay Başkanlığına sunduk. Neticede subay
lara seçim hakkının tanınması isteniyordu. 

O halde, subayların seçme hakkında feragat 
ettiklerini söylemek, zannediyorum ki, Ibu anke
tin neticesini arz ettikten sonra, mümkün değil
dir, buna imkân yoktur. 

Yüksek müsaadelerinize dayanarak arz ede
yim. Subaylarımızı, bu aydın kimselerimizi kısıt
lılarla, çocuklarla, suçlularla bir tutmak,, seçim 
hakkından mahrum etmek doğru değildir. Bu 
aydın kimseler, her zaıman memlekete yararlı ol
muşlar, her zaman 'bu memleketin iyiliğine çalış
mışlardır. Bunun göz önünde tutularak reyle
rinizi izhar etmenizi rica edeceğim. Komisyonun 
getirdiği tasarının lehinde oy kullanmanızı istir
ham ediyorum. (Alkışlar)1 

ikinci temas edeceğim husus şudur: Askerî 
öğrencilere de oy hakkı verilmelidir. 18 yaşma 
girmiş diğer öğrencilere oy hakkı verildiğine gö
re, bu aydın gençler de oy hakkından mahrum 
edilmemelidirler. Askerî öğrencinin de oy hakkı
nın tanınması icabettiği kanaatindeyim. 

Biraz önce açık.oy neticesiyle belli olmuş bu
lunduğuna göre 18 yaşını bitirmiş bulunan sivil 
öğrenci ile aynı yaştaki askerî öğrenci arasında 
(bir fark gözetilmeksizin bunların da subaylar gi
bi oylarını kötüye kullanmıyacaklarma ve esasen 
oy kullanmak politikaya karışmak olmadığına gö
re, bu rey hakkının zararlı olmıyacağmı arz et
mek ve oylarınızı bu hususta da lehte dilemek is
tiyordum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. Okuyoruz. 

Başkanlığa 
,7 nci madde hakkında kâfi derecede aydm-

lanılmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

> D. S. Taşman 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı? Olmadığına göre kifayeti reyleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlef... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 7 nci madde hakkında verilmiş takrir
leri okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

.Seçim Kanunu tasarısının 7 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederiz;; 

Oy kullanamıyacak kimseler 
MADDE 7. — Aşağıdaki yazılı kimseler oy 

kullanamazlar : 
1, Silâh altında bulunan erler, onbaşılar ve 

kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun izinli 
bulunanlar da bu hükme tâbidir). 

ı2. Askerî öğrenciler, 
ı3. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, 

başkomiiseri, komiser ve komiser muavinleri ile 
polisler ve polis 'okulu öğrencileri, 

4. Polis görev ve yetkisi bulunan jandarma 
subay ve astsubayları. 

Hamdi Orhon Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

Temsilciler Meclisi yüksek Başkanlığına 
Madde 8 deki 4 ncü fıkranın 7 nci maddesinin 4 

ncü fıkrası olarak yer değiştirmesinin kabulü hu
susunda bu önergenin reye arz edilmesini rica 
ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Orhan Köprülü 

BAŞKAN — Komisyonun yeni hazırladığı 
metni okuyoruz : 

Tasarının 7 nci maddesinin aşağıda yazılı şe
kilde müzakereye konmasını arz ederiz. . 

Oy kullanmayacak kimseler 
Madde 7. — Aşağıda yazılı kimseler oy kul

lanamazlar; 
1. Silâh altında bulunan erler, onbaşılar, kı

ta çavuşları. (Hor ne sebeple olursa olsun, izin
li bulunanlar da bu hükme tabidirler.) 

2. Askerî öğrenciler. 
Başkan V. Sözcü 

Hıfzı Oğuz Bekata İsmet Giritli 
Sözcü 

Sahir Kurutluoğlu 

(Hamdi 'Orhon, Salih Türkmen ve Kemal 
Türkoğlu 'mm Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Diğer takriri de tekrar okutuyorum. 
(Orhan Köprülü'nün önergesi tekrar okun

du.) 

— 12 — 



B : 27 22.3 
BAŞKAN—- Komisyon bu maksatla bir de

ğiştirge hazırlamıştır. Bu önergeyi ayrıca oyu
nuza-sunuyorum. 

Şimdi komisyonun hazırlamış olduğu 7 nci 
madde metnini tekrar okutuyorum : 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 
sunuyorum..Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Seçmen olamıyanlar 
MADDE 8. — Aşağıdaki kimseler seçmen ola

mazlar : ,. 
1. Kısıtlı .olanlar, 
2. Yabancı devlet uyrukluğunu ileri süren

ler, 
3. Kamu * hizmetinden yasaklı, olanlar, 
4. Askerî öğrenciler., 

BAŞKAN — Komisyon tarafından bu mad
de hakkında hazırlanmış bir metin var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin aşağıda, yazılı şe

kilde müzakereye konmasını arz ederiz. 

Seçmen olamıyanlar 
Madde' 8. -1- Aşağıdaki kişiler seçmen ola

mazlar : 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar. 

.Başkan Sözcü 
Şefik tnan . İsmet Giritli 

Sözcü 
Sahir Kuırutluoğlu 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun İsmail Ulutag. 

ULUT AŞ İSMAİL - - Efendim, Seçim ne
den yapılır? Millî iradenin tecellisi için yapılır. 
Millî irade deyince milletin ve iradenin ne oldu
ğunu ve nereye kullanılacağını bihakkin idrak et
miş olan insanların reye iştirak etmesi lâzımdır. 
Okuryazar olmıyan, askerlik yapmamış kimse
lerin rey vermeleri bu bakımdan büyük'mahzur
lar doğuracaktır. Bundan evvelki devrede poli
tika ile uğraşan birçok kimseler dervişlerin ve 
hocaların kulu kölesi haline gelmiştir. Bu bakım
dan millî iradenin tahakkuku bakımından okurya
zar olmak şartının konulmasının daha uygun 
olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN-1-Başka söz istiyen var. nu! ' 
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Komisyon, buyurun. 

' , KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — Ko
misyon adına, arkadaşımızın kanaatlerine işti
rak etmediğimi arz etmek isterim. 

Hiçbir zaman arızaya uğramamak düşün
cesi ile, gerçek demokrasinin emellerini atmak 
için re'yi âm meselesini tahliflerle bağlamayı 
lüzumlu görmedik. 

BAŞKAN — Çağa Esat. 

ÇAĞA ESAT — Müzakere etmekte olduğu
muz sekizinci madde kısıtlı olanları rey hak
kından mahrum ediyor. Bir de kendisine mü
şavir tâyin eden kimseler vardır, kendisi umu
ru idareden âcizdir. Bunlar hakkında komis
yon ne düşünüyor? Bunlar hakkında kısıltı 
tâbiri kullanılamaz. 

ikincisi; hacir altına alınmamıştır, rey ver
me zamanı bir emrazı asabiye hastanesinde te
davi altında bulunabilir. Alman Kanununun !•> 
neü maddesi bu hususu tesbit etmiş, hastalı
ğından dolayı bunların rey! haklarını kullana-
mıyacaklarım söylemiştir, böyle olması da lâzım-
gelir. Binaenaleyh hastalığı dolayısiyle tahtı 
tedavide olan kimseler hakkında komisyonumuz 
ne düşünüyor? Bu iki' nokta hakkında izahat 
A^erilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz komisyonundur, buyurun 
Atıf ödül. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — Kı
sıtlı tâbirinden maksat, mahcur bulunmaktır, 
Tamamiyle bunun mukabilinde .kullanılmıştır. 
Ifacır altına alınmış olmak, tereddüde yer ver-
miyecek bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında muvakkat akıl hastalığına 
müptelâ olan kimselerle, vasi tâyin edilmemiş 
olan kimselerin seçimden maîfrum edilmesi için 
bir sebep görülmemiştir. Muayyen bâzı hu
susların ifası için müşavir tâyin edilen kimse
lerin seçme, hakkının alınması için kafi"sebeb-
' olmadığına kaani olduk.f Tekrar ifade edeyim: 
Buradaki kısıtlı tâbiri mutlak surette mahcur-
luğun karşılığıdır, efendim. 

BAŞKAN - Söz istiyen var mı, efendim? 
Yok. Şimdi Komisyon tarafından tanzim edilen 
yeni metni tekrar okutuyorum. 

13 
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Seçmen olamıyanlar 

Madde 8. — Aşağıdaki kişiler seçmen ola
mazlar: 

l i Pv^ Kısıtlı olanlar 
2. — Kamu hizmetinden yasaklı olanlar 
Gelmiş bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin (4 ncü fıkrasının kaldırıl-

. mak suretiyle) diğer 1, 2, 3 ncü fıkralarının 
aynen kabulü suretiyle müzakereye açılmasını 
arz ve teklif ederim. 

22 . 3 . 1961 
Ahmet Demiray 

BAŞKAN — Demin kabul edilen metne 
göre takririn istediği gaye hâsıl olmuştur. 
Bunun için oyunuza sunmıyacağım. 

Şimdi komisyonun hazırlamış olduğu 8 nci 
madde metnini yüksek oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

H. Bölüm 
Seçim Teşkilâtı 

Seçim işlerinin yürütülmesi 
MADDE 9. — Seçim işleri, seçim kurulla

rınca yürütülür. 
BAŞKAN — Madde hakkında, buyuran Hik

met Kümbetlioğlu. 

: KÜMBETLİOĞLU HİKMET — Muhterem 
arkadaşlar, Seçim Kanunumuzun en büyük hu
susiyetini bu bölümde yer alan seçim kurulla
rının seçim işlerini yürütmesi mevzuu teşkil 
etmektedir. Hakikaten tasarının bellibaşlı vasfı 
budur. Adlî bir idarenin yani yüksek iki mah
kemenin üyelerinden kurulmuş bulunan Yük
sek Seçim Kurulunun murakabesi altında va
zife görecek olan seçim kurullarının kazaî ka-
r,arlariyle seçim işleri yürütülecektir. Bu mü
tekâmil bir usuldür. Bu bakımdan sayın komis- . 
yon başkanı ve iyelerini gönülden -alkışlı
yorum. 

Yalnız seçim kurulları birre heyettir, seçim 
işlerini kararlan ile yürütmek durumundadır
lar. İdarî kararlar bulunmakla beraber, umumi
yetle kazaî mahiyette kararlardır. 

Şimdi, tasarının maddeleri, il, ilçe seçim ku
rullarının nasıl kararlar vereceği hususunu 
tasrih etmemiştir. Bu, çok mühim bir noktadır. 
Tasarının 13 ncü maddesinde, Yüksek Seçim 
Kurulunun kararlarını saltçokiuğu ile verece-
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ğini, eşitlik halinde başkanın bulunduğu tara
fın noktai nazarının esas olacağını yazmaktadır, 
115 nci madde ise kararların, oy tam sayısı 
ile verileceğini tasrih etmekle beraber bu, ka
zaî geleneğe aykırı bir husustur. Bu kabul edil
diği takdirde yedi kişilik bir heyet dört kişi ile 
toplanabilir, dört kişilik heyette eşitlik halinde 
başkanın iltizam ettiği tarafla karar ittihazı 
mümkün olacaktır ki, bu takdirde iki kişi ile 
bir karar almak kabil olacaktır. Vakıa hiç kim
senin hâkimlerimizden şüphe etmesine imkân 
yoktur, fakat arz ettiğim gibi, iki kişi ile karar 
almak mümkün olacaktır. Kazaî kararlar veren 
komisyonlarda tam sayı ile toplanılması esastır. 
Binaenaleyh verecekleri kararlar seçim işlerini 
yürütmeye mütedair olacağına göre, şu işin öne
mi az, şu işin önemi çok diye bir tefrika gitme
ye imkân yoktur. 

Bendenizce şimdiye kadar olduğu gibi bü
tün kararların, Yüksek Seçim Kurulu da dâ
hil, tam sayının toplanması ile ve salt çoğunluk 
ile verilmesi iktiza eder. Mütaakıp maddelerde 
yerini bulamadım. «Seçim işleri, seçim kurulla
rınca» cümlesinden sonra, (Seçim kurullarının 
tam sayı toplamının salt çoğunluklan ile vere
cekleri kararlarla yürütülür) şeklinde ayn bir 
cümle ilâve edilmelidir. Bu zarurîdir. 

115 nci madde gelince ayn bir takrir vere-
eeğim. Rey sizindir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendimi? 
Buyurun Turan Güneş. 

GÜNEŞ TURAN — Muhterem arkadaşlara*!, 
Sayın Kümbetlioğlu'nun temas ettikleri husus 
çok yerindedir. Bütün seçim kurullan aslında 
seçimlerin kazaî denetimini yapacaktır. Bu ba
kımdan bunların müzakeresinde üye tam sayısı
nın bulunması bir zarurettir zannediyorum. Bu 
sebepledir ki, Yüksek Seçim Kurulunun terek
kübünden bahseden bundan sonraki maddede 
yedek üyelerden bahsedilmektedir. Bu yedek 
üyelerin mevcudiyeti bu kurullann üye tam sa
yısı ile toplanması mecburiyetinden doğan bir 
müessesedir. Bendeniz esas itibariyle bütün ka
za organlarının, hattâ istisnası gösterildiği tak
dirde icra organlannm, tam sayı ile toplanması 
lâzımgeldiğine ve buraya bir fıkra ilâve etmek
tense 115 nci maddedeki ekseriyet dâhilinde ka
lınması ve komisyonun bu şekilde hareketiyle 
yerleşmiş olan bir hukuk kaidesinin böylece 
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bundan sonraki tatbikata ışık tutmasının yerin
de olacağı kanaatindeyim. 115 nci maddedeki 
ekseriyet fıkrasını kaldıralım ve seçim kurulla
rının daima tiye tam sayısı ile ̂ toplanıp müza
kere edeceğini ve gayet taibiî salt çokluğu ile ka
rar vereceği kanunda bulunursa, meselenin hu-
kukan halledilmiş olacağını zannediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
de hakkında verilmiş takrirler var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
. İkinci bölümün başlığının : «Seçim kurul

ları» şeklinde düzenlenmesini arz ederiz. 
Dâniş Koper Bedrettin Tuncel 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle açıkladığım sebeplerden ötürü 9 ncu 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ediyorum. 

Madde 9..— Seçim işleri, secim kurullarınca 
yürütülür, 

Seçim kurulları tanı sayı ile toplanır, salt-
çoklukla karar verir. 

Hikmet Kümbetlioğlu 

BAŞKAN — Maddenin değiştirilmesi hak
kındaki takriri tekrar okutuyorum. 

(Dâniş Koper ve Bedrettin Tuncel'in öner
geleri tekrar okundu.) ' 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor muf.. 
KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KUBUTLUOLU SA-

HÎR — Efendim, seçim kurullarının işleyişi ko
misyonumuzda uzun boylu mütalâa edildi. 115 
nci maddede gelecek. Yüksek Seçim Kurulu tu
tanakları incelerken salt çoklukla karar verir. 
Diğer hususlarda bu aranmaz. Çünkü, tatbikatta 
zorluklar doğar. Seçim öncesinde, seçim sırasın
da, seçim sonunda öyle meseleler meydana ge
lir ki, bunları derhal sonuçlandırmak icabeder. 
'' Şunu arz edeyim ki, il seçim* kurulları 3 

hâkimden teşekkül eder. Üçe seçim kurulları, 
en kıdemli hâkimin başkanlığında, siyasî par
tilerden, öğretmenlerin seçeceği üyelerin katıl
ması ile 4eşekkül eder. Bu kurullarda da salt-
çoğunluk arandığı takdirde, hemen ittihaz et
mek zorunda olduğu kararları alamaz hale* gele
bilir, Tam sayismm salt ıçtoğnınluğu ile demek 
doğru olmaz. Birbirine rakip partiler de bu 
kurullarda üye olacaklardır. Bir partinin tem
silcisinin çekilmesi ile, zamanında alınması ge- , 
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reken kararlar muallakta kalır. Bilhassa ilçe 
seçim kurullarında bu bir mesele olarak karşı-
miza çıkar. Bunu ehemmiyetle belirtmek iste
rim. Siyasî partiler, kendi zaviyelerinden bâzı 
kararlara karşı koymak için, kurula katılma-
yıverirler. öyle hâdiseler olur ki, bir saat için
de karar alınması lâzımgelir. Bu karar alınmaz
sa seçimlerin neticesine tesir etmesi mümkün 
olabilir. 

Meseleyi bu zaviyeden ele aldığımız için ka
rar nisabını bu şekilde düşünmüş bulunuyoruz. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçim sonrası mu
amelelerine mütaallik müzakerelere gelince r 
1950 tarihli Seçim Kanununun getirmiş olduğu 
hükümlerden meratip silsilesine ve sürelere ria
yetsizlik halinde bir seçimin gayrimeşruiyeti ta
hakkuk etse bile seçimin gayrimeşru olduğunu 
tetkik imkânı bulunamamaktadır. Huzurunuza 
gelen tasarının 14 ncü maddesinin 9 ncu ben
dinde süresi içinde yapılan ve seçimin sonucuna 
müessir olacak ve seçimlerden sonra yapılan 
itirazların müracaat! gerektiği kademelere ve 
sürelerine uygun olup olmadığına bakılmaksı
zın Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara 
bağlanacağı gösterilmektedir. Bu şekildeki işle
rin müzakeresinde üye tam sayısının* bulunma
sını zaruri gördük. Bu bakımdan böyle bir tef
rik yaptık. Seçimin bünyesi bakımından bunu 
lüzumlu telâkki ettik. Bütün bu sebeplerle tak
rir sahibi arkadaşımızın fikirlerine iştirak et
memekteyiz. 

Hürmetlerimle. 
... BAŞKAN — Birinci takrir hakkıncla komis
yon ne düşünüyor? 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KTOUTLUOĞLÜ 
SAHÎR — Seçim kurulları olarak değiştirÜmesi-
ııe itiraz etmemekteyiz. İltihak etmekteyiz. » 

BAŞKAN — Başlığın «Seçim kurulları» şek
linde değiştirilmesine komisyon iltihak ediyor. 
Başlığın değiştirilmesi hakkındaki . takriri oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer takriri okutuyorum. 
(Hikmet Künbetlioğlıı'nun önergesi tekrar 

okundu) • -1&yi 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler.:. Kabul 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi komisyonun da iştirak ettiği tadil 

şekliyle oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Seçim kurulları 

MADDE 10. — Ankara'da bir Yüksek Se
çim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim 
kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve se-
içm bölgelerine konulacak her sandık için bir 
sandık kurulu bulunur. 

îl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe se
çim kurulu teşkil olunur. 

ALPASLAN F E H M Î — Muhterem arkadaş
larım, 10, ncu maddenin son fıkrasında «il mer
kezinde ayrıca bir merkez ilçe secini kurulu teşkil 
olunur.» denmektedir. Bu fıkra bizim vilâyetle
rin , merkezlerindeki duruma uymıyacak mahi
yettedir. 

Biliyorsunuz, Millî Birlik Komitesinin ka
bul ettiği sekiz sayılı bir Kanunla parti ilçe 
teşkilâtları lâğvedilmiş bulunmaktadır. Partile
rin ilçe teşkilâtları lâğvedilmiş bulunduğuna gö
re, gayet . sıkıntılı bir duruma düşülmektedir. 
Geçen seçimlerde partilerin ilçe teşkilâtı oldu
ğu için seçim kurulu teşkili kolay oluyordu. 
Acaba, Hükümet olarak Muhterem Adalet Ba
kanından istirham ediyorum, sekiz sayılı Kanun
da değişiklik mi, yapılacak, ne yapılacak, iller
de ayrıca-bir ilçe seçim kurulu nasıl teşkil edi
lecek, eskisi gibi parti ilçe teşkilâtları ihya mı 
edilecek? Bu mevzuun lütfen aydınlatılmasını 
rica ediyorum. 

î l idare kurulları güç durumda kalacaklar
dır. Kolay kolay bu yükün altından kalkamıya-
caklardır. 

Filhakika 8 sayılı Kanun ocak ve bucak teş
kilâtlarını kaldırmıştır. Birçok arkadaşlar var 
ki, müsait zemin tahakkuk ettiği zaman bu teş
kilâtları ihya etmek suretiyle bu memleketin si
yasî hayatım ele almış bulunan bu teşkilâtlara 
sürülen karaları silmek düşüncesine sahiptir
ler. . Ama bugünün şartları altında Hükümet 
olarak ocak bucak teşkilâtını ihya etmek gibi 
bir teklifle karşınıza geleceklerini pek ümidetme-
diğimiz için teklif merkez teşkilâtının ihyası 
üzerine toplanmış bulunuyor. Bu mevzuda Muh
terem Adalet Bakanının böyle, bir teklif geti
rip getirmiyeceği hususunda beyanlarını bekle-, 
m ekteyim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI TÜZEMEN EKREM — 

Muhterem arkadaşlarım, Seçim Kanunu üzerin
de müzakere olmaktadır. Partilerin il, ilçe,, ocak 
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•i teşkilâtları mevzuu münakaşa mevzuu değildir. 

Hükümetin bu kanun üzerinde tekrar (dur
makta olduğunu, 'duracağını söyliyecek du-

•'. rumda değilim. Bu bakımdan arkadaşımıza ve
rilecek cevabım bundan ibaret olacaktır. 

Vilâyet merkezlerinde bir merkez kaza teşki
lâtı vardır, vardır ama bunun kaymakamı yok-

; tur. Teşkilât bakımından vilâyet merkezinde 
, merkez kazadan bahsedilir, fakat arz ettiğim 
: gibi kaymakamı falan yoktur. Vilâyet seçim ku-
: rulları üç hâkimden teşekkül edecektir. Kanu
nun verdiği vazifeleri yapacaklardır. î l seçim 
kuruluna yapılacak itirazları tetkik edip kara
ra bağlıyacaklardır, bu itibarla vilâyet merkez
lerinde il seçim kurulları bulunacaktır. Bir de 

- merkezde ilçe seçim kurulu bulunacaktır. B,en-
denizce şu hâdise, partilerin ocak, bucak teşki
lâtlarının lağvı ile ilgisi yoktur;. Kanun ha
len yürürlüktedir. Buna rağmen, il merkezlerin
de bir de merkez ilçe seçim kurulu teşkiline 
mâni bir hal yoktur. Bu ilçe teşkilâtının vazi
fesi, o vilşyete bağlı her hangi bir kazanın ilçe 
teşkilâtı seçimde yapılacak işleri yapmakla va
zifelidir. îl seçim kurulu^ diğer kazalardaki se
çim kurullarına yapılacak itirazları inceleyecek
tir. Ve kanunun kendisine verdiği vazifeleri ya
pacaktır. 

Partilerin ilga edilen teşkilâtlarına dair 8 
sayılı Kanun Hükümetçe ele alınmamıştır üze
rinde durulmamıştır. Esasen, Seçim Kanunu
nun bu hükümleri ile o kanunun bir ilgisi de 
yoktur.' Bunu şahsî görüşüm olarak ifade 
ediyorum. Kabine her hangi bir şekilde bunun 
üzerinde durmamış, ve bir karar da vermemiş
tir. Çünkü, dediğim gibi, bu mesele kabi
nede konuşulmuş ve şu veya bu şekilde karara 
bağlanmış değildir. 

Muhterem arkadaşımın sorusu üzerine şahsî 
kanaatimi bu şekilde arz etmiş bulunuyorum. 

_ , . . . . . . . - ... ^ 
BAŞKAN —-. Söz komisyonun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — Bir 

sayın arkadaşın, ifadesinden anlaşılan tered
düdü aydınlatmak için iki cümle arz edeceğim : 

îl merkezinde, merkez kazasında seçmenler 
vardır. Bunun için merkez ilçe seçim kurulu 
teşkil edilecektir. Bu hüküm, İstanbul gibi 
bütün ilçeleri ayrı olarak mevcudolan illerimiz
de tatbik edilmiyeeektir. Çünkü İstanbul'da 
ayrı olarak meselâ bir Eminönü ilçesi de bulun-
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maktadır. Merkez ilçesi bulunmıyan yerlerde 
bu hüküm tatbik. edilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı"? 
Sırrı Atalay. 
ATALAY SIRRI — Efendim, bendeniz 10 

neu maddenin tehirini teklif edeceğim. 10 ncu 
madde seçim kurullarını, Yüksek Seçim Kuru
lunu, il ve ilçe seçim kurullarını gösteren bir 
madde ve nispî seçimle, ekseriyet sisteminin tat
bikine imkân veren bir teşkilâttır. Henüz Yük
sek Heyetiniz seçimin şeklini tesbit etmiş değilsi
niz. Bu itibarla henüz neticesi belli olmadığına 
göre, ekseriyet ve nispî seçim tatbik edileceği
ni belirttiğine göre, dar ve tek dereceli seçim böl
geleri kabul edildiği takdirde tatbik kabiliyetini 
bulamıyacaktır. Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
tasarısı da Yüksek Heyetinize verilmiş bulun
maktadır. Birinci maddenin aynen geçip geç-
miyeceği meşkûktür. Bu madde geçtikten son
ra seçim kurulları kesin bir. hal alabileceğin
den bu maddenin tehiri hakkında bir teklif veri
yorum. Dar ve tek dereceli seçim şekli kabul 
edildiği takdirde tatbiki mümkün olmıyacağı ci
hetle tehirini teklif etmekteyim. Zira 1950 ta
rihinde Seçim Kanunu görüşülmesi sırasında böy
le bir teklif yapılmış, dar seçim bölgesi teklif 
edilmiş. Komisyon çıkmış demiş ki, biz bir me
kanizma yapacağız, bu yapacağımız mekaniz
ma bununla bozulmasın; onun için teklifi ge
ri alın, demiş. Bu halin karşımıza gelmemesi 
için bu teklifimi yapıyorum. 

Sırası gelince 11 nci madde, üzerinde de mâ
ruzâtım olacaktır. Seçim Kurulu teşkil edecek 
huşusun Anayasadaki şekli belki değişebilir. Bu 
bakımdan hem Anayasanın, hem de Milletvekili 
Seçimi kanununun 1 nci maddesi kesinleşinceye 
kadar bu 10 ncu maddenin tehirini arz ve tek
lif ediyorum. Bu hususta bir de takrir tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Şahap Kitapçı. 
KİTAPÇI ŞAHAP — Muhterem arkadaşlar, 

seçim kurullarının kademeli olarak teşekkülüne 
dair olan bu maddenin tehirini ieabettirecek 
sebepler bence varit değildir. Henüz, arkadaşı
mızın ifade ettiği prensip mevzuunda, Yüksek 
Meclisiniz bir 'karara varmamış bulunmakla be
raber, mevcut hüküm bu şekilde kabul edilse 
dahi, arkadaşımızın ifade ettiği şekilde başka 
bir seçim sistemine gidildiği takdirde de bu 
madde tatbik kabiliyeti görebilir. 
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Kaldı ki, bu yolda bir karara varılmamış 

olmakla beraber, bir nevi tehir suretiyle ise bu 
yoldaki temayülü destekliyen bir havanın ya
ratılmasına meydan verecek böyle bir takririn 
kabulü içi ti hukuki zemin olmadığına kaniyim. 
Buna ilâveten madde metninde yazılı bulunan, 
il seçim kurulu, ilce seçim kurulu ve sandık ku
rulu kurulması hali dahi kanaatince dar ve.böl
ge seçim sistemi yoluna gittiğimiz takdirde bi
le rahatlıkla tatbik kabiliyeti bulur, il ve ilçe 
seçim kurulu öyle bir mekanizma ki, bugün şu 
anda teferruatını tâyin etmek kabil değildir. 
Fakat bir dar bölgenin mebusu olmakla bera
ber, bunun il ve kaza olması itibariyle bir il
den mebus seçilecek şahsın, seçim mahallinin 
hususiyetleri ve Seçim kanununun kabul ettiği 
kayıt ve şartlar altında itiraz ve tatbik mercii 
olması bakımından veya bütün bu seçim çevre
sinde, seçimin rahatlıkla, selâmetle bütün hü
kümlerini yerine getirmek bakımından il seçim 
kurulunun vazifesini yapamıyacağmı iddia et
mek ve kabul etmek kabil olmaz. Bir misal ola
rak Zile kazasını ele alalım. Nüfusu itibariyle 
eğer arkadaşımızın müdafaasını yapmak istedi
ği sahada ilerlediğimizi kabul edersek, Zile bir 
milletvekili çıkardığı takdirde dahi Zile yine bir-
kazadır ve bir seçim çevresidir. Oradan çıkan 
bir i, •kadaşmıız yine bir Tokad milletvekilidir. 
Tokad milletvekili olarak mütalâa edildiği müd
detçe, eskiden intihap dairesi dediğimiz bir nis
pet altında karşılık teşkil eden seçim çevresi, el
bette aynı şekilde mütalâya müsaittir. Bu iti- ' 
barla Zile ilçesi Seçim Kurulu, kanunun tâyin 
ettiği vazifeleri yaparak, oradan seçilmiş tek 
adayın durumunu inceler, il Seçim Kurulu da 
yetkileri hududuna girdiğinde karar verebi
lir. Bu bakımdan, itiraz yapılmaz ieabeden bir 
vakıa olursa, elbette bu mekanizma, aynen ka
bul ettiğimiz takdirde işliyecek olan bu meka
nizmanın dahi il seçim kuruluna itiraz etmesi ve 
nihayet Tokad milletvekilleri camiasına ve se
çim çevresine ait bir itirazın genişliği karşı
sında kaldığı takdirde Yüksek Seçim Kurulu
na gitmek gibi, bu şekilde kabul edilse dahi ar
kadaşımızın ifade ettiği başka seçim sistemlerin
de de uygulanabilecek bir maddedir. 

Onun için böndeniz bu maddenin tehirinin 
doğru olmıyacağı, bâzı mahzurları saklı kal
makla beraber bütün seçim sistemlerinde tatbik 
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edilebilecek olan bu maddenin aynen kabulü- I 
nün uygun olacağı mütalâasmdayım. I 

Mâruzâtım bundan ibarettir. I 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu- I 

yurun Sırrı Atalay. I 
ATALAY SIRRI — Muhterem arkadaşlar, 

Şahap Beyin, '«Hukukî zemin yok.» sözünden I 
birş£y anlıyamadım. Hukukî zemin hangi seçim 
sistemi veya hangi seçim bölgesi için mümkün
dür? Bu hususta hükme varmak hiç birimizin 
hakkı değildir. Bu hususta hüküm vermek an
cak Yüksek Heyetinizin hakkıdır. Onun için şu 
veya bu seçim bölgesi için hukukî zemin müsa
ittir, şunun için hukukî zemin müsait değildir, 
demeyi ben yerinde bulmuyorum. 

Arkadaşım diyor ki, «Mahzurları saklı kal
makla beraber bu madde bütün seçim sistemle
rinde uygulanabilir.» 

Arkadaşlar, dar seçim bölgesi kabul edildiği 
takdirde bu madde tatbik edilemez. Zira vilâ
yetler içinde bir bölüm olduğu takdirde dar böl-
belerin kendilerine mahsus çeşitli hükümleri ola
caktır. Bu hükümler bir vilâyetin ikiye, üçe bö
lündüğü zaman bunların ayrı ayrı mevki ve vi
lâyet seçim bölgesi gibi hukukî bir bünyesi ve 
kendisine oit şartları olacaktır. Bunların ayrı 
ayn hukuki bünyelerini mütalâa etmeden, nis
pî şekilde bir bünyeye, ekseriyet şeklinde bir 
bünyeye bağlamaya imkân yoktur. Bunun nasıl 
çıkacağını şimdiden bilmeye imkân yok. Tasa
rı gelmişti^. Kanun kabul edilir ve kanunun 
kabul edildiği şekle göre 10 neu madde tedvin 
edilir. Uzun bir tatbikatın verdiği cesaretle 
sövlüvorum ki, dar seçim bölgesi kabul edildiği 
takdirde bu meddenin tatbikatında büyük güç
lükler çıkacaktır. Bir aceleye lüzum yoktur. 
Madde tehir edilir, gelen kanundaki 1 nci mad
de nasıl kabul edilirse 10 neu madde ona göre 
tedvin edilir. 10 neu madde bu şekli alır. Tehir
de nasıl bir mazarrat vardır, sakatlık vardır. 
Bir türlü anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Feyyaz Koksal. 
KOKSAL FEYYAZ — Muhterem arkadaş

larım; Sırrı''Atalay arkadaşımız haklıdır. Fakat, I 
meseleyi tehir etmeden de halledebilecek durum 
dayız. Nitekim, 3 ncü maddeyi kabul ederken de I 
bu problemi öne sürmüşlerdi ve netice itibariyle I 
3 ncü maddenin «Özel kanunlardaki çevre ayı? I 
maları saklı kalmak şartiyle» denen bendi o mc I 
seleyi halletmişti. Ekseriyet .sistemi Dont,'un riji., § 
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şekli mi, yoksa dar bölge nıuihteliı şekilleriyle 
tatbik edilecek mi; hangisi olursa olsun «özel ka
nunlardaki çevre ayırmaları saklı kalmak şartiy
le» diyerek, 3 ncü maddeyi .hallettiğimiz gibi bu
nu da .hallederiz. Maddeyi şu şekle sokarak mese
leyi halledecek durumda olduğumuz kanaatinde
yim. Bu hususta takrir veriyorum. 

«Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her se
çim çevresinde bir il seçim kurulu ve icabında 
özel kanunlarda çevre ayırmaları yapılan yerler
de her çevre için bir çevre seçim kurulu» tâibirmi 
ekliyerek halledeceğimiz kanaatindeyim. 

Yoksa Sırrı Atalay arkadaşımızın dediği gibi 
Dont'un rijit şeklinden başka hiçbir şey bu mad
deyi halledemez. 

BAŞKAN — Buyurun, Turan Güneş. 
GÜNEŞ TURAN — Muhterem arkadaşlarım, 

Sırrı Atalay arkadaşımız, «Aceleye lüzum yok» 
diyorlar. Benim kanaatime göre aceleye çok lüzum 
var. 200 e yakın maddesiyle bu kanunu, bunun 
dışında seçim sistemleri hakkındaki diğer iki ka
nunu ve 150 maddelik Anayasayı biz, 27 Mayısa 
kadar bitirmeye mecburuz. Buna hukuken meş
kiniz , manen mecburuz, fiilen mecburuz. 

10 neu madde, Türkiye'de seçim sistemini 
Yüksek Heyetinizin kararı olmadan bağlıyor mu? 
Hiçbir surette bağlamıyor. Bir defa seçim denin
ce arkadaşların aklına hemen siyasî seçimler ge
liyor. Onun için başka seçimler olmıyacakmış gibi 
bir intibaa varıyorlar. Halbuki Türkiye'de siyasî 
seçimlerin dışında da birçok seçimler vardır. Ma
hallî idareler ve onların seçimleri vardır. Ümid-
ediyoruz ki, gene köylülerimiz, muhtarlarını biz
zat seçeceklerdir. Belediye seçimleri olacak. Ne
rede olur? Belediye seçimleri il. ve ilçe merkezle
rinde olur. Vilâyet seçimlerinde, il idaresinde, hu
susî idarede istediğiniz sistemi kabul ediniz, en 
nihayet il ve ilçe diye bir mevcudiyet vardır. İl 
ve ilçe kademelerinden geçmeye mecburdur. Bi
naenaleyh, Türkiye'de bütün seçimleri umumi
yetle tanzim eden bir kanunda bu idarî vakıayı da 
gözden uzak tutmak mümkün ve muhtemel görül
memektedir. 

Yâ muhtelif seçimler hakkında ayrı ayrı ka
nunlar yapacaksınız, aynı hükümleri lüzumsuz 
olarak birçok yerde tekrar edeceksiniz, yahut ge
nel bir kanun yaparak muihtelif seçimlerin özel 
kanunlarına da sadece özellikleri gösteren hüküm-
'er koyacaksınız. Tabiî burada genel kanundan 
farklar da bulunacaktır. Mümkün ve muhtemel-
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dir ki, yapılacak Belediye Seçimi Kanununda il 
seçim kuruki veya ilçe seçim kurulunun yetkileri 
buradafcine uymıyacaktır. Şimdi, hu böyledir di
ye, evvelâ Belediye Seçimi Kanununu yapalım, 
sonra genel kanunu yapalım demek mümkün mü
dür! 

Atalay arkadaşımız dedi ki, dar bölge veya
hut nispî temsil sistemini kabul ediyor, diğerini 
de kabul ediyor.... Bunu da anlıyamadım. Ekseri
yet sistemine göre de yapılabilecektir. Dar bölge 
(bakımından işe giriştiniz, o zaman il seçim ku
rullarını kaldıracak mısınız?. (Bu aynı zamanda 
bir kazai kademedir. Bu itibarla seçim itirafları 
muayyen kademelerden geçecektir. Binaenaleyh, 
birkaç ilçeyi içine alan bir seçim bölgesi kurmuş 
olsanız dahi en nihayet ilçeler bunu idare edecek
tir. Eğer, Türkiye'de seçimleri elbette muallel 
bir hale getirmek için il ve ilçe hudutlarını dik
kat nazara almıyan hir seçim yapmayı düşünmü
yorsanız ki, bunu düşünmediğinizi tahmin ede
rim, - zannederim bunda bir icmal Ümmetten 
bahsetmek bence mümkündür - o zaman ilçe se
çim kurulları kalacak. Belki o zaman il seçim ku
rallarının yerini bölge seçim kuralları alacak. 

Müzakere ettiğimiz kanım seçimlerin temel 
hükümleri hakkındadır. Kurulacak olan her iki 
Meclisin seçimleri ayrı ayrı seçim kanunlarına 
göre yapılacaktır. 

Bu maddenin tehiri, vazifemizi mecbur oldu
ğumuz tarihte bitirmek imkânımızı ortadan kal
dırır. Bu bakımdan hiçbir şeyi bağkmtyan hiçbir 
müşkülât çıkarmıyacak olan bu maddelerin tehir 
ve encümene iadelinde bendeniz hiçbir zaruret 
görmemekteyim. Gereken tenkid yapılarak mad
denin eksik taraflarının tanzimi ile kanunun bir 
an evvel (bitirilmesinde içtimaî fayda görmekte
yim, hukukî fayda görmekteyim, tarihî fayda 
görmekteyim. Mâruzâtım bundan İbarettir. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — Sa

yın Güneş arkadaşımız, maddenin müzakeresinin 
ne sebeple geri bırakılmaması icalbettiğini izah 
buyurdular. Bu fbir iki cümle ile tekrar edilebi
lir. Çıkmasına lüzum vardır, zaruret vardır. Çün
kü bu temel hükümler ve Kütük Kanunu Yüksek 
Heyetinizce kabul edildiği zaman kütüklerin (ha
zırlanmasına .başlanacaktır- Bu kesin (bir zaru
ret selbehidir. Sayın Atalay arkadaşımız istikba
le ve ihtimalle göre, hazırlanmış ve huzurunuza 
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gelmiş bu kanun hükmünün geri bırakılmasını 
istiyor. Bu, katılamıyacağımız hır anlayıştır, is
tikbalde ne şekilde kabul edilceği, ne şekilde ka
rarlaştırılacağı helli olmıyan ihtimallere göre 
maddelerin müzakeresinde hu şekle varmak, bu-

' nu geri bırakmak hiçbir zarurete dayanmaz. Te
kerrür eden şekle göre hu madde ufak tadillerle 
intıfbak sağlar. Kanunun tümü hakkındaki gö
rüşmelerde sayın arkadaşımıza hu maddelerin ka-
hulünün seçim sistemleri hakkında hiçbir emriva
ki ihdas etmiyeceğini temin etmiştik. Kendileri 
de lütfen kahul etmişlerdi. Bu durumda bu mad
denin müzakeresinin geri 'bırakılacağı hakkında 
tekliflerinde ısrar etmiyeceğini ümidetmekteyiz. 

'Tadil teklifine gelince : Tadil teklifinin mad
deye konulması anında, tamamen zıddına olarak 
her ilçe çevresi bir seçim çevresi olarak kabul 
edilmektedir. Demek M, tadil teklifini kahul eder
sek maddenin ifade ettiği zaruret büshütün orta
dan kalkacak, il kademesini bertaraf edecek ve 
her ilçe bir seçim çevresi olarak şimdiden kahul 
edilecektir. Görülüyor ki, tadil teklifinin kabulü 
'bilâkis ileride seçim sistemleri hakkında bizi şdan-
diden bağlryalbffleeektir. Bu sebeple maddenin mü
zakeresine devam edilmesini, tadil teklifinin red
dedilmesini ve komisyon metninin aynen kabul 
edilmesini rica ediyoruz. 

KOKSAL FEYYAZ — Mendim, ilçeler mev-
zuuhahis değildir. 3 ncü maddedeki, «özel ka
nunlardaki çevre ayırmaları saklı kalmak şartöy-
le» ibaresinin burada da zikredilmesi arkadaşımı
zın ifade ettiği mahzurları 'bertaraf edecektir. 

ÖDÜL ATIF — Ayni ibarenin burada da tek
rar edilmesini mahzurlu gördük. 

(BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde 
hakkında verilmiş takrirler var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplerden dolayı "10 ucu mad

denin tehirini arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tashihini 

arz ve teklif ederim. 
Feyyaz Koksal 

MADDE 10. — Ankara'da hir Yüksek Seçim 
Kurulu, her seçim çevresinde bir il Seçim Kuru
lu, ve icalbında özel kanunlarında çevre ayırmala
rı yapılan yerlerde her çevre için ibir çevre seçim 
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kurulu ve lıer ilçede bir ilçe seçim kurulu ve 
seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir 
sandık kurulu bulunur. 

î l merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim 
kurulu teşkil olunur. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
10 ncu maddenin başlığı aynen 9 ncu madde

nin başlığını taşıdığından bu ballığın (Seçim Ku
rullarının Teşkili) olarak değiştirilmesini arz ve 
teıdif ederim. 

Abdülkadir Okyay 

Başkanlık Yüksek Katına 
Onuncu maddede geçen sandık kurulu tâbi

rinin sandık seçim kurulu olarak yazılmasını ve 
Ibu suretle benzerliğin sağlanacağını arz ve teklif 
ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Cengiz Hızır 

BAŞKAN — Şimdi bu takrirleri madde met
nine aykırılığı sırasına göre tekrar okutup, yük
sek oylarınıza sunuyorum. 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takririnin dikkate alınmasını 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Feyyaz KöksaFm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan takririn nazara alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

(Abdülkadir Okyay'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Bu takririn nazara almmasinı 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

(Cengiz Hızır'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takririn nazara âlınmasnı ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 10 ncu madde ay
nen kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okuyoruz efendim. 

Yüksek Seçim Kumlu 
MADDE 11. — Yüksek Seçim Kurulu, bir 

başkan ve altı üyeden kurulur. 
Altısı Yargıtay Genel Kurulunca, beşi Da

nıştay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasm-
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dan olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir. 
Bunlar gizli oy ve saltçoklukla aralarından bir 
başkan ve bir başkanyekili seçerler. 

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a 
ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkan-
vekilleri kur'aya girmezler. 

BAŞKAN — Alp Kuran. 
KURAN ALP — Efendim, 11 nci madde 

Yüksek Seçim Kurulunun terekkübüne ait 
maddedir. Ancak 12 nci maddede, matlap 
«üye seçimi zamanı» olduğu halde, zamanla 
hiç ilgisi olmadığı halde, 12 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında yine Yüksek Seçim Kurulunun te
rekkübüne ait bir hüküm yer almıştır. Bunun 
bidayette yani Yüksek Seçim Kurulunun te
rekkübünü düzenliyen 11 nci maddede yer al
ması lâzımdır. Binaenaleyh Yüksek Seçim Ku
rulunda bir üyelik boşaldığı takdirde bunun ne 
şekilde telâfi edileceğinin de 11 nci maddede 
yer alması icabetmektedir. 

Bu hususta bir de takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
ATALAY SIRRI — 11 nci madde Yüksek 

Seçim Kurulunun ne şekilde kurulacağını tes-
bit etmektedir. Anayasa Tasarısının 74 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrası bunu daha beliğ, da
ha veciz ve daha iyi bir Türkçe ile ifade et
mekte ve Yüksek Seçim Kurulunun ne şekilde 
kurulacağını tesbit etmektedir. Anayasada tes-
bit* ve tâyin edilen bir hususun 11 nci madde
de aynen tekrar edilmesi bir fazlalıktır. Bu 
sebeple 11 nci maddenin tasarıdan çıkarılması 
için bir takrir veriyorum. Kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı. 
KİTAPÇI ŞAHAP — Muhterem arkadaşla

rım, bu maddede sadece «genel kurulunca» tâ
birinin tekrarlanmış olmasından ve kulağa hoş 
bir şekilde gelmemesinden başka bir düşüklük 
olduğunu zannetmiyorum. 

Sırrı Atalay arkadaşımızın hakikaten hakkı 
vardır. Elde mevcut Anayasa tasarısında bu 
iş daha güzel bir sekide ifade edilmiştir. Ken
dileri acele ile her halde iyice dikkat etmedi
ler. Bunda tam sayılarının iştirakiyle araların
da seçimleri yapacakları kabul ediliyor. Yani 
Yargıtay ve Danıştaym Yüksek Seçim Kuru
luna seçecekleri 5 - 6 azasını üyelerinin tam sa
yısını toplamak suretiyle* seçecektir diye bir 
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kayıt vardır. Bu itibarla arkadaşımızın bu fik- \ 
rine esas itibariyle iştirak etmekle beraber bu I 
tam sayı ile toplanması hususu, Anayasamızı 
uygun bir metne kavuştururken Danıştay ve 
Yargıtay Genel Kurullarının tam sayı ile top- I 
lanması suretiyle Yüksek Seçim Kuruluna se- I 
çecekleri azaların, miktarım tâyin etmeleri gibi I 
bir durumla karşılaşınrz. Böylece seçimin ya- I 
pılması imkânsız hale gelir. -Geniş bir kadro- I 
nun tam sayı ile toplanmasına imkân yoktur. ] 
Bu itibarla maddenin bu kısmı tayyedilmek I 
suretiyle arkadaşımızın takririnin kabulü müm- I 
kündür. Yalnız altındaki maddede henüz ka- I 
nuniyet iktisabetmiş bir madde değildir, ta- I 
sarıdır. Bir nevi teklif maddesi mahiyetinde I 
görülebilir. I 

Bendeniz bir takrir takdim ediyorum. «Altısı I 
Yargıtay Genel Kurulunca, beşi Danıştay Ge- I 
nel Kurulunca» tâbirlerinin kulağa hoş gelmi- I 
yen durumdan kurtarmak suretiyle, bu «Ge- I 
nel Kurulunca» kelimelerinden bir tanesini tay- I 
yetmek suretiyle aynen vuzuha varmak kaabil I 
olacaktır kanaatindeyim. Nitekim 1950 deki I 
kanunun 120 nci maddesi bunu gayet açıklıkla I 
ifade etmiştir. Bu madde metni de sarahaten I 
kabule lâyık bir metindir. Bu madde okundu- I 
ğu zaman görülecek ki, mevzuu gayet açıklıkla I 
ifade etmektedir. I 

1950 Seçim Kanununun 120 nci maddesi ay- I 
nen şöyle diyor : «Yüksek Seçim Kurulu, bir I 
başkan ve altı üyeden meydana gelir; altısı 
Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarının 
kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi 
seçilir. Bunlar gizli oy ve saltçoklukla arala
rından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 
Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a 
ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan 
ve başkanvekilleri kur'aya girmezler.» 

Bu tarif çok daha efradını cami bir tarif
tir. 

«Genel kurulunca» tâbirlerinden birinin me
tinden çıkarılması da bizi aynı neticeye ulaştı
rabilir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sait Erdinç. 
ERDÎNÇ SAlT — Muhterem arkadaşlarım, 

benim bu madde üzerinde bir teklifim olacaktır. 
Burada «altısı Yargıtay Genel Kurulunca, be
şi Danıştay Genel Kurulunca, kendi üyeleri ara- j 
smdan olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir.»' j 
denmektedir. Bu mühim bir mevzudur. Mümkün i 
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olduğu kadar bu seçimlerin salt çoğunlukla ya
pılmasında fayda mülâhaza ediyorum. Bu sebeple 
bir tadil teklifi veriyorum. Buraya salt çoğunluk 
ilâve edilsin. Hâdisenin ehemmiyeti malûm. Salt 
çoğunlukta büyük fayda vardır, bâzı seçimlerin 
yapılma şeklini görüyoruz. Seçimlere pek az ar
kadaş iştirak ediyor. Seçimlere gereken önemin 
verilmesi ve daha çok rey toplıyabilecek şahısla
rın Yüksek Seçim Kuruluna seçilmesi seçim em
niyeti bakımından yerinde olur. Teklifimin kabu
lünü arz ederim. 

BAŞKAN — Derviş Sami Tagman. 
TAŞMAN DERVİŞ SAMÎ — Muhterem ar

kadaşlarım; ben çok basit bir noktaya temas et
mek istiyorum. Bu 11 nci madde ile Anayasanın 
74 ncü maddesinin redaksiyonu sırasında bir 
yerde başka bir kelime, bir yerde daha başka bir 
kelime efade ediliyor, Bir yerde salt çoğunluk, 
bir yerde salt çokluk deniliyor. Bu da Anayasa
ya aykırı düşmektedir. Komisyon lütfen bu hu
susta değişiklik yaparsa, çok iyi olur. Mademki, 
Anayasa böyle söylemiş, öyle olsun. Mâruzâtım 
bu kadardır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 

SAH İR — Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Se
çim Kurulunun teşkiline taallûk eden 11 nci mad
denin Anayasada yer almış bulunması itibariyle, 
Seçim Kanununa ithal edilmesi lüzumsuzluğuna 
işaret buyurdular. Biz bu kanaatte değiliz. Anaya
sada Yüksek Seçim Kurulunun sureti teşekkülü ve 
vazifeleri hakkında hüküm vaz'edilmiş olsa bile, se
çimleri idareye memur en yüksek kurulun, Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunda da tekraren yer almasında bü
yük bir faide ve isabet görmekteyiz. Bundan son
ra, ayrı ayrı olarak komisyonun Anayasa metni
nin müzakeresi sırasında da birtakım hususatı 
göz önünde tutmasının mecbur olduğunu ileri 
sürmek kararındadır. Bilhassa tam üye sayısı 
ile Yüksek Seçim Kurulunun seçilmesindeki zor
luklar nazarı itibara alınarak veya muayyen dev
rede Yüksek Secim Kurulunun seçilmesi hususun
da, tam üye sayışmam elde edilmemesini nazarı 
itibara alarak bu şekilde bir hüküm' vaz'etmiş 
bulunuyoruz. 

Yüksek Seçim Kurulunun teşekkül tarzının 
Anayasada ifade edilmiş olması burada da ifade 
edilmesine mâni değildir. 
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Bu madde, 1950 Seçim Kanunundaki madde

nin aynıdır. 6272 sayılı Kanunla tadil görmüş 
olan metinden farklıdır. Yargıtay Birinci Reisi
nin bu kurulun başkanlığında olmasını komisyo
numuz mahzurlu görmüş ve kendi aralarından se
çecekleri bir başkanı daha münasip görmüştür. Bu 
maddenin hem kanunda kalmasını ve hem de hu
zurunuza geldiği şekilde kabul edilmesini komis
yonunuz rica etmektedir. 

BAŞKAN — Sait Erdinç. 
ERDİNÇ SAİT — Şimdi muhterem arkadaş

larım, komisyon sözcüsünün bir cevabına ben de 
arzı cevap edeyim. Şimdi diyorlar ki, salt çoğun
luğa lüzum yoktur, bakalım komisyon şuradaki 
hükmü nasıl savunacak? «Bunlar gizli oy ve salt 
çoklukla aralarından bir başkan «ve bir başkan-
vekili seçerler.» deniyor. Mademki, Yüksek Se
çim Kuruluna 11 kişi seçmişiz. Bunlar kıymetli 
ve değerli arkadaşlardır, mesele yok. Ekseriyetle 
başkan ve başkanvekillerini seçsinler. Mademki 11 
kişidir. Farz edelim ki, üç kişi taliptir. Reyler da
ğılmış durumda. Birisi üç, diğeri dört rey almış. 
Güzel, dört rey alan Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı olur. Reis ve reisvekili seçiminde salt çoğun
luğu alan bir kimse pek haklı olarak bunun üze
rinde duracaktır. Yargıtay Genel Kurulu, Yük
sek Seçim Kurulunu seçmek üzere toplanıyor; ni
çin iştirak eden üyelerin yarısından îazla reyle 
üye seçilmesin? Elbette ki, burada bir teminat 
görürüz. Toplanan arkadaşların hiçolmazsa yarı
sından bir fazlasının reyi ile Yüksek Seçim Ku
ruluna üye seçilsin. Eğer lüzum görülmüyorsa, 
Yüksek Seçim Kuruluna seçilen 11 kişiden reisi 
ve reisvekili seçilirken yarısından bir fazla reye 
lüzum yoktur. Seçsin diyorum. Benim noktayı 
nazarım budur. («O zaman genel kurul olmaz» 
sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 

SAJIÎR — Efendim; Sait Erdinç arkadaşıma ar
zı cevap etmek isteriz. 

Danıştay ve Yargıtay Genel Kurullarının dai
re adedleri ve dairelerdeki üye adedlerine göz 
atacak olursak, 100 - 110 kişi kadardır. 100 - 11C 
kişiye baliğ olan bir heyet içerisinde salt çoğun
lukla seçim yapmanın daima bir tur ihdas etme
si zarureti göz önünde tutularak maddeye bu 
şekilde bir tertip verilmiş oldu. Aksi halde, salt • 
çoğunluğu elde edem ivecek üyeler, 2 nei ve 3 ncü 
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turda da salt çoğunluğu elde edemiyecekler ve bu 
suretle kurulun teşekkülü uzayacaktı. Halbuki 11 
kişilik bir heyetin içinden başkan ve başkanveki-
linin salt çoğunlukla seçilmesinin böyle bir mah
zuru yoktur. Bunun böyle kabul etmelerini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde 
hakkında verilmiş olan takrirleri okuyoruz, efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplerden dolayı 11 nci madde

nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
«Yedek üyeler kurula kıdem sırasına göre alı

nırlar. 
«Kurulda boşalan yerlerin yedeklerle doldu

rulması mümkün olamazsa bu yerler için yeniden 
seçim yapılır.» 

Alp Kuralı 

Başkanlığa 
11 nci maddenin ikinci cümlesi aşağıdaki şe

kilde olmasını arz ve teklif ederim. 
Sait Erdinç. 

Altısı Yargıtay Genel Kurulunca, beşi Danış
tay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasından 
olmak üzere gizli oyla ve salt çoklukla on bir kişi 
seçilir. 

Yüksek Başkanlığa. 
Tasarının 11 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

«Genel Kurulunca» tâbiri tekerrür etmekte bu
lunduğu cihetle «Altısı Yargıtay G«nel Kurulun
ca» kısmından «Genel Kurulunca» tâbirinin çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Ş. Kitapçı 

22 , 3 . 196* 
Yüksek ıBaşkanlığa 

11 nci maddenin birinci fıkrasında «salt çok
luk» şeklinde yazılan terim, son kabul edilen me
tinlerde ve ezcümle içtüzüklerde «salt çoğunluk» 
olarak kabul edilmiştir. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasında kullanılan 
«kur'a» terimi ise son metinlerde «adçefenie» ola
rak yer almıştır, 
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Terim birliğini sağlamak maksadiyle, 11 nci 
maddede geçen «salt çokluk* yerine «salt çoğun
luk», «kur'a» yerine «adçekme» terimlerinin ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Cashit Zamangil 

BAŞKAN — Şimdi bu takrirleri madde met
nine aykırılığa göre tekrar okuyarak, yüksek oy
larınıza sunacağım. 

(Sırrı Atalay'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Alp Kuran'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Sait Erdinç'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka

bul edenler... Etmiyenler... »Kabul edilmemiştir. 
(Şahap Kitapçı'mn önergesi tekrar okundu.1) 
BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka

bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiş
tir, efendim. 

Komisyon buna iştirak ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 
SAHlR — İştirak ediyoruz efendim. «Kurulla
rınca» olacak şekilde düzeltiriz efendim. 
. ıBAŞKAN — Diğer takriri okuyoruz.' 

(Cahit ZamangH'in önergesi tekrar okunduk 

BAŞKAN — Nisap vardır. Oturumu açıyo
rum. Ruznameye devam ediyoruz. 

İ2 nci maddede kalmıştık, maddeyi okuyo
ruz. 

Üye seçimi zamanı 
MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulu için 

üye seçimi, her dört yılda bir, Ocak ayının ilk 
haftasında yapılır. 
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BAŞKAN — Takriri nazara alanlar işaret 

buyursunlar... Almıyanlar... Takrir kabul edil
miştir. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 
SAHİR — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kabul buyurulan takrirlere gö
re 11 nci maddenin yeni şeklini okuyoruz. 

Yüksek Seçim Kurulu 
MADDE 11. — Yüksek Seçim Kurulu, bir 

başkan ve altı üyeden kurulur. 
Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulla

rınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli 
oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt ço
ğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkanve-
kili seçerler. - ' 

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad
çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve baş-
kanvekilleri adçekmeye girmezler. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi bu şekliyle yük
sek oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul" edilmiştir, efendim. 

Vakit bir hayli ilerlemiş bulunuyor. Saat 15 
te toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. ' 

Kapanma saati : 12,55 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa. 
yukarıki madde gereğince tamamlanır. 

KURAN ALP — Efendim, bu madde esas 
itibariyle 1950 Seçim Kanunundan alınmıştır. 
Ancak, 1 nci fıkraya «Ocak ayının ilk haftasın 
kaydı ilâve edilmiştir. Bunun sebebinin komis
yonun huzurunuzda açıklamasını rica ediyorum. 
Bu kaydı koymaya neden lüzum hissetmişler
dir? Tasarının tümü üzerinde konuşurken de 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,* 

BAŞKAN — Senil İbrahim 
KÂTİPLER : Ekşi Oktay, Kitapçı Şahap 
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arz etmiştim. Bu şekilde bir ka^yıt konmasının 
sebebi kütük tanzimi işi olduğunu,, bu tarihte 
Yüksek Seçim Kurulunun teşekkülünün şart 
olması telâkki edilmiş olduğunu arz etmiştim. 
Seçimler muayyen bir zamanda, yani Mayıs 
aynıda yapılacağına göre böyle bir hükmü ifa
de edebilir mi edemez mi, hususunun komisyon 
tarafından açıklanmasını rica ediyorum. 

Sonra ikinci fıkradan hiçbir mâna çıkmıyor, 
bu bendin 11 nci maddenin sonunda yer alması 
ieabederdi. Bu husus yapılmamıştır. Üye sayısı 
sözünden maksat nedir? Yedeklerden mi alına
caktır, nereden tamamlanacaktır? Bir üyelik 
açılırsa oraya hangisi gelecektir, bu husus sa
rih değildir. Bu hususta da komisyonun düşün
cesini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? Bu
yurun Şefik inan. 

KOMİSYON BAŞKANI ÎNAN ŞEFlK — 
Efendim, Yüksek seçim Kurulu 4 yılda bir te
şekkül edecektir. Esasen daha önce kabul etti
ğimiz- bir madde "ile seçimlerin başlangıç tarihi 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Seçimlerin başlan
gıç tarihine kadar bütün kurullar teşekkül et
melidir ki, seçim hazırlıklarına başlanabilsin. 
Bunu temin maksadiyle Yüksek Seçim Kurulu 
dört yılda bir seçilir denmiştir. Seçim tarihi 12 
nci maddede Ocak ayının ilk haftası olarak tes
bit edilmiştir. 

Ocak ayının ilk haftası Yüksek Seçim Kuru
lunun seçilmesi için münasip bir tarih olarak 
komisyonumuzca en münasip zaman olarak ka
bul edilmiştir. Yüksek Heyetinizce de aynen ka
bulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok, tadil teklifi de verilmemiştir. Mad
deyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etm.iyenl.er... Kabul edilmiştir. 

Karar verme 
MADDE 13. - Yüksek Seçim Kurulu, ka

rarlarını saltcoklukla verir; oyların eşitliği ha
linde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararları, ile, 
prensip'kararları Resmî Gazetede, en kısa za
manda yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Bir tadil teklifi var. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle açıkladığım sebeplerden ötürü 13 ııcü 
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madde başlık ve metninin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini teklif ediyorum. 

Kararların yayınlanması 
MADDE 13. — Yüksek Seçim Kurulunun 

son kararları ile prensip kararları, en kısa za
manda Resmî Gazetede yayınlanır. 

Hikmet Kümbetlioğlu 

BAŞKAN — Takririn nazarı itibara alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

13 ncü maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Görev ve yetkileri 
MADDE 14. — Yüksek Seçim Kurulunun 

görev ve yetkileri 
1. Seçimlerde, içine oy pusları konulacak 

olan zarfların, icabında her seçim için başka 
başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasa
da, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen 
veya ettirilen veya depolarında bulunan zarf
ların renklerinden ve ölçülerinden farkliı bulun
mak ve kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yük
sek Seçim Kurulu filigranı bulunmak üzere, 
yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu ima
lâtı, kâğıt hamurundan başlıyarak zarfın ima
line ve teslim alınmasına kadar olan safhaları
nı; üyeleri arasından seçeceği üç yargıcın de
vamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak 
ve bu zarfları, il, seçim kurullarına, her ilin 
ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri kar
şılığında göndermek, 

2. Özel zarfların imali için gerekli «Türki
ye 'Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigran 
'kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp ge
rekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra, 
saklamak, 

3. Kütük düzenleme işlerinin başlamasın
dan seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar 
bu kanunda söz konusu edilen işlerin gerek
tirdiği cetvel, alındı belgesi, tutanak, seçmen 
kartı gibi her türlü _basılı kâğıt ve defterlerin, 
istatistik Genel Müdürlüğü uzmanları ve diğer 
uzmanlar yardımı ile şekillerini tesbit edip 
Adalet Bakanlığı eliyle it ve ilçelerin ihtiyacı
na yetecek sayıda bastırılmasını, il ve ilçe se
çim kurullarına yollanmasını sağlamak, 

4. Seçimin başlangıç tarihinden en geç 
yedi gün önce ve seçimin yenilenmesine 'kadar 
verilmesi halinde bu kararın ilânından itiba-
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ren beş gün içinde il ve ilçe seçim kurullarının 
teşekkülünü sağlamak, 

5. îl seçim kurullarının teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, 
oy verme gününden önce ve itiraz konusunun 
gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak, 

^ 6. Adaylığa ait itirazlar hakkında özel ka
nunları gereğince kesin karara bağlamak, 

7. î l seçim kurullarınca, oy verme günü 
işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara kar
şı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin ka
rara bağlamak, 

8. İl seçim kurallarınca düzenlenen tuta
naklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin 
karara bağlamak, 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi için
de yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak 
ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden (bir ve
ya birkaçının tutanağının iptalini (gerektirecek 
mahiyette itirazları, alt 'kurullara yapılan iti
razların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu 
araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlia-
mak, 

10. Bu kanunla kendisine verilen başkaca 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Kuran Alp. 
KURAN ALP — Efendim; maddenin çok 

tafsilâtlı oluşunu ve bâzı dil hatalarını bir ta
rafa bırakarak metin üzerinde tereddütler 
uyandıran bâzı hususLar üzerinde durmak isti
yorum. Birinci bendi ele alacak olursak, bu 
bentte yazılı olduğu üzere her seçim için özel 
zarf imal ettirilir kaydı konmuştur. Bu hüküm 
ilk hazırlanan Milletvekilleri kanun tasarısın
da yer almıştı? Sadece Milletvekilleri seçimle
ri için özel zarflar düşünülmüştü. Madde oldur 

ğu gibi buraya aktarılmıştır. Maddenin başın
da Milletvekili kaydı vardı bu çıkarılmış, di
ğerleri kalmıştır-. Acaba muhtar ve il idare 
seçimlerinde de bu özel zarflar imal edilecek 
midir, edilmiyecek raidir. Bunun, son derece 
külfetli ve masrafı olduğu aşikârdır. Bu bata m -
dan 'komisyonun acaba (bütün seçimlerde ayrı ayrı 
özel zarflar imal etmek düşüncesi sadece millet
vekilleri seçimi ve Cumhuriyet Senatosu seçim
leri i'çin midir? Komisyonun bu kararma uygun 
olarak bu hususu açıklamasını rica edeceğim. 

Bundan başka seçimlerin temel hükümlerine 
ait bir kanun yaptığımıza göre, 'her seçim i'çin is
tisnalar zikredemediği takdirde, bütün hükünı-
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j I erin bütün seçimlerle uygulanacağı aşikârdır. 
I Bu sebeple 4 neti bentteki «seçimin başlangıç tari

hinden en geç yedi gün önce ve seçimin yenilen -
I mesane karar verilmesi halinde Ibu kararın ilâ

nından itibaren beş gün ilcinde» kaydı da münha
sıran milletvekilleri seçimine taallûk eden bir 
bent olarak tezahür etmektedir. Aynı şeyi 6 
ncı bent hakkında da söylemek mümkündür. 6 

j ncı bentte «kesin karar vermek» deniyor ki, Yük
sek Seçim Kurulu her halde muihtar seçimi hak
kında karar verecek değildir. 

Bunun yanında 3 ncü bent üzerinde de bir 
nebze durmak isterim. Gerek kütüklerle ilgili, ge
rekse oylama ile ilgili özel malzemenin hazırlan
masında İstatistik Umum Müdürlüğü uzmanları 
yetkili kılınmıştır. Gerek cetvellerin hazırlanma
sı gerek zarfların hazırlanması yetkisi istatistik 
Genel Müdürlüğü uzmanlarına neden verilmekte
dir? Maksadını anlamak doğrusu biraz zordur. 

' Denilebilir ki, acaba özeli teşebbüslerden bu işi 
daha iyi başarabilecek uzmanlar yok mudur? Bu 
hususu bir zamanlar istatistik Genel Müdürlüğü 
yapmış olan Komisyon Başkanı Sayın arkadaşı
mız aydınlatmalıdır. Bu arada şu sual de hatıra 
gelebilir, bâzı malzemelerin hazırlanması husu
sunda İstatistik Genel Müdürlüğü uzmanlarını 
tavzif etmek doğru mudur? Biliyorsunuz istatis
tik Genel Müdürlüğü doğrudan doğruya Başba
kanlığa bağlı bir müessesedir, öte yandan hu
zurunuzdaki tasarıda, seçim işlerinin yürütülme
di hususu prensibolarak ya Adliye Vekâletine ve
yahut bağımsız yargıçlara verilmiş bulunmakta
dır. Uzmanların tâyini 'hususunun- Yüksek Se
çim Kurulunun takdirine bırakılması elbetteki, 
kanunun ruhuna daha uygun olacaktır. Yüksek 
Seç'im Kurulu beğendiği özel teşebbüslerle veya 
sair teşekküllerle iş birliği' yapabilir, defterleri 
kâğıtları, zarflan onlara, tanzim ettirebilir. Bun
dan başka 4 ncü bent üzerinde durmak icabetmek-
tedir. Filhakika bu bentle «seçimin başlangıç ta
rihinden en geç yedi gün önce seçimin yenilen
mesine karar verilmesi halinde, bu kararın ilânın
dan itibaren beş gün içinde il ve ilçe seçim ku
rulları teşekkül eder.» deniyor. Ancak geçici 
madde birde bu süre yani il ve ilçe seçim kurul
larının teşekkül süresi 7 güne çıkarılmıştır. 

Şimdi, il ve ilçe seçim kurullarının teşkili için 
ya 5 günlük süre yeter mahiyettedir; bu takdir
de geçici madde 1 de ıbu süre niçin 7 güne çıka-

j rılmıştır? Veyahut da, geçici madde birde belir-
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tildiği gibi, bu kurulların, teşkili için mutlak 
surette 7 güne ihtiyaç vardır. O takdirde bura
daki hükmü de 7 güne çıkarmak iktiza eder. 

Bundan başka 9 ncu bendin Yüksek Seçim 
Kurulu kararları hakkında itiraz faslı yer alma
sı, ve burada sedeee ilgili maddeye bir atıf yap
mak lâzımgelir, kanaatindeyim. Zaten 9 ncu 
bend özel bir hali derpiş etmekte, incelenmiş 
olan kararların Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan tekrar gözden geçirilmesini sağlamaktadır. 
Ancak, bu hüküm tasarısının itirazlar ve şi
kâyetler bölümünde, 132 nci maddede yer al
mış bulunmaktadır. Bir hükmün ve hukukî kai
denin bu şekilde kanunun muhtelif yerlerinde 
yer alması kanun tekniğine uygun olmıyacakCır. 

Dokuzuncu bentte olağan üstü itirazlardan 
bahsettiğinden bu kaydın da kaldırılması lâzım
gelir kanaatindeyim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Alpaslan Fehmi. 
ALPASLAN FEHMİ ~ Muhterem arkadaş

lar, bendeniz maddenin yalnız yargıç kelimesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Anayasa ta
sarısında bu kelime hâkim olarak kabul edil
miştir. Filvaki Osmanlıca kelimelerden uzaklaş
mak suretiyle öz Türkçe içinde Anayasanın ha
zırlanması, kanunlarımızın tedvin edilmesi umu
mî olarak arzumuzdur. Yargıç kelimesi tutma
mış olan bir kelimedir. Bendeniz genç yaşımda 
Öz Türkçe bize malolduğu zaman hâkimlik yap
tım. O zaman bana yargıç derlerdi, ben bunu 
kendime yakıştıramadım. Hiçbir hâkim arkada
şın yargıç kelimesini kendisine yakıştırdığını 
duymadım. Bu itibarla gerek 14 ncü maddede 
gerekse bundan sonraki maddelerde geçen yar
gıç kelimesinin Anayasa tasarısını uygun olarak 
«hâkim» kelimesi şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ediyorum. Bu hususta da bir takrir tak
dim ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Mehmet Hazer. 
HAZER MEHMET — Muhterem arkadaş

lar, bu maddenin birçok fıkraları arasında bâ
zı uygunsuzluklar mevcuttur. Bunlardan bir iki 
tanesine müsaadenizle işaret etmekle iktifa ede
ceğim. 

14 ncü maddenin 1 nci bendinde Yüksek Seçim 
Kurulunun zarfların hazırlanmasında 3 yargıç 
üyeyi vazifelendireceği tasrih edilmiş bulunmak
tadır. Hepinizin malûmu olduğu üzere Yüksek 
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Seçim Kurulunda yalnız yargıçlar vazifeli de
ğildir. Aynı zamanda Danıştaydan da üyeler 
bulunmaktadır. Burada böyle bir tefrik yap
makla bidayette bu heyeti ikiye bölmek gibi bir 
netice doğurabilir. Binaenaleyh onu da 3 üye 
demek bir faide temin eder, hem de bunun he
yetin kül halinde mütalâa etmesine yardımı ojjır. 
Yani 3 üye olması icabeder, çünkü bu heyet 
Danıştay ve Yargıtay üyelerinden müteşekkil bir 
heyettir. Maddenin 3 ncü fıkrası bence lüzum
suzdur. Çünkü nihayet bu bir talimatname hük
müdür. Zarfların pusulaların ne şekilde ya
pılacağı kanunda değil talimatnamelerde yer alır. 
Yine aynı maddenin 3 ncü fıkrasındaki hal, ha
len mahfuz bulunan bir prensibe tearuz teşkil 

| ettiği kanaatindeyim, idare ile adlî itirazların 
ayrılığı bir prensiptir. Halbuki burada bâzı mu
ameleler adetâ Yüksek Seçim Kurulunun emri
ne verilmiştir. Adalet Bakanlığı eliyle yürütü
leceği tarzında madde tedvin edilmiştir. Adalet 
Bakanlığı hiçbir suretle Yüksek Seçim Kurulu
nun emrine verilemez. Buna hukuken imkân 
.yoktur. Adalet Bakanlığı uzmanlarından me
murlarından istifade etmek mümkündür. Ama 
Adalet Bakanlığının Yüksek Seçim Kurulu em
rine verilmesi mümkün değildir. Maddenin tan
zim tarzı adetâ Adalet Bakanlığını bu komisyo
nun emrine çalışan bir heyet haline getirmiştir. 
Bu maddeyi böylece kabul etmek mahzurlu olur 

j kanaatindeyim. 

Maddenin 9 numaralı fıkrasında çok güzel 
hüküm tedvin edilmiştir. Geçmiş seçimlerde 
olduğu gibi bâzı müracaatlerin zaman aşımına 
uğramaması için bâzı formalitelere riayet et
mek suretiyle bir şeylere taraftar olduğu belir
tilmiştir. Burada alt kurullara yapılan itiraz 
lardan bahsedilmektedir. Bu gibi itirazları 
Yüksek Seçim Kurulu kabul etmelidir. Mad
denin tanzim tarzı da zannediyorum ki, bu mak
sada matuftur. Durum böyle olunca yapılan 
itirazlar değil, yapılacak itirazların nazara alın
ması icabeder. Alt kurullara yapılan itirazlar, 
yapılması lâzım gelen itirazlar, veya yapılacak 
itirazlar demek daha doğrudur. Yüksek Seçim 

I Kuruluna bu itirazlar yapıldığı takdirde eğer 
bunlar bir seçimin iptali için veya bir seçimin 
gayrimeşruiyetini ispata, yetecek delillere sa
hipse nazarı itibara almak icabeder. Bu ba
kımdan «yapılan itirazlar» ı «yapılacak itiraz-

I hır» diye tashih etmek daha uygun olacaktır 
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kanaatindeyim. Maddenin bir numaralı fıkra
sından anladığımıza göre bütün seçimlerde ka
bili tatbik olacaktır. Yani mahallî seçimlerin 
zarfları ve diğer evrakın tanzimi de Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından temin olunacaktır. 
Eğer böyle olması icabediyorsa encümenin bu
nu sarahaten burada ifade etmesi lâzımdır. 
Yoksa ilerde mahallî idarelerin bu maddeden 
istifadesi mümkün olmaz. Mahallî idarelerin bu 
madde hükmünden istifadesi ancak komisyo
nun bunu açıkça bu kürsüden ifadesiyle tesbit 
etmek suretiyle kabul olacaktır. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
ULUSOY HÜSEYİN — Efendim, bendeniz 

de 9 ncu bentte Sayın Mehmet Hazer arkada
şımın temas ettikleri gibi alt kurullara yapı
lan itirazlar silsilesine temas edeceğim. Çün
kü bu, tatbikatta büyük karışıklıklara sebebol-
maktadır. Komisyonun maksadı alt kurullara 
itiraz yapılmadığı halde seçim neticesine mü
essir olacak her hangi bir itiraz Yüksek Se
çim Kuruluna geldiği takdirde yeni bir şekle 
bağlanacağı merkezinde midir. Bu noktanın 
izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soysal Emin. 
SOYSAL EMtN — Efendim, bendeniz genç 

arkadaşımın yargıç kelimesine itirazı üzerine 
söz almış bulunuyorum. Komisyon yargıç ke
limesini yerinde bulmuştur. Fehmi Bey arka
daşımız Anayasada hâkim kelimesi vardır dedi
ler Burada yargıç kelimesinin yerinde görül
mediği mütalâasına bendeniz iştirak edemiye-
ceğim'. Anayasa tasarısı önümüze geldiği za
man, Anayasa tasarısını hazırlıyan arkadaşlar
dan özür dilerim, hâkim kelimesini yargıç ke
limesi şeklinde değiştirmeye Heyeti Celile yet
kilidir. Biz Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği
ni birhayli mücadeleden sonra Genelkurmay 
Başkanlığına çevirdik. Zaviyetanı dâhiletam 
mütebadiletan kelimelerini karşılıklı iç açı tâ
birine çevirdik. Açı ve zaviye kelimeleri den
diği zaman ne anlaşılıyor? Türkiye'de halk dili, 
ile Devlet dilini birbirine yakınlaştırmak su
retiyle İnkılâbın en güzel örneğini vermek iste
dik. Şimdi Tanzimat Fermanı eleniyor. Baş
tanbaşa iki cümleden ibaret ferman nedir, halk 
bundan bir şey anlamıyor. Pek tabiî olarak da 
tatbik mevkii bulmuyor. Bu sebeple yargıç ve 
savcı kelimeleriyle şiiriyet ve telâffuz itibariyle 
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âhenktardır, yerinde kalmasını rica ederim. (Al
kışlar) 

NALBANTOĞLU FAZIL — Efendim, ko
misyondan bir hususta ricada bulunacağım. 3 
yerde asil ve yedek ^üyeler tâbiri geçmektedir. 
Hizmetin ifasında karar verecek kurula yedek 
üyeler de dâhil midir? Maddedeki hükme göre 
bunlardan görev yapamıyacak duruma gelen
lerden sonra kalan üyelerle bu işi gereği gibi 
görmek mümkün olacak mıdır, olmıyacak mı
dır? İzahlarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Küley Muin. 
KÜLEY MUİN — Muhterem arkadaşlarım, 

14 ncü maddenin birinci bendi üzerine iki nok
tadan komisyonun açıklamada bulunmasını ri
ca edeceğim. Bunlardan birisi; zarfın tefrik 
edilebilmesi için fligran basılmasını komisyon 
derpiş etmiştir. Malûmuâliniz zarfların içinde
ki oy puslalarmın okunmaması için mümkün 
olduğu kadar kalın maddeden basılması icab-
eder. İçinden oy puslası çıkarıldıktan sonra 
zarfm kendi başına bir kıymeti yoktur. Bu iti
barla acaba fligran yerine hangi seçime aidol-
duğuna dair açık- ibare bulunan zarfların kul
lanılmasını daha^ziyade tercihe lâyık görmez
ler mi? 

İkincisi; geçmiş seçimlerdeki tatbikatımız 
göstermiştir ki, evvelki seçimlere taallûk eden 
ve seçim kurullarından geri almmıyan zarfların 
yenibaştan kullanılması üzerine itirazlar ol
muştur. İlçe seçim kurullarının muhtelif renk
lerde zarfları olacaktır deniliyor. Bu itibarla 
aidolduğu seçimin, açıkça hangi seçim olduğu 
yazılır. Ayrıca her seçimden sonra dağıtılmış 
olan zarfların bakiyeleri toplanırsa tahmin ede
rim ki, bu husustaki suiistimal de önlenmiş ola
caktır. Sayın komisyondan bu mevzu hakkında 
bendenizi tenvir etmelerini bilhassa rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?... 
Yok. Buyurun komisyon. 

KURUTLUOĞLU SAHİR — Efendim kıy
metli vaktinizi almamak için suallere kısaca ce
vap vermeye çalışacağım. 

Muhterem Alp Kuran arkadaşım, 3, .6, 9 
ncu bentlerdeki tereddütlerini izah buyurdular. 
Buradaki takdir hakkı seçim kuruluna verildi
ği ahvalde icabında kelimesi meseleyi hallede
cektir. Bu sebeple tereddütlerine lüzum yoktur 
kanaatindeyim 
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4 ncü bentte seçimin başlangıç tarihinden ; 

yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kara
rın ilânından itibaren il ve ilçe seçim kurulla
rının teşekkülünü sağlamak, maksat budur. 6 
ncı bende gelince itirazlar hakkında özel kanun
ları gereğince kesin karar vermek işi özel ka
nunla seçim kuruluna vazife olarak verilmişse 
kesin karar vermek bu kurulun hakkı olacak, 
değilse yetki ve bir hakka sahibolamıyacaktır. 
İstatistik Genel Müdürlüğüne vazife tahmili hu
susundaki tereddütlere de cevap arz etmek is
terim. Sadece İstatistik G-enel Müdürlüğü, uz
manlarından değil, Devletin diğer uzmanların
dan da istifade etmek hakkını kendilerine ver
diğimize göre bunların bakanlıklara bağlı ol
ması bir mâni teşkil etmez. Yani her taraftaki 
hizmetlerde Yüksek Seçim Kurulu istifade ede
cektir. 

Mehmet Hazer arkadaşımıza arzı cevap et
mek isterim ki, madde Adalet Bakanlığının 
Yüksek Seçim Kurulu emrine verilmiş şekilde 
tedvin edilmiş bulunmamaktadır. Seçimin meş
ruiyeti veya gayrimeşruiyeti üzerinde en ufak 
tereddüdü dahi izale edecek şekilde madde ted
vin edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun emri
ne para da tevdi edilmiştir. Adalet Bakanlığı 
Levazım Müdürlüğü eliyle kendine lâzım olan 
şeyleri yaptıracaktır. Birtakım münakaşaları 
önlemek arzusu ile bu madde tedvin edilmiş ve 
huzurununa sevk edilmiştir. Dokuzuncu bentte
ki yazılı olduğu şekilde tatbikatta birçok acı 
hâdiselerin meydana gelmesi önlenmiştir. 

1957 seçimlerinde bir seçim çevresinde seçi
min meşruiyeti hakkında en ufak bir tereddüde 
mahal " bırakmıyacak şekilde hâdiseler mevcu-
olmasma rağmen bu seçimin gayrimeşrudur 
iddiasiyle yapılan müracaatler alt kademelerde 
teselsüle riayet edilmemesi sebebiyle seçimler
de seçimi kazanan şahısların seçim kabiliyetleri 
olmamasına rağmen birçok şahıslar bir devre 
boyunca millet vekilliği vazifesini ifa etmiş
lerdir. Bu da şekle ademiriayettten dolayı 
vukua gelmiştir. Bu sebeple seçimlerle ilgili 
birçok itirazlar ve suiistimaller vaktinde ve 
müddetinde yapılmamış itirazlara dayanarak 
milleti temsil salâhiyetinin verdiği acı tecrübe 
ve neticeler de meydandadır. Bu itibarla «müd
deti içinde;» kaydı konulmuş ve 132 ııci madde
de zikredilen 7 gün içinde nihai merci olarak 
yetkili makama yapılacak itiraz üzerine, eğer 
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bu itiraz için 7 güne riayet edilmiş ise •'•bundan 
evvelki itiraz mercileri teselsülüne riayet edil
miş olsun, olmasın seçimlerin meşruiyet veya 
gayrimeşruiyetine karar verebilmek için me
seleyi tetkik ve seçimin iptalini tesbit eden bir 
bend olarak tatbikatımızın böyle bir hükme za
ruret gösterdiği kanaatindeyim. Arkadaşım 
zarflara temas ettiler ve seçilecek üyelerden 
bahsederken aslî üyelerin mi yoksa yedek üye
lerin mi alınacağı hususunda tereddütleri oldu
ğundan bahis buyurdular. Arkadaşıma şunu 
söyliyebilirim ki, yedekten de olabilir. Bu iti
barla bu hususta bir; tereddüt olmadığı kanaa
tindeyim. 

Muin Küley arkadaşımız da fUğrandan bah
settiler ve zarflar hakkında aydınlatıcı malûmat 
lütfettiler: Burada Devlet Malzeme Ofisi ve 
diğer Devlet dairelerindeki zarfların renginden 
farklı bir renk olmasa hususuna ehemmiyet ve
rilmiştir. Geçirdiğimiz tatbikattaki zarf hileleri 
bizi bu yolu tutmaya sevk.etmiştir. Bu hususta 
başka sual sormak istiyen arkadaş varsa sualle
rine cevap vermeye amadeyim. 

HAZER MEHMET — Uç yargıç meselesi... 
KÜRUTLUOGLU SAHlR (Devamla) — 

Hepsi yargıçtır. Danıştaydan gelenler de yar
gıçtır. Temyiz Mahkemesinden gelenler de yar
gıçtır. Üye de olabilir, yargç da olabilir. Ehem
miyetli] bir fark arz etmez. 

BALTACIOĞLU ZEKİ — Efendim, birinci 
bentte ölçülerden farklı bulunmak diye bir 
cümle var. Burada bulunmak kelimesi fazla 
çıkarılması lâzımdır. 

KURUTLUOĞLÜ SAHlR — Cümleyi uzat
mak için yazılmıştır. 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı. 
KİTAPÇI ŞAHAP — Muhterem arkadaşlar, 

görüştüğümüz madde tasarının en özlü maddele
rinden birisi olduğu hepininzin malûmudur. 
Eski Yüksek Seçim Kurulunun vazifelerini ta-
dadeden maddeye nazaran bu madde geçmiş 
tecrübelerden ilham alınarak birçok güç vazi
feleri Yüksek Seçim Kuruluna tevdi etmiş bu
lunmaktadır. Geçen yılların birinde bu mev
zular görüşülürken Sırrı Atalay arkadaşımızın, 
yıllardan beri seçimi idare etmiş bir Vekâlet ve 
ona bağlı müesseselerin fikilerini almak nokta
sından Adliye Vekilinin veya mümessillerinin 
burada görüşlerini öğrenmek ve fikirlerini al-
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inak çok faydalı olacağı yolundaki mütalâalarına 
iştirak ediyorum. Buna rağmen şu anda ne Ad
liye Vekili ve ne de mümessilleri toplantıda bu
lunmamakta olduklarından ve lâzım gelen iza
hatı alarak tereddütlerimizi izale hususunda 
•müş'kİlâta maraz1 kalmaktayız. 

Şimdli 10 bent halinde Yüksek Seçim Ku
rulunun vazifelerini tadadeden bu maddenin 
noksan olduğu 'kanaatindeyim. Mütaakıp mad
delerde il seçim ve ilçe seçim kurullarının va
zifeleri tadadedilirken şöyle bir 'bende tesadüf 
edilmektedir. Meselâ ilçe seçim kurulu sandık 
kurulları seçimin selâmetle cereyanı için soru
lacak hususların vaktinde cevaplandırılması, 
sa'ir yazıları oraya bildirmesi 'gibi bir vazife ile 
mükelleftir. Aynı şekilde ilçe seçim kurulu 
da <bu yolda seçimin selâmetle cereyanını «ağ
lamak, her hangi hir tereddüdü izale etmek 
maksadiyle soruları cevaplandırmak yetkisi
nin kimlere aî dolduğunu. tadadettaıiştir. 16 nci 
maddenin 4 ncü bendi de aynen şöyledir; soru
lacak hususların derhal cevaplandırılması, aynı 
şekilde sandık kurulları için de, ilçe seçim ku
rulları için de aynı şekilde bir vazifenin mev-
cudolduğunu görmek bu bentte kabildir. Me
selâ ilçe seçim kurulunun görev ve yetkileri 
20 nci maddenin 5 nci bendinde tad adedi! mistir. 
Keza sandık kurulu başkanının seçimin yürü
tülmesi hakkında Sorulacak 'hususlara derhal 
cevap da verileceği hükmünü bu bent ihti
va etmektedir. Fakat sandık kurulu başkanlığı 
tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına b'ir 
tereddüdün izâlesi için sorulacak bir husus için 
maddede yer almış bir hüküm mevcut değildir. 
Bu seheple' yurt çapında husule gelebilecek te
reddütleri izale etmek ;maksadiyle Yüksek Se
çim Kurulunun salâhiyetlerini açıkça İfade eden 
bir bend'e, görüştüğümüz maddede rastlamıyo
ruz. 'Bu yıllarca devam eden bir tatbikatın bı
raktığı bir noksanlıktır. Eğer Adliye Vekilimiz 
aramızda olsalardı bunu sarahatle ifade eder 
Adliye Vekâletinin hiçbir suretle seçimlere mü
dahale etmiyeeeği teminatını bir daha alırdık. 
1957 seçimlerinde olduğu gibi birtakım listele
rin doldurulması gibi bir tamimle karşılaşmı-
yacağımız bir daha tekrar edilmiş 'olurdu. Fa
kat diğer 'taraftan yurt çapında seçimlerin se
lâmetini sağlıyacak hır salâhiyeti Yülksek Se
çim Kuruluna 'tanımıyoruz. Yüksek Seçim Ku-

.1961 0 : 2 
rulıı muhterem azasının bir çoğu bu ihtiyacı 
1957 seçimleri sonunda, kendisini şiddetle gös
terdiğini ifade etmişlerdir. Bu itibarla seçimin 
yurt ölçüsünde selâmetle sağlanması, her hangi 
'bir il seçim kurulunun mâruz bulunduğu bir 
aksaklığı ve tereddüdü izale edehilmek için ve
ya istişarî mahiyette de !olsa ahenkli hir tatbi
kat sağlamak maksadiyle diğer seçim 'kurulla
rının görevleri meyanmda .mevcudolduğu gibi 
Yüksek Seçim Kurulunun vazifeleri arasında 
böyle bir bendin eklenmesi hakkında bir tak
rir takdim ediyorum, kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 

SAHÎR — Efendim, hir hususu istirham ede
ceğim. Son bentte bu kanunla kendine verilen 
denmiştir, buradaki (hu) fazladır, hunim çıka
rılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim 14 ncü madde hak
kında verilmiş iki takrir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ve diğer maddelerdeki geçen (yargıç) ke

limelerinin (hâkim) olarak değiştirilmesin} arz 
ve teklif ederim. 

Fehmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddeye ayrı bir bend olarak «il se

çim kurulları başkanlarınca seçim işlerinin yü
rütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal 
cevaplandırmak ve bütün yurtta seçimin düzen
le yapılmasını sağlıyacak tedbirleri almak ve 
bunun için gereken tamimleri yapmak» fıkra
sının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Şahap Kitapçı 
• - - - - — — - ; j » 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı arkadaşımızın 
takriri madde metnine aykırı olması itibariyle 
bu takriri tekrar okutup reyinize arz edeceğim. 

(Şahap Kitapçı'nm takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takririn nazarı itibara alın

masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KURUTLUOĞLU SAHİR — Efendim bize 
verin yeniden tanzim edelim. 

BAŞKAN — Efendim maddeyi komisyona 
veriyoruz. Şimdi diğer takriri okuyorum, 

(Fehmi Alpaslan'ın takriri yeniden okun
du.) 
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rullarına partilerin iştiraki meselesi bahis mev
zuu olunca o takdirde, ilçe seçim kurulu başkam 
olacak yargıç arkadaşlarımızın tecrübeli kimse
lerden bulunması icabediyor. Şimdi il seçim ku
rulunu teşkil ederken oradaki en kıdemli yar
gıçlar il seçim kuruluna gelecektir. Bu itibarla 
merkez seçim, ilçe seçim kurulu başkam olan 
yargıç en kıdemsiz yargıç olacaktır. Bu kıdem
siz yargıç hiçbir seçim idare etmemiş alelekser 
tatbikatta gördüğü bilgiye sahibolarak bu işi 
yapacaktır. Bu sebeple bendenizin komisyondan 
istirhamım benim noktai nazarıma iştirak edi
yorlarsa merkez ilçe seçim kurulu başkanları
nın tecrübeli yargıçlardan kurulduğu takdirde 
maksada daha muvafık olacaktır. îl seçim ku
rulu ve merkez ilçe seçim kurulu başkanı belli 
olduktan sonra vilâyetteki en kıdemli yargıç 
bu vazifeye tâyin edilir tarzında maddeyi dü
zeltirsek tatbikatta görülen büyük bir aksaklı
ğı ortadan kaldırmış olacağız. Bu teklifi sene
lerce seçim idare etmiş bir hâkimin tecrübelerin
den ilham alarak huzurunuza getirmiş bulunu
yoruz. Kabulünü bilhassa rica ederim. 
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BAŞKAN — Bu takririn dikkate alınması

nı kabul edenler... Kabul çtmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Efendim, 14 ncü maddeyi kabul edilen tak
rirle birlikte hazırlanmak üzere Komisyona ve
riyoruz. Gelecek şekli ayrıca oyunuza arz ede
ceğim. 15 nci maddenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

ti seçim kurulu 
MADDE 15. — îl seçim kurulu, il merkezin

deki en yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. 
Bunlardan derecesi en yüksek olanı, kurulun, 
başkanıdır. Kurulun yargıçlardan iki de yedek 
üyesi vardır. 

Kurul başkanlığı ile asil ve yedek üyelikleri 
için, aynı derecedeki yargıçlar arasında en kı
demlisi ve kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı gö
revlendirilir. , 

îl seçim kurulu başkanlığı ile, asil ve yedek 
üyeliklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını 
yapacak olan yargıçlardan biri her hangi bir 
sebepie bu görevi yapamaz ve o yerde bu gö
revi yapabilecek başka bir yargıç da bulunmaz
sa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesi
nin yargıç çevresi içinde bulunan ve görevinden 
ayrılmasında sakınca görülmiyen bir yargıca, 
merciince bu yetki verilir. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıç
lardan tamamlanmasına-imkân bulunmıyan hal-
larde, bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ce
za mahkemelerinin yargı çevresi içindeki yargıç
lardan biri, yukardaki usule göre yetki verile
rek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın 
gelip görevine başlamasına kadar, seçim kuru
lu başkanlığını, kurulun kendi arasından gizli 
oyla seçeceği bir üye yapar. 

BAŞKAN — Buyurun Tahsin Bey, 
ERGUN TAHSİN — Muhterem arkadaşla

rım. Bundan evvel Yüksek Seçim Kurulunun 
seçilme sistemi intihap esasına dayanıyordu. Bu 
proje ile il ve ilçe seçim kurullarına seçilecek 
hâkimlerimizin seçim sistemi kıdem esasına da
yanmaktadır. îl seçim kurulu, sevk edilen mad
de hükmüne göre en kıdemli üç yargıçtan du
rulacaktır, bunların en kıdemlisi il seçim ku
rulu başkam olacaktır. îlçe seçim kurulu başka
nı ise ilçedeki en kıdemli hâkimden seçilecek
tir. Seçimleri idare işinin hususî il ilçe seçim ku-

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mil . Yok. 
Komisyon söz istiyor mu!.. Yok. Madde hak
kında verilmiş bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci madde ilk fıkrasının 18 nci madde son 

fıkrası ile mütenaJkız olmaması için aşağıdaki şe-
kildo değiştirilmesini arz ve tekliîf eylerim. 

Ferda Güley 

MADDE 15. — İl seçim kurulu, il merkezin
deki en yüksek dereceli (Merkez îlçe Seçim Kuru
luna başkanlık edecek hariç) üç yargıçtan kuru
lur. Bunlardan derecesi en yüksek olan, kurulun 
başkanıdır. 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar. Dikkate almıyanlar... 
Takrir kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi aynen yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görev ve yetkileri 
MADDE 16. — îl seçim kurulunun başlıca 

görev ve yetkileri şunlardır : 
1. îl seçim çevresi içinde seçimin düzenle 

yürütülmesini sağlamak için gereken bütün ted
birleri almak ve seçim idlerini denetlemek, 

'2. İlçe !Seçim kurullarına oy sandıîklarım ve 
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bu kanunda yazılı diğer secim araç ve gereçlerini 
göndermek, 
- 3. İlçe seçim kurullarının 'teşekkülüne, iş

lemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları 
inceliyerek karara bağlamak, 

4. İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca seçim 
işlerinin yürütülmesi'hakkında sorulacak husus
ları derhal cevaplandırmak, 

!5. Aday beyanname veya listelerini almak 
ve ilân etmek, bunlar hakkında yapılacak itiraz
ları incelemek ve bu beyanname veya listelerden 
kanuna göre muteber oTmıyanlar hakkında karar 
vermek*, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine 
göndermek ve ilân etmek, 

6. İle bağlı ilçe seçim kurul] larından gelen 
tutanakları birleştirerek il seçim çevresi için bir 
tutanak düzenlemek, 

7. Bu kanunla kendisine verilen başlıca gö
revleri yapmak. 

BAŞKAN — Sayın Sait Erdinç, 
ERDİNÇ SAİT —. Muhterem arkadaşlarım, 

bu maddenin 3 ncü fıkrasında hüküm şöyledir : 
«3. İlçe seçimi kurullarının teşekkülüne, işlemle
rine ve kararlarına karşı yapılan itirazları ince
liyerek karara bağlamak,» Bâzı hükümlerde der
hal karara bağlamak şeklinde yazılmıştır. Bura
da bu tâbir kullanılmam ıştır. Bu maddenin esa
sı bu fıkradadır. Onun için, komisyon ne düşü
nüyor, bilmiyorum, ama, buraya bir (derhal) ke
limesinin eklenmesini, derhal karara bağlar, şek
linde düzeltilmesini rica ediyorum, bunda fayda 
görüyorum. 

Ondan sonra 5545 «ayılı Kanunda bu madde
ye karşılık 66 ncı madde vardır. Bu fıkrayı da 
6 ncı fıkra kargılar. Oradaki 6 ncı fıkra almma-
unıştır. Biz eskiden ilçe seçim kurullarında vazife 
görürken il secim kuruluna bu fıkraya dayanarak 
dinde belge olarak müşahit isterdik. Bu belge
lerle partili arkadaşlarımız il ve ilçe seçim ku
rullarında vazife görürlerdi. Topyekûn tasarıyı 
tetkik ettim, ilçe seçim kurlularında müşahit bu
lunulmasına dai'r hüküm yoktur. Bu müşahit
ler tatbikatta pek çok kanunsuz müdahaleleri 
önlemişler ve demokratik bir nizam içinde müş
terek çalışmayı sağlamışlardır. Bunun için bun
ları kaldırmak doğru değildir. Komisyon hangi 
faydalı sebebe dayanarak bunu kaldırmıştır. 
Açıklamasını rica ederim. Fakat ben bu hük
mün alınmasında fayda görüyorum. Muhakkak 
burada partililer denmelidir'. 
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Nihayet bundan sonraki maddede noksan 

ikmal edilerek bu işaret ettiğim hususu hük
me bağlıyacak bir teklifle gelmeleri gerekir. 
Yahut da yapılacak teklife ittiba etmeleri gere
kecektir. Aksi takdirde, ilçe seçim kurulların
da partili müşahit bulunamıyacaktır. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, dördüncü fık
rada arz edilmiş olduğu üzere; 10 yıllık müd
det içinde de gördük ki, şihafen verilen beyan
lar, emirler sonradan unutuluyor ve bunların 
aksine olarak emirler veriliyor. Mademki, ilçe 
seçim kurulu başkanı sorulacak hususları, so
ruları eeveplandıracaktır, bu takdirde işlerin, 
secimin düzenle yürütülmesi için yol gösterici 
olarak kendisine vazife verilecek olan ilçe se
çim kurulu başkanının vereceği cevapların tu
tanağa geçirilmesinde fayda görüyorum. Böy
lece ilçe seçim kurulunun şifahen verdiği emir
lere, noktai nazara karşı şikâyet yapmak, iti
raz yapmak, bir hakkı bir gerçeği aramak yo
lunda mücadele yapılabilir. 

Çok valiler çok idare âmirleri gördük. Şi
kâyetlerini telefonla.yaparlar beş dakika sonra 
görüşlerinden vazgeçerler. Madem ki sarahat 
esastır. Şikâyetlerin de hem derhal cevaplandırıl
ması ve hem de ne şekilde bir karar alınmışsa 
el altında bulunan tutanağa geçirtilmesi lâzım
dır. Yaptıkları şikâyet doğru mu, yanlış ını, 
sonunda anlaşılır. Onun için şikâyet ne şekilde 
yapılırsa yapılsın zapta geçilmelidir. 9 

Mâruzâtım bu noktalar içindi. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen...? Yok. Bu
yurun komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — 
Arkadaşımızın bahsettikleri karara bağlama me
selesindeki (derhal) kelimesinin ilâvesine ait tek
liflerini kabul edebiliriz. Bir itirazımız yoktur. 

İl seçim kurulları yalnız yargıçlardan teşek
kül edecektir. Burada siyasî partilerin müşa
hitleri vardır. Kurala katılacaklar, kendi nok
tai nazarlarını savunacaklardır. Bahis konu
su mesele hakkında fikirlerini ifade edecek
lerdir. Ancak, karar safhasında, müşahitlerin 
vazifeleri bitmiştir. İl seçim kurulunu teşkil 
eden 3 hâkimin kendi başlarına, baş başa karar 
vermeleri, seçimin teminatı bakımından, daha 
isabetli görülmüştür. 

Bu, eski sistemden ayrılık ifade eder. Esa
sen bünyesi de il secim' kurulunun eskiden bu 
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şekilde değildi. Partilerin görüşlerini ifade et
mek için kurulda müşahitlerin söz hakkı olma-

• lan kâfi idi. Münakaşa edecekler, karşılıklı 
fikirlerini söyliyecekler, ama konuşma safhası 
bittiği zaman adetâ bir mahkeme gibi üç kişi 
başbaşa kalıp kararını vereceklerdir. 

Talimat keyfiyetine gelince : Arkadaşımız 
haklıdır. Ama bu tabiatiyle deftere geçecek bir 
kararın tebliği mahiyetinde olacaktır. Burada 
başkanın şahsi bir kararı ve yetkisi değil, kuru
lun yapılan itirazlar 'hakkında karar vermesi 
gibi sorulan işler hakkında da bir mukteza tâ
yin etmesidir. Bütün bunlar bir karar olarak 
tesbit edilecek ve ondan sonra beyan edilecek
tir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERDİNÇ SAİT — Efendim, 3 nokta üzerin

de durmuştum. 2 noktada beni aydınlatmış bu
lunuyor arkadaşımız, kendilerine teşekkür ede
rim. 

Diğer bir nokta olan 3 nen noktada tatmin 
edilmedim bendeniz. 

Şimdi burada benim üzerinde durduğum hu
sus şudur : Eski sisteme göre, ben demiyorum 
ki, il seçim kurullarında partili müşahitler bu
lunmuyor. Fakat ilçe seçim kurulunda müşahit 
bulunamıyacaıktır. Benim burada şahsî görüşüm,' 
eski kanunun 66 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasına 
göre seçim kurullarında bulundurulacak müşa
hitlere belge verilir denilivor. Fakat avrıca ile;» 
seçim kurullarında da müşahit bulundurulması 
gerekir. Ama bu maddede bu açıkça yok. Yalnız 
17 nci maddede; «Seçime katılan siyasî partiler, 
il seçim kurullarında birer temsilci yani müşahit 
bulundururlar.» Gömlüyor ki, burada da il seçim 
kurullarında birer müşahit bulundurulur den
miştir. Halbuki, ilçe seçim kurullarında da birer 
müşahit bulundurulması gerekir. Bendeniz bun
da fayda görüyorum. Bu husus halledilirse me
sele yok. Eğer bu bir başka maddede varsa min
nettar kahrım. 

ÖDÜL ATİF — Var efendim, 110 ucu mad
dede deniyor ki, bütün kurullarda müşahit bu
lundurulacak ve vesikalarını partiden alacaklar
dır. ' 

ERDİNÇ SAİT (Devamla) — Arz ettim, ver
dikleri cevap benim sözlerimin karşılığı değildir. 

O zaman da müşahitler seçim kurulunda, bu 
tasarıda olduğu gibi bulunurlar, noktai nazarla-
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rmı söylerlerdi. Ben de buna taraftarım. Karara 
iştirak etmezler, bugün olduğu gibi. Bundan son
ra görüşülecek maddelerde daha fazla salâhiyet 
verilecektir. Bu mevzuda karar ittihaz edilecek
tir. Esbabı mucibede bu izah edilmiştir. Ben pe
şinen karşılamak için arz ettim. Muhakkak buna 
ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Buyuran, Komisyon, 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — Sa

yın arkadaşımız Sait Erdinç, ilçe seçim kurulla
rında da müşahitin bulunmasını mevzuubahset-
mektedİT. Endişeleri bu noktada toplanıyor. Ka
nunun prensibinde vardır. Bütün kurullarda 
parti müşahitleri bulunacaktır. 

Eskiden olduğu gibi değil, kurulların hepsine 
parti kademelerinden, parti teşkilâtından üye 
alacaklardır. Kanun tasarısının muhtelif madde 
lerlnde, ilçe seçim kuralları da dâhil olmak üzere 
her kurulda bulunacaktır. Yapılacak; muameleler, 
tutanak özetleri parti temsilcilerine değil, parti 
müşahitlerine verilecektir. 'Buna dair kayıt var
dır. 

İlçe seçim kurulunda partili üyeler, kanunum 
'maddesinde gösterildiği şekilde alınmak suretiyle 
tesbit edilecek üye var. Üyenin dışında ilçe seçim 
kurulu nezdmde parti müşahidi mevcudolacaktır. 

BAŞKAN — 16 ncı maddenin 3 ncü bendin
deki (inceliyerek) kelimesinden sonra Sait Er
dinç'in teklif ettiği (derhal) kelimesini komisyon 
kabul ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATİF ÖDÜL — Mu
vafıktır. 

BAŞKAN — 16 neı maddenin 7 nci bendin
deki «Bu» kelimesinin kaldırılmasını ve «başlıca» 
kelimesinin «başkaca» olarak değiştirilmesini ko
misyon kabul ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATIF ÖDÜL — Mu
vafıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadillerle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyona tadil için giden 14 ncü maddenin 
yeni metni komisyondan gelmiştir. Okuyoruz. 

Görev ve yetkileri 
MADDE 14. — Yüksek Seçim Kurulunun 

görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Seçimlerde, içine oy puslası konulacak 

olan zarfların, icabında her seçim için başka baş
ka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek 
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Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettiri
len veya depolarında bulunan zarfların renkle
rinden ve ölçülerinden farklı bulunmak ve kâğı
dında «fürkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Ku
rulu filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel 
zarf imâl ettirmek ve bu imalâtı, kâğıt hamurun
dan bağlıyarak zarfın imâline ve teslim alınması
na kadar olan safhalarını; üyeleri arasından se
çeceği üç yargıcın devmalı gözetim ve denetimi 
altında yaptırmak ve bu zarfları, il secim kurul
larına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı 
belgeleri karşılığında göndermek, 

2. özel zarfların imali için gerekli «Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigran ka
lıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli 
miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra, saklamak, 

3. Kütük düzenleme iğlerinin başlamasından 
seçim sonuuçlarmm kesinleşmesine kadar bu ka
nunda söz konusu edilen işlemlerin gerektirdiği 
cetvel, alındı belgesi, tutanak, seçmen kartı gibi 
her türlü basılı kâğıt ve defterlerin, İstatistik 
Genel Müdürlüğü uzmanları ve diğer uzmanlar 
yardımı ile şekillerini tesbit edip Adalet Bakan
lığı eliyle il ve-ilçelerin ihtiyacına yetecek sayıda 
bastırılmasını, il ve ilçe seçim kurullarına yollan
masını sağlamak, 

4. Seçimin başlangıç tarihinden en geç yedi 
gün önce ve seçimin yenilenmesine karar verilme
si halinde bu kararın ilânından itibaren beş gün 
içinde il ve ilçe seçim kurulularının teşekkülünü 
sağlamak, 

5. i l seçim kurullarının teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına, karşı yapılacak itirazları, 
oy verme gününden önce ve itiraz . konusunun 
gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak, 

6.- Adaylığa ait itirazlar hakkında özel ka
nunları gereğince kesin karar vermek, 

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü iş
lemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı 
yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara 
bağlamak, 

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanak
lara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin kara
ra bağlamak, 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi için
de yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve 
o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya bir
kaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahi
yette itirazları, alt kurullara yapılan itirazların 
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silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmak-
sızın inceleyip kesin karara bağlamak, 

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim 
işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususla
rı derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurt
ta düzenle yapılmasını sağlıyacak tedbirleri al
mak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında 
yapmak; 

11. Kanunla kendisine verilen başkaca- gö
revleri yapmak. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi yeni şekliyle 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Siyasî parti temsilcileri 
MAD.DE 17. — Seçime katılan siyasî partiler, 

il seçim'kurullarında birer temsilci bulundurur
lar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına 
ve görüşmelerine katılırlar. Ancak, oy kullana
mazlar. 

Görüşülen iş hakkında siyasî partiler temsil
cileri görüşlerini bildirirlerse, kurul, bunları da 
dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşerek 
karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. 

Siyasî parti temsilcilerinin toplantılara katıl
mamaları işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Is t iyeni 
Sait Erdinç. 

ERDİNÇ SAİT — Muhterem arkadaşlar, Ko
misyon Sözcüsü buyurdular ki; 110 ncu madde
ye göre, bütün kurullarda müşahit bulundurul
ması mümkündür. Bu durumda artık tekrar il 
seçim kurullarında birer temsilci bulundurulur 
diye bir madde tedvini lüzumsuz oluyor. Filvaki 
bu madde yerindedir. Ama ben şunu istirham edi
yorum; bir iki kelime daha ilâve edilirse benim 
endişem de ortadan kalkmış olur. Böylece eski 
kanunun 66 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü 
de yürürlükte kalır. 

(Seçime katılan siyasî partiler, il ve ilçe seçim 
kurullarında birer temsilci bulundururlar.) Mad
denin bu şekilde tedvini yerinde olacaktır. Bu 
takdirde, tatbikatta partilere de daha fazla hiz
met imkânı sağlanmış olur. Biz, siyasî kumullar 
olarak tatbikatta birçok acılar çektik. Belki kü-
çümsüyorsunuz bunu, olabilir. Fakat parti kurul
larında biz birçok sıkıntılar çektik. İlmî eserdir, 
ilmî görüşleriniz olabilir. Ama, benim de endişe
lerim var. Tatbikatta gördük. 
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110 nen madde eskiden olduğu gibi, ilçe se- | 

cim kurullarında müşahitlere sağlanan haklar I 
sağlanmıyor. İlçede sayımın neticelerinin birleş- I 
tirilmesi işleri sırasında, siyasî parti müşahitleri 
bulundurmaktan ibarettir. I 

Bu hükme dayanarak, benim kurulumda mü
şahide ihtiyaç yok, bulunmasa da olur, diyebilir
ler. İlçe seçim kurullarında bulunacak temsilci, i 
partisinin avukatı durumundadır. Onun namına 
hareket edecektir. Hususiyeti vardır, durumunun. 

Biz de temsilcileriz, partili olmakla beraber, 
bu siyasî hüviyetimizi ön plâna alamayız, üçüncü, 
dördüncü plâna kalır. 

Seçim kurallarındaki parti müşahitleri, kasa
balarda, köylerde, meydanlarda bulunacak, ka
nuna aykırı muameleleri tesbit edecek, derhal 
itiraz edecektir. Hemen hemen daima faaliyet 
içinde bulunacaktır. 1 

Onun için, burada mutlaka belirtilmesi, il ve 
ilçe seçim kurullarında demek doğru olu/*, ti ve 
ilçe seçim kurullarında demek, 11.0 ncu madde
nin eski hükmünü getirmiyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Söz 
komisyonundur, efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATİF — Ar
kadaşlarımın 'noktai nazarım saygı ile karşılı
yorum. Kurullarda müşahit bulundurmanın 
ne derece müşkülât doğurabileceğini takdir ede
riz. Aynı zamanda sayın Saat Bey bilirler ki, 
kendilerine cevap veren bu nâçiz arkadaşınız 
seçilenlerden çok eeşitM Ikurullarda vazife gö
rerek mücadele etmiştir-. İl kelimesinden son
ra ilce kelimesinin ilâvesinde vuzuhu temin ba
kımından bir tadil istiyorlar. Buna itiraz için j 
bir sebep görmüyorum. Biz komisyon olarak 
kurullara ayrı ayrı mütalâa etmek, derece de
rece her kurulun terekküp tarzını kendi mad
desi içinde ifade etmek istedik. Ama madem-' 
ki bir kolaylık gösterecekmiş, onun için ilce 
kelimesinin ilâvesinde bir mahzur körmüyoruz. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi ili kelimesin
den sonra ve ilçe kelimesinin ilâvesiyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler'.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeye geçiyoruz. 

İlçe seçim kurulu 
MADDE 18. — İlçe seçim kurulu bir baş

kan ile altı üyeden kurulur. İlçedeki en yük
sek dereceli yargıç kurulun başkanıdır. 
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İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulun

duğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşit
lik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkan
lık eder. ' * ' 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe se
çim kurullarına, il seçim kurullarına başkan
lık edecek yargıçtan sonı<a gelen en yüksek 
dereceli yargıç kıdem ve yaş sırasına göre baş
kanlık eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Alp Kur ar P 

KURAN ALP — Efendim, 18 nci madde; 
1950 Secim Kanunundan aynen alınmıştır. Yal
nız bir hususta dikkat nazardan kaçmış bir nok
ta var. » 

o ncü fıkrada; «İl merkezlerinde kurulacak 
merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurul
larına başkanlık edecek yargıçtian sonra gelen 
en yüksek dereceli yargıç kıdem ve (yaş sıra
sına göre başkanlık eder» denmiş. Halbuki, 
burada kastedilen hâkim aynı zamanda il seçim 
kurulunun da üyesidir. Çünkü 15 nci madde
ye göre, «İlk seçim kurulu, il merkezindeki 
en yüksek dereceli 3 yargıçtan kurulur» deni
yor. Binaenaleyh bu maddenin tadili icabet-
mektedir. Aksi takdirde, maddeler çıkan mâ
naya göre, aynı bir yargıç, hem il seçim kuru
lu üyeliğini, hem de merkez ilçe kurulu baş
kanlığını yapacaktır ki, bu doğru değildir. 

Bundian başka bir de şuna temas etmek is
tiyorum ; komisyonun genel gerekçesinde, «bu 
tasarı ille; seçim işlerinden, kütüklerin tanzi
minden tutanakların verilmesine ve her türlü 
itirazların karara bağlanmasına kadar yapıla-
öak işler, hâkimin idare ve murakabesine tev
di eyliyen bir sistem kabul edilmiştir» deniyor. 
Şimdi gerekçede, 18 nci maddeye ait esbabı mu-
cibeyi de okuyayım : 

«İlçe seçim kurulları bir başkan ve altı üye
den teşekkül edecektir. Başkan, ilçenin en yük
sek dereceli hâkimidir. Bu kurulların da, iller
de olduğu gibi tamamen hâkimlerden teşekkül et
mesi arzu edilen bir hal ise de, ilçelerde hâkim 
adedinin azlığı yüzünden, zaruri olarak görü
leceği şekilde kurulmasına mecburiyet hâsıl ol
muştur.» 

Şimdi gene ilçe seçim kurullarının teşekkül
leriyle ilgili, 19 ncu madde gerekçesini okuya
cağım : «İlçe seçim kurulunun diğer üyelerinin 

I maddede gösterilen usul dairesinde öğretmenler 
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arasından seçilmesi, öğretmenlerin tarafsız ha
reket edecekleri kanaatinden doğmuştur. İlçe se
çim kurullarının tamamiyle hâkimlerden teş
kili imkânsızlığı karşısında, seçimin gerektirdi
ği emniyet ve itimadın bu suretle sağlanacağına 
komisyonumuz inanmaktadır.» 

Şimdi, huzurunuzdaki 18 nci madde metni, 
komisyonun gerekçesine uymamaktadır. Gerek-

• çedekkniyete aykırı düşmektedir. Filhakika, 
yukardaki gerekçeden sonra, eski Seçim Kanu
nundaki 68 nci madde hiçbir değişiklik yapıl
madan, 18 nci madde olarak aynen alınmıştır. 
Buna göre kurul, gene bir başkan ve 6 üyeden 
teşekkül edecektir. Bir başkan, iki öğretmen 
üye ve 4 tane siyasî parti üyesi vardır. Görü
lüyor ki, eski kanundaki belediye ve il mecli
sinden gelen üyeler yerine, sadece 2 öğret
men ikame edilmekle yetinilmiştir. Mademki 
sistemde siyasî partilerin doğrudan doğruya ku
rul kararlariyle ilgili oylamaya katılmaları mü
nasip görülmemıiştir, il seçim kurallarındaki 
usul burada d!a kabul edilemez mi acaba? Yani 
ilçe kurullarında da sadece siyasî parti temsil
cileri bulundurmak imkânı sağlanamaz mı? Bu 
usul, " hem gerekçeye, hem de kanunda gerçek
leştirilmek istenen sisteme daha uygun olur, 
kanaatindeyim. İlçe seçim kurulunun bir baş
kan ve iki üyeden kurulması pekâlâ mümkün 
olabilir. Bu bakımdan her ikisini sağlıyacak 
şekilde gerek 18 ve gerek 19 ncu maddeler için 
birer önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Ferda Güley. 
GÜLEY FERDA — Muhterem arkadaşlar, 

15 nci maddede bulunamadım, doktora gitmem 
icabetti. Bir önerge bırakmıştır, rededilmiş. 
Bu 18 nci 'madde ile münasebetliydi. 15 nci 
maddenin ilk fıkrası il seçim kurullarının tarzı 
terekkübünü gösteriyor ve en kıdemli üç hâkimi 
bu kurula veriyor. Onlardan da en kıdemlisi 
kurul başkanı oluyor. 18 nci maddenin son fık
rası ise, merkez seçim kurullarının başkanını 
tesbit ediyor ve diyor ki, il seçim kurulu baş
kanından sonra gelen kıdemli merkez ilçe seçim 
kurulunun başkanı olur diyor. 15 nci mad
denin ilk fıkrası ile 18 nci maddenin son fıkra
sı arasında bir tearuz hali olduğu açık, Bina
enaleyh ya 15 nci maddede, merkez ilçe se
çim kurulu başkanı hariç demek lâzım veyahut 
da şimdi üzerinde olduğumuz 18 nci maddeye, 
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I 15 nci madde ile tearuz halini kaldıran bir 

açıklık vermek lâzım. Bunun için bendeniz 15 
nci madde ile ilgili olarak bir takdir vermiştim. 
Şimdi.bu 18 nci madde ile bir ahenk sağlıyacak 
şekilde bunun yeniden okunmasını veya bir baş
ka arkadaşımızın yahut da komisyonun bu yön
de bir teklifte bulunmasını arz ve istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Komisyon buyurunuz. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — 

Efendim, tasavvur ettiğimiz sistemi ifade et
meden şunu arz edeyim ki, eğer Yüksek He
yetiniz maddeleri kâfi derecede sarih bulmuyor
sa, ifadeye vuzuh verecek bir şekilde düzeltme
ler temin edilebilir. Şimdi düşündüğümüz sis
temi arz edeyim : II merkezinde, kıdem sırası 
ile 4 yargıç vazife alacaklardır. Bunların için
deki en kıdemli olan il seçim kurulu başkanı ola
caktır. Bundan sonra gelen kıdemli yargıç mer
kez ilçesi seçim kurulu başkanlığını deruhte ede
cek, bunları takibeden iki yargıç ta il seçim ku
rulunun üyelikleri vazifelerini alacaklardır. Ko
misyon metinle bu maksadın ifade edildiğine 
kaani bulunuyor. Eğer Yukssk Heyetiniz daha 
vuzuh verecek bir metin teklif ederse, buna iti
raz etmiyeceğiz. 

Alp Kuran arkadaşımızın teklifi henüz görüş
meye başlamadığımız bir maddeye aittir. Yeri 
gelince gerekli izahat verilecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen var mı? Yok. Madde hakkında önerge 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiri

lerek kabul Duyurulmasını arz ve teklif ederim. ' 

Madde 18. — İlçe seçim kurulu, ilçedeki en 
yüksek dereceli yargıcın başkanlığı altında iki 
üyeden kurulur. 

İlçede aynı derecede birkaç yargıç, bulunduğu 
takdirde en kıdemlisi kıdemde de eşitlik halinde 
en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezinde kurulacak merkez ilçe seçim 
kuruluna, il seçim kurulunun başkan ve üye
lerinden sonra gelen en yüksek dereceli yargıç, 
kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder.. 

I Alp Kuran 

— 8 6 -
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I BAŞKAN — Buyurun. 

KİTAPÇI ŞAHAP — Tatbikatta tereddüde 
meydan verecek şekilde kaleme alındığı içindir 
ki ve müzakereler il seçim kurulunu teşkil 
edecek makamı tenvir eder düşüncesiyle ve 
tatbikatın da bu yolda olacağı kanaatiyle hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 19 ncu 
maddeye göre il seçim kurulu bir yargıç ve 
altı üyeden teşekkül eder. Bu altı üyeden dör
dü asit diğeri yedek olmak üzere siyasî "parti
lerden talebediliyor. Şimdi yargıç mevcut 
şartlar dâhilinde, ili dâhilinde dört siyasî parti 
mevcut ise seçim kurulunu rahatlıkla teşkil 
edebilecektir. Ama siyasî parti adedi dörtten 
aşağı düştüğü zaman iş güçleşmektedir. 

Görüşüme göre tatbikat şöyle olacaktır : 
Meselâ, 3 parti mevcut, 4 üye istenecek. Bu 
takdirde hâkim mevcut 3 üyeliği ' talebetmek 

I suretiyle 4 ncü üyelik için de tekrar o partiler 
arasında kur'a çekilmesi yoluna gidecektir. 
Yine müddeti içinde vâki talebe rağmen üyesi 
bildirilmiş, adları bildirilmiş partilere men-
subolanlar arasında ad çekme suretiyle hangi 

I partiye isabet ederse üyelik bu şekilde tamam-
I lanacaktır. 3 parti mevcutsa 2 parti isim ver

dikten sonra tekrar ikisi için bir parti üyesi da
ha istenmek zorunda kalınacaktır. Yine 3 parti 
mevcudolup 4 üye seçileeekse bu takdirde de 
kur'a çekmek suretiyle diğer üyenin seçileceği 
yolunda sarahat yok. Bu itibarla bu üç üyeliği 
mevcut partiler arası ncfia yine hâkim tarafın
dan yapılacak kur 'a çekme/ usulünün şekli, 
metinde sarahatle belM edilmemiştir. Bu ba
kımdan 4 üyelik için mevcut parti temsilcileri 
arasından gene hâkim tarafından kur "ta çekmek 
suretiyle tesbit edilmesi gerekir. Bu hiçolmaz-
sa zabıtlara geçsin, bunu belirtmekte fayda 
mülâhaza ediyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

KURAN ALP — Daha önce arz ettüğim 
önergeler gibi kabul edilemiyecek, Helki. Si
yasî parti üyeleri temsilci olarak gelecekler. 
Bunlar kanaatlerini bitaraf bir şekilde izhar 
edemiyecekler. îlçe seçim kurullarında, siyasî 
partilerin yerine öğretmenler olsa nasıl olur? 
Ac'aba bu görüşe katılırlar mı? 
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BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIP — 

19 ncu madde ile ilgili bir tekliftir. 

BAŞKAN — Okunan takririn nazara alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
18 nei madde kabul edilmiştir. 

İlçe seçim kurulu üyelikleri 
MADDE 19. —*- İlçe seçim kurulu üyelikleri 

aşağıdaki şekilde belli olur : 
İlçe seçim kurulu başkam, kendi tüzükleri

ne göre ilk genel kurul toplantılarını yapmış 
olup, o yer seçim çevresi ile birlikte en az on 
beş seçim çevresinde altı aydan beri il ve ilçe 
teşkilâtı kurmuş bulunan bütün siyasî parti
ler arasında açık olarak kur'a çeker ve kurada 
adları çıkan altı siyasî partiye birer üye adı 
bildirmelerini tebliğ eder. Partiler, adları iki 
gün içinde bildirmek zorundadırlar. 

Bu üyelerden, kur'a sırası ile dördü ilçe se
çim kurulunun asîl üyesi, ikisi de yedek üye-
sidirler. 

Diğer üyelikler için, ilçe merkezinde bulu
nan okulların (İlk, orta, lise ve dengi) bütün 
öğretmenleri kendi aralarında gizli oyla dört 
üye seçerler. Bu üyelerden, aldıkları oy sırası 
ile ilk ikisi ilçe seçim kurulu asıl üyesi, ikisi de 
yedek üyesidirler. 

Bu seçimi, toplanma yeter sayısı aranmak
sızın, ilçe seçim kurulu başkanı idare eder. İlçe 
merkezindeki öğretmen sayısı yetmediği tak
dirde, ilçeye bağlı köy öğretmenleri seçilir. 

Yargıcın açık olarak çekeceği kur'a ile dol
durulması gereken üyelik sayısı kadar siyasî 
parti bulunmazsa veya kendilerine tebliğ tari
hinden itibaren iki gün içinde cevap vermez
lerse, eksik kalan yerler, mevcut partilerden, 
üye sayısı eşit olmak üzere ve bu mümkün ola
mıyorsa, kur'a yoliyle tamamlanmak suretiyle 
ve hiçbir parti mevcut değilse, kurul başkanı 
tarafından, o ilçedeki iyi şöhret sahibi olmakla 
tanınmış tarafsız emeklilerden veya okurya
zar olan ve o yer seçmenlerinden bulunan kim
selerden doldurulur. 

Kur'anın çekileceği ve seçimin yapılacağı 
gün, saat ve yer gazetelerle, olmıyan yerlerde 
alışılmış araçlarla ilân edilir ve kur'a açık ola
rak kurul başkanı tarafından çekilir. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
OĞUZ AHMET — Muhterem arkadaşlar, 

bu maddede seçim sistemine yeni bir istikamet 
veriliyor. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
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memleketimizde 15 yıldan beri seçim yapılıyor. 
(jteşit)i şekillerde denendi îlk deneme idare 
âhirleri mekanizması ile oldu. Bunu takiben 
hâkimlere nezaret isi verildi. Ve nihayet bu 
Seçim kanunu tasarısı geldi. Ben daha bida
yetten beri hâkimlerin nezareti altında yapılması 
lâzım geldiğine kanaat getirdiğim seçim sistemi 
Ibir yerden ilçe seçim kurulunun tarzı teşekkülü 
münasebetiyle istikamet değiştiriyor. Şöyle ki': 
Birden bire mektep muallimleri, 3 ncü paragraf
ta ilk, orta, lise ve benzeri mektep muallimleri se
çim sisteminin içine giriyor. Bu vesile ile şunu 
hatırlatmak isterim ki; henüz katiyet kesbetme-
meMe beraber seçimlerin 18 yaftan başlaması is
ter istemez talebeleri siyasî hayata atarken ilçe 
ve köylerde bu defa da eğitimlin-mesul unsurları, 
dodayısiyle işe giriyor. Bu nasıl bir zaruretten 
doğuyor, bunu izah etmeye imkân yok. Belki ilçe 
seçim kurullarının tarzı teşekküllerinde eleman 
bulmada çektikleri güçlük ileri 'sürülebilir ama 
onu takibeden paraıgrafta sarahatle görülüyor kil, 
bu seçimin toplaimında yeter sayı aranmaksızın 
mevcut adedle idare edilmesi mümkündür. Yani 
seçim kurulunun tarzı teşekkülü kendiliğinden 
çözülüp gidiyor. 

Bu işin.' hâkimlerin murakabesine bırakıldığı 
bir yola, bir sisteme girdiğimiz sırada araya bir 
başka unsurun da sokulmasının sebebi, faydası ne
dir? Aksine muhterem arkadaşlarım, her ne ka
dar mukabil fikir ve müdafaa edilirse de 18 ya
şındaki, lisedeki seçmenlerin hocası olan öğretme
nin ilçe idare kurulunda bulunmasının, vazife 
almasından geçtim, bu muazzam bir mahzur tevlit 
edebilir. Bırakalım öğretmenler çocukları okut
sunlar. Madem kil, bir âdil sisteme, bir âdil pren
sibe başlamak istiyoruz. Araya başka bir unsu
ru katmıyalım. 

Arkadaşlar, çok iyi takdir edersiniz ki, şu ve
ya bu öğretmenin (bir partiye kayıtlı, bağlı olma
sı veya fikren, polit'ik bağlarla bağlı olmaısı bir
çok zorluklar çıkarabilir. Bu itibarla bendeniz 
19 ncu maddenin 3 ncü paragrafında bir deği
şiklik yapılmasını teklif edeceğim. Mutlak zaru
ret varsa, kazanın baş kâtibi ,elbette vardır. Bu 
hususta bir teklif arz edeceğim. Lütfen kabul Ibu-
yurulmasını rica edeceğim. 

•BAŞKAN — Fazıl NaJbantoğlu. 
NALBANTOĞLU FAZIL — Efendim, komis

yondan iki hususu rica edeceğim. Bir tanesi se-
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çime katıİmıyan partÜer kuraya dâhil olacaklar 
mı? 

i İkincisi, maddenin son fıkrası ile ilgilidir. 
«kuranın çekileceği ve seçimin yapılacağı gün...» 
Burada ilçe seç'im kurulu üyelerinin seçileceği iyi 

.anlaşılmıyor, bir vuzuh vermek mümkün mü
dür? 

BAŞKAN — Çini Rif at. 
ÇİNİ RİFAT — 1 nci fıkrada ilçe seçim ku

rulu başkanı, ilk genel kurul toplantılarını yap
mış olup o yer seçim çevresi ile birlikte en az 
15 seç'ım çevresinde altı aydan beri il ve ilçe teş
kilâtı kurmuş olmak. Fıkra bu. 15 ile, bütün 
ilçelerde teşkilât mı kuruyor, yoksa bir ilde teş
kilât kurmakla bu iş oluyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOYSAL EMİN — Bendeniz Ahmet Oğuz'un 

fikrine iştirak edemiyeceğim. Bu heyetler teşkil 
edilirken birtakım zaruretler düşünülmüştür. 
Geçmiş tecrübeler de bize bunu gösteriyor. Bu 
zaruretlerden biri adam bulma, ikincisi mümkün 
olduğu kadar tarafsız adam bulma, üçüncüsü ak
lı eren adam bulma. Bunlar mühim bir makeniz-
mahın başında iş göreceklerdir. Şimdi öğretmen
lerin zarirî olarak sandık kurulunda çalıştıkları 
bir vakıa ve birçok illerimizde sandık kurulları
na öğretmenlerden başka kolay kolay eleman bu
lunamıyor. Diğer kazalarda, ilçelerde ve il mer
kezlerinde okur yazar ve mümkün olduğu kadar 
bu işlerde tecrübeli bir insan arandığı zaman 
bakıyorlar ki herkes bir partiden müşahit olmuş. 
Ne yapacaksınız? Bütün mahkemeleri zabıt kâ
tiplerine kadar tatil edip de bütün hâkimleri 
aylarca seçim kurullarında çalıştıramayız. 
Onun içindir İd haklı olarak seçim kurullarına 
bir iki öğretmen seçmek ve bunlara bu işte va
zife vermek yerinde olur. Kaldı ki b'iz seçim 
işlerinde mümkün mertebe tar&feız insan arı
yoruz. Şu veya. bu partiye temayülü olmıyan 
mümkün mertebe tarafsız olan insanlardır öğ
retmenler. Niçin mahkemelere verdik, hâkimle
re verdik, biz bu seçim işlerini bu vazifeyi ve 
buna ait yetkileri? Bu iş daha evvel vilâyet
lere, belediyelere verilmişti. Bunun Sebebi, mah
kemeler, hâkimler tarafsız görüldüğü için. Ta
rafsız bir hâkimin bu işi iyi bir şekilde yürü
teceğine kanaat getirildiği için. Şimdi yine bu -, 
kurullara ehil eleman bulmak bakımından yine 
tarafsız insanlar aradığımızdan işte bu tarafsız 
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insanlar olarak öğretmeni (bulabiliriz, idare 
âmirleri, belediye reisi, kaymakam, şu veya hu 
partiyi müdafaa ede'bilir. Belediye reisi bir par
tiyi tutabilir. İdare âmirleri de öyle, hir siyasî 
partiye 'bağlanabilirler, tarafsız 'olmazlar. Ama, 
öğretmen öyle değildir, öğretmen 'tarafsız bir 
insandır. Her partilinin çocuğunu okutur. 

Kasabalarda kurullara eleman hulmak zor
dur. Ama, öğretmeni her yerde temin edebili
riz. Bu bakımdan öğretmenin zikredilmesi 
faydalıdır. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sait Erdinç. 
ERDİNÇ SAÎT — Muhterem arkadaşlar, »bu 

maddeyi tetkik ettiğimiz zaman, yine -geçmiş 
kanunda 'bulunan bâzı hükümlerin aynen alın
dığı görülmektedir. 

Şimdi, şayet bir ilçede bir tek parti varsa 
ne olacak? Bu durumda 4 asil üyenin bir par
tiden olması icaibeder. Bence, 5545 sayılı Ka
nunun 64 ncü 'maddesinin 3 ncü f ıkrasındaki , 

hüküm daha yerinde bir hükümdür. Bir fıkra 
olarak alınmasını temenni ederim. Siyasî par
tinin hâkimiye'tirii önleme bakımından eski kâ
nunda derpiş edilmişti. 

Bir de eski kanunda, müşterek lis'te veren 
partiler hir parti sayılıyor. Seçimden çekilen 
partiler kurullarda ne üye ne müşahit bulun
durmuyorlar. 

Diğer b'ir mevzu; ben öğretmenlerin kurul
larda bulunmasında fayda görüyorum, zaten 
sandık kurullarında ekseri öğretmenler başlan
gıç yapmaktadır Iböylece seçim mekanizması 
içine öğretmenlerimiz girmiştir. Bunlar daha 
çok bu işleri 'bilen ve hitaraf hareket edebile
cek kimselerdir. Bu itibarla girmelerini doğru 
'buluyorum. 

Başka bir mevzu, 19 ncu maddenin son kıs
mında kurul başkanı tarafından o ilçedeki iyi 
şöhret sahibi olmakla tanınmış tarafsız emek
lilerden diyor. Bu fazla hir hassasiyet. Pek faz-

' la tarafsız insana rastlanmıyor. Tarafsız vatan
daşlar pek yok kazalarlda; hemen hemen hepsi 

'siyasî partilere bağlı kimselerdir bu vatandaş
lar. Bir siyasî partiyi az çok tutuyorlardır bun
lar. Onun için hu İşte daha objektif hareket 
ederek iyi şöhret Sahibi kimselerden faydalan
mak yoluna gidilmelidir. Meselâ emekli subay
lar, emekliler denebilir. Bence hiç lüzum yok 
emeklilere de. İyi şöhret sahibi okur - yazar 
kimseleri seçmek daha kifayetli olur kanaatin-
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deyim. Hattâ arz edildiği gibi 64. ncü madde
nin ilgili fıkrası bir siyasî parti üyesi demek
le bu mevzuda 'daha emniyetli bir ifade teşkil 
etmektedir. Bu maddenin şimdiye kadar isabe
tini, doğruluğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Ulusoy. 
ULUSOY HÜSEYİN — Efendim, müzakere 

ettiğimiz 19 ncu maddeden 'anlaşıldığına göre 
kurula katılacak siyasî partili üyeler karar un
surudur. Hem müzakereye iştirak edecekler 
hem de karara katılacaklardır. Demin 17 nci 
madde ile, komisyonun da iştirakiyle siyasî 
partilerin il ve ilçe seçim kurullarına müzake
reye katılıp karar unsuru olmıyacak müşahit
ler koyaJblleeeklerini kabul etmiş bulunuyoruz. 
Şimdi, siyasî partiler, hem karar unsuru olabi
lecek hem de müzakereleri takibedip karara iş
tirak edebilecek bir üye mi 'bulunduracaklar
dır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — Bir 
müşahit 'bir de üye mevzuubahistir efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Cengiz Bey. 
CENGİZ HIZIR — Muhterem arkadaşlar; 

bendeniz de müzakeresi yapılmakta olan 19 ncu 
maddenin üzerinde üç hususun açıklanmasını 
istirham edeceğim. Burada 'bunların 'açıklan
masına fayda, mütalâa ettiğim için söz almış 
bulunuyorum. Birincisi, arkadaşımızın temas 
ettikleri 19 ncu maddenin şu ifadesini okuyo
rum : 

«ilçe seçim kurulu başkanı, kendi tüzükle
rine göre ilk. genel kurul toplantılarını yapmış 
olup o yer seçim çevresi ile 'birlikte en az on 
beş seçim çevresinde altı aydan, heri il ve ilçe 
teşkilâtı kurmuş bulunan bütün siyasî partiler-
arasında açık olarak kura çeker,ve...» Hepiniz 
bilirsiniz ki 5545 sayılı Kanun tatbika/tında 
yine böyle mevcudolan bu boşluk Yüksek Seçim 
Kurulu kararlariyle ikmal edilmiştir. Şimdi bu-
rada muhterem komisyon sözcüsü arkadaşımı
zın; bu bütün il ve ilçelere şâmil bir hüküm 
müdür yoksa il ve ilin her hangi bir ilçesinde 
bu teşkilâtın kurulmuş olması bu hükmün tat
bikatı için yeter mi, bu ciheti açıklamasında fay
da vardır. 

ilçe seçim kurulunun öğretmenlere taallûk 
eden üyelik durumunda da nâçiz kananatime 
göre pek vuzuh olmasa gerektir. «Diğer üye
likler için ilçe merkezinde bulunan okulların 
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(ilk, orta, lise ve dengi) bütün öğretmenleri kendi 
aralarında gizli oyla...» dendikten sonra, «öğret
men. sayısı yetmediği takdirde, ilçeye bağlı köy 
öğretmenleri seçilir.» deniyor. Nasıl seçilir 
Bunun tâyini hususunda bir kıstas, bir esas ve
rilmemiştir. 

Üçüncüsü ilçe seçim kurulunun siyasî par
tilerden teşekkül eden üyelerine taalluk etmek
tedir. 19 ncu madde 6 ve daha yukarı adedde 
siyasî parti bulunan mıntakalarda tereddüt do
ğurmaz şeklindedir. Fakat 6 dan aşağı olan ah
valde nasıl yapılacaktır? Filhakika «yargıcın 
açık olarak çekeceği kur'a ile doldurulması ge
reken üyelik sayısı kadar parti bulunmazsa ve
ya kendilerine tebliğ tarihinden itibaren iki 
gün içinde cevap vermezlerse» den sonraki ya
zılarla bunu formüle ettik denebilirse bunun 
tatbikatta tereddütleri mucibolacağı meydanda
dır. Bendeniz 1950 den 1954 e kadar bizzat se
çim kurulu başkanlığı yapmış bir arkadaşınız 
olarak tatbikatta tereddütleri görmüş bir ar
kadaşınız olarak bunları Yüksek Heyetinizde 
bu kanunun müzakeresi sırasında açıklamak mec
buriyetini hissediyorum, tatbikatçılara ışık tut
mak, faydalı olmak bakımından. 

Aslında seçime katılan siyasî partiler, taaz-
zuv eden partiler" beş tanedir. İlçe seçim kurulu
nu yargıç nasıl teşkil edecektir. Beş siyasî par
ti olduğuna göre ilçe seçim kurulunu siyası 
partiler dört asîl 2 yedek olacağına göre ilçe 
seçim kurulu başkanı olan yargıç, beş siyasî 
parti arasında evvelâ bir aded yedek üyeyi 
hangi partinin vereceği hususu kurulca tesbit 
edilecektir. Bundan sonra geri kalan 4 parti 
asîl üye gönderecek olan siyasî partiler olacak-
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tır. Dört asil ve bir yedek üye verecek parti
ler ve üyeler belli olduktan sonra yine beş siyasî 
parti arasında iki yedek siyasî partili üyeyi 
hangi parti gönderecekse onlar arasında kur'a 
çekilmeli ve buna göre isim bildirmeleri lâ-
zımgeldiği kendilerine tebliğ edilmelidir. Siyasî 
parti adedi dört olursa, bu takdirde asil üye
likler için tededdüde mahal kalmadan o ma
hallin en yüksek dereceli yargıcı, bu partilere 
birer aded asîl üye ismi bildirmelerini tebliğ 
eder. Yedek üyelikler için ele dört parti arasın
da kur'a çeker. îsmi. çıkan iki partiye yedek 
üyelerini bildirmeleri lüzumunu tebliğ eder. 

Eğer siyasî parti adedi üç olursa bu üç si
yasî parti kendiliğinden birer asîl üye gönder
mek hakkını haizdir. 4 ncü asîl) üye 3 siyasî parti 
arasında kur'a çekilmek suretiyle tâyin edilir. 
deriye kalan yedek üç üye, üç siyasî parti ara
sında çekilecek kur'a ile belli. olur. 

Siyasî parti adedi iki olursa, bu takdirde; 
mahallin yüksek dereceli seçim kurulu başka
nı olan zat, her partiden iki asîl bir yedek üye 

- isminin bildirilmesini ister. 
Şayet bir siyasî parti varsa, bu kanunun 

tedvin şekline göre, 4 asîl üye, iki yedek üye 
bildirmesini o siyasî partiye tgbliği iktjza 
eder. 

Bu cihetlerin Sayın Komisyon Sözcüsü ta
rafından yüksek huzurlarınızda açıklanmasında 
tatbikat bakımından fayda olacağı kanaatinde
yim. Huzurlarınızı işgal ettim, özür dilerim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 15 dakika sonra 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17; 15 

toplanılmak 

M mmm •» 

* 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — Senil İbrahim 

KÂTİPLER : Ekşi Oktay, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Nmasp hâsıl olmuştur, oturu
mu açıyorum. 
• Tasarının müzakeresine devam ediyoruz. 

Raif Aybar, (Yok sesleri) komisyon söz isti
yor mu? 

KOMİSYON S 3ZCÜSÜ KURUTLUOÖLU 
SAHÎR — Muhterem arkadaşlarım tevcih bu-
yurulan sualler hakkında izahat vermeye çalı
şacağım. Peşinen arz etmek isterim.ki; ilçe se
çim kurulunun sureti teşekkülü bir hususiyet 
taşımaktadır. Kütüklerin tanziminden sandık 
seçim listelerinin tefriki, sandık bölgelerinin 
ayrılmasına kadar olan muamele, ilçe seçim ku-" 
rulunun uhdesinde bulunmaktadır. Bir hâkim 
ve bir başkâtipten teşkil edilecek olan ilçe se
çim kurulu ilçenin hususiyetlerine göre bu va
zifeyi ifa etmesi imkânsızdır. 

Seçimle bizzat alâkalı kurullarda seçim için
de faal bir partiler temsilcilerinin bulunmasın
da, sevk ve idaresinde faydalar mülâhaza edil
miştir. 

Bir hâkim ve bir başkâtipten kurulmuş olan 
ilçe seçim kurulu .bunu ifa imkânından mahrum 
kalabilir. İlçe seçim kurullarının sureti teşkili
ne aidolan 195G Seçim Kanununun 69 neu mad
desi, siyasî partilerden alınacak üyelerden ay
rı olarak belediye meclislerinden ve il genel 
meclislerinden tefrik edilecek üyelerle adedi 
mürettebini bulmaktaydı Bu suretle de siyasî 
partilerin ekseriyeti bu teşekküllerden temin 
etmeleri mümkün oluyordu. Bunu da önlemek 
bir zaruret idi. Bu inançla maddenin tertibine 
yeni bir şekil verilmiştir. 

ti 

Sayın Ahmet Oğuz Bey, meseleyi öğretmen
ler zaviyesinden tetkik ettiler. Bu konuda öğ
retmenlerin bitaraflıklarının zedeleneceğini ve. 
vazifelerinin yalnız okutmak, öğretmek olduğu
nu ileri sürdüler. Bunların politikaya atılma
larının katiyen faydalı olmıyacağmı söylediler. 

Birçok yerlerde sandık kurulları başkanlık
larına öğretmenler getirilmiştir. Başkanlık ya
pan bu arkadaşlarımız, her türlü baskıya muka
vemet etmek iktidarını göstermişler, dürüstlük ve 
bitaraflıklarını ispat etmişler ve katiyen vazife
lerinden inhiraf etmemişlerdir. 

Eğer bir âmme organı fonksiyonunu ifaya 
devam eden bir şahsın, kendilerinin diğer bir 
teşekküle girmesi mâni teşkil edecekse aynı şey 
kazaî organ için de söylenebilir Mesele ne ka-
zaî organın, ne de öğretmenlerin politikanın 
içerisine girmesi değil; seçimlerin meşruiyetin
de, tarafsızlığına inandığımız şahısların seçim
lerin idaresine memur edilmesi suretiyle itmi
nanının temin edilmesidir. Bu zaviyeden işi 
ele aldığımızda öğretmenlerin seçim kurulunda 
bulunması, bir belediye veya il genel meclisi 
üyesinin bulunmasından dahar faydalı olacağı 
kanaatiyle, öğretmenlerin bulunmasında zaruret 
gördüğümüzü ifade etmek isterim. 

İlçe seçim kuruluna üye gönderecek olan 
partilerin, secime giren partiler olacağından 
şüphe buyıırmasmlar. Elbette seçime katılan 
partilerden olacaktır. 

'Itifat Çini arkadaşımız, 15 ilde ve bütün il
çelerde teşkilât mı kuruyor yoksa bir ilde veya 
ilçede teşkilât kurmakla, .üye adı bildirmeye 
imkân verecek mahiyette midir, sualini irat 
buyurdular. 

Her hangi bir ilçe tâbiri olmadığına göre, il 
ve ilçede teşkilâtını kurması, o ilin ve ilçenin 
teşkilâtı manasınadır. Bu fıkra, bu şekilde tertip 
ve tanzim edilmiştir. 

Muhterem Cengiz arkadaşımızın bildirmiş 
olduğu gibi her hangi bir ilçeyi değil bütün il
çeleri ifade edecek mânadadır* 

Kur'a ile ikmal edilecektir mevzuuna gelin
ce. 

Komisyonun anladığı mâna şudur; tarafsız-
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Jarla ikmali prensibolarak maddeye alınmıştır. 
Misal ile izahı faydalı olur. 

tice seçim kurulunun teşkilinde, ilçede dört 
siyasî parti seçime katılmış ise kur'a ile dört 
asil 2 yedek seçeceklerdir. 

Üç siyasî parti katılmış ise birer asil gönde
recekler, 2 yedek noksan; tarafsız emeklilerden 
veya, bu vasfı haiz olan ilçe sakinlerine itibar 
edilecektir. 

Şayet iki siyasî parti katılmış ise 2 asil si
yasî partilerden, 2 asil tarafsızlardan, yedekler 
de tarafsızlardan ikmal edilecektir. 

Bir parti katılmış ise bir asıl bir yedek, ba
kiye 3 asil bir yedek üye tarafsızlardan ikmal 
edilir. 

Bir siyasî partinin ilçe seçim kuruluna 4 üye 
ile iştiraki, tam ekseriyeti elinde tutması halin
de ne kadar hüsnüniyete sahibolursa olsun, it-

- tihaz edilecek kararların tarafsızkğı hakkında 
etrafta bir endişe ve şüphe uyandırabilir. Bu se
bepledir ki, biz, noksanların ikmalini, tarafsız
larla doldurulmasını düşündük. Maddenin tarzı 
tahriri, bu anlayışı göstermektedir. Kur'a ke
limelerini de adçekme olarak düzeltmiş bulunu
yoruz. Maruzatım bu kadardır. 

ULUSOY HÜSEYİN (Kürsüye gelmeden) — 
17 nci maddede il ve ilçelerdeki kelimeleri ara
sında ne fark vardır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 
SAHlR — illerdeki temsilciler, yeni sisteme gö
re, müşavir halinde müzakereye iştirak edebi
lecek olan temsilcilerdir. Karar vermek ancak 
yargıçlara aittir. Temsilciler karara iştirak ede-
miyeceklerdir. ilçe seçim kurullarında bulunan
lar ise kurulun üyesidirler. Karara iştirak eder 
çeklerdir. Bunların oyu alınmadan karar veri-
lemiyeeektir. Bunda bir tereddüt yoktur. 

BATUR SUPHİ (Yerinden) — Bu maddeye 
komisyon, «Seçime katılan partiler» kelimesine 
ilâve ederse yerinde olur. Zabıtlar okunmıya-
bilir, maddeye koyalım. 

KURUTLTTOĞLU S AHİR — Böy.'e bir te
reddüt mevcut ise, seçimlere giren partiler, 
kaydının konmasında komisyonumuz bir mah
zur görmemektedir. 

BAŞKAN — Cengiz Hızır. 
HIZIR CENGÎZ — Muhterem arkadaşlarım, 

sayın komisyondan 3 hususun açı!<lanmaxı ı"ı-
zımgeldiğini istirham ettim. Sağolsunlar, birin-
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ci istirhamımızı bizi tatmin edecek kadar cevap
landırdılar. 

Şimdi öğrendim ki, seçime katılan siyasî par
tiler il ve ilçe teşkilâtlarını tamamlamış olma
ları kaydiyle kendilerinden üye istenecektir. 
Bu tavazzuh etti. 

Bunun dışında, ilçe merkezinde bulunan 
öğretmenler yetmediği takdirde köy öğretmen-

v lerinden seçileceği hususuna bir cevap verme
diler. 

3 ncüsü meselenin asıl mihrakını teşkil edi
yor. Lütfettikleri cevaba göre ilçe secim kuru
lunun tarzı teşkilinde, esas olarak bağımsız kim
selerden kurulması hareket mebdei alınmıştır. 
Bu prensibe göre siyasî partilerden birer alı
nacak geri kalanlar tarafsızlardan terekkübede-
cektir. Ama formüle edilen madde buna müsati 
değildir. Müsaade ederseniz maddeyi bir kere 
okumak istiyorum. 

Maddenin başında evvelâ siyasî partilerden 
6 tane kur'a ile seçilecek kur'a ile çıkanlardan 
dördü asil ikisi yedek üye olacaktır. Sonra yar
gıcın açık olarak çekeceği kur'a ile doldurul
ması gereken üyelik sayısı kadar siyasî parti
ler bulunmazsa veya kendilerine tebliğ tarihin
den itibaren 2 gün içinde cevap vermezlerse 
yani 6 veya daha yukarı adedde siyasî parti 
bulunursa kanunun tâyin ettiği 2 gün içinde, bu 
siyasî partiler cevap vermezlerse eksik kalan 
yerler mevcut partilerden (burada virgül var) 
üye sayısı eşidolmak üzere, bu mümkün olamı-
vor, sağlanamıyorsa o zaman kur'a ile tagnam-
laraak suretiyle, demekki esas bu şekilde, tarzı 
terekküp böyle oluyor, bir istisna var, hiçbir 
parti mevcut değil ise o zaman kurul başkanı 
tarafından o ilçedeki iyi şöhret sahibi olmakla 
tanınmış tarafsız emeklilerden veya okur ya
zar o yer seçmenlerinden olacaktır. Demek olu
yor ki bir ilçede taazzuv etmiş bir siyasî parti 
yoksa yani ilçe seçim kuruluna siyasî partiler
den temsilci göndermek gayrimümkün ise o za
man iyi şöhret sahibi olmakla tanınmış kimse
lerden eksiklerin tamamlanması icabetmekte-
dir. Yani bu durum ancak o yerde bir siyasî 
partinin bulunmadığı hallere münhasırdır. Si
yâsî Parti yoksa iyi şöhret yapmış bitaraf emek
lilerden ve okur - yazar o yer seçmenlerinden 
istifade edilecektir. Parti varsa bunlardan isti
fade etmeye imkân kalmıyacaktır. Esasen seçim 
dediğimiz şey, siyast partilerin malıdır. Siyasî 
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parti olan yerde siyasî partiler mümessil gön
derebilecektir. Artık iyi şöhret sahibi emekli 
aramaya mahal kalmıyaeaktır. Zaten bu madde, 
tabiri mazur görün, 5545 sayılı Kanun benzeri 
olarak ele alınmıştır. 

Eğer bu meseleye muhterem komisyon söz
cüsünün verdiği mâna verilirse ilk iş olarak 
maddenin yazılış şeklinin değiştirilmesi lâzım
dır. Bendenize göre tadile lüzum yoktur. İşaret 
ettiğim veçhile yarın genç hâkimlerimiz, nasibi 
olanlar vazife alacaklardır. Vazife aldıkları za
man birinci fıkrayı okuyacaklar 8 parti varsa 8 
partinin ismini yazacaklardır. Çıkan G tane ise 
4 asil diyecekler, 5 nci ve G ncıya yedek diye
ceklerdir. Fakat 3 tane bulunacak olursa te
reddüt bağlıyacaktır. O zaman eline kalemi ala
cak ilçe seçim kurulundan ne yapacağım diye 
soracaktır. Bu tereddütler geçmiş kanunlara gö
re tatbikatlarda tavazzuh etmiştir. Ama yeni 
baştan formüle edilen, İkinci Cumhuriyetin ku
rulmasından sonra bundan sonra gelecek seçim
lerde esas olacak hükümlerin burada açıklan
masında fayda vardır. 

Komisyon sözcüsü arkadaşımızın izah ettiği 
mânada bunu kabul etmeye imkân yoktur. 

İmkân olmadığını birinci fıkraya dönerek 
misal ile arz edeceğim. Diyelim ki, on tane si
yasî parti var. Yargıç mahallin mülkiye âmiri
ne soracak burada siyasî parti vardır, diye. Se
çime katılacak partilerin Seçim Kanununda ya
zılı altı ay zarfında şunları şunları yapmıştır. 
Tamam. 10 parti arasından altı tanesinin ismini 
sırasiyle çekti. Dört tanesi bu asil üyelikleri ka
zandı. Bu yazıyı aldığınız andan itibaren 48 
saat içinde bir üye ismi bildirin dedi. Diğerle
rine de yedek üye bildirin dedi. Yedek üye is
mi bildirmiyenler vardır, asil üye ismi bildi r-
miyenler vardır. Bu şekilde partiler mevcut 
iken, burada ismi çıkmamış, temsilci verememiş 
de olsa parti ortada dururken bunları bıraka
rak iyi şöhret yapmış kimseleri buraya getir
mek çok garip.bir iş olur. Bunun böyle bir isti
kamette anlaşılmasına imkân göremediğim için 
bir kere daha sayın komisyondan bunu ele al
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 

SAHİR — Arkadaşımızın ikinci sualine ceva
bımı arz edeyim. İlçeden öğretmenlerin sayısı «-
ihtiyaca tekabül etmiyor, köy öğretmenlerin-
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den. aynı. şekilde istifade edilecektir. Siyası 
parti mevcutlarından doldurulması G dan yu
karı olduğu takdirde tereddüt yoktur. 5 par
ti var ise 4 asil için biri kur 'a ile, bakiye bir 
yedek için beşi arasından kur'a ile; 

Dört parti var ise 4 asıl, siyasî partilerden 
doldurulacak 2 yedek için kura ile, 3 parti 
var ise 3 ü siyasî partilerden doldurulacak.. 

Prensip; ekseriyetin bir partinin elinde bu
lunmaması olduğuna göre, başkan tarafından 
diğer üyeliklerin tarafsızlardan doldurulması 
kabul, edilmiş bulunmaktadır. 

[Maddenin mânasından bu çıkmıyor deni
yorsa, bunda bir değişiklik yapmak mümkün
dür. Ama prensip budur. Bir partiye dört 
üyelik birden vermeyi komisyon uygun görme
miştir. Maddeyi tekrar ele alarak gereken dü
zeltmeyi yaptıktan sonra tekrar yüksek, huzur-' 
hırınıza' geliriz ama bu prensibi değiştiremeyiz. 

BAŞKAN —- Madde hakkında başka söz is-
tiyen. var mı? Yok. 19 nen madde hakkındaki 
önergeleri okuyoruz. 

Yüksek 1 >aşkaı il ı ğa 
M'adde -metni ile Komisyon Sözcüsünün kür

südeki. izahları birbirine uymamaktadır. 
19 n.'iı maddenin izah çerçevesinde yeniden 

»yazılması için komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Hüseyin Ulusoy 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 ncu maddenin 3 ncü paragrafının tayymı 

ve zaruret varsa yerlerine sorgu hâkimi ile 
mahkeme 'başkâtibinin ilçe seçim kurulu üye
liklerine seçilmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Oğuz 

Yüksek 'Başkanlığa 
19 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 19. — İlçe seçim kurulu üyelikleri 

için, ilçe merkezinde bulunan okulların (ilk, 
orta, lise ve dengi) bütün öğretmenleri kendi 
artılarında gizri oyla dört üye seçerler. Bu üye
lerden, aldıkları oy sırası ile ilk ikisi ilçe, se
çim. kurulu asıl üyesi, ikisi de yedek üyesidir-
ler. 

Bu seçimi, toplanma yeter sayısı aramaksı
zın ilçe seçim kurulu başkanı.' idare eder. İlçe 
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merkezindeki öğretmen sayısı yetmediği tak
dirde, ilçece bağlı köy öğretmenleri seçilir.» 

Alp Kuran 

BAŞKAN — Takrirleri madde metnine aykı
rılıklarına göre tekrar okutacağım. 

(Ulusoy Hüseyin'in takriri tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alınma

sını kabul edenler. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KlJRÜTLUOĞLl 

.SAHİR — İştirak ediyoruz. Düzeltiriz. 
OĞUZ AHMET — Bir, arkadaşımızın talebi 

tezekkür edilme babında komisyona havale edildi. 
Aynı madde ile ilgili başka talepler ve takrirler' 
vardır. Mümkündür ki, ret veya kabul edilir. O 
halde komisyonun bu mevzular üzerinde de çalış
macı lâzımdır. Bu itibarla diğer takrirlerin de 
okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Diğer takrirler de okunacaktı]* 
(Ahmet Oğuz'un, önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri dikkate alanlar... Almı-

yanlar... Alınmamıştır. 
(Alp Kuran'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alınma

sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

19 ncu maddenin komisyona iadesi kabul edil
miştir. Şimdi 20 nci maddenin müzakeresine ge
çiyoruz. 

(Bir takrir dalha var, okunmadı, Başkan, ses
leri) 

Efendim, 20 nci maddeye geçmeden evvel bir 
önerge daiha var onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
Sait Erdinç 

Siyasî parti bir ise istenilecek üye sayısı üç 
asîl biri yedek olmak üzere dörtten fazla olamaz. 

BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını oyu
nuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Şimdi 20 nci maddeye geçiyoruz. 

Görev ve yetkileri 
MADDE 20. — ilçe seçim kurullarının, baş

lıca görev ve yetkileri şunlardır : 
1. İlçe çevresinde seçimin düzenli yürütül-
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meşini sağlamak için gereken bütün tedbirleri al
mak ve seçim işlerini denetlemek, 

2. Sandık secim kurullarını kurmak, 
3. İlçedeki sandık kurullarına, oy sandıkları

nı ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç ve ge
reçlerini göndermek, 

4. Sandık kurullarının teşekküllerine, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inee-
1 iverek karara bağlamak, 

5. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim 
işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak husus
ları derhal cevaplandırmak, 

•6. İlce çevresindeki sandık kurullarından 
gelen tutanakları birleştirerek, ilçe seçim tutana
ğını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine ait 
diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal 
teslim etmek, 

7. Bu kanunla kendisine verilen başkaca gö
revleri yapmak. 

BAŞKAN — 20 nci madde hakkında söz isti-
yen var mı? Buyurun Cengiz Hızır Bey. 

CENGİZ HIZIR — Muhterem arkadaşlar; 
bu madde hakkında mütalâada bulunmak isteyi
şimin sebebi kabule iktiran eden 10 ncu maddenin 
müzakeresi esnasında takdim ettiğim önergenin 
kabul edilmemiş olmasından dolayıdır. 10 "ncu 
madde müzakere edilirken bu maddenin üçüncü 
satırının sonunda sandık kurulu kelimesi geç
mekte idi. 

İkinci bölüm seçim kurulları diye başlamakta 
10 ncu maddenin başlığı da seçim kurulları diye 
yazılı bulunmaktadır. Bendeniz bu yazılışlara, ku
rulların mertebesine göre Yüksek Seçim Kurulu, 
il seçim kurulu ve ilçe seçim kurulu denilmekte 
bulunmasını ve hattâ 20 nci maddenin 2 nci ben
dinde sandık seçim kurullarının kurmak diye bir 
yazıyı müşahede ettiğim için 10 ncu maddenin 
2 nci satırının sonundaki sandık kurulunu san
dık seçim kurulu olarak tadilen kabul edilmesi 
istirhamında bulunmuştum. Komisyon ne muva
fakat ediyorum, ne de muvafakat etmiyorum de
medi. Madde de heyetinizce olduğu gibi kabul 
edildi. 

'MADDE kabul edildiğine göre tenazuru sağ
lamak için, aslında sandık seçim kurullarını kur
mak yerindedir, fakat evvelden kabul edilmiş olan 
hükme kıyas olarak arz etmek isterim. Buradaki 
sandık kurulu kelimesi kalksın. Bir yerde sandık 
seçim kurulu, başka bir yerde sandık kurulu ola-
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rak geçmesin. Eğer sandık seçim kurulu olacaksa I 
takriri müzakere icalbeder. O maddede de sandık 
seçim kurulu tâbiri kullanılır. Yok bu muhak
kak ki doğrudur. Buna lüzum yoktur. Beynen- I 
nas şimdiye kadar sandık kurulu tâbiri kulla
nılmıştır derseniz buradaki «seçim» kelimesinin 
kalkması ve yalnız «sandık kurulu» tâbirinin .kal
ması lâzımdır. 

* -KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATİF — Mu
tabıkız efendim. . • 

BAŞKAN — 20 nci madde hakkında 'başka 
söz ist iyen var mı? Buyurun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÜHUTLUOĞLU 
SAHİB — Efendim Cengiz Bey arkadaşımızın 
hakkı var. Bizim gözümüzden kaçmış,* Özür dile
rim. Hakikaten izah buyurdukları gibi sandık ku
rulu tâbiri on senedir kullanılmış ve alışılmış 
bir tâbirdir. Burada da sandık kurulu olarak geç
mesinde fayda mülâhaza ediyoruz. 

Diğer kurullarda olduğu gibi, son fıkradaki 
bulunan «bu» kelimesi zayıttir. «Kanunla ken
disine verilen başkaca görevleri yapmak» şek
linde kabul buyurmanızı istirham ederiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? Yok.. v 

Madde hakkında bir takrir var, okuyoruz. 

T. C. Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Gerek 10 ucu maddenin müzakeresi sırasın

da sandık kurulu «teriminin» «sandık seçim 
kurulu» olarak değiştirilmesini istiyen teklifin 
reddedilmesi; gerekse tasarıda 21, 22, 23 ncü 
maddelerince daima «sandık kurulu» matlap ve 
ibaresinin-kullanılması karşısında 20 nci mad
denin 2 nci bendindeki «seçim» kelimesinin 
tayyedilmesin! arz ve teklif ederim. 

Tekin Çullu 

BAŞKAN — Bu takrirde, 20 nci maddenin 
2 numaralı bendinde «sandık» kelimesinden 
sonra gelen «seçim» kelimesinin kaldırılması 
hususunu komisyon da kabul etmiştir. Ayrıca 
komisyon, 7 numaralı bendin başında bulunan 
«Bu» kelimesinin kaldırılmasını teklif ediyor. 

20 nci maddeyi tadil şekliyle oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenleı... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi 21 nci maddeyi okuyoruz. | 
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Sandık kurulu 

MADDE 21. — Sandık kurulu bir başkan 
ve dört üyeden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen var m? 

ERDİNÇ SAİT — 18 nei maddede ilçe se
çim kurulu için, 15 nei maddede bir il seçim 
kurulu için şu kadar üyeden «kurulur» denil
mektedir. 21 nei maddede ise sandık kurulu 
bir başkan ve 4 üyeden «teşekkül eder]» denil
mektedir. Burada da «teşekkül eder» tâbiri 
yerine «kurulur» tâbirinin kullanılması yerin
de olur kanaatindeyim. .Bunu tebarüz ettir
mek için söz aldım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIP — 

Biı* ifade tarzının tertibine dayanıyor. Gayet 
kısa bir madde. Diğer maddelerde hep «kuru
lur» tâbiri geçiyor burada tekerrür olmasın 
diye «teşekkül eder» tâbiri kullandık. Yüksek 
Heyetiniz arkadaşımızın teklifini kabul ederse 
biz de iltihak ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon «kurulur» 
kelimesini kabul ediyor. 

Maddeyi bu tadil şekliyle yüksek oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 22 yi okuyoruz, efendim. 

Sandık kurulu başkanının seçimi 
MADDE 22. — İlçe seçim kurulu toplana

rak, sandığın konacağı seçim bölgesi içindeki 
veya dışndaki seçmenler arasından iyi ün sa
hibi olmakla tanınmış, okuryazar kimseler
den, kurula bağlı seçim bölgelerindeki san
dıklardan her biri için ikişer kişi olmak üzere 
bir liste düzenler. 

Kurul, bunlardan birini açık kur 'a ile san
dık başkanlığına seçer. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına 
gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en 
yaşlısı başkanlık eder. 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı. Yok.. 
Başka söz istiyen var mı? Buyurun efendim. 
ALPASLAN FEHMİ — Muhterem arkadaş

lar; daha evvelki maddelerde «kur'a» yerine 
«ad çekme» olarak bir karara varıldı. Burada 
da k u r a kelimesi yerine ad çekme kelimesinin 
ve (il sandık) tan sonra kurulu kelimesinin 
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konulması suretiyle maddenin düzeltilmesini 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bunu kabul ediyor 
mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 
SAHİR — Kabul ediyoruz, 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen Yok. Komisyon kur 'a kelimesi yerine 
(ad çekme) tâbirinin konulmasını kabul edi
yor. Bir de (kurulu) kelimesi ilâve edilecektir. 
Bu kabul edilen tadille maddeyi okuyoruz. 

Sandık kurulu başkanının secimi 
MADDE 22. — İlçe seçim kurulu toplana

rak, sandığın konacağı seçim bölgesi içindeki 
veya dışlıdaki seçmenler arasından iyi ün sa
hibi olmakla tanınmış, okur yazar kimseler
den, kurula bağlı seçim bölgelerindeki san
dıklardan her biri için ikişer kişi olmak üzere 
bir liste düzenler. 

Kurul, bunlardan birini açık ad çekme ile 
sandık kurulu başkanlığına seçer. 

Sandık kurulu başkanının, görevi basına 
gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en 
yaşlısı başkanlık eder. 

BAŞKAN — Bu değişiklikle 22 nci maddeyi 
yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 22 nci madde kabul edilmiş
tir, efendim. 

Sandık kurulu üyelikleri 
MADDE 23. — Sandık kurulu üyeleri aşağı

daki şekilde belli olur : 
18 nci maddede gösterilen yarg ;ç; kendi tü

züklerine göre ilk genel kurul toplantılarını yap
mış olup, o yer seçim çevresi ile birlikte en az 
on beş seçim çevresinde altı aydan beri il ve 
ilçe teşkilâtı kurulmuş bulunan bütün siyasî par
tiler arasında her sandık için açık bir kur 'a çeker 
ve kur'ada adları çıkan beş partiye birer üye 
adı bildirmelerini tebliğ eder. Siyasî partiler 
bu adları, beş gün içinde bildirmek zorundadır
lar. 

Bu üyelerden, ilçe seçim kurulu önünde çe
kilecek kur 'a sırasiyle, üçü sandık kurulu asıl 
üyesi, diğer ikisi de yedek üyesidirler. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve 
mahalle,, ihtiyar heyeti asil ve ,yedek üyelerinin 
seçmenlik sıfatını haiz olanları arasından, keza 
kur 'a ile iki kişi seçilir. Bunlardan, kur'a sı
rasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. 
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telerle, olmıyan yerlerde alışılmış araçlarla ilân 
edilir ve o saatte kur'a açık olarak başkan tara
fından çekilir. Kur'anın çekileceği günün ilân 
edildiği ve kur'anın açık olarak çekildiği, bir 
tutanakla tesbit olunur. 

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün 
olmazsa 19 ncu maddeye göre eksikler tamamla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

GÜLEY FERDA — Bir takririm var. Okun
masını rica ediyorum. Bir zaruret olursa ko
nuşurum. 

BAŞKAN — Zeki Baltacıoğlu. 
BALTACIOĞLU ZEKİ — 23 ncü madde 

ilçe seçim kurullarınca sandık kurulunun ne şe
kilde teşekkül ettirileceğini derpiş etmektedir. 
Bu madde, eski Seçim Kanununun 72 nci mad
desinin aynı hükümlerini getirmektedir. Ancak, 
ben maddeyi tetkik ettim, ilçe seçim kurulunca 
teşekkül ettirilmiş olan, sandık kurulu asıl ve 
yedek üyeleri vazife günü vazifeleri başında bu
lunmadıkları zaman ve üye adedi 3 ten aşağı 
indiği zaman sandık kurulu ne şekilde tamamla
nacak, bu hususta bir hükme raslamadım. Eli
mizdeki metinde bu hususta bir hüküm yoktur. 

Eski kanunda, üçten aşağı oyların düşmesi 
halini derpiş ederek, sandık kurulu başkanı
nın sandık alanmda bulunan seçmenlerden, ku
rulunu tamamlıyacak hükmü konulmuştu. Sayın 
Başkan, ilerideki hükümlerde vardır diyorlar. 
Ama ben tetkik ettim, bununla alâkalı hüküm
ler arasında, bulunması lâzımgelen maddeler 
arasında bunu göremedim. Varsa ikaz buyur
sunlar. (75 nci maddede var, sesleri) 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı. Bir dakika, 
Komisyon söz istiyor. 

Buyurun Komisyon. «• 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUO&LU 

SAHİR — Efendim; kabul buyurduğunuz ad 
çekme tâbiri, bu maddede en çok geçen tâbir 
olarak göze çarpmaktadır. Sadece ad çekme di
ye düzeltilmesi bile, madde metninin ifade ka
biliyeti ortadan kalkacak bir tarzda olacaktır. 
Maddenin bu zaviyeden düzeltilmesi lâzımdır. 
Bir de eski metinden aynen alınmış bir kısım 
vardır, burada bir yanlışlık olmuş olacaktır. 
Bu bakımlardan maddenin komisyona iadesini 
rica ediyoruz. 
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Seçmenlik sıfatına haiz olanlar arasında biz

zat ad çekiliyor. Eski kanunda yaş haddi baş
ka idi. Şimdi 18 yaşın seçmen yaşı olması, bu 
kaydın zait olduğunu göstermektedir. Bu zavi
yelerden düzeltilmek üzere, maddenin komisyo
na iadesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hangi kaydın kaldırılması için 
maddeyi komisyona istiyorsunuz? 

SEÇİM KOMİSYONU ADINA KURUTLÜ-
OĞLU SAHİR — Efendim maddenin tamamını 
rica ediyoruz. Yukarda arz ettiğim gibi', 4 neti 
fıkrada tayyı icabeden bir kısım vardır. 18 yaş 
seçmen ya§ı olarak kabul edildikten sonra bu hü
küm mâna ifade etmez. Bu sebeple tayyı lâzım
dır. 

Bir de «ad çekme», «kura» kelimelerinin, 
dil (bakımından düzeltilmesi lâzım. 

•Bu hususlar için maddeyi geri istiyoruz. 
GÜLEY FERDA — Bu husustaki önergemin 

olkunmasını rica ediyorum. Zapta geçsin. 
, 22 . 3 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki «seç

menlik sıfatını ha'ilz olanlar arasından» ibaresinin 
madde 'metninden çıkarılmasını arz ve teklif eyle
rim. 

Giiley Ferda 

BAŞKAN —• Bu .önergenin nazara alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Lütfen reylerinizi 
izhar buyurunuz, anlaşılmıyor.. (Gürültüler) Bu 
bir takrirdir, usulü dâhilinde, reye arz edilmesi 
lâzımdır. 

!Bıı takriri tekrar oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Takrir kabul edilmiş
tir, efendim. 

Bu takrirle birlikte madde komisyona veril
miştir. 

# 
Şimdi madde 24 ü okuyoruz, efendim. 

Görev süresi 
MADDE 24. — Sandık kurulları asil ve ye

dek üyeleri oy verme gününden 48 saat önce gö
reve başlarlar ve oy verme günü, seçim işleri bi
tinceye kadar çalışmaya aralıksız devam ederler. 

BAŞKAN — Buyurun Alp Kuran, Yok.. Baş
ka söz tetiyen? Yok... 

MaddeVı yüksek oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.., 24 ncü madde kabul 
edilmiştir, efendim. 
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Adaylar ve müşahitleri 

MADDE 25. —Sandık başı işlemlerini takib-
e'tmek üzere, siyasî partiler ve bağımsız adaylar, 
birer müşahit gönderebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
nı ı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 25 nei madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 26 yi okuyoruz. 

Kurullarda görev alamıyacak olanlar 
MADDE 26. — İdare âmirleri, zabıta âmir 

ve 'memurları, Asikerî Ceza Kanununun 3 ncü 
maddesinde yazılı askerî şahıslar, milletvekilleri 
ve adayları, bu kanunda gösterilen kurullara se-

- silemezler. 
BAŞKAN — 26 ııcı madde hakkında söz isti

yen var mı? Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 

SAHİR — Eifendim, maddede, «milletvekilleri ve 
adayları» denilmektedir. Bunun «milletvekilleri 
ve adaylar» şeklinde tashihi lâzımdır. Çünkü yal
nız milletvekilleri seçimi için deği'l, umumî bir 
'kanun yapıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun ifade ettiği tashih 
sekliyle maddeyi oyunuz'a arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Andiçme 
MADDİM 27. — Yüksek Seçim Kurulu, il ve 

ilçe seçim kurulları başkan, asil ve yedek üyeleri, 
görevlerine başlamadan önce, kurul önünde birer 
birer şöyle andiçerler. 

(Hiçbir tesir alltında kalmaksızın, hiç kimse
den korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru 
olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dos
doğru yapacağıma namusum, Vicdanım ve bütün 
mukaddesatım üzerine andîçeriiın.) 

BAŞKAN '•— Madde hakkında buyurun, Fa
zıl Nalfoantoğlu. 

NALBANTOĞLÜ FAZİL — Bu madde ta
mamen seçim öncesine taallûk eden bir hususu 
tanzim ediyor. Ve andiçmeyi derpiş ediyor. 27 
nei maddede sandık kurulunun sandık başında 
yapacağı andiemeden, bahsedilmiyor. Bu, 72 nei' 
maddede derpiş edilmiş. Sandık kurallarının ya
pacağı .yemin, sandık kurullarının vazifeye baş
ladığı anda yapılacak bir iş olduğuna göre 24 sa
at sonra vazifeye başlıyacalk olan sandık kurulu 
pekâlâ andını yapabilir. Bu itibarla buraya sân
dık kurulu kelimelerini ilâve etmekte faide var-
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dır. 72 nci maddede de vardır. Acaba bu teker
rürde hakikaten bundan farklı (bir şey var mıdır? 
Komisyondan bunu i'stirhaım ediyorum. 

BAŞKAN —Sait Erdinç. 
ERDİNÇ SAİT — Ben do aynı noktayı sa-

vunaejaktım. 
BAŞKAN —Rif at Cini. 
ÇÎNİ RİFAT — Aynı noktayı arz edecektim. 
BAŞKAN — Akçasu Necmi. 
AKÇASU NECMİ — Aynı hususu söyliye-

cektim, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KrRUTLUOĞI/r 

SAHİR — Muhterem arkadaşlar; 27 ne'ı madde
de «Yüksek Secini Kurulu, il ve ilce seçim kurul
ları ibaşkan, asîl ve yedek üyeleri, görevlerine baş
lamadan önce, kurul önünde birer birer andiçer-
ler» diyor. Madde bu andın şeklini tâyin etmiştir. 
Sandık kurulunun bu yenimi 72 nci maddede de 
mütalâa edilmiştir. Bu 72 nci maddede «Oy ver
me günü göreve başlamadan önce, ilk iş olarak, 
sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulunanlar 
önünde birer birer şöyle andiç-erler» demektedir. 

Yemin evvelâ, ifa edilecek vazifede nefse tah
mil edilecek bir külfetin taahhüdü ve aynı za- -
manda ' yemin icra edenlerin vazife ifasında bu 
ahde sadık kalacakları hususunda yemini din
leyenlere teminat vermektir. Sandık Kurulu
nun sandık başında ve orada hazır bulunanların 
huzurunda yemin edilmesinde psikolojik bir 
fayda mülâhaza ettik ve bu iki yemini bunun 
için tefrik ettik. 

BAŞKAN — Buyurun, Sait Erdinç. 
ERDİNÇ SAİT — Muhterem arkadaşlarım, 

halkın önünde sandık kurullarının yemin etmesi 
hususuna bir diyeceğim yok. Doğrudur. Eski me
tin iyinde bu bir maddede ele alınmış ve bir 
madde ile ifade edilmişti. Burada ise 27 ve 72 
nci maddelerde ele alınıyor. Ye bir tekrar hali 
mevzuubahsol uy or. 

Biz diyoruz ki, bu 27 nci madde de şu şekil
de halledilebilir : «Sandık Kurulu başkan ve 
üyeleri oy verme günü göreve başlamadan ev-
V:>1 aşağıdaki fıkrada yazılı şekilde aııdiçer-
ler.» 5545 sayılı Kanunun 62 nci maddesi böy
ledir. Bu şekilde 72 nci madde de ortadan kalk
mış olur. Tasarının bir maddesi azalmış olur. 
Andiç.mek mevzuu bütün kurullara şâmil ol
mak üzere bir maddede yazılmış olur. Bendeniz 
bu kanaatteyim. 
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BAŞKAN Madde hakkında başka söz istiyen 

var mı? Komisyon. 
KOMİSYON BAŞKANI İNAN ŞEFİK — 

Muhterem arkadaşlar, kanunun heyeti umumi-
yesine atfı nazar edildiği zaman görülecektir 
ki, kanun, 1950 orijinal kanunundan ayrı ola
rak kronolojik esasa göre hazırlanmıştır. Yani, 
seçimden önce yapılacak işler, seçim günü yapı
lacak işlet', seçimden sonra yapılacak işler di
ye kısımlara ayrılmıştır. Meselâ öyle bir şekil
de ayrılmıştır ki, seçim günü yapılacak işler kıs
mını açtığımız zaman, bu kanun seçimle vazi-
feli olanların vazifelerini A dan Z yo kadar 
göstermiş bulunmaktadır. Yalnız bunun için, bu 
kısmı açmakla yetinilebilecektir. Bu itibarla San
dık Kurulunun o gün yapacağı işlerde ilk mad
de ohırak tedvin edilmiştir. Yani o gün San
dık Kurulu başka bir yeri açıp aramasın, bak
masın diye bu şekilde tanzim edilmiştir. Çünkü 
bir maddeyi tasarruf etmek üzere başka bir 
yere koyarsak belki ihmal olabilir. Bu .bakımdan 
bu tekrara müsaade buyurun. Tatbikatta her 
halde faydalı netice verecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yok. Madde hakkında A^erilmiş takrir de yok
tur. Maddeyi aynen yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 27 nci madde 
olduğu, gibi kabul edilmşitir. 

I I I . Bölüm 
Seçim öncesi işleri 

I - Kesim 
Seçmen kütükleri 

Seçmen kütüğünün geçiciliği 
MADDE 28. — Seçimlerde, her seçim bölgesi 

için bir seçmen kütüğü düzenlenir. Şu kadar 
ki, kütüklerin kesinleştiği tarihten itibaren altı 
ay içinde yapılacak seçimlerde, yeniden kütük 

' düzenlenmez. 
BAŞKAN — Madde hakkında İsmet Giritli. 
GİRİTLİ İSMET — Efendim; 28 nci mad

de, üzerinde görüştüğümüz tasarının en Önemli 
maddelerinden birini ve Türk seçim mevzııuatı-
na komisyonun getirdiği, yeniliklerden birini 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan birkaç dakika 
bu. hususta konuşmak cesaretini görmekteyim. 

Komisyon malûm olduğu üzere ve gerekçe
sinde de ifade edildiği gibi bir yenilik olarak 
seçim mevzuatımızda bugüne kadar uygulanmak-
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ta olan daimî kütük sistemini terk ederek mu
vakkat kütük sistemini bu madde ile ve diğer 
maddelerle - 3 ncü bölümde - getirmiş bulunmak
tadır. 

Gerekçeyi tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, 
komisyonu bu hususu kabule sevk eden esas 
âmiller, Osısaca ifade edildiği gibi daha evvel 
uygulanmakta olan yoklamaların birtakım töh
metleri ve masrafları mucibolması ve tatbikat-, 
ta birtakım aksaklıklara mâni olmak.. Yine 
gerekçede ifade edildiği gibi kötü niyetli ikti
darlara kütükler üzerinde oynamak imkânını 
vermek ve bu suretle seçim emniyetini ciddî 
tehlikelere düşürmemek hususu yer almıştır. 
Gerekçe budur. 

Fakat biz öyle görüyoruz ki, hareket nok
tası ile teklif edilen hal tarzı arasında tam bir 
ahenk bulmak güçtür. Filvaki madem ki eski 
kanunda - istitraden arz edeyim, - umumiyetle 
'bütün medenî memleketlerde batılı mânada 
demokrasilerde istisnasız seçmen kütükleri ba
kımından kabul edilen sistem seçmen kütükle
rinin daimîliği sistemidir. - Biz burada bir is
tisna vaz'ediyoruz. Fakat hareket noktamızı-
unutuyoruz. Bir kere komisyonun telklif ettiği 
usule göre her seçim için yeniden kütük yapı
lacaktır. Yani hiç olmazsa altı ayda bir yeni
den kütük yapılacak. Bunun mânası şudur. 
Her altı ayda bir nüfus sayımı yapılacak. 
Memlekette bunun masrafı ve zahmeti ortada
dır. Bir başka masrafı da şudur. Her iktidar 
partisi X, Y, Z iktidar partileri seçim arefesin-
de yeniden kütük tanzim edecekler. Haklı ola
rak yakın mazinin kötü derslerinden ibret alın
mıştır. İktidarlara her altı ayda bir kütükler 
üzerinde oynamak imkânını tanımak zannedi
yorum ki, büyük bir tehlike olabilir. 

Evet kütüklerin daimî olması memleketi
mizde birçok yolsuzluklara yol açmıştır. Ama, 
bunun sebebi, daimî kütük sistemi midir? 
Bence bunun en mühim sebeplerinden birisi 
müeyyidenin tek taraflı olup yalnız muhtarla
ra ve administrasyonda vazife almış olanlara 
uygulanmasıdır. Daimî kütük sisteminin mah-

> zuru vatandaşın ilgisizliğinden ileri gelmiştir. 
Vatandaş hu ilgisizliğinden dolayı hiçbir mü
eyyideye tâbi tutulmamıştır. Bu şekilde ilgi
siz Vatandaşı da hiç olmazsa para cezası ile 
müeyyidelendirilmek bu mahzuru önliyebilir, 
kanaatindeyim. 
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Yani kısaca mâruzâtım şu : Bendenizin en

dişem şudur ki, daha külifetli daha masraflı ve 
daha rizikolu bir sistemi komisyon bize teklif 
etmektedir. Ve bu sistem bildiğimiz «gibi, ba
tılı mânada demokratik ve medenî memleket
lerde tatbik edilen bir sistem değildir. Maru
zatım bund'an ibarettir. 

BAŞKAN — 28 nci madde hakkında başka 
söz istiyen var mı? Yok. 

Buyurun, komisyon. ı 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖDÜL ATIF — 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının tümü görü
şülürken bu mesele bahis mevzuu oldu. Buna 
ait düşünceler ifade edildi. Komisyon bu hu
susta cevaplarını arz etti. Tekrardan kaçmak 
suretiyle Yüksek Heyetinizi tasdi etmek iste
meyiz. 

Sayın îsmet Giritli arkadaşımızın vardığı 
neticeler gerekçelerle aykırılık arz etmektedir. 
Masraflı değildir. Bir yoklamanın masrafın
dan başka masrafı yoktur. Emniyetlidir. Dai
mî kütük sisteminin emniyetsizliklerinden uzak
tır. Yeniden yargıç nezareti altında tanzim 
edilmek suretiyle iktidarların her hangi bir 
müdahalesine imkân vermiyecek bir sistem te
sis edilmektedir. Daha fazla maruzatta bulun-
m'ak bir tekrar olacağı için lüzumsuz görüyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde halkkında verilmiş bir 
takrir yoktur. Maddeyi aynen oylarınıza arz 
ediyorum. Maddeyi Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. 28 nci madde kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okuyoruz efendim. 

Seçmen kütüğüne yazılacak kimseler 
MADDE 29. — Seçmen yeterliğine sahibolan 

her vatandaş, ikametgâhının veya en az üç aydan 
! beri oturmakta bulunduğu muhtarlığın, seçmen 

kütüğüne yazılır. 
Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, bele

diye kadrolarında ve İktisadî Devlet Teşekkül ve 
müesseselerinde, bunların ortaklıklarında ve ka ; 

mu tüzel kişilikleriyle bu mahiyetteki müessese
lerde sürekli görevli bulunanlar ve bunlarla bir
likte oturanlar, süre kaydı aranmaksızın, otur
dukları yer muhtarlığının seçmen kütüğüne yazı
lırlar. Yukarda sayılan yerlerde, geçici ve nöbet
leşe çalışanlar 1 nci fıkradaki üç aylık müddet 
kaydına bağlıdırlar. 

Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlar, 
istekleri üzerine, tayin ettikleri seçim bölgesi ve-
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ya bildirdikleri son ikametgâhları kütüğüne-yazı
lırlar. 

KOMİSYON ADINA KURUTLUOĞLU SA
HİR — Efendim buradaki «seçmen yeterliği» 
tâbiri «seçme yeterliği» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Buyurun, Rifat Çini, 
ÇİNİ RİFAT — Muhterem arkadaşlarım. Bu 

maddede mühim gördüğüm bir hususu bir dakika 
içinde arz etmeye çalışacağım. Maddenin birinci 
fıkrasında kütüğe kaydolmak için en az 3 ay bir 
yerde ikamet etme mecburiyeti derpiş ediliyor. 
İkinci fıkrada Devlet, katma bütçeli idare, özel 
idare, belediye kadrolarında ve İktisadî Devlet 
Teşekküllerinde sürekli görevli bulunanların ve 
bunlarla birlikte oturanların süre kaydı aranmak
sızın oturdukları yer muhtarlığının seçmen kü
tüğüne yazılacakları ifade ediliyor. Fakat son 
cümlede yukarda sayılan yerlerde geçici ve nöbet
leşe çalışanlar 1 nci fıkradaki 3 aylık müddet kay
dına bağlıdırlar, deniliyor. Memleketimizde mev
simlik işçi göçleri vardır. Bu göçler seçim zama
nına rastlarsa seçmen vasfını haiz bu vatandaş
lara oy kullanmaları nasıl garanti altına alınmış
tır bu hususun izahını komisyondan rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — İsmail Ulutaş. 
ULUT AŞ İSMAİL — Efendim, 29 ncu mad

dedeki ilk paragratta «seçmen yeterliğine sahiıb-
olan her vatandaş, ikametgâhının veya en az 3 
aydan beri oturmakta bulunduğu muhtarlığın,. 
seçmen kütüğüne yazılır.» denilmektedir. Bu bir 
müracaat üzerine mi yazılır, yoksa doğrudan doğ
ruya muhtar mı kaydedecektir? Çünkü tatbikat
ta pek cok haller vardır ki, dalgınlığa gelir, unu
tulur veya kasten yazılmaz. Binaenaleyh burada 
bir sarahat vaz 'edilmesi lâzımıgelir kanaatinde
yim. Bunun ne şekilde olacağı belirtilmelidir. 
Muhtar, siz bana müracaat etmediniz, ben de yaz
madım, diyebilir. Halbuki o şahıs bir seneden 
beri veya daha fazla o mahallede oturuyor. Onu 
yapmak mecburiyetindedir. Böyle bir sistem vaz
edilmen ve daha basit esasa bağlanmalı kanaatin
deyim. 

'BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Komis
yon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUO&LIT 
SAHİR — Muhterem arkadaşlar. 29 ncu madde
deki geçici görevler söbebiyle seçmen kütüğüne 
kaydedilme mevzuunda 3 aylık ikamet müddeti
nin aranmasının bilhassa zaruret olduğu huşu-
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sunda komisyonumuz bir karara varmış ve bu 
madde metninde yer almıştır. Rifat Çini arkada
şımızın ifade buyurduğu bir kütlenin seçmen 
hakkı yanında seçimlere tesir edebilecek seyyar 
seçmen 'kütlesine yol açmamak için bu hüküm 
konmuştur. 

Salbık iktidar getirdiği Seçim Kanununda 11 
nci maddeyi teklif ederken bu yolda bir suiisti
mal kapısını açmak istemiştir. Atalay arkadaşı
mızdan özür dilerim, bu maddeyi okumakla, ken
disinin böyle bir fikre sahibolduğu mânasına lüt
fen almasınlar. Bu hususta bilhassa komisyon dü
şünmüş buna mâni olmak için, münavebeli işçi
lerin sureti kaydını koymuştur*. 

Muhterem İsmail Beyin ifade buyurdukları 
hususa 34 ncü madde cevap vermektedir. «Seç
men kütüğüne yazılmaya esas olan seçme yeter
liği ile ikamet süre'si, memuriyet hali gibi husus 
ların tesbitinde resmî (belgeler esas tutulur. Muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve özel bilgile
rinden de faydalanılır.» 

Zannediyorum ki, bu madde tereddütleri iza
le edecek bir madde olarak tedvin edilmiş olacak
tır, kafimi buyurduğunuz takdirde.... 

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

İNAN İSMAİL — Efendim, 29 ncu madde
nin ikinci fıkrasının son kısmında bir iki keli
me dolayısiyle encümenin neye ulaştığını öğ
renmek maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Bu arz ettiğim maddenin son kısmında 
«üç aylık müddet kaydına bağlıdırlar.», hususu 
yazılıdır. Yani üg ay evvel kütüğe kaydetmek 
keyfiyeti hesabedilirken şöyle bir ifade tespit 
ediliyor : «Yukarda sayılan yerlerde geçici ve 
nöbetleşe çalışanlar birinci fıkradaki 3 aylık 
müddet kaydına bağlıdırlar.» 

Bilhassa maden havzalarında çalışan arka
daşların birer buçuk aylık çalışma süreleri 
vardır. .Zonguldak'da 30 - 40 bin civarında bir 
vatandaş bu suretle münavebe ile çalışmakta 
ve bir yerden diğer yere naklolmaktadırlar. 
Bu hususta ne düşünülmüştür? Nasıl bir tatbi
kat icra etmek suretiyle bu vatandaşların rey
lerini kullanma imkânları sağlanacaktır? Bu 
hususta bizi tenvir ederlerse lütfetmiş olurlar.. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 

SAHİR — Efendim biraz evvel de arzına ça
lıştığımız bu kayıt tatbiki mümkündür diye 
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mütalâa edilen birtakım hallerden kaçmanın 
yoludur, diye düşündük. Bu falan vilâyetteki 
işçi meselesi değildir. Geçici olmıyarak her han
gi bir yerde hizmet kabul etmiş olanlardan 
müddet meselesi aranmaksızın o yerin kütüğü
ne kaydedilmeleri; geçici veya nöbetleşe ola
rak bir mahalde iş kabul etmiş ise asıl ikamet
gâhı neresi ise oranın kütüğüne kaydedilme
leri esasını kabul ettik. Böyle olmadığı tak
dirde düşünülebilecek haller şu suretle tecelli 
eder. Seçimi kazanmayı arzu eden bir iktidar 
falan ilde veya ilçede münavebe ile çalışan iş
çilerin oy verme gününe yakın mühim bir mik
tarım oradan alıp, arzu ettiği bir yere gönder
mesi, oraya mühim miktarda bir başka işçi 
kütlesini yığmak ihtimali mevcuttur. Bunlar
dan ikamet müddeti aranmaksızın kütüğe kay
detmek hakkını kabul ettiğimiz zaman bu kö
tü tatbikçiler elinde suiistimale sebebolabileeek-
tir. Onun için kötülüğe müsait kapıları kapa
mak zorundayız. Asıl ikametgâhında kaydedi
lir ve orada reyini kullanır. 

BAŞKAN — 29 ııcu madde hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Yalnız 29 ncu maddede 
(seçmen yeterliği) ibaresi (seçim yeterliği) şek
linde düzeltilmesi komisyonca kabul edilmiş
tir. Maddeyi bu tadille ocunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Kütüğe yazılma esasları 
MADDE 30. —- Seçmenlik sıfatının tâyinin

de esas, seçmen kütükleridir. 
Her seçmenin, kütüğünde yazılı bulunduğu 

seçim bölgesinde ve oturduğu yere en yakın san
dığa ait seçmen listesine yazılması ve o san
dıkta oy vermesi esastır. 

Bir seçmen, birden çok seçmen kütüğüne 
ve sandık seçmen listesine yazılamaz ve birden 
fazla oy kullanamaz . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum*. Italbul edenler... Etmiyenler... 30 ncu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçim (bölgesi krokisi ve binalar cetveli 
MADDE 31. — Şehir ve kasabalarda, Üçe se

çim kurulu başkanının deneti altında, (belediye
ler, her seçim bölgesi için, seçim kütüğüne esas 
olmak üzere, basit 'bîr kroki1 düzenlemek zorunda
dırlar, 
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A)' Krokide : 
1. Seçim (bölgesinin sınırları ile, bu sınırlar 

içindeki sokakların adları ve her sokağın baş ve 
sonundaki binaların numaraları, 

l2. Seçim bölgesi, sokaklara ayrılmamış dağı
nık yapılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar ve 
numaralan ile birlikte, okunaklı şekilde gösteri
lir. 

B)i Köylerde ve kroki yapılmasına teknik im
kân (bulunmıyan şehir ve kasabalarda kroki ye
rini tutmak üzere, her seç'mı .bölgesi için (binalar 
cetveli) düzenlenir. ' 

(Binalar cetveli) ilçe seçim kurulu başkanı
nın deneti altında, şehir ve kasabalarda belediye
lerce, köylerde muhtarlıklarea yapılır. 

€) Seçim, bölgesinde, numarası olmıyan ve 
içînde insan oturan yerler /bulunduğu takdirde, 
bu yerler numaralanır. 

Yukarda (B) bendinde yazılı (binalar cetve
li), (C) bendinde numarasız yerlerin numara
lanması işleri, istatistik Genel Müdürlüğünün 
(Numaralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapı
lır. 

BAŞKAN — Kuran Alp. (Yok sesleri) İs
mail tJlutaş. 

ULÜTAŞ İSMAİL — Efendim bu maddede 
geçen cetvel tâbirinin (çizelıge olarak tashih edil
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir di-, 
yeceği var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLÜOĞLU 
SAHÎR — Cetvel daha uygundur efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... EitmiyenOer... 31 nci mad
de aynen kaibul edilmiştir. 

Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi 
MADDE 32. — Yukarıki madde gereğince, 

her seçim bölgesi için düzenlenen kroki' veya bina
lar cetvelinin onaylı birer örneği, ilçe seçim ku
rulu başkanı tarafından, siyasî partilerin ilçe baş
kanlıklarına, kütük yazımına (başlanmadan önce, 
alındı belges'î karşılığında verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kaJbul edil
miştir. 
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Seçmen Kütüğü 

MADDE 33. — Seçmen kütükleri' aşağıda ya
zılı esaslara göre hazırlanır : 

A)yı Her seçim bölgesi için tek bir kütük dü
zenlenir. Bu kütük, seçmenlerin oturdukları 
cadde, sokak ve kapı numarası sırasına göne ter
tiplenir.. 

Her seçmene, (1) den başlıyan ve kütüğe ya
zılma sırasını gösteren bir seçmen sıra numarası 
verilir. 

B) Seçmen kütüğü, ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca görevlendirilen kimse veya kimseler 
tarafından, krokiye göre muhtarlığın bir sınırın
dan başlıyarak sokak sokak ve bîr sokağın önce 
tek numaralı, sonra çift numaralı binaları ve bir 
Abına içinde, varsa muhtelif daireleri, muhtarlık 
bölgesi içinde kütüğe yazılmamış hiçbir seçmen 
kalmamak üzere, birer birer ve sıra ile yazılarak 
tesbit edilir. Krokisi yapılamamış bulunan seçim 
bölgelerinde, 'bu iş (binalar cetveli) ne göre yapı
lır. 

G)! Her evde, seçmen yeterliğini ve o bölge
de oy kullanmak hakkını haiz olan kimseler, o ev 
halkından bir veya birkaçının önünde, seçmen kü
tüğüne yazılır. Ve her seçmene, adının hizasın
daki imza yeri imzalatılır. Ev halkından, seçmen 
yeterliğini ve o seçim bölgesinde oy kullanma hak
kını haiz olup da o esnada evde bulunmıyanlar da, 
ev halkının Ibeyanma göre yazılır.. Bu gibi abla
rın hizasına da (beyanı yapanın adı, okunaklı bir 
surette yazıldıktan sonra, beyanı yapana imzala
tılır. (îmza edemiyenlere yarmak (bastırılır.) 

D)' Seçmen kütüğü, her seçmen için, cadde 
veya sokak adı, bina, kapı numarası, apartman, 
daire numarası, seçmen sıra numarası, seğmenin 
adı ve soyadı, bafbasının adı, doğum yeri, doğum 
tarihi Ve imzası yazılabilecek şekilde hazırlanmış 
cetvellerin doldurulması suretiyle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist'iyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Seçmen yeterliğinin .teöbıtinde esas 
MADDE 34. — Seçmen kütüğüne yazılmaya 

esas olan seçme yeterliği ile ikamet süresi, memu
riyet hali gibi hususların tesbitinde resmî belge
ler esas tutulur. Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
kayıt ve özel bilgilerinden de faydalanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında «söz istiyen 
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var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Eıtmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. -

Kütük Bürosu 
MADDE 35. — Her ilçe için (il merkez 'ilçe

si dâhil) kroki ve binalar cetvelinin hazırlanması 
ve seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işî, ilçe se
çim, kurullarının teşekkülünü takibeden günden 
başlıyarak en geç yirmi gün içinde, ilçe seçim ku
rulu başkamı tarafından sağlanır. 

Bu amaçla her ilçede, ilçe seçim kurulu baş
kanının yönetiminde kütük işlemlerinin devamı 
süresince bir (Kütük Bürosu) kurulur. 

İlçe seçim 'kurulu başkanı, kütük işleri için 
mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini gö
revlendirebileceği gibi, Devlet, katma bütçeli 
idare, özel idare, belediye, İktisadî Devlet Teşek
külleri ve kamu tüzel kişilîklerindeki (yargıçlar, 
vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askerî 
şahıslar ve zabıta âmir ve memurları hariç) bü
tün memurları görevlendirebilir; dışardan da ge-
gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Vali ve kaymakamlar, ilçe seçim kurulu baş
kanı tarafından istenen her türlü yardımda bu
lunmak zorundadırlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KlERUTLUOĞLU 
SAHİR — Efendim birinci satırın (Her ilçe için 
merkez ilçe dâlhîl) diye tashih edilmesini rica 
edeceğim. 

KOKSAL FEYYAZ — Efendim, bu krokiler 
20 gün içinde hazırlanabilir mi? Daha önce ha
zırlanması için ilgili belediyeler nezdinde bir 
teşebbüse geçilmesi düşülmekte midir? 

KURUTLUOĞLU SAHİR — Bunların bir 
kısmı hazırdır. Bunların 20 gün içinde hazırla
nabileceği neticesine vardık. 

BAŞKAN — Cengiz Hızır. 
HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşlar, 

32 nci madde müzakere edilerek kabul edildi. 
Fakafc şu noktayı arz etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum. Muhterem komisyon azalarına şifa
hen arz ettiğim gibi, 32 nci maddede bu kroki 
ve cetvellerin partilere veriliş şekli, parti üçe 
başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında veri
lir deniyor. Fakat vilâyet merkezlerinde ilçe 
başkanlığı teşkilâtı yoktur. Olmadığına göre bu
nun il başkanlığı olması lâzımdır. Veya uzun 
boylu bir tadilâta lüzum kalmaması için ilçe 
başkanlıkları tâbiri kaldırılarak parti başkan
lıklarına verilir, denmelidir. 
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BAŞKAN — Bunu ikinci müzakeresinde i 

teklif edersiniz. 
Efendim, komisyon 3Eİ nei maddenin 1 nçi 

satırında yazılı (il merkez ilçesi dâhil) kalka-' 
eak ve yerine (merkez ilçe dâhil) konacaktır. 
Şeklinde bir tadil teklif etmektedir. Maddeyi 
bu tadil ile tekrar okuyoruz. 

Kütük bürosu 
MADDE 35. — Her ilçe için (merkez ilçe 

dâhil) kroki ve binalar cetvelinin hazırlanması l 
ve seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi, ilçe 
seçim kurullarının teşekkülünü takibeden gün
den başhyarak en geç yirmi gün içinde, ilçe se
çim kurulu başkanı tarafından sağlanır. 

Bu amaçla her ilçede, ilçe seçim kurulu baş
kanını t: yönetiminde kütük işlemlerinin deva
mı süresince bir (Kütük Bürosu) kurulur. 

İlçe seçim kurulu başkanı, kütük işleri için 
mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini 
görevlendirebileceği gibi, Devlet, katma bütçeli 
idare, özel idare, belediye, İktisadi Devlet Te-
sekküik-ri ve kamu tüzel kişiliklerindeki (yar
gıçlar, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, 
askerî şahıslar ve zabıta âmir ve memurları ha
riç) bütün memurları görevlendirebilir; dışar
dan da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Vaıi ve kaymakamlar, ilçe seçim kurulu baş
kam tarafından istenen her türlü yardımda bu-
lunmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadil ile kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütüklerin düzenlenmesinde siyasî partilerin 
müşahit bulundurması 

MADDE 36. — Seçmen kütükleri d*üzenle-
nirken, siyasî partiler, her seçim gölgesi için, 
kütük işiyle görevli kimselerin yanında birer 
müşahit bulundurabilirler. 

Bu amaçla, ilçe seçim kurulu başkam siyasî 
partilerin ilçe başkanlıklarına, kütük düzenle
me işlerinin fiilen başlamasından önce, yazı ile 
bilgi verir. Bu yazıda, her seçim bölgesinin kü
tüğünü düzenlemeye memur edilenlerin ad ve 
soyadları ile adresleri ve işe bağlıyacakları yer, 
gün ve saat bildirilir. 

Siyasî partilerce atanan temsilciler, parti 
ilçe başkanlarından aldıkları belge ile müşa
hittik görevini yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mi? Buyurun, Fethi El gün. | 
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ELGÜN FETHİ — Muhterem arkadaşlar, 

burada' bir (önce) tâbiri vardır. Ne kadar ön
ce? Malûmu âliniz, ilçe, bucak, köyde muhtar 
veyahut sandık başkanlığınca tanzim edilecek 
listeler için zamana ihtiyaç vardır, ilçe seçim ku
rulu bir gün evvel verirse bunu tamamlamaya 
imkân yoktur. Bunun için bir hafta tâbirinin 
ilâvesini teklif ediyorum. Bilmiyorum bu husus
ta komisyon ne düşünüyor.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLÜOGLU 
SAHİR — Efendim, yapılacak muamelelerin fi
ilen başlanmasından önce haber verilmesi lâzım
dır. Bir hafta' evvel haber • verilmesine imkân 
yoktur. Fiilen başlama ile kütüklerin yazılması 
ve partilerin ona göre hazır olması hazımdır. 

Bu arada sunu rica edeceğim. 36 nc.ı mad
denin son bendinde yazılı (Siyasî partilerce ata
nan temsilciler, parti ilçe başkanlarından aldık
ları belge ile müşahittik görevini yaparlar.) Ye
line siyasî partilerce atanan temsilciler, parti 
il veya ilçe başkanlarından aldıkları belge ile 
müşahittik görevini yaparlar şeklinde düzeltil
mesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
yen var mı.. Yok. Bu madde hakkında bir tak
rir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
36 ncı maddede 2 nci fıkranın aşağıdaki çe

kikte tadilini arz ve teklif ederim. 
Rifat Çini 

Bu amaçla, ilçe seçimi kurulu başkanı, siyasî 
partilerin ilçe başkanlıklarına, küftük düzenleme 
işlerinin fiilen başlamasından, en az 48 saat önce, 
yazı ile bilgi verir. 

BAŞKAN — Takririn nazarı dikakte alınma
sını kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi komisyon sözcüsünün ifade ettiği 
gibi, 36 ncı maddenin son fıkrası siyasî parti
lerce atanan temsilciler, kelimesinden sonra 
«il. veya» kelimelerinin ilâvesini teklif etmekte
dirler. 36 ncı maddeyi bu değişikliğiyle reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Günlük çalışmaların tesbiti 

MADDE 37. — 35 nci madde gereğince kütük 
yazımına memur edilen kimseler, her gün günlük 
çalışmlarının sonucunu bir tutanakla tesbit ve 

— 52 — 



B : 27 22 .3 . 
kütüğün o gün yazılan sayfalarının altını imza 
ederler. 

Kütük yazımı işlerine, siyasî parti müşahit
leri de katılmış ise, bıı tutanak ve ktKüğün o gün 
yazılmış bulunan sayfaları, bu müşahitlere de 
imzalatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kütüklerin teslimi, deneti, daktilo edilmesi 
MADDE 38. — Kütük yazımına memur edi

len kimseler, hazırladıkları kütüğü hemen ilçe 
secim kurulu başkanına teslim ederler. 

Başkan, kütüklerin, usulüne uygun ve eksik
siz-hazırlanıp hazırlanmadığını, kroki ve binalar 
cetveli ve başka araçlardan faydalanarak de
netler veya sorumluluğu altında denetletir. Var
sa noksanlarını tamamlatarak, daktilo ile iki 
nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı mü-
hürleyip imzaladıktan sonra kütüğün kapsadığı 
sayfa ve seçmen sayışını, sonuna yazıp onayla
mak suretiyle bunlardan birini ilçe seçim ku
ruluna verir diğerini aslı ile birlikte yanında 
saklar. 

BAŞKAN — Ferda Güley. 
GÜLEY FERDA.— Muhterem arkadaşlar, 

gerekçede ifade edilmişti. Bu kanunun getirdiği 
bir yenilik de bütün seçim hizmetleri için zaman 
ünitesine yer vermiş olmasıdır. Hangi zaman
da yapılabilir diye düşünülmüş hattâ heyeti 
umumiyesi üzerindeki görüşmelerimiz sırasında 
sözcünün de izah ettiği gibi saat tutarak sa
niye dahi hesaplanmak suretiyle zaman ünite
sine ehemmiyet verilmiştir. Halbuki şimdi hu-
zurunuzda konuşulan 38 nci maddede ilçe se
çim kurulu başkanının kütük kurulu tarafından 
hazırlanmış olan kütüğü belediyenin hazırlayıp 
kendisine getirdiği bölge plânı bina cetvelleri 
üzerinde yapacağı tetkikatta eksik varsa «bun
ları tamamlıyacak fazlasını çıkaracak ve bunu 
iki nüsha olarak daktilo ettireceğini ve bunlar
dan bir nüshasını partilerin ve öğretmenlerin 
içinde bulunduğu kurula vereceğini âmir bulun
maktadır. Bu, büyük bir hizmettir. Komisyon 
acaba bu çok mühim hizmetten dolayı neden 
zaman tefrikine ihtiyaç hissetmemiştir? Seçim 
kurulları için zaman düşünmüş, kütük bürola
rının vücuda gelmesi için 20 günlük bir zaman 
düşünmüştür. Bunların hazırladığı listeler se
çim kurulu başkanına verilecek, başkan olan 
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yargıç ta kuruldan ayrı olarak denetliyecektir. 
Hattâ ve hattâ eksik veya fazla göreceği şeyler 
varsa bunları tasbit edecek ve daktilo ile iki nüs
ha yazdıracak, bir nüshasını kurula verecektir. 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere bu hizmetlerin 
ifası için zamana ihtiyaç vardır. Büyük bir şe
hirde sandık bölgelerinin tesbiti mühim bir şey
dir. 

Krokilerin tetkiki, bina cetvellerinin tetkiki, 
kütüklerin tetkiki işi muhakkak ki, bir zamana 
ihtiyaç gösterecektir. Ben bu zamanı 10 gün
den aşağı görmüyorum. Şayet benim görüşüme 
iştirak ediyorsanız, ve zaman hususundaki ihti
yacı benimsiyorsanız bu hususu tasvip buyurdu
ğunuz takdirde gerekçenin espirisine de uygun 
hareket edilmiş olacağı kanaatindeyim. Bu müd
det verilmediği takdirde cetvellerin hazırlan
ması için bir gün dahi mehil verilmez bu su
retle de denetleme işi aksar. Dolayısiyle bu du
rum ister istemez, seçimleri ileriye itecektir. 38 
nci madde ile denetleme vazifesini vermiş oldu
ğumuz ilçe seçim kurulu da bu vazifesini üstün 
körü yapacaktır. 

Görüşüm yanlış değilse bu denetleme işi için 
de bir zamana ihtiyacolduğuna kaani olduğum
dan bir önerge veriyorum. Kabulünü istirham 
ederim. Eğer yanlışsa komisyonun bu hususu 
tenvir etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KURUTLUOĞLU 

SAHİR — Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız 
bu konudaki hassasiyetlerinde haklıdırlar, ancak 
35 nci maddeyi tetkik ettiğimiz zaman görmek
teyiz ki, en geç 20 gün içinde bu işler tamamla
nacaktır. . 

GÜLEY FERDA — İlçe kurulu da mı? 
KURUTLUOĞLU SAHİR — İlçe kurulu da 

başkanı dâhil.hepsi seçmen kütüklerini en geç 20 
gün içinde hazırlıyacak, seçmen kütüklerinden 
bitenler gelecektir. Hangi mahalle daha evvel bi-
tirmişse bunlar peyderpey gelecek, geldikçe işle
necektir. 46 nci madde; oy verme gününden an
cak 20 nci günün akşamına kadar sandık seçmen 
listelerinin tamamlanmış olmasını âmirdir. 20 
günlük müddet 10 gün içinde bitmezse derhal 
ilçe seçim kuruluna tevdi ederek sandıkların böl
ge tefrikine başlıyacaktır. Burada riayet edeceği 
müddet askı süresidir. Çünkü bu, mecburi bir sü; 
redir. Şimdi şehirlerdeki vatandaşların itirazla
rının sonunu teşkil eden sandık seçim listelerinin 
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inmesini takibeden iki gün, itirazların tetkiki için 
ayrılmıştır. Bunun haricinden 20 günde, 10 gün
de bitmemiştir diye beklemeye lüzum yok. An
cak 20 nci günü akşamına kadar ikmal edilmiş ola
caktır. Bunun için de ayrıca zaman tefrikine ih
tiyaç yoktur. Burada diğer bir durum daha var 
yazılan kütükler gelmiyeceğine göre hangi za
manda başlanılacağı malûm olmadığına göre bu 
iki muamele arasındaki zaman içinde bunların ik
mali zarureti maddenin bu şekilde yazılması için 
gerekmiş ve komisyon da buna inanmıştır. Niha
yet dakika ve saniye hesabederek bu zaman için
de bunların yapılmasını mümkün görmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. 

FEYZİOĞLU YAVUZ — Efendim, hakika
ten Seçim Kanunu Komisyonumuz seçimlerin dü
rüst yapılabilmesi ve ihtilâfa mahal bırakmadan 
netice alınabilmesini temin edecek bir tasarı ha
zırlanmıştır. Ancak, bir nokta üzerinde kütükle
rin eksikliği nazarı dikkatimi celbetmektedir. 1950 
Seçim Kanununda da alfabetik liste yapılması 
hakkında kayıt vardı. 1950 Seçim Kanunu bu hu
susta bir mecburiyet koymadığı için 1954 ve 1957 
seçimlerinde bu husus tatbik edilmemiştir. Bil
hassa 1957 seçimlerinde, mükerrer oy verme ve 
birçok seçmenin kütüklere yazılmaması ve alfabe
tik listelerin yapılmaması sakıt iktidar zamanın
da Olmuştur. Biliyorsunuz alfabetik listenin bir
çok faydalan vardır. Fakat bunun üzerinde dur-
mıyacağım. Bütün seçmen vatandaşların seçmen 
kütüğüne yazılıp yazılmadığını kontrol ve çift 
seçmen yazılmamasım sağlamak bakımından bu 
listeye ihtiyaç vardır. Bu arada komisyon şu tezi 
ileri sürebilir, belki efendim bizim bina cetveli
miz vardır diyebilir. Seçim Kurulu Başkanı ta
rafından vazifelendirilmiş olan memurlar evvelâ 
bir sokağa girdiği zaman tek numaralı binalardan 
başlanarak bilâhara çift numaralı binalar yazıl
mak suretiyle kütüklerin tanzimine devam edile
cektir. Fakat şöyle l^r vaziyet meydana gelebilir. 
Bilhassa büyük şehirlerde büyük bir apartmana 
giren vazifeli memur apartmanın bir numaralı 
dairesinde oturan kimseyi bulacak onu kaydet
mek suretiyle seçmen numarası verecektir. Fakat 
iki numaralı dairede belki hiç kimseyi bulamıya-
caktır. Bu sebeple de bu dairede oturan kimseler 
kütüğe yazılmıyacaktır. Bunun kontrolü mümkün 
değildir. Siyasî partiler istediği kadar ellerinde 
kroki meveudolsun, birçok seçmenin yazılmama-
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sı hattâ bâzılarının çift yazılması mümkün olâ  
çaktır. Bu sebeple bendenizin teklifim bu 39 ncu 
maddenin son kısmında bu hükmün yer alması 
endişeleri bertaraf eder kanaatindeyim. Encü
men lütfedip bunu kabul ederse madde sonunda 
il ve İlçe seçim kurullarını alfabetik bir liste 
hazırlaması mümkün olur. Bu da pekala müm
kündür. Hazırlanacak alfabetik Üsteler (Siyasî 
partilere) verilmesi halinde kontrol bakımın
dan büyük bir kolaylık sağlanmış olur. Kanuna 
ilâve edeceğimiz bir formül veya cetvelle şu şe
kilde yapılabilir. Listelere A. B. C. diye bütün 
harfler konulabilir. Bir kişi okuyup öUğerinin 
yazması suretiyle bu iş kolaylıkla tesbit edilir. 
Faraza Feyzioğlu geldiği zaman F harfini bul
mak suretiyle bu iş kolaylıkla tesbit edilir. Ge-
çen devrede Turhan Feyzioğlu ve 38 arkadaşının 
kütüklerin tanzimi hususunda her hangi bir ih
tilâfa düşülmemesi için vermiş olduğu tadil tek
lifi vardı. Bu hernedense kabul edilmedi. Bütün 
demokratik memleketlerde ve hattâ Rusya'da 
dâhi bütün seçmenlerin alfabetik sıra numara
sını gösteren listeler yapılmıştır. Hattâ Belçika 
Seçim Kanununun 26 ncı maddesi, İtalya Seçim. 
Kanununun 4 ve 5 nci maddeleri, Rusya Seçim 
Kanununun 17 nci maddesi, İsviçre Kantonun 5 
nei maddesi, ve Yenizelânda Seçim Kanununda 
bu esaslar kabul edilmiştir. Bu sebeple 39 ncu 
madde hakkında bir tadil teklifi sunuyorum, ka
bulünü bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — 38 nci madde hakkında söz isti
yen var mı? Buyurun, Komisyon. 

KOMİSYON BAŞKANI İNAN ŞEFİK — 
Efendim komisyonumuzun gayet müdavim bir 
üyesi olan arkadaşımızı komisyondaki müzakere 
sırasında bu noktada ikna etmeye muvaffak ola
madım. Bu sebeple bu mevzuu kürsüye kadar gel
miş bulunuyor. Filhakika Seçim Kanununda al
fabetik liste kabul edilmiştir. Fakat ne 1954 se
çimlerinde ve ne de mütaakıp seçimlerde bir alfa
betik liste yapılmamıştır. 1950 seçimlerinde yapıl
mamıştır, çünkü yapılamamıştır. Mütaakıp se
çimlerde de bu husus hiç düşünülmemiştir. 
Alfebetik liste yapmak hakikaten çok güç bir 
iştir. Bu 5 - 10, 20 isim değildir. Sandığına 
göre 100, 1 000 ve bazan 10 000 olabilir. Bun
ları alfebetik bir sıraya koymak hakikaten mu
azzam bir iş olur. Şurada 270 temsilci varız. 

. Bunların tanzim edilen alfebetik isim cetvelleri 
dahi bu kadar gayrete rağmen yanlıştır. (270 
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isim üzerinde bu yanlışlık yapılırsa muazzam ra
kamlara baliğ olacaktır. Kütüklerin alfebetik 
sıraya konulması konusunu bir defa lütfen siz 
düşünün. Bendeniz komisyon raporunu Yüksek 
Heyetinize takdim etmek üzere imza sahifesini 
yazdırırken, komisyon kâtibi isimleri gelişigü
zel yazmış olduğu için, şunları alfebetik sıraya 
koyayım dedim. 20 arkadaşı alfebetik sıraya 
koymak üzere en aşağı 10 dakika uğraştım. Bi
liyorsunuz bu gibi işler, vakit alacak işlerdir. 
Ayrıca Yavuz Feyzioğlu arkadaşımızın teklif et
tiği alfebetik listelerin yapılması gerekirse o za
man 29 harfi de ele almak suretiyle bir liste ya
pılması icabedecektir ki, bunun için harcanacak 
emeği ve geçecek zamanı siz takdir edin. Bir 
•isim iki yere yazılacak birisi kütükteki bina sı
rasına, birisi de alfebetik sıraya yazılacaktır. 
Bu arada birisi yazılacak, birisi yazılmıyacak-
tır. Şimdi yeni tesis ettiğimiz kütük sistemin
de kroki veya bina cetveline göre sokak 
sokak, her sokakta evvelâ tek, sonra çift nu
maralı eyler sıra ile yazılacağına göre buna is
tinaden mevcut bulunan hane halkı içerisinden 
bulunmayıp sonradan gelmiş olanlar bulunabilir. 
Sıra bozulabilir ama herkese seçmenlik sıra nu
marası verilmiş olur. Bu suretle de listede aran
dığı zamanda aranan şahsı derhal bulmak müm
kün olur. Bu suretle de cetvellerin ve kütükle
rin kontrolü büyük ölçüde kolaylaşmış olacaktır. 
Ayrıca bu defa getirdiğimiz sistemde sandık seç
men listeleri âzami 400 seçmeni ihtiva edecek şe
kilde hazırlanmıştır. Umumiyetle bu listeler 
üçer yüz kişilik listeler halinde hazırlanmıştır. 
Bâzı ahvalde bu miktar 400 e çıkarılmıştı». Ay
rıca sandıklar seçmenlerin oturduğu en yakın 
yere kurulacağına göre bu listeler üzerinde seç
menlerin oturdukları yere yakın bir mevki ha
zırlanacak bu suretle kontrol da büyük ölçüde 
kolaylaşacaktır. Müsaade ederseniz esasen mah
mul olan ilçe seçim kurulları bir de alfebetik lis
te hazırlamak işiyle meşgul edilirse zaman ki
fayet etmiyecektir. Belki de daimî surette kü
tüklerin vaktinde hazırlanamaması endişesi için
de bulunacaktır. Maddenin aynen kabulü ye
rinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Yavuz Bey. 

FEYZİOĞLU YAVUZ — Efendim, Sayın 
Komisyon Başkanı alfabetik listenin hazırlanma
sı zorluğundan bahsettiler. Fakat mümkün ol-
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madığından bahsetmedüer. Fakat alfebetik liste 
hem siyasî partiler bakımından hem de seçmen
lerin çift yazılıp yazılmaması bakımından fay
dası olduğu muhakkaktır. Buyurdular ki, 10 
binlerce ismi ilçe çerçevesi içinde nasıl yazaca
ğız. Bendenizin teklifi bütün ilçeyi topyekûn al
fabetik olarak ele almak değil sadece muhtar
lık çerçevesi içinde seçim bölgesinin alfabetik 
listesinin yapılmasıdır. Bu yazma işi bitip se
çim. bürosuna intikal ettikten sonra kolayca 
hallolacaktır. Sayın Komisyon Başkanı 20 kişi
nin isminin alfabetik sıraya göre yazılması 
için 10 dakika emek sarf ettiklerini söylediler. 
Komisyon Başkanmin eline bütün (harflerimi
zi ihtiva eden ayrı ayrı sayfalar) verilmiş olsa 
îdi, kendisi, komisyon üyelerini soyadlarma gö
re her birini bir sayfaya alıp yazmak suretiyle, 
bu işi gayet kolay yapabilecektir. Yalnız isim
lerin yazılmasının uzun zaman alacağını bende
niz tahmin etmiyorum. Seçim Kanununa ilâve 
edeceğimiz listeler föymobil bir şekilde olacak
tır. Bu suretle defter yapmak lüzumu da orta
dan kalkacaktır. Meselâ bir memur 5 harfi ala
cak, bir memur isim okuyacak, diğerleri isimler 
ve soyadları okundukça kendisine isabet eden 
harflere göre listelere yazacak. Bunun da uzun 
bir zamana ihtiyaç göstereceğini tahmin etmi-

v yorum. Bu suretle de daha iyi bir kütük tanzim 
edilmiş olacağı kanaatindeyim. Bu sebeple arz 
etmiş olduğum teklifimin kabulünü istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
ÖZMEN HALİL — Arkadaşlar, dürüst, em

niyetli ve teminatlı bir seçimin esasının seçmen 
kütükleri olduğuna inanıyoruz ve buna kaani 
bulunuyoruz. 

1950 seçimleri 1954 ve 1957 seçimleri bize se
çimin esasının seçmen kütükleri olduğunu ve 
seçmen kütükleri üzerinde tam bir titizlikle 
durmanın bizler için en mühim vazife olduğunu 
göstermiştir. 

Arkadaşlar, seçmen kütükleri üzerinde ko
misyonda uzuııuzadıya konuşmalar ve'çalış
malar olmuştur. Bu çalışmalar esnasında her 
arkadaş fikrini söylemiştir. Yalnız bütün arka
daşlarımızın üzerinde titredikleri şu seçmen kü
tükleri bahsinde bir noktayı Yüksek Heyetini
ze arz etmeyi Meclisin bir üyesi olarak kendi
me en büyük bir vazife telâkki ediyorum. Ar
kadaşlar, malûm olduğu üzere her seçim bölge-
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sinden seçmen kütüklerine ait esaslar gelmiş ve 
kurul bürolarınd-a, yargıç nezareti altında se
çim küçükleri, hazırlanmam ve ilgili mercilere 
verilmişleri Kaftunun 3$ nc | maddesinin son, 
benttleıdn)d&; bu hazırlanan seçim kütüklerini ilr 
çe* seçim kuruluna ı vefitf ve d e r i n i aslı ile bir-
lifetjŞ yanında saklar denjlpelçtediı?. Ren bu hu
susu- aynen kabul ediyorum. Yalnız üzerine tit-
re^iğimiz şu seçmen kütüklerinin tanziminden 
şom^ ijışe seçim kuruluna verir, ve bir nüshasını 
d#. yaıaımijsda hazır bulundurulacak şeklinde 
plan kelimeleri teminat bakımından, kontrol ba-
kımincban, iki nüsha değil üç nüsha hattâ bu 
mevzuda arkadaşlar biraz cömert davranarak 
dört nüsha tanzim etmek suretiyle de bir nüs
hasını siyasî, partilere vereliın. 

Biraz evvel konuşan Muhterem Yavuz Fey-
zioğlu arkadaşım apartıman mevzuuna temas 
ettiler ve iki, numaralı daireye giden bir memu
run orada oturanı kimseleri bulmadığı takdirde 
kütüğe kaydedilmiyeceğini ifade ettiler. Bu 
çok, doğrudur, tatbikatta da bunun misallerini 
gördük. Bunun kontrolünü siyasî partilere ve 
siyasî partilerin ilçe başkanlarına tevdi edersek 
burada bulunmıyan kimseleri sonradan tesbit 
edildiği takdirde hâkime giderek haber veril
mek suretiyle işi teminata, bağlamak lâzımdır. 

Maruzatın bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Başka söz iştiyen var mı efen

dim? 
Madde hakkında verilmiş takrirler vardır. 

Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
38. nci maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif- ederim. 
Güley Ferda 

Seçim. IÇurulu Balkanı, fyu, maddedeki işlem
leri en geç on; güu içince, bitirir. 

Gt&EY FEBDA — Yerilen izahatla tatmin 
edilmiş bulunuyorum, önergemi geri alıyorum. 

B^^AjSf — Geriyeriypru?- Diğer önergeyi 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin son kısmına aşağıdaki kıs

mın ilâvesini arz ve rica ederim. 
Feyzioğlu Yavuz 

Diğerini, «Deneti altınca, alfabetik liste ha
zırlanmasınaesas tutar;,» 
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BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını oy

larınıza, sunuyorum. Kabul edenler... (Hangi 
takriri sesleri) Ferda Oüley arkadaşımız tak
ririni geri almışlardır. Oyunuza sunduğum Fey
zioğlu Yavuz arkadaşımızın takriridir. Bunu 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etoıiyenler... Madlde aynen kafyul 
edilmiştir. 

Seçmen kütüğünün sandık seçmen 
listelerine bölünmesi 

MADDE 39. — İlçe seçim 'kurulu, yııkanki 
madde gereğince kendisine verilen kütük nüs
hası üzerinden, 5 nci ve 30 neu maddelerdeki. 
esasları g*öz önünde tutarak, en geç on gün için
de sandık 'bölgelerini tesbit eder ve seçmenleri-, 
kütükteki teselsüle ve seçmen sıra numarasına, 
göre sandık seçmen listelerine ayırır. Bu liste^-
ler 33 neü maddenin (D) ben'dine -göre düzen
lenir. Yaylaların sandık bölgesi olarak, kabulü, 
gerekip gerekmiyeceği, 5 nci madde hükmü göz, 
önünde tutularak, karara 'bağlanır. İlçe seçim, 
kurulu başkanı, bu suretle yeter sayıdaJhasııv 
lanan sandık seçmen listesinin her sayfasını ay
rı ayrı mühürley'ip imzaladıktan sonra, lişter 
nin, kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını sonuna 
yazarak onaylar. 

BAŞKAN - J Ciüley Ferda, 
OÜLEY FERDA — Muihterem arkadaşlar 

rım, kütüklerin 38 nci maddede kabul 'buyur
duğunuz denetleme işi bittikten sonra ilçe se
çim. kıjrulu başkanı tarafından il seçim kuru
luna verilir ve ondan sionra 39 neu maddedeki 
muameleye tâ'bi tutulur. İlçe seçim kurulu san-* 
dığın yerini de Yüksek fSeçim Kuruluna tesbit 
ettirir denilmektedir. 76 nci ma'ddede bu-% 
sandık kurullarına bırakılmıştır. 76 nci mad* 
deye bakılacak olursa sandığın konulacağı yeri 
ve oy verme işini sandık kurulu tespit eder. 
Şim'di sandığın konulacağı yerler arasında okul, 
malbet ve buna benzer yerler olacaktır. Şim'di 
her ilçe sandık kurulu sandık yeri olarak en. 
iyi yeri işgal etmeye kalkarsa 'bir karışıklık ola
cağı aşikârdır. Meselâ birçok ilçe seçim kurul
ları Maltepe Camiine gitmek istiyeceklerdir. 
Eğer bunda» 'bir zaruret yoksa Komisyonun- bu 
noktayı tavzife buyurmasını rica edeceğim. Çüu-
kü bu aksaklığı giderecek^^'kanunıda, hiçjb'i^ mü: 
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eyyide yoktur. Herkes en iyi yere gitmek için 
harekete geçecektir. Bu 'hususun tashihi >îçin bir 
önerge veriyorum, kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sait Erdinç. 
ERDİNÇ SAİT — Arkadaşlar, eskiden bir 

husus nazara alınmıştı. Bugfon konulan hüküm
ler tatbikatta (bâzı güçlüklerle karşılaşmamız 
ihtimali ortaya çikma'ktadır. Durum şu: Her 
mıntıkada !bir sandık «kurulacak. Bandığın ye
ri de seçim bölgesi veya muhtarlıktır. Fakat 
öyle muhtarlıklar vardır ki bir kaç 'köyü bîrden 
içine almakta ve bu köyler arasında 5 - 10 ki
lometre mesafe bulunmaktadır. Şimdi burada 
seçim 'bölgesini mulhtarlı'k olarak alacak olur
sak o takdirde muhtelif'köyleri bir sandığa oy 
atmak ve bu sebeple de pek çok seçmenin oyu
nu kullanmamak mecburiyetinde bırakacak. 
Arz ettiğim mahzurlar Van'da, Hakkâri'de, 
Muş'ta pek çok örneklere maliktir. Ben bunla
rı bizzat yerinde »gördüm. Mevcut tasarının 
5 nci maddesindeki gibi değildir. Orada 300 
seçmen olacak denmektedir. Esas köyde 80 ilâ 
1.00 seçmen vardır. 10 'kilometre uzaktaki 50 
seçmenli bir muihtarlığa 'bağlıdır. Bunların yol 
durumu pek iyi değildir. Bunu seçim kurulla
rına kabul ettirip oralara sandık koymamıza da 
fiilen imkân yoktur. Hele baihar aylarında ta
mamen imkânsızdır. Bir köyün (halkını uzak bir 
yere götürüp rey attıramazsmız. Binaenaleyh 
hu düzensizliği gidermek içünlbu maddenin 3 ncü 
fıkrasına bir bent ilâve edilirse mesele halle
dilir zannmdayım. Muhtarlıkta bulunanlardan 
yaylaya gidenler de nazara alınır. Fakat eski 
kanunun alâkalı maddesinin 3 ncü fıkrasında 
bu 'husus nazara alınmış uzalk mahallerdekiler 
ise *bu metinde nazara alınmamıştır. (Bu sebep
le arz etmiş oîmuğum 'bu mülâhazalarla tekli
fimin lehinde rey vermenizi rica edeceğim. Çün
kü 'bizim taraflarda sandık alanına 10 kilo
metre uzakta «lan yerler vardır. Seçmenlere 
rey atmak imkânını temin edebilmek İ'çin arz 
etmiş olduğum hususun 'kabulünü tekrar rica 
ederim. Büyük şehirlerde olduğu 'gibi bir san
dıkta 800 - 900 seçmen kayıtlı olmasına rağ
men bizim taraflarda ancak bir sanidıkta 60 - 80 
seçmen bulunmaktadır. Teklifimîn lebinde oy 
kullanmanızı riea ediyorum. 

BAŞKAN — MacÜde hakkında söz istiyen 
var mı? 
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Buyurun Komisyon. 
KURUTLUOĞLU SAHİR — Efendim ilçe se

çim kurulları sandık bölgelerini tâyin eder, şekli 
üzerinde Komisyonda uzuriboylu müzakere 
yapıldı. Yalnız mahalle değil, köyleri de na
zarı itibara alırsak bu mahallenin veya köyün 
neresine sandık konacak? Şurası diye tâyin 
edilirse sandık yerinin değiştirilmesi halinde 
seçmenin reyini kullanmasına engel olunduğu 
iddiası ileri sürülecektir. Bir bölgede sandık 
konulacak en emniyetli yerler cami, mektep 
gibi yerlerdir. Birkaç seçim bölgesi ortasında 
olan bu gibi yerlere o bölgenin sandıkları ge
tirilirse ne olacak? deniyor. Ben Ferda Güley 
arkadaşımızın endişelerine cevap vererek di
yorum ki bir sandık bölgesi için eğer mektep 
sandık yeri olarak tespit edilmişse diğer bir 
bölge o mektebe sandığını getirip koyamıya-
eaktır. Bunlar evvelden tespit edilecektir. Bu 
suretle de bölgedeki sandık yerleri tespit edil
miş olacaktır. Binaenaleyh bâzı istisnaların 
göz önünde tutulması ve kaidenin bozulmama-

»smda fayda mülâhaza etmekteyim. Bu itibarla 
sandık sandık bölge içinde yerleştirmeyi mâkul 
gördük. 

BAŞKAN — Erdinç Sait. 
ERDİNÇ SAÎT — Muhterem arkadaşlar, bir 

muhtarlığın bir sandık seçim bölgesi olması 
prensibi esas olarak yerindedir. Bâzı illerde 
pek çok köyler vardır fakat bu köylerin çoğu 
uzak yerlerdedir. O günkü şartlara göre 5 - 6 
köyün muhtarlığını bir muhtarlığa bağlamış
lardır. Her nedense şimdiye kadar bilhassa 
bizim bölgemizde buna bir çare bulunamamış
tır. Faraza Erciş'in Kızılviran, Keban, Pamuk 
köyleri gibi birçok köyler lâğvedilmiş fakat 
sonradan kurulmuştur. Bu köylerin birçok seç
meni vardır. Eski kanuna dayanarak bu köy
lere sandık kuruluyordu. Fakat şimdi durum 
değişiyor. Buradaki köyler çok sapa yerlerde
dir. Buralara da birer sandık konulması lâ
zımdır. Bu suretle siyasî partiler arasında da 
bir muvazene hâsıl olacaktır. Ben de bir muh
tarlığın bir iki veya üç seçim alanına ayrılsın 
demiyorum. Yalnız mer'î kanunun 83 ncü mad- . 
desi nazara alınarak yapmış olduğum tadil 
teklifi kabul edilirse bâzı mahallelere sandık 
koyma imkânı hâsıl olacaktır. Ayrıca sandık 
koyma işini de ilçe seçim kurulu tetkik ede
cek ve sandık alanı olarak tesbit ettiği yer-
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ler de seçim bölgesi olarak ayrıca kabul olu- i rirler var. Müzakereler uzayabilir. Vakit gel-
nabilir. Bunda seçim kurulunun salâhiyeti miş olduğundan birleşime yarın saat 10,00 da 
vardır. toplanmak üzere, son veriyorum. -

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş tak Kapanma saati : 20,00 

'••• ' . • • • > mm- •" •• 

5. — SUALLER VE CEVAPLAE 
' , . A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Akyilz Ab-
dülkerim'in, i$ ve i§çi hayatım tanzim eden 
kanunlarda değişildik yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Çalışma Bakam 
Talaş Cahit'in yazdı cevab* (7/6) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen suallerimin, Çalışma Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

13 Şubat, 19.61 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Akyüz Abdülkerim 

1. îş ve işçi hayatım tanzim eden kanun
ların hangileri üzerinde, bugünün demokratik 
şartlarına uygun olarak ne gibi tadiller düşü
nülmektedir? 

2. Yeni Sendikalar, Kolektif İş Akdi ve 
Grev kanunları hakkında Bakanlığınızca ne 
düşünülmektedir? 

3. Türkiye'de, işçi ücretlerinin vasatisi 
nedir? Bu vasatiyi bulmak için hangi sanat 
kollarının ücret ve işçi miktarı dikkate alın
mıştır? 

4. İşçi ücretlerinin, 1950 senesinden itiba
ren geçim şartlarına göre artış miktarı nedir? 
Bu miktara esas teşkil eden ücrette hangi sanat 
folları dikkate alınmıştır? 

5. İşçinin, ücretleri, bugünkü seçim şart- , 
larına uygun mudur? Değilse, uygun olabilmesi 
için ne düşünülmektedir? 

6. Türkiye'de umumî bir asgarî ücret tes-
biti düşünülmekte midir? 

7. Asgarî ücreti tesbit edilen vilâyet, iş 
kolları hangileridir ve ücret miktarları ne ka
dardır? 

8. Evvelce tesbit edilen asgarî ücretlerin 
bugünkü şartlara uygun olmıy anları hakkında 
ne düşünülmektedir? 

9. Çalışma Umum Müdürlüğü ile Bölge Ça
lışma müdürlüklerine geniş salâhiyetler veril
mesi düşünülmekte midir? 

10. İşçi Sigortalarının daha verimli olması 
için yem bir teşkilâtlanma düşünülmekte midir? 

11. işsizlik Sigortası Kanununun ihdası 
için Bakanlığınızca ne düşünülmektedir? 

12. İktisadî Devlet Teşekküllerinde farklı 
olarak verilen sosyal yardımların tevhidi dü
şünülmekte midir? Düşünülüyor ise bu hakların 
miktar ve nevileri nelerdir? 

T.'C. 
Çalışma Vekâleti 10 . 3 . 1961 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1014-2/2968 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
16 . 2 . 1961 gün vei 7-6/2^7-6038,5 sayılı 

yazıları cevabıdır: 
Temsilciler Meclisi Üyesi Akyüz Kerim'in 

yazınıza ekli 12 maddelik yazılı sorusu hakkın
daki cevapları havi not ekli olarak sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Çalışma Bakanı 

Cahit Talaş 

Temsisilciler Meclisi Üyesi Sayın Akyüz Ke-
rim'in yazılı sorusuna cevabi: 

1. Bakanlığımızı ilgilendiren aşağıdaki ka
nunların tadili takarrür etmiş ve tâdil çalışma
ları çeşitli safhalara erişmiştir: 

•r- 3008 sayılı İş Kanunu, 
~~ 5018 sayılı Sendikalar Kanunu, 
— 6379 saylı Deniz İş Kanunu, 
—* 5521 sayılı,İş Mahkemeleri Kanunu, 
— 6032 sayılı s% 10 1ar Kanunu, 
— Bakanlık Teşkilât Kanunu, 
— 4772 sayılı îş Kazaları ve Meslek Hasta-

lıklan Kanunu, 
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— 5502 sayılı Hastalık Sigortası Kanunu, 
— 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 

Sigortalan Kanunu, 
— işçi Sigortalan Kunımu Teşkilât Kanunu, 
— Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Bütün bu kanunlarda yapılması tasavvur 

olunan tadilât çalışanlarla çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerin memleket yararına ayar
lanması ve çalışanların hayat seviyelerinin yük
seltilmesi prensiplerinin ışığı altında cereyan 
etmektedir. 

Yukarda sayılan kanunlardan 4772 sayılı 
iş Kazalan ve Meslek Hastalıktan, 5502 sayılı 
Hastalık, 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm Sigortalan kanunlarında yapılan tâdillere 
ait tasarılar ile işçi Sigortaları Kurumu Teşki
lât Kanunu tadil tasarısı Temsilciler Meclisi 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Bu tasarılarla getirilmek istenilen yenilik
ler şunlardır : 

a) 4772 sayılı iş Kazaları ve Meslek Has-
tahklan Sigortası tadil tasarısı 

— Sağlık yardımlan süresi müddeteiz olarak 
uzatılmaktadır. 

— iş saatleri dışında işçilerin toplu olarak iş 
yerine götürülmeleri ve getirilmeleri sırasında 
vukua gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır. 

— iş yerinden ayrılmış olan meslek hastalığı
na musap sigortalılar için sukutu hak müddeti 
bir yıldan iki yıla çıkanlmaktadır. 

— Tahsilde bulunan çocııklann 25 yaşına ka
dar gelir almalan sağlanmaktadır. 

— Analık yardımlanndan faydalanmak için 
150 günlük staj müddeti 120 güne indirilmekte
dir. 

b) 5502 sayılı Hastalık Sigortası Kanunun
da yapılan tadiller : 

— Sigortalıların bakmakla mükellef olduğu 
eş ve çocüklanmn hastalıkları halinde, sağlık yar
dımlanndan faydalandınlması sağlanmaktadır. 

— Maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağlanmış 
ve sigorta ile ilgileri kesilmiş olanlann prim öde
meden ilerde hastalıklan halinde tedavileri im
kân dâhiline sokulmaktadır. { 

— Süreksiz işlerde çalışanlann da hastalık 
sigortasından istifadeleri temin edilmektedir. 

c) 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
Sigortalan Kanunu tâdil tasarısı : 

— Süreksiz işlerde çalışanlann bu sigorta ko
lundan faydalandırılmadın sağlanmaktadır. 
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— ihtiyarlık yaş haddi kadınlarda 55 e, er

keklerde 60 a indirilmekte ve ayrıca raporla sabit 
olan erisen ihtiyarlama halinde de bu yaş haddi 
kadın, erkek farkı gözetilmeden 50 olarak tesbit 
edilmektedir. 

— Sigortalının ortaöğrenim yapan ve 20 ya
şını doldurmamış bulunan çocuklarına da aylık 
verilmesi veya toptan ödeme yapılması sağlanmış 
ve bunlar, geçindirmekle mükellef kimseler ara
sına dâhil edilmiştir. 

d) İşçi Sigortalan Teşkilâtı Kanunu tâdil 
tasarısı : 

— Bu tâdil tasarısı ile hususî sektöre işçi Si
gortalan Kunımunca 100 milyon liraya kadar 
kredi sağlanması derpiş olunmaktadır. 

— Kurumun Murakabe Heyetinin muraka
besine verilmesi temin edilmektedir. 

— Genel kurul üyelerinin seçiminin Konfe
derasyon ve Odalar Birliğine bırakılması imkân 
dâhiline sokulmaktadır. 

Diğer taraftan bir işçi çalıştıran yerlere ka
dar sosyal sigortaların teşmil edilmesmi istihdaf 
eden Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısı hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanunu; mühen
dis, maden mühendisi, kimya mühendisi, doktor 
ve teknik elemanlarla teftiş kadrosunun takviye 
edilmesini hedef tutacak şekilde, yeniden ihzar 
edilmiştir. 

Bakanlığımızda kurulmuş olan bir komisyon 
iş Kanunu, Deniz iş Kanunu ve Gazeteciler hak
kındaki Kanun, iş Maihkemeleri Kanunu ve di
ğer çalışma metvzuatı, tatfoikatta görülen aksak
lıklar, işçilerin ve iş verenlerin temennileri de göz 
önünde tutularak yeniden revizyondan geçiril
mektedir. Bu arada Anayasa ile derpiş edilen ça
lışma hükümleri de nazan itibara alınarak (gere
ken tâdiller ve t&sarıiann hazırlanmasına çalışıl
maktadır. X 

2. Sendikalar Kanunu, Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmeleri ve sendika hak ve hürriyetleri 
göz önünde tutularak yeniden ele alınmış ve bil
hassa sendikalann demokratik gelişmelerini ser
bestçe sağlıyacak şekilde bir kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. Grev ve Kollektif iş akdi mevzuu 
Anayasanın kabulünü mütaakıp ele alınabile
cektir. Tasanlar hazır durumdadır. 

3. Türkiye'de 1959 yılı hesaplarına göre, 
işçi ücret vasatisi günde 14 lira civarındadır. 
Bu miktar iş Kanununa tâbi olan iş serlerin-

W 
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de çalışanlar hakkında iş verenler tarafından j 
sosyal sigorta teşkilâtına verilen prim bordro
ları esas alınarak hesaplanmıştır. 

Buna ait teferruatlı bilgi ek 1 de gösteril
miştir. 

4. İş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalışan
lara ödenen ücretler üzerinde yapılan hesap
lara göre 1950 (yılında ücret vasatisi günde 
372 kuruş, 1960 yılında 1 400 ikuruş civarında
dır. Buna göre iki tarih arasındaki ücret ar
tışı % 376 dır. Aynı iki tarih arasında ise gı
da maddeleri umumî endeksi % 270 nispetin
de bir artış kaydetmiştir. 

Bu miktara esas teşkil eden işçi ücretleri 
sigortaya tâbi ve 1951 den itibaren olmak üze
re ek 1 de gösterilen iş kollarındaki ücretler
dir. 

5. 1938 yılındaki miktarlara göre gerek 
ücretler ve gerek gıda maddeleri fiyatları 100 
kabul edilirse 1960 yılında gıda maddeleri en
deksi 1229, toptan eşya endeksi 1189 ve buna 
mu/kabil ücret endeksi 1294 de yükselmiştir. 
(rörülüyor ki, ücret endeksi fiyat endeksilerini 
takibetmiş, hattâ bir miktar geçmiştir. 

Ancak, bu rakamlar bizi yanıltabilir. İşçi 
ücretlerinin,, seçim şartlarına hakikaten inti
bak edip etmediğini anlıyabilmek için, aynı 
zamanda işçinin hayat seviyesinin 1938 e naza
ran yüzde kaç yükseldiğini de bilmemiz lâzım
dır. 

Eğer işçinin hayat seviyesinin 1938 e naza-' 
ran aynı seviyede 'kaldığını kabul edersek, üc
retler fiyatları aynen takibetmiştir. Elimizde 
işçinin bajyat standardının 1938 den beri ne 1 
miktar yükseldiğini ve buna, göre ücretin 
1938 e göre ne olması lâzımigeldiğini gösteren 
bilgi yoktur. 

6. İş Kanunumuzun 32 nci maddesinde as- I 
garı ücretin mahal ve iş kolu itibariyle tesbit I 
olunacağı, derpiş olunmuştur. Memleketimizde I 
tek ve umumî bir asgarî ücret düşünülemez. I 
Asgari ücretler mahallî geçim şartlarına ve iş I 
kolunun mevzuu ve mahiyetine göre değişmek- I 
tedir. I 

7. Asgarî ücretlerin tatbik olunduğu is I 
kolları île vilâyetler ve 'bunların her birinde J 
halen cari asgarî ücret ek 2 de gösterilmiştir. 

8. Asgarî ücretler hiçbir zaman ilk tesbit I 
olundukları seviyede ikalmazlar. 1952 den beri | 

— 60 
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tesbit olunan 'asgarî ücret, geçim şartları ta-
havvül ettikçe hemen hemen her yıl veya en 
geç iki yılda bir revizyona tâbi tutulmaktadır. 

Halen son 5 - 6 ay zarfında 1958 de tesbit 
olunan bütün asgarî ücretler, bir revizyondan 
geçirilmiştir, önümüzdeki aylarda ise 1959 da 
tesbit olunan asgarî ücretlerin 1960 rayiçleri
ne intibakı sağlanacaktır. 

1960 yılında ise fiyatlarda kısmen bir istik-, 
rar ve hattâ cüzi de olsa düşme müşahede olun
maktadır. 

9. Çalışma Genel Müdürlüğü ile Bölge Ça
lışma Müdürlüklerine umumî idarî prensipleri
miz dışında daha geniş bir salâhiyet verilmesi 
bahis mevzuu olamaz. Ancak, iş ve çalışma ha
yatımızı alâkadar eden kanunlarımızın tadili 
esnafında, kanuna riayet etmiyenler hakkında 
derpiş, olunan müeyyidelerin şiddetlendirilmesi 
ve müessir hale getirilmesi üzerinde durulmak
tadır. Diğer taraftan, iş müfettişlerimizin sa
lâhiyetlerinin artırılmas.ı ve iş teftişlerinin da
ha müessir bir hale getirilmesi de bahis mev-, 
zuudur. 

10. İşçi Sigortaları Kurumunun kadro ve 
teşkilâtı, her yıl mevcut ihtiyaç ve zaruretlere 
göre, inikişaf eden faaliyetlerine muvazi ola
rak Bakanlığımızca ayarlanmaktadır. 

11. Halen memleketimizde İş Kazaları, 
Meslek Hastalığı, Analık, Hastalık, Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları tatbik olunmak
ta ve sadece işsizlik sigortası henüz ihdas edil
memiş bulunmaktadır. Bakanlık olarak bu si
gorta kolunun d'a memleketimizde ergeç ihda
sının zaruretine kaani bulunuyoruz. 

Ancak bu sigortanın malî şarjları ve iktisa
dî hayatımız üzerindeki tepkileri, sosyal' bünye
mizin bu sigortaya intibak kabiliyeti ve niha
yet memleketimizde daimî saıiayi işçiDiğinin ve 
kalifiye işçiliğin durumu, bu sigorta kolunun 
ihdasına karar verilmeden önce çok uzun ve 
esaslı birtakım etüdler yapılmasını icabettir-
mektedir. 

Bu mevzuda B. 1. T. ile müşterek çalışmala
rımız vardır. Oradan gelen bir mütehassıs bu 
mevzuda Bakanlığımız mensupları ile birlikte 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Çalışmalarımız devam etmektedir. 
12. İktisadî Üevîet Teşekküllerinde farklı 

olarak tatbik edilen sosyal yardımların tevhidi 
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ve yeknesak esaslara bağlanması mevzuu etüd 
edilmektedir. Sosyal yardımların yüksek oldu
ğu yerlerde ücretlerin düşük, az olduğu yerler
de ise ücretlerin vüksek olduğu görülmektedir. 

/ 
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Bununla beraber etüdler, henüz katî bir neti
ceye bağlanmış değildir. 

Çalışma Bakanı 
Cahit Talaş 

1959 yılında meslek grupları itibariyle sigortalı ve iş günü sayıları ile ücretler 

Faaliyet grupları 

01 Ziraatle ilgili sanayi 
04 Balıkçılık 
11 Kömür madenciliği 
12 Madencilik 
13 Ham petrol ve tabiî gaz 
14 Taş, kil ve kum ocakları 
19 Diğer maddelerin istihracı 
20 Gıdiı maddeleri sanayii 
21 içki sanayii 
22 Tütün sanayii 
23 Dokuma sanayii 
24 Giyecek ve hazır dokuma eşya sanayii 
25 Ağaç ve mantar mamulleri 
26 Mobilya ve tesisat imalâtı 
27 Kâğıt ve kâğıttan eşya imalâtı 
28 Matbaacılık, neşriyateılık, ilgili sanayi 
29 Def. ve deriden eşya sanayii 
30 Kauçuk sanayii 
31 Ecza' ve kimyevî maddeler sanayii 
32 Petrol ve kömür müştakları sanayii 
33 Taş, toprak, kil, kum v. s. den imalât 
34 Metallere mütaallik esas endüstriler 
35 Metalden eşya imali (makina hariç) 
36 Makina imalâtı ve tamiratı 
37 Elektrik Mak. cihaz ve Malz. imali 
38 Münakale cihazları imali 
39 Diğer muhtelif eşya imali 
40 înşaat 
51 Elektrik, havagazı ve buharla ısıtma 
52 Su ve sıhhî tesisler 
61 Toptan ve perakende ticaret 
62 Bankalar ve malî müesseseler 
63 Sigortalar 
64 Cfayri menkul işleri 
71 Nakliyat 
72 Ardiye ve antrepolar 
73 Muhabere hizmetleri 
81 Devlet hizmetleri 

Sigortalı sayısı 
(Eylül sonu) 

12 599 
185 

47 654 
17 654 
2 183 
2 985 
3 092 

64 823 
, 4 942 

35 177 
82 796 
4 487 
3 965 
1 892 
6 126 
5 116 
1 801 
7 246 
9 017 

466 
20 362 

7 657 
9 850 
9 374 
1 517 

26 467 
1 154 

126 947 
8 177 

10 154 
11 387 

343 
219 
398 

33 765 
2 592 

326 

Ortalama günlük 
kazanç 

9,56 
15,11 
10,10 
9,91 

18,60 
12,12 
9,77 

12,29 
14,21 
9,20 

12,63 
13,19 
11,27 
12,92 
13,89 
19,03 
15,10 
13,81 
16,63 
20,72 
13,18 
15,89 
19,62 
14,65 
16,11 
14,98 
14,52 
13,99 
14,47 
14,22 
19,67 
15,73 
12,28 
22,64 
14,63 
16,60 
11,54 

81 
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Sigortalı sayısı Ortalama günlük 

Faaliyet grupları (Eylül sonu) kazanç. 

82 Âmme ve ticaret hizmetleri 12 522 19,91 
83 Eğlence hizmetleri 1 861 14,05 
84 Şahsî hizmetler ' 19 497 11,31 

Toplr - . 618 775 13,25 

Asgarî ücretlerin tatbik edildiği viJâyetler 

L 
2. 
& 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Adana 
Ankara 
Antalya 
Aydın l if 
Balıkesir 
Bursa 
Burdur 
Bilecik 
Çanakkale 
Çoruh (Artvin) 
Denizli 
Diyarbakır -
Eskişehir 
Erzincan 
Gazianteb 
Giresun 
Kayseri 
Kastamonu 
Konya 
Kocaeli 
Kütahya 
Hatay 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

İstanbul 
İzmir 
İsparta 
İçel 
Malatya 
Manisa 
Muğla « 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sakarya 
Sivas 
Trabzon 
Uşak 
Zonguldak 
Erzurum 
Elâzığ-
Amasya 
Tokad 
Edirne 
Maras 
Siird 

- 88 -
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Asgarî ücretlerin tatbik edildiği iş kolları 

1. Mensucat, örme ve iplik sanayii ile il
gili iş kolları, 

2. Ağaç doğrama, mobiljga, karoseri ve ke
reste fabrikaları v. s. ağaçtan mamul eşya sanayii, 

3. Kauçuk, kauçuk işleme ve lâstik giyim 
v. s. eşya imali sanayii, 

4. Deri işleme ve kösele sanayii, kundura, 
saraeiye, kavaf iye eşyası imalâtı, 

5. Çimento, tuğla, kireç, alçı v. s. top
rak işleme (seramik sanayii) 

6. Her türlü kömür, maden cevheri, taş 
ve kum ocakları v. s. madenleri topraktan istih
racı (M. T. A. dâhil) işler, 

7. Her türlü inşaat ve yapıcılık işleri ve 
muhtelif yapı harç ve malzemesi kullanmak su
retiyle yapı malzemesi imalâtı, 

8. Madenî eşya imalâtı, 
9. Muhtelif menşeli yağ ve sabun sanayii, 

10. Fındık v. s. kabuklu ürünlerin kırılma
sı sanayii, 

11. Tütün, 
1(2. Çırçır, 
13. Pamuk çapa, 
14. Pamuk toplama, 
15. Batöz ve kızak, 
1'6. Basın mensupları, , 
17. Gemi adamları, 
1$. Fırm, değirmen, ekmek ve un fabri

kaları v. s. muhtelif menşeli un ve undan mamul 
gıda maddeleri, 

19. Çeltik," 
20. Matbaacılık, neşriyatçılık, klişecilik ve 

bunlarla ilgili iş kolları, 
21. Çay maniplâsyonu, 
22. Kâğıt ve selüloz sanayii, 
23. îlâç ve sanayii (kibrit sanayii dâhil) 
24. Kola, ütü temizleme ve çamaşırhane iş

leri? " ' 
25. Filim sanayii ve sinema işleri, 
26. Lokanta, otel, pansiyon, bar, gazino 

v. s. eğlence yerleri, 

27. Elektrik tesisat malzemesi, elektrikle 
çalışan eşya malzemesi cihaz imali, 

28. Her türlü maden veya halitaların izabe
si, tesviyesi, şekillendirilmesi, sıcak ve soğuk 
demircilik, demir, çelik ve boru fabrikaları ve 
gemi sanayii, 

29. Cam ve camdan mamul eşya sanayii, 
30. Üzüm, incir, zeytin, pamuk, meyan-

kökü ve bütün ziraatleri ile toplanması, 
31. Petrol, motorin yağı, gaz v. s. akar ya

kıtların toptan ve perakende satış, depolama, im
ha ve nakli iş yerleri, 

32. Tuzlalar, 
33. .Metalden mamul eşya sanayii, metal

den büro, ev eşyası ve makina imlâ sanayii dâ
hil, 

34. Alkollü ve alkolsüz içki sanayii (sirke
cilik dâhil), 

35. Ambar, depo, ardiye, antrepo, liman, 
iskele, istasyon v. s. gibi iş yerlerinde her türlü 
emtianın tahmil ve tahliyesi işleri, ' 

36. Et kombinaları ve mezbahalarda; pas
tırma, sucuk ve emsali gıda maddeleri hazırlı-
yan yerlerde; her türlü peynir ve yoğurt ve 
konserve imalâthanelerinde (sebze, nıeyva ve ba
lık) şeker, un ve sair yardımcı maddeler kul
lanarak helva, şekerleme, lokum imali ile şe
ker sanayii, 

37. Kâğıt ve kukavva, plâstik ve emsalin
den her çeşit kutu, torba ve kese kâğıdı imalâtı, 

38. Pancar ziraatinin dikim, bakım, çapa 
ve hasat işleri, 

39. Tütün ziraatinin dikim, bakım, çapa 
ve hasat işleri, • 

40. Biber, çeltik, pancar ziraatinin dikim, 
bakım, çapa ve hasat işleri, 

41. Her nevi ham, yarı mamul veya mamul 
akaryakıtların .topraktan .istihracı, istihsali ile 
akar yakıt tasfiyehanelerinde yapılan işler (pet
rol arama dâhil), 
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Halen tatbik edilmekte olan asgarî ücret 

Vilâyeti Tedbit senesi K a r a 

Adana 

Aydın 

Bursa 

Bilecik 

Diyarbakır 

19 . 5 .1959 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 576 Krş. 
b) 16 dan (büyüklere 720 Krş. 
Sosyal yardım yapnııyan yerler : 
a) 16 Ve daha küçüklere 640 Krş. 
h) 16 dan büyüklere 840 Krş. 

i 

19.10.1960 1 - Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 yaş ve daha "küçüklere ıgünde 500 Krş. 
b) 16 yaş ve daha büyüklere »günde 700 Krş. 
2 - Sosyal yardum yapimıyan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere günde 550 Krş. 
b) 16 ve daha büyüklere günde 750 Krş. 

16 .11.1960 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 550 Krş. 
b) 16 dan (büyüklere 720 Krş. 
Sosyal yardım yapmıyan yeklerde : 
a) 16 ve dalha küçüklere 600 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 820 Krş. 

J4 . 1 .3959 a) 18 ve daha küçüklere 350 Krş. 
b) 18 den (büyüklere 550 Krş. 

15 . 5 . 19'58 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 440 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 540 Krş. 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 ve dahıa küçüklere 480 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 640 Krş. 

Erzincan 

Denizli 

Gaziantefo 

Hatay 

îeel 

istanbul 

19 

18. 

1 1 . 

26. 

28. 
12 . 

23. 

10 

11 

5 

5 

5 
1 

İ 

.1960. 

. 1958 

. 1960 

. 1960 

. 1959 
1960 

. 1958 

Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan "büyüklere 

16 ve daha küçüklere 
16 dan (büyüklere 

16 ve daha küçüklere 
16 dan büyüklere 

16 ve dalha küçüklere * 
16 dan büyüklere 

16 yaşından yukarı 
12 - 16 yaş arasındakilere 

Sosyal yardım yapan yerlerde 

550 Krş. 
700 Krş. 

450 Krş. 
600 Krş. 

550 Krş. 
775 Krş. 

600 Krş. 
800 Krş. 

840 Krş. 
600 Krş. 

* 
a) 16 ve daha küçü'klere 520 Krş. 
b) 16 dan büyüklere * 640 Krş. 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 ve daha 'küçüklere 560 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 760 Krş. 

— 64 — 
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Vilâyeti 

O : 3 
K a 

zmır 

İsparta 

22.3.1961 
Tesbit senesi 

24.11.1960 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
16 ve dana küçüklere 650 Krş. 
16 dan IbüyiMere 750 Krş. 
Sosyal yardum yapmıyan yerlörde : 
16 ve daha küçüklere 650 Krş. 
16 dan büyüklere 820 Krş. 

•5 .9 .1960 Sosyal yardım yapan yerlerde : 

Kayseri 30. 9 .1960 

Kastamonu 25 . 9 .1958 

Kocaeli 17. 3 .1960 

Konya 16. 2 .1959 

Manisa 27. 7 .1060 

Malatya 14. 5 .1959 

16 dan küçüklere 
16 dan büyüklere 

500 Krş. 
600 Krş 

Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
16 dan küçüklere 
16 dan büyüklere 
Sosyal. yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

525 Krş. 
650 Kuş. 

560 Krş. 
690 Krş. 

i • * 

610 Krş. 
800 Krş. 

Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 480 Krş. 
b) 16 klan büyüklere 600 Krş. 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 dan küçüklere 520 Krş. 
b) 16 dan> büyüklere 696 Krş. 
Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere . 600 Krş. 
16) dan büyüklere 700 Krş. 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 ve dalha küçüklere 650 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 850 Krş. 
Şehirde : 
a) 16 ve daha küçüklere 480 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 600 Krş. 
Köyde : 
a) 16 dan daha küçüklere 300 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 450 Krş. 
;a) Sosyal yardım yapan yerlerde 720 Krş. 
b) Sosyal yardım yapmıyan yerlerde 

800 Krş. 
Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 520 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 640 Krş. 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 ve dalha küçüklere 560 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 720 Krş. 

- « — 



îş kolu 

Mensucat 

Ağaç, doğramıa 
v. s. 

» 

.... ..'.»..' 

» 

» 

:>> 
* 

» 

» 

Kauçuk sanayii 

» » 

» » 

Deri lilşleme ve 

» » 

» » 

• » » 

, mobilya 

» 

» 

» 

» 

» 

» ( 

» 

atösele 

» 

» 

» 

B : 27 
. Vilâyeti 

Uşak 

Ankara 

Bursa 

• « 

Balıkesir 

Eskişehir 

Graziant'db 

îaınir 

İstanbul . 

Sakarya 

Arikar'a 

îstanibul 
^ r -

îamir 

Ankara 

Buruşa 

DenMi 

Gazianteib 

22.3.1961 0 : 3 
Tesbit senesi K a r a T r ... 

.19 ,10 .1960 16 dan 'daha küçüklere 
16 dan büyüklere 

9 . 5 . 1 9 5 7 Çıraklara 
Kalfalâira 

10. 9 .1958 a) 17 ve daha küçüklere 
b) 17 den büyüklere 

9 .10.1958 Günde 

24 .10 .1956 a) 15 ve daha küçüklere 
b) 15 - 18 yaş arası 
e) 18 den yukarı 

28 . 5 .1960 a) 12 - 16 yaş arası 
b) 16 dan büyüklere 

5 .10 .1960 a) 16 dan küçüklere günde 
b) 16 dan büyüklere Ogün'de 1 

30. 8 .1958 a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

31 . 5 .1960 a) 18 ve daha küçüklere 
b) 18 den yukarı 

26.. 11.1957 Günde 

24. 7 . 1#58 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan (büyüklere 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde 
a) 16 dan ve Idalha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

17.12.1956 Günde 

24 . 7 .1957 Günde 

11.10 .1956 a) 18 ve daha küçüklere 
b)~ 18 den büyüklere 

25 . 5 .1960 a) 1 - Deri ve kösele işleme teana 
yünde çıraklara 

2 - Deri ve kösele işleme sana 
yiinde kalfalara 1 

3 - Deri ve kösele işlelm'e »sana 
yiinde Ustalara 1 

500 Krş. 
700 Krş. 

500 Krş. 
800 Krş. 

600 Krş. 
750 Krş. 

700 Krş. 

200 Krş. 
320 Krş. 
440 Krş. 

400 Krş. 
600 Krş. 

500 Krş. 
000 Krş. 

560 Krş. 
720 Krş. 

400 Krş. 
700 Krş. 

650 Krş. 

520 Krş. 
680 Krş. 
• 
640 Krş. 
800 Krş. 

500 Krş. 

550 Krş. 

300 Krş. 
450 Krş. 

650 Krş. 

000 Krş. 

500 Krş. 
h) 1 - Kundura sanayiinde çıraklara 

2 - » » kalfalara 
3 - » » ustalara 1 

1 . 7 . 1 9 6 0 a) 12 - 16 yaş arasında 
b) 18 den büyüklere 

-~ 6 6 — 

500 Krş. 
900 Krş. 
250 Krş. 

250 Krş. . 
500 Krş. 



İs kolu 
B : 27 
Vilâyeti 

22.3.1961 
Tesnit senesi" 

O : 3 
K a r 

üeri işleme ve kösele sana- İstanbul 
yii ve kundura, saraciye ve 
kavafiye eşyası imalâtı 

» » İzmir 

Çimento, tuğla, kireç, alçı Ankara 
v. s. toprak işleme (Kera-
mik isanayii) 

» » Eskişehir 

» » Kocaeli 

» » Konya 

» » Kütahya 

» . » 

» » 

» » 

İstanbul 

İzmir 

Sivas 

Her türlü kömür maden Ankara 
cevheri, taş ve kum ocak
ları v. s. madenlerin top
raktan istihracı (M. T. A.) 
dâıhil işleri 

• » » Antalya 

10. 5 .1958 Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan (büyüklere 
Sosyal yardım yapmıyan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b), 16 dan (büyüklere 

Belediye hudutları dâhilinde 
Belediye hudutları 'haricinde 

•a) Çıraikiara 
b) Sıra işçilere 
c) Erbalbı işçilere 1 

a) 16 ve daha küçüklere 
!b) 16 dan (büyüklere 

•a) Sosyal yardım yapılan 
b) Sosyal yardım yapilmıyan 1 

a) 18 yaşından küçük günde 
b) 18 yaşından Ibüyük günde 

Sosyal yardım yapan yerler : 
>a) 16 ve dalha küçjiklere 
fo) 16 dan Ibüyüklere 
Sosyal yardım yapmıyan yerler : 
a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan 'büyüklere 

Günde 
Günde 

3. 3 .1961 

4.4*. 1957 

•5 .12 .1959 

1.6.1960 

21.12 .1960 

25. 8 .1958 

20 . 6 .1958 
7.9. 1959 
3.6. 1960 

13. 6 .1957 

Sosyal yardım yapan yerler 1 
Sosyal yardım yapmıyan yerler 

a) Yerüstünde 
1)) Yeraltında 

25 . 8 .1960 a) Yerüstünde 
b) Yeraltında 

Aydın 16 . 11.1956 a) Yerüstünde 
b) Yeraltında 

Balıkesir 28 . 5 .1959 a) Yerüstünde 
b) Yeraltında 

Buma 17 .10 .1956 Yerüstünde : 
a) 18 ve datta küçüklere 
lb) 18 den büyüklere 
Yeraltında : 
a) 18 den ıbüyüklere 

— 6 7 _ 

560 Krş. 
680 Krş. 

640 Krş. 
800 Krş. 

900 Krş. 
800 Krş. 

300 Krş. 
500 Krş. 
100 Krş. 

500 Krş. 
700 Krş. 

800 Krş. 
000 Krş. 

600 Krş. 
800 Krş. 

480 Krş. 
640 Krş. 

560 Krş. 
720 Krş. 

800 Krş. 

725 Krş. 

000 Krş. 
800 Krş. 

600 Krş. 
650 Krş. 

625 Krş. 
725 Krş. 

500 Krş. 
600 KTŞ. 

585 Krş. 
715 Krş. 

500 Krş. 
400 Krş. 

450 Krş. 



tş kolu 
B : 27 

Vilâyeti 

Her türlü 'kömür maden Burdur 
cevheri, taş ve kum ocak
ları v. s. madenlerin top
raktan istihracı (M. T. A.) 
dâhil işleri 

> » Eskişehir 

Her türlü inşaat ve yapı
cılık işleri ve muhtelif ya
pı, harç ve malzemesi kul
lanmak suretiyle yapı mal
zemesi imalâtı 

Madenî eşya imalâtı 

Kütahya 

İsparta 

Muğla 

Sivas 

Ankara 

22.3.1961 
Tesbit senesi 

O : 3 
K a 

14 1957 a) Yerüstünde 
b) Yeraltında 

430 Krş. 
500 Krş. 

23 . 1 .1957 

Gaziantöb 16 . 2 .1957 

5. 3 .1959 

19.11.1956 

1 .3 .1961 

24.11.1960 

a) 18 ve daha küçüklere 
tb) 18 den (büyüklere 
c) Yeraltında 
a) Kömür cevheri 
lb) Tıaşocaklan 
Sosyal yardım yapan yerler : 
a) Yerüstünde 
lb) Yeraltında 
Sosyal yardım yapmıyan yerler 
a) Yerüstünde 
to) Yeraltında 
a) Yemek veren yerler 
b) Yemek vermiyen yerler 
a) Yerüstünde 
b) Yeraltında 
Sosyal yardım yapan yerler : 
a) Yerüstünde 
lb) Yeraltında 
Sosyal yardım yapmıyan yerler 
>a) Yerüstünde 
h) Yeraltında 

350 Krş 
450 Krş 
500 Krş 
450 Krş 
600 Krş. 

550 Krş 
600 Krş 

800 Krş 
900 Krş 
350 Krş. 
425 Krş. 
650 Krş. 
800 Kr§ 

700 Krş 
800 Krş 

800 Krş. 
1 000 Krş. 

19.12.1957 Günde 850 Krş. 

istanbul 
tzmir 

İstanbul 

izmir 

19 
19. 

7. 

16. 

3 
12 

5 

2 

. 1958 

. 1956 

.1958 

1959 

Günde 
a) 16 - 18 yaş arasında 
lb) 18 den Ibüyüklere 
Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 
îb) 16 dan Ibüyüklere 
Sosyal yardım yapmıyan yerler 
a) 16 ve daha küçüklere 
lb) 16 dan Ibüyüklere 
a) 18 ve daha küçüklere 
h) 18 den büyüklere 

720 Krş 
450 Krş 
500 Krş 

520 Krş. 
640 Krş. 

560 Krş 
760 Krş. 
450 Krş. 
650 Krş. 

— 68 — 



i ş kolu 
B : 27 
Vilâyeti 

Muhtelif menşeli yağ ve Adana 
sabun sanayii 

» ' » Aydın 

» » Balıkesir 

» » Hatay 

> » istanbul 

» » izmir 

» •» içel 
Fındık v. s. kabuklu ürün- Giresun 
lerin Ihnlıması sanayii 

» » Ordu 

» » Trabzon 

Tütün Adana 

Bursa 

mlıkes esir 

22.3.1961 
Tesbif senesi 

0 : 3 
K a 

2 1 . 7 .1960 . Günde 1 000 Krş. 

12 . 11.1956 a) Çıraklara 300 Krş. 
b) Diğer işçilere ' 400 Krş. 

3 . 3 . 1 9 6 1 Yağda : 
a) imalâtta çalışanlara 1 380 Krş. 
b) imalât harici 660 Krş. 
Salbun : 
İmalâtta çalışanlara 1 380 Krş. 
imalât Iharicî 660 Krş. 

12 . 2 .1958 Günde 600 Krş. 

25 . 4 .1958 a) 16 ve daha küçüklere 640 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 800 Krş. 

3 .11.1959 a) 18 ve daha küçüklere 550 Krş. 
b) 18 den büyüklere 800 Krş. 

8 . 5 . 1 9 5 8 Günde 650 Krş. 

26 . 8 .1960 Normal imesai karşılığı 600 Krş. 

26 .11.1959 Yaş farkı gözetmeksizin 525 Krş. 

12 . 7 .1960 Yaş farkı 'gözetmeksizin 600 Krş. 

26 . 4 .1960 1 Sosyal yardım yapan : 
a) 16 yaş ve daha küçüklere 

günde 600 Krş. 
b) 16 yaş ve daha büyüklere 

' günde 750 Krş. 
2 - Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 

a) 16 yaş ve daha küçüklere 
günde 600 Krş. 

b) 16 yaş ve daha büyüklere 
günde 800 Krş. 

5 . 8 . 1 9 6 0 Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 550 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 650 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyaın yerler : 
a) 16 ve daha 'küçüklere 600 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 700 Krş. 

9 . 10 .1958 Sosyal yardum yapan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 480 Krş. 
ib) 16 dan büyüklere 600 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 550 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 680 Krş. 



İs kolu 
B : 27 

Vilâyeti 

Tütün 

Cırcır 

Tesbit senesi 
O : 3 

K a r a 

İstanbul 

îzmir 

Kocaeli 

Samsun 

Sakarya 

Trabzon 

Adana 

Antalya 

Aydın 

Gazianfteb 

18 

20. 

5 . 

6 . 

20 

12 

12. 

25 

14. 

1 1 . 

5 

5 

8 

12 

5 

5 

7 

10 

11 

5 

.1960 

. 1960 

1960 

1958 

. 1960 

. 1959 

1960 

. 1955 

.1956 

.1960 

Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

620 Krş. 
760 Krş. 

Sosyal yardım yapamıyan yerlerde : 
a) 16 ve dana küçüklere 680 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 840 Krş. 
sSösyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan (büyüklere 
Sosyal yardım yapamıyan yerler 
a) 16 ve daha küçüklere 
ıb) 16 dan büyüklere 

Sosyal yardım yapan yerlerde : 
ıa) 16 dan küçüklere günde 
b) 16 dan büyüklere ıgünde 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerde 
a) 16 dan küçüklere günde 
b) 16 dan büyüklere günde 
Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 yaşından küçüklere 
b) 16 yaşından büyüklere 

560 Krş. 
675 Krş. 

620 Krş. 
750 Krş. 

550 Krş. 
650 Krş. 

600 Krş. 
700 Krş. 

550 Krş. 
650 Krş. 

Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 yaşından küçüklere 600 Krş. 
b) 16 yaşından büyüklere 700 Krş. 

Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 yaşından küçüklere 
b) 16 yaşından büyüklere 

550 Krş. 
650 Krş. 

Sosyal yardım yapamıyan yerlerde : 
a) 16, yaşından küçüklere 600 Krş. 
b) 16 yaşından büyüklere 700 Krş. 

Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve dana küçüklere 
b) 16 Idan büyüklere 
Sosyal yardım yapmıyan yerlerd 
a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

440 Krş. 
560 Krş. 

520 Krş. 
600 Krş. 

Sosyal yardım yapan yerlerde 800 Krş. 
» yardıma yapmıyan yerlerde 1 000 Krş. 

Asgarî 
Âzaımî 

Günde 

>a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

350 Krş. 
500 Krş. 

500 Krş. 

550 Krş. 
725 Krş. 

— T 0 -



î§ kolu 

Çırçır 

» 

r » 
Pamuk çapa 

» » 

» » 

Pamuk toplama 

» » 

» . » 

Batöz ve kızak 

Basın mensupları 

» » 

» » 

Gemi adamları 

Fırın, değirmen, «kmek ve 
un fabrikaları v. s 
telif menşeli un ve 

ımuh-
undan 

mamul gıda maddeleri 
» » 

» » 

» » 

» » 
» 

» » 

» » 

» » 

Çeltik 

B : 27 
Vilâyeti 

Hatay 

•tçel 

Manisa 

Adana 

Hatay 

içel 

Adana 

Hatay 

îçef 
Adana 

Ankara 

istanbul 

İzmir 

İstanbul 

Ankara 

istanbul 

İzmir 

Eskişehir 

Gaziianteb 

Konya 

Adana 

Bursa 

^ Adana 

22.3.1961 0 : 3 
Tesbit senesi K a r a r 

25 . 5 .1960 " a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan IbüyüMere 

26 . 2 . 1960 a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan ıbüyükiere 

26 . 3 .1959 Günde 

16 . 6 .1959 Yemekli günde 
Yemeksiz (günde 

8 . 7 . 1 9 5 9 a) 16 ve daha (küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

9 . 5 .1959 îaşeli 
laşesiz 

10. 7 .1959 Kilogram 

14 . 8 . 1959 Kilogram 

28. 7 .1959 Kilogram 

2 1 . 4 .1959 ıa) Batöz ' 
b) Kızak 

6 . 1 . 1 9 5 9 a) Asgarî 
b) Azamî 

12 . 3 .1959 a) Asgarî 
b) Azamî 

30 . 3 . 1959 a) Asgarî 
b) Azamî 

20 . 1 .1959 a) Asgarî 
b) Azamî 

16 . 5 .1958 a) Asgarî 
b) Azamî 

24 . 6 .1960 Günde 

10. 9 .1958 a), 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan IbüyüMere 

17.12.1958 Günde 

28 ; 5 .1959 a) 12 - 16 yaş arasındakiler^ 
b) 16 dan büyüklere 

18.. 9 .1959 Günde 

30. 6 .1959 Günde 

25 .12 .1959 Günde 

4 . 6 .1958 a) Asgarî dekarı 
'b) Azamî dekarı 

- 7 1 -

600 Krş, 
800 Krş. 

720 Krş. 
960 Krş. 

400 Krş. . 

540 Kr§. 
600 Krş. 

400 Krş. 
500 Krş. 

545 Krş. 
763 Krş. 

17 Krş. 

13 Krş. 

17 Krş. 

1 450 Krş. 
900 Krş. 

350 Lira 
600 l i r a 

350 Lira 
600 Lira 

350 Lira 
600 Lira 

175 Lira 
200 Lira 

500 Krş. 
600 Krş. 

800 Krş. 

520 Krş. 
640 Krş. 

600 Krş. 

400 Krş. 
600 Krş. 

675 Krş. 

700 Krş. 

700 Krş. 

10 l i r a 
17 Lira 



İş kolu 
B : 2T 

Vilâyeti 

Matbaacılık, neşriyatçılık, Ankara 
•klişecilik ve Ibunlarla ilgili 
i§ kolları 

» » İstanbul 

Cay majıiplâsyonu 

İzmir 

Bize 

Kâğıt ve selüloz sanayii Kocaeli 

İlâç ve kimya sanayii İstanbul 
(Kibrit sanayii dâhil*) 

Kola, ütü, temizleme ve İstanbul 
çamıaşırbane işleri 

» » Ankara 

» » İzmir 
» •» Es&işehir 

5> > Adana 
Filim sanayii ve «Lnema Ankara 

» » İstanbul 
» » îzımir 

Lokanta, otel, pansiyon, Adana 
bar, ıgazimıo v. s. eğlence 
yerleri 

» » Ankara 

22.3.1961 
Tesbit senesi 

O : 3 
K a r a r 

24 .11.1959 a) 16 ve daha küçüklere 
ıb) 16 dan büyüklere 

450 Krş. 
600 Krş. 

6 . 3 . 1959 Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve dalha küçüklere 640 Krş. 
ıb) 16 dan büyüklere 760 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyan yerlerde : 

9. 

17. 

19. 

27. 

29. 

4 . 

25. 

11. 

25. 

2 . 

4 . 

3 . 

8. 

25. 

1 . 

4 . 

7 . 

1 . 

1 

12 

11 

11 

9 
12 

2 

.11 

1 

12 

1959 

1959 

1960 

1959 

.1959 

. 1958 

. 1958 

.1958 

. 1958 

. 1958 
» 

.1959 

. 1958 

. 1959 

. 1958 

a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

•a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

a) Umumî 
b) Paketleme 

Sosyal yardım yapan yerler 
Sosyal yardım yapmıyan yerler 
de 1 
Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 
Sosyal yardım yapamıyan yerler 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

720 Kr§. 
840 Krş. 

450 Krş. 
650 Krş. 

680 Krş. 
600 Krş. 

832 Krş. 

092 Krş. 

640 Krş. 
760 Krş. 

760 Krş. 
880 Krg. 

640 Krş. 
760 Krş. 

Sosyal yardım yapaanıyajı yerlerde : # 

a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

a) Çıraklara aylık 
b) İşçilere 

Günde 

a) 18 ve daha küçüklere 
b) 18 den büyüklere 

Günde 

a) Makinist aylık 
• b) Diğerleri laylik 

Günde 

Günde 

•a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

750 Krç. 
880 Krş. 

90 Lira 
200 Lira 

550 Krş. 

400 Krş. 
500 Krş. 

600 Krş. 

200 Lira 
150 lira 

840 Krş. 

700 Krş. 

450 Krş. 
550 Krş. 

475 Krş. 
575 Krş. 

- n -



t§ kolu 
B : 27 
Vilâyeti 

22 .3 .1961 
Tesfoit senesi 

O : 3 
K a r a r 

Loka/rtta, otel, pansiyon, Aydm 
bar, gazino v. s. eğlence 
yerleri 

Balıkesir 

Bursa 

Eskişehir 

Gazianteb 

Hatay 

İstanbul 

Ismıir 

Kayseri 

îçel 

24.10.1958 Lokanta : 
a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 
Bar : 
a) 16 ve dalha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

13 . 1 . 1959 Lokanta : 
&) Asgarî 'günde 
b) Azamî günde 
Gazino : • 
a) Asgarî ıgünde 
b) Azamî günde 
Otel : 
a) Asgarî aylık 
b) Azamî aylık 
Eğlence yerleri : 
a) Asgarî aylık 
b) Azamî aylık 

7 . 9 . 1 9 6 0 Sosyal yardım yapan yerler : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 
Sosyal yardım yapmıyan yerler 
a) 16 ve daha küçüklere 
ib) 16 dan büyüklere 

18 . 4 . 1960 a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

25 . 12 . 1958 a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

Günde 5 . 11 .1958 

7 . 9 . 1959 

19 . 1 . 1959 

19. 8 .1960 

300 Kvş. 
500 Krş. 

400 Krş. 
500 Krş. 

500 Krş. 
1 200 Krş. 

500 Krs. 
1 000 Krş. 

90 Lira 
200 Lira 

120 Lira 
300 Lira 

550 Krş. 
900 Krş. 

600 Krş. 
1 000 Krş. 

450 Krş. 
600 Krş. 
450 Krş. 
550 Krş. 
600 Krş. 
600 Krş. 
750 Krş. 

a) 16 ve dalıa küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

Günde 500 Krş. 

1 - Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 yaşından küçüklere 425 Krş. 
b) 16 yaşından büyüklere 650 Krş. 
2 - Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 

3 . 1 1 . 1959 

a) 16 yaşından küçüklere 
b) 16 yaşından büyüklere 
İmalât : 
a) 16 ve daha küçüklere 
<b) 16 dan büyüklere 
Diğer : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

600 Krş 
850 Krş 

600 Krş 
750 Krş 

550 Krş. 
650 Krş 
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iş kolu 

Elektrik, tesisat (malzeme
si elektrikle çalışan eşya 
malezmesi cihaz imali 

» » 

Her türlü maden veya ha
litaların izabesi, tasfiyesi, 
şekillendirilmesi, sıcak ve 
soğuk (demircilik, Idemir ve 
çelik boru fabrikaları ve 
gemi sanayii 

» » 

» » 
• 

» » 

» » 

» » 

» » 

Cam ve camdan mamul 
©şya sanayii 

Üzüm, incir, zeytin, pa-
jmuk, meyan kökü ve tü
tün ziraatleri ile toplan
ması 

» » 

» » 

» » 

B : 27 
Vilâyeti 

istanbul 

izmir 

Zonguldak 

istanbul 

izmir 

Artvin 

Kocaeli 

Elâzığ 

Sivas 

İstanbul 

Aydın 

Balıkesir 

Çanakkale 

Denizli 

22. 
Tesbit 

13. 5 

26 . • 1 

12 .11 

3 1 . 3 

25.12 

19 .11 

6.12 

17. 4 

10.12 

9 .10 

1 1 . 7 

29. 4 

2 1 . 3 

18 .11 

9 

3.1961 0 : 3 . 
senesi 

1959 

1959 

1958 

1959 

. 1958 

. 1959 

. 1958 

.1959 

.1958 

.1959 

4 

. 1960 

.1959 

.1959 

.1958 

7 4 -

K a r a r ' 

a) 16 ve ıd'aha küçüklere 
ıb) 16 dan büyüklere 

a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 &an büyüklere 

640 Krş. 
800 Krş. 

450 Krş. 
700 Krş. 

536 Krş. 
656 Krş. 

Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 ve ıdaha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

Sosyal yardım yapan yerlerde 
Sosyal yardım yapmıyan » 

a) 16 dan küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

Resmî : a) Yeraltında 
b) Yerüstünde 

Hususi : Günde •> 

Sosyal yardım yapan yerlerde 
Sosyal yardım yapmıyan » 

Sosyal yardım yapan yerlerde 
Sosyal yardım yapmıyan » 
Sosyal yardım yapan yerlerde 
Sosyal yardım yapmıyan » 

• Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

656 Krş. 
800 Krş. 

880 Krş. 
960 Krş. 

450 Krş. 
650 Krş. 

650 Krş. 
550 Krş. 
900 Krş. 

600 Krş. 
720 Krş. 

650 Krş. 
750 Krş. 
650 Krş. 
750 Krş. 

560 Krş. 
650 Krş. 

Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

ıa) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan büyüklere 

a) 18 ve daha küçüklere 
b) 18 den (büyüklere 

a) Kadın günde 
b) Çocuk günde 
c) Erkek günde 

a) 16 ve daha küçüklere 
Ib) 16 dan büyüklere 

680 Krş. 
800 Krş. 

500 Krş. 
700 Krş. 

650 Krş. 
850 Krş. 

400 Krş. 
300 Krş. 
800 Krş. 

450 Krş. 
550 Krş. 



îş kolu 
B : 27 
Vilâyeti 

Petrol, motorin yağı, »ma- Ankara 
zot, gaz v. s. akar yakıtla
rın toptan ve perakende 
satış depolama imlâ ve 
naM'l iş yerleri 

» / » istanbul 

» >> îznılr 

Tuzlalar İzmir 

Metalden mamul e§ya sa- Ankara 
nayii, metalden büro ve ev 
eşyası makina, kimya sa
nayii dâhil 

Alkollü ve alkolsüz sanayii Ankara 
(Sirkecilik) dâhil *• 

» » Diyarbakır 

Eskişehir 

Gazianteb 

22.3.1961 
Tesbit senesi 

0 : 3 
K a r a r 

2 8 . 1 1 . ] 958 Aylık 150 Lira 

20.11.1958 Sosyal yardım .yapan yerlerde 720 Krş. 
Sosyal yardım yapmıyan ;» 960 Krş, 

2 . 1 . 1959 Sosyal yardım yapan yerlerde 
Sosyal yardım yapmıyan » 

2 1 . 1 .1959 Günde 

26 . 1 . 1959 a) 18 ve daha küçüklere 
b) 18 den büyüklere 

650 Krş. 
800 Krş. 
600 Krş. 
300 Krş. 
600 Krş. 

27 . 1 .1959 a) Asgarî günde •" 640 Krş. 
b) Azamî günde 720 Krş. 

4 . 12 .1959 A) Alkollü içki sanayii büyükler : 
a) Sosyal yardım yapan yerler 

günde , 680 Krş. 
b) Sosyal yardım yapmıyan yer

lerde günde 800 Krş. 
Küçüklere : 
a) Sosyal yardım yapan yerler

de günde 600 Krş. 
b) Sosyal yardım yapmıyan yer

lerde günde 680 Krş. 
B) Alkolsüz içki sanayii : 
Büyükler : 
a) Sosyal yardım yapan yerler

de günde 640 Krş. 
b) Sosyal yardım- yapmıyan yer

lerde günde " 720 Krş. 
Küçükler : 
a) Sosyal yardım yapan yerler

de günde 560 Krş. 
b) Sosyal yardım yapmıyan yer

lerde günde 640 Krş. 

1 . 5 . 1 9 5 8 a) 16 ve daha küçüklere günde 400 Krş. 
b) 16 dan büyüklere günde 600 Krş. 

26. 3 .1959 A) Alkollü içki sanayii : 
a) Sosyal yardım yapan yerler

de 600 Krş. 
b) Sosyal, yardım yapamryan yer

lerde 700 Krş. 

?• * 



îş kolu 
B :27 

Vilâyeti 
22.3.1961 

Tesbit senesi 
O : 3 

K a r a 

Alkollü ve alkolsüz sanayii 
(Sirkecilik) dâhil 

tsttanlbui 

İzmir 

Amlbar, depo; ardiye, an- îzmir 
trepo, litaan, iskele, istas
yon v. s. iş yerlerinde talh-
mil ve tahliye işçileri 

» > İstanbul 

> » Hatay 

» » Samsun 

Mesibahaihane, pastırma, su- Konya 
cuk ve emsali gıda mad
deleri imali üsleri, her tür
lü peynir ve yoğurt ima
lâtı, konservecilik (Sebze
cilik, rateyVa, et kombina
ları) 'Söker, tahin V. s. yar
dımcı maddeler kullanarak 
helva, şekerleme, lokum 
imali 51e şeker sanayii 

» » * Erzurum 

B) Alkolsüz içki sanayii : 
a) J.6 ve daha küçüklere 560 Krş. 
b) 16 dan 'büyüklere 660 Krş. 

25 . 3 .1959 a) Sosyal yardım yapan yerler
de 700 Krş. 

b) Sosyal yardım yapamıyan yer
lerde 840 Krş. 

25 . 12 .1958 a) Sosyal yardım yapan yerlerr 
de 600 Krş. 

b) Sosyal yardım yapamıyan yer
lerde 700 Krş. 

26 . 6 .1959 Günde 10 Lira 

4 . 12 .1959 Sosyal yardım yapan yerlerde 900 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyan » 1 150 Krş. 

8 . 7 . 1959 Sosyal yardım yapan yerlerde 800 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyan » 1 050 Krş. 

4 . 12.195.9 Sosyal yardıım yapan yerlerde 850 Krş. 
(Sosyal yardım yapamıyan » 11 Lira 

3 . 9 . 1 9 6 0 a) 16 ve daha küçüklere * 400 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 800 Krş. 

1 1 . 5 .1960 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 600 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 800 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyan yerlerde : 

Sakarya 

.Kocaeli 

İzmir 

15 

25. 
5 . 

5 . 1959 

5 .1959 

8 . 1960 

a) 16 ve daha küçüklere 
b) 16 dan (büyüklere 

a) 16 -17 yaş iarasındakilere 
b) 18 den büyüklere 

Günde 

Sosyal yardım yapan yerlerde 
Sosyal yardımı yapamıyan » 

700 Krş. 
900 Krş. 

350 Krş. 
600 Krş. 

850 Krş. 

750 Krş. 
850 Krş. 

n 

P 



İş kolu 
B : 27 
Vilâyeti 

Mezıbahahane, pastırma, su- Kayseri 
cuk ve emsali gıda mad
deleri imali dişleri, heır tür
lü peynir ve yoğurt ima
lâtı, konservecilik (Sebze
cilik, raıeyva, et kombina-. 
lan) şeker, talhin v. s. yar
dımcı (maddeler kullanarak 
helva, şekerleme, löküm 
imali İle şeker sanayii 

» » Bursa 

MJe'zIbahahane, pastırma, su- Uşak 
cuk ve emsali gıda mad
deleri iş yerleri v. s. 

Kâğıt, mukavva, plâstik İstanbul 
ve emsalimden her çeşit 
kutu ve kese kâğıdı ima
lâtı 

Pancar rizaatinin ıdikim, Sakarya 
bakım ve hasat işleri 

» » Edirne 

» » Kütahya 

22.3.1961 
Tesbit senesi 

O : 3 
K a a r 

29 .12 .1959 Sosyal yardım yapan yer/terde : 
a) 16 ve daha küçüklere 500 Kr-ş. 
ıb) 16 dan (büyüklere 750 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 600 Krş. 
b) 16 dan Ibüyüklere 850 Krş. 

3.11.1959 Et kombinaları 650 Krş. 
Konserve : 
a) 16 ve daha küçüklere 400 Krş. 
b) 16 klan büyüklere 550 Krş. 

Eskişehir 17 . 9 .1959 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere 450 Krş. 
h) 16 dan (büyüklere 700 Krş. 
Sosyal yardım yapamıyan yerlerdi1! : 
a) 16 ve daha küçüklere 500 Krş. 
b) 16 dan büyüklere 800 Krş. 

23 . 9 .1959 Yemek veren yerlerde : 
ıa) 16 ve daiha küçüklere günde 400 Krş. 
"b) 16 dan büyüklere günde 600 Krş. 
Yemek vertmiyen yerlerde : 
a) 16 ve daha küçüklere günde 500 Krş. 
(b) 16 dan /büyüklere günde 700 Krş. 

29. 9 . 1959 Sosyal yardım yapan yerlerde : 
a) 16 dan küçüklere günde . 560 Krş. 
h) 16 dan büyüklere günde 720 Krş. 

19: 7 

Sosyal yardım yapmıyan yerlerde : 
a) 16 dan küçüklere günde 680 Kr-ş. 
to)'16 dan büyüklere »günde 840 Krş. 

1960 Günde 500 Kra. 

2 . 5 . 1 9 6 0 Kesicilere günde 
Sökme işinde günlde 

17 . 5 .1960 Yemek verilen yerlerde : 
a) 16 dan küçüklere günde 
ib) 16 dan büyüklere günde 

, Yemeksiz yerlerde : 
a) 16 dan küçüklere günde 
h) 16 dan büyüklere 'günde 

650 
1 000 

250 
400 

400 
600 

Krş 
Krş 

Krş 
Kr-ş 

Krş 
Krş 

n -.. 



İs kolu 
B : 27 

Vilâyeti 

Pancar ziraatinin dikim, Tokad 
bakını ve hasat işleri 

Tütün ziraatinin dikim, Uşak 
bakım ve hasat işleri 

» » Sakarya 

Pancar, ıbiiber, çeltik zira- Maraş 
atinin dikim, bakım ve ha
sat işleri 

Her nevi iham, yarı mamul Siird 
veya mamul akar yakıtla
rın topraktan istihracı ve 
tasfiyehanelerde yapılan 
işler. i 

22.3.1961 
Tesbit senesi 

O : 3 

12 

10 1960 

1960 

1960 

K a r 

1960 Dilcim ve bakım işlerinde : 
a) 18 den küçüklere günde 
ti) 18 İden büyüklere günde 
Çapa ve başat işlerinde : 
a) 18 den küçüklere günde 
ıb) 18 den büyüklere günde 1 

1 - 1 6 yaşından küçüklere günde 
2 - 16 yaşından büyüklere günde 

Günde 

1 - Biber ziraat/i günde 
2 - Pancar izraati günde 
3 - Çeltik ziraati günde 

Tesbit edilmek üzere. 

1 

500 Krş 
750 Krş 

750 Krş 
000 Krş 

350 Krş 
550 Krş 

000 Krş 

350 Krş 
500 Krş 
650 Krş 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Ercan Abdul
lah'ın,, Çorum'un belediye hudutları içindeki nü
fusuna göre günlük su ihtiyacına, ,dair sorusuna, 
İmar ve İskân Bakanı Özal Rüştü'nün yazılı- ce
vabı (7/9) . 

1 4 . 2 . 1 9 6 1 
Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususların İmar ve İskân Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Çorum il Temsilcisi 
. , - • . . Abdullah Ercan 

I - Son yapılan sayım sonucuna göre Çorum'
un belediye hudutları içindeki nüfusu 37 000 
civarındadır. Buna göre şehrin günlük vasati su 
'ihtÜyacı normal standartlara göre ne kadar olma
sı lâzımdır. 

I I - Halihazır günlük su miktarı ne kadardır. 
I I I - Mevcut su miktarı ihtiyacı karşılıyamı-

yacak durumda ise bu hususta alınmış veya alın
ması düşünülen tedbirler nelerdir? 
tmar ve iskân Bakanlığı 11 . 3 . 1961 

T. C. 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 8/132-3632 

Özü: Abdullah Ercan'ın 
yazılı soru önergesi hak
kında. 

Tems'noiler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
, Ankara 

16 . 2 . 1961 gün 7 - 9/250 - 60388 sayılı Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli yazılariyle Bakaniı-
ğnmdan istenilen, Temsilciler Meclisi Üyesi Sayın 
Abdullah Ercan'ın «Çorum ilinin su ihtiyacı» na 
dair önergesindeki soruların cevapları sırasiyle 
arz edilmiştir : 

1. Çorum şehrinin hali hazır günlük su ih
tiyacı 3 959 m3. 

2. Halen şehre isale edilmekte olan eski' Mür-
sel, yeni Mürsel ve Sıklık membalarından asgarî 
mevsimde günde 2 072 m3, su alındığı bilinmek
tedir. 

3. Mevcut içme suyu tevsi ve ıslah projesi 
iller Bankası aracılığı ile 7 . 9 . 1957 tarihinde 
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B : 27 22. 
ihale edilmiş ise de, Proje müteahhidinin kifa
yetsiz i§ tutumu sebebiyle 12 . 11 . 1960 tarihin
de mukavele feshedilmiş ve 9 . 1 . 1961 tarihin
de müteahhit nam Ve hesabına yeniden ihale edil
miştir. 

Şehrin içme suyu tevsi ve ıslah projesi, ihti
yacın Sağmaca membamdan isalesi' esasına gör>e 
ve şehrin 30 sene sonraki inkişafı da göz önün
de tutularak tanzim edilecektir. 

Keyfiyeti saygrlarım'la arz ederim. 
imar ve iskân Bakanı 

F. Yavuz 

3. -^ Temsilciler Meclisi Üyesi Çini Rifat'm, 
Orman işletme binasında vukubulan gangında bâ
zı vatandaşlara hakaret eden Tavşanlı Kayma
kamı Saip Nalbantoğlu hakkındaki şikâyetlerin 
tahkik edilip edilmediğine dair sorusuna İçişleri 
BaJcanı Zeytinoğlu Nâsır'ın yazılı cevabı (7/10) 

22 . 2 . 1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim hususun Sayın Dâhiliye 
Vekiili tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygılarımla dillerim. ( 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
• Rifat Çini 

Orman işletme Müdürlüğü binasında vukua 
gelen yangını söndürmek için çırpınan vatandaş
lara alkollü olarak', yangın yerinde hakaret ve er
tesi ,günü özür dilemek üzere belediye binasına da
vetle İhatasını kabul -eden Tavşanlı Kaymakamı 
Saip Nalbantoğlu hakkındaki şikâyetler tahkik 
mevzuuolmuş mudur? 

Olmuşsa nasıl neticelenmiştir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 8, 15.3.1961 

Öz, îş. G. M. 
1. şikâyet 

Sayı : 511/4 - 4157 - 6024 

özü : Tavşanlı Kay. Saip 
Nalbantoğlu Hk. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
26.2.1961 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-10/297-60477 sayılı Y. K. 
Tavşanlı orman işletme binasında vukubulan 

yangında bâzı vatandaşlara hakaret eden bu yer 
kaymakamı Saip Nalbantoğlu hakkındaki şikâ-

. 1961 0 : 3 
yetlerin tahkik edilip edilmediğine dair Temsil
ciler Meclisi Üyesi Rifat Çini tarafından verilen 
yazılı soru önergesi incelendi. 

Durumun tetkik ve tahkik edilmesi hususu 
Kütahya Valiliğine yazılma karşılık olarak alı
nan 27.2.1961 gün ve 208 sayılı yazıda : 

22.1.1961 Pazar günü saat 18 sıralarında 
Tavşanlı'da zuhur eden orman binası yangının
da kaza kaymakamı Saip Nalbantoğlu'nun yan
gının vukuundan bir dakika sonra savcı ile bir
likte yangm mahalline gittiğini ve orada yan
gının söndürülmesine fiilen yardım ederken hâ
dise mahallindeki ekserisi • çoluk çocuktan mü
teşekkil halk yığınının yangın mahallinde top
lanıp itfaiye ve zabıta teşkilâtına müdahale 
ederek çalışmalarına mâni olduğu ve aynı yer
de birtakım keşmekeşin vukubulması dolayısiy-
le bâzı tedbirler aldığı ve kalabalığın bu tedbir
lere riayet etmeyip söndürme ameliyesini güç-
leştirici bir hareket tarzı ihtiyar ettiği ve yan
gın yerindeki kimselerin birçoğunun hayatı teh
likeye mâruz kalması dolayısiyle hâdisenin he
yecanı ile itidalini kaybeden kaymakamın hiç
bir kimseyi hedef tutmaksızm topluluğa karşı 
gücendirici sözler sarf ettiği ve bu hâdise sıra
sında kaymakamın içkili bulunmadığı bildiril
mektedir. 

Netice olarak adı geçenin bu hâdisede iti
dalini tamamen kaybederek her hangi bir kim
se ve şahsı kasdetmemekle beraber topluluğa 
karşı gücendirici sözler sarf ettiği anlaşıldığın
dan bu hareketinden dolayı hakkında inzibatî 
muameleye tevessül edilmiştir. 

Keyfiyeti saygıyla arz ederim. 
içişleri Bakanı 

Nasır Zeytinoğlu 
I 

4. — Temsilciler Meclisi Üyesi Öğünç Feri
dun Şakir'in, Tekel iş yerlerinde uygulanan işçi 
ücret baremi ile talimatnamelere dair sorusuna 
Gümrük ve Tekel Bakanı Aşkın Fethi'nin yazık 
cevabı (7/11) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yüksek Meclisimizin içtüzük hükümlerine 

istinaden aşağıda zikreylediğim soruların Tekel 
Bakamımız; Sayın 'Fethi Aşkın tarafından (ya
zılı olarak) cevaplandırılması hususunda gereken 
işlemin yapılmasına müsaade ve delâletlerinizi 
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diler, bilvesile saygılarımın kabulünü, istirham 
eylerim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Temsilciler. SMeclisi Üyesi 

Feridun Şakir öğünç 

Sorularını 
Tekel iş yerleri işçi ücret baremi 

1. Tekel iş yerlerinde uygulanan işçi ücret 
bareminin tek tipe ircaı düşünülmekte midir? 
Bu konuda her hangi bir hazırlık yapılmakta 
mıdır? 

2. Teknik ve kalifiye işçilerin terlilerini 
sağlamak maksadiyle işçi ücret baremine bir 
sınıf daha eklenmek konusu düşünülmekte mi
dir? 

3. Halen tatbik edilegelmekte bulunan işçi 
ücret bareminin günün yaşama şartlarına ce
vap verebilecek bir şekilde değiştirilmesi dü
şünülmekte midir. B,u konuda her hangi bir ha
zırlık yapılmakta mıdır? 

4. İşçi ücret bareminde ücreti dondurul
muş bulunan ve hizmetinin sonuna kadar zam 
alamıyacak olan işçilere hizmetleri nazarı iti-
ra alınarak yıpranma zammı verilmesi düşü
nülmekte midir? 

Düşünülüyorsa bu kabil hizmetlilerin huku
kunun vikayesi konusunda ne gibi hazırlıklar 
yapılmakta veya ne gibi tedbirler araştırılmak 
tadır? 

5. tşçi ücret baremindeki bekleme sürele
rinin kaldırılması düşünülmekte midir? 

A) Her sene yapılan sınıf değiştirme im
tihanlarına kendilerini lâyık gören işçilerin de gi
rebilmesi imkânlarının araştırılması düşünül 
mekte midir? 

B) Kadroların tanziminde işçilerin mağdu
riyetine meydan verilmemesi için tatbikatın 
içinde bulunan ve işçileri fiilen ve hukukan tem
sil eden Sendika temsilcilerinin de görüş ve fi
kirlerinin alınması düşünülmekte midir? Düşü-
nülmüyorsa, hangi bakımlardan mahzurlu gö
rülmektedir? 

C) işçilerin zuhuru muhtemel haksızlık
lara duçar olmaması bakımından, imtihan he
yetlerinde Sendika Temsiliclerinin de hazır bulun
durulması düşünülmekte midir? Düşünülmü-
yorsa hangi mahzurlara dayanmaktadır? 

Tekel iş yerleri iş yönetmeliği 
6. işçilere uygulanmakta olan iç yönetme

likteki çok ağır cezaî müeyyidelerin hafifletil
mesi düşünülmekte midir? Bu konuda çalışma 
yaplımakta mıdır? 

7. Eski yönetmeliğin 80 nci maddesinde t ş 
Kanununun 13 ncü maddesindeki haklar mahfuz 
tutulmuşken, yeni tç Yönetmelikte buna yer ve
rilmemiştir. (tş Kanununun 13 ncü maddesin
deki hükümler saklıdır) hükmünün yeni Yönet
meliğe aynen alınması düşünülmekte midir? 
düşünülmüyorsa hangi esbabı mucibeye dayan
maktadır? 

8. Eski tç Yönetmeliğin 70 nci maddesinde 
yer alan hükme göre idarece lüzum görüldüğü 
takdirde bir iş yerinden diğer bir iş yerine nak-
İedilebilmeleri mümkün kılınmış olmakla, bâzı 
iş verenler bu maddeyi istismar ederek, kıdem
li işçileri bir iş yerinden başka bir iş yerine 
naklederek bu işçinin maddeten o iş yerine git : 

mesi mağduriyet tevlidetmesi bakımından gide-
miyeceğine göre, işçinin iş akdini kendisinin 
feshedivermesine mecbur bırakıp, işçinin tazmi
nat hakları ihlâl olunmaktadır. Bu hükmün da
ha âdilâne ve işçi lehine revizyone edilip edil
memesi düşünülmekte midir? Düşünülmüyorsa 
hangi esbabı mucibeye dayanmaktadır? 

Tekel iş yerleri giyim eşyası 
9. Tekel iş Yerleri Giyim Eşyası Talimat

namesinin iş yerlerinde muhtelif şekillerde tatbik 
edilmekte olduğu müşahede olunmaktadır. Bu ta
limatname hükümlerinin bütün iş yerlerinde ay
nı şekilde tatbikinin sağlanması konusunda ne 
düşünülmektedir? Bu konuda ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? 

•Tekel 'iş yerleri Yemek Talimatnamesi 
10. Tekel iş yerleri Yemek Talimatnamesi 

gereğince, işçilerin temiz ve kalorili bir yemek 
yiyebilmesi için .verilen 140 kuruş diğer Dev
let müesseselerinde ve hususî sektörde tesbit 
edilen yemek kayimelerine nazaran ziyadesiyle 
düşük bulunmaktadır. Bu paranın günün ge
çim şartlarına muvazi olarak hiçolmazsa 250 
kuruşa çıkarılması düşünülmekte midir? Dü
şünülüyorsa, yüz kırk kuruşla kâhil bir işçinin 
karın duyurabileceğine inanılmakta mıdır? 

tşçi çıkarmalar ve nakiller 
11. Diğer bâzı müesseselerde olduğu gibi, 

Tekel idaresinde de 27 Mayıs Devriminin ru-
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hu ile bağdâşamıyan ve kesin bir sebebe daya
nılmadan ve iş yerlerinde büyük bir huzursuz
luğa sebebol an işçi çıkarmaları ve işçi nakille
ri olmuştur. 

A) işten çıkarmaların bir kısmı îş Kanu
nunun 13 neü maddesi gereğince yapılmış bu
lunması ve bunun hukukî bir tasarruf olma
ması bakımından ne düşünülmektedir? 

B) Yine işten çıkarmaların bir kısmı îş 
Kanununun 16 ncı maddesi gereğince yapılmış, 
bilhassa işçi çıkarmaları birtakım indî müta
lâalara'dayandırılmış, her hangi bir ihbar ne
ticesi işçilerin nezaret altında geçen günleri 
devamsızlık addedilerek, işçinin ihbar sonucu 
suçsuz olduğu adlî makamlarca tebeyyün et
tirilerek haklarında takipsizlik kararı alınma
larına rağmen, işlerine geri alınmamışlardır. 
Bu tarzı halin, hukuk anlayışı ile bağdaşması
na imkân bulunmadığına göre, bu kabîl mağ
dur ve mahzun personel hakkında ne düşünül
mektedir ? 

C) Yine bir kısım işçiler, muhik sebeple
re dayanılmadan, yıllarca sıtkı sadakatle hiz
met ettikleri iş yerlerinden bilâsebep alınarak 
çok uzak yerlere4 nakledilmişlerdir. Ekseri ah
valde de bu işçilerin nakledildikleri yerlerde, 
meslekleri ile ilgili veya mütenasip bir iş bulu
namadığından bu işçilerin emekleri heder ol
makta, millî bir kıymet ifade eden iş gücü ata
lete sürüklenmektedir. Bu konuda Bakanlıkça 
ne düşünülmektedir1? Ne gibi tedbirler araştı
rılmaktadır. 

Ç) Yıllardır Tekel iş yerlerinde feragat ve 
meşakkat içinde hizmet gören bu kabîl mağ
dur işçilerin sefaletten kurtarılması suçlular 
ile suçsuzların tefriki, bu konunun yemden 
alınması birtakım kimselerin ıstırabına son ve
rilmesi konusunda Bakanlıkça ne düşünülmek-' 
tedir? 

Muvakkat işçi meselesi 

12. Tekel İdaresi uzun zamandan beri İş 
Kanununun boşluklarından faydalanarak mu
ayyen süreli akitlerle muvakkat işçi çalıştır
maktadır. Bu işçilere muvakkat denmesine rağ
men, hizmet süreleri bir ilâ beş seneye kadar uza
maktadır. Böylelikle muvakkat kelimesinin mâ
nası kalmamaktadır, idare bu kabîl işçilere daimi 
işçiler için uygulanan birçok hakları tanımadığı 
gibi, kanunun teminat altına almış olduğu çeşitli 
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haklarını da verememektedir, işçilerin büyük bir 
kısmını mağduriyete duçar eyliyen bu tatbikata 
son verilmesi hakkında ne düşünülmektedir? Hiç
bir şey düşünülmüyorsa, aynı iş yerinde aynı şart
lar altında hemen aynı işleri gören işçiler arasın
da yaratılan bu belirli tefriki hukuk prensipleri 
ile bağdaştırmaya imkân var mıdır? Bu hal Ba
kanlıkça, nasıl izah olunmaktadır? 

Hakem kurulları zamları 

13. Şimdiye kadar Yüksefk Hakem Kurulla
rınca Tekel iş yerlerindeki işçilere verilen zam 
miktarları işçi ücret baremine intikal ettirilegel-
miştir. Son defa hakem kurullarınca verilen zam
lar işçi ücret bareminin asgari ve âzami ücret li
mitlerine intikal ettirilmediğinden, işçilerin ya
rısından fazlasının ücretler donmuş olup, yıllık 
hizmet zamlarmdan da faydalıanamıyacak hale 
gelmişlerdir. ' 

Tekel idaresinin şimdiye kadar teamül haline 
• getirdiği hakem kurulu zamlarının işçi ücret ba
remlerini intikal ettirilegelmesi keyfiyetinin, son 
defaki zamların da 'aynı teamülle ücretlere ilâvesi 
büyük bir işçi topluluğunu kısmen mağduriyetten 
kurtaracaktır. Esasen müktesep bir hak haline. 
giren bu husus hakkında Bakanlıkça ne gibi bir 
işlem düşünülmektedir. 

T. G. 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 15 .3 .1961 

Tetkik ve Murakabe Heyeti 
Reisliği. 

Sayı : 1670 

Temsilciler Meclisi.Yüksek Başkanlığına 

2 . 3 . 1961 tarih ve Umumî Kâtiplik - Kanun
lar Müdürlüğü 7-11/329^60517 sayılı yazılan ce
vabıdır : 

Temsilciler Meclisi Üyesi, Feridun Şakir 
öğünç tarafından, Tekel iş -yerlerinde uygulanan 
işçi ücret baremlerine ve talimatnamelerine dair 
olarak Yüksek Başkanlığınıza verilmiş olup tara
fımdan cevaplandırılması talebolunan yazılı soru 
önergesine ait cevap ilişik olarak takdim kılın
mıştır. 

Gereğine emirlerinizi saygı ile arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
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Tekel Genel Müdürlüğü iş yerlerinde uygula

nan işçi ücret baremleri ile. talimatnamelere da
ir Temsilciler Meclisi Üyesi Feridun Şakir öğünç 
tarafından verilmiş bulunan 27 . 2 , 1961 tarih
li yazılı soru Önergesinin ihtiva ettiği soruların 
cevapları aşağıda sıra ile belirtilmiş bulunanakta-
dır. 

A) îşçi ücret baremleri : 

1. işçi ücretlerini işe, kıdeme ve ehliyete gö
re tâyin eden bir ücret usulünün vaz' ve tesisi ga
yesiyle uzun etüdlerden sonra meydana getirilmiş 
olan işçi ücret baremimiz; ehliyet, liyakat, çalış
kanlık ve işi benimseme bakımından her işçinin 
ibağlı bulunduğu ig kolu, işteki ihtisas ve liyakati 
derecesine göre ücret ve unvan itibariyle meslek
lerinde terfi sağlamaları ve terfilerinin keyfilik
ten kurtarılması gi'bî mütekâmil bir prensibe ip-
tina ettirilmiş ve her sınıf için tâyin, edilmiş olan 
hadler dâhilinde terfi imkânları temin olunmuş
tur. 

îhtrsasa kıymet verme suretiyle iş kolları ih
dası ve buna göre kümeleme yapılarak' bu (branş
larda çalışan işçiler için müstakil baremler tesisi; 
işçi hukukunu sıyanet ve ehliyetini kıymetlendir
me bakımlarından alınmış (bir tedbirdir. Meselâ: 

a ) İşletmeler Baremi: Müskirat, kibrit, ku
tu ve tütün fabrikalarımızdaki nev'iyat ve husu
siyetlere ve buralarda yer alan ehliyet ve liya-
katlara göre ayarlanmış ve ihtisas dereceleri de 
nazara almmak suretiyle yedi sınıf üzerinden 
tertiplenmiştir. Bu barem; mahallî geçim şartla
rı göz önünde tutularak biri diğerinden biraz 
farklı ücretleri ilhtiva eden iki skalaya ayrılmış
tır. 

« 
h) Yaprak tütün baremi: Bu barem münha

sıran yaprak tütün iş kolunda çalışan işçilerimiz 
için ve bunların ihtisaslarına göre altı sınıf üze
rinden tanzim edilmiş olup bulundukları illerin 
geçim şartları nazara alınarak üç skalaya ayrıl
mıştır. 

e)' Transit, satış depolarımızda ve sair idare 
ambarlarında istihdam edilen işçiler için de ayrı 
Ibir barem yapılmıştır. 

, Buralarda çalışan işçiler; yaptıkları işin ma
hiyetine göre üç sınıfa ayrılmışlar ve fakat mın-
taka bakımından üç ücret skalasma tâbi tutul
muşlardır. 

d) Geçi adamları ibaremi : idaremiz deniz 
vasıtalarında çalışan işçiler için de ayrı bir ba-
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rem yapılması tabiî ve elzem görülmekle; bu (ba
remde de, ihtisas ve ehliyetin değerlendirilmesi 
esasına göre hareket olunmuş ve baremde beş sı- -
nıf teşkil edilmiştir. 

Ancak şu noktaya ehemmiyetle işaret etmek 
yerinde olur ki, bu baremler ayrı ayrı olmakla 
beraber, işe alınma, tecrübe devresi, hizmet, 
liyakat ve kıdem hadleri gibi hususlarda; yani 
aslî hatlarında birbirine tamamen mütenazır lıü-
hümleri ihtiva etmektedir. 

Sayın soru sahibinin, baremlerimizin tek 
tipe ircaı düşünülüp düşünülmediği mevzuunda
ki suallerine bu bakımdan vereceğimiz cevapta; 
baremlerimiz; aslî hatları itibariyle yani işe 
almma, tecrübe devresi, hizmet, liyakat zam
ları ile kıdem hadleri mevzularında tek tiptir. 

Meslek itibariyle ayrı olmasında, her bakım
dan isabet mevcudolduğunu belirtmek icabeder. 

2. Baremlerimizdeki sınıflandırmalar, ihti
sasların kıymetlendiril meşinden ileri gelmiştir. 
Başkaca ihtisas sınıfları ihdasına mahal ve lüzum 
görülmemektedir. 

3. Halen tatbik edilegelmekte olan ve ilk defa 
1992 yılında meriyet mevkiine konulmuş ve 1956 
yılında revizyona tâbi tutulmuş» ve halihazır du
rumu ile günün yaşama şartlarına da uygunlu
ğu sağlanmış bulunan baremlerimizde, değişik
lik yapılmasını mucip bir sebep görülememekte
dir. , ' . ' ' • 

Baremlerimizin ücret hadlerindeki gelişin y 
aşağıda gösterilmiştir. 

Baremlerde işçi lehine yapılan artırmalar : 
Bunlara göre 

Baremlerin tatbik Başlangıç Âzami 
tarihi ücret ücret 

1960 
1 .11. 1951 
1.5. 1952 
1.5. 1956 
2 . 8 . 1957 
1 .12. 1958 
Artış nispeti % 

20 Kr. 
30 
40 
44 
50 
60 
200 

» 
» 
» 
» 
» 

125 Kr. 
166 » 

. 200 » 
248 » 
274 » 
330 » 

% 164 
Bugünkü baremlerde her ne kadar başlan

gıç ücreti düşük olarak görülmekte ise de, as
garî ücret kararları sebebiyle İstanbul'da tütün 
*ş kolunda çalışanlara asgarî 95, müskirat fab
rikalarında çalışanlara 90, kibrit fabrikası ile 
kutu fabrikası işçilerine 95 kuruş başlangıç üc-
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reti verilmekte, çay atelyesiyle nakliyat şubesi 
kara işçilerine de hiçbir kanunî mecburiyet ol
madığı halde asgarî ücret kararlarının tatbik 
edildiği idare iş yerleri emsal alınarak 80 kuruş 
başlangıç ücreti verilmiş ve bu miktarlardan aşa
ğı saat ücreti alanların saat ücretleri bu mik
tarlara yükseltilmiştir ki, bu takdirde başlan
gıç ücretleri 1950 senesine nazaran •% 300 - 375 
nispetinde artırılmış 'bulunmaktadır. 

• Saniyen bu günkü fiilî durumda Tekel ida
resi işçilerinin aldıkları en yüksek ücret idare 
baremlerinde kayıtlı 330 kuruşun çok fevkinde 
olup 483 kuruş saat.ücretine baliğ olmuş bulun
maktadır. 

Binaenaleyh idare iş yerlerinde, halen çalış
makta olan işçiler adına; baremlerimizin baş
langıç ücretlerinin azlığından şikâyet edilmesine 
mahal ve sebep yoktur. 

Yeniden intisabedecekler .namına ise, böyle 
bir endişe izharı yersizdir; zira mahallî as
garî ücretler bunlara da tatbik edilmektedir. 
Asgarî ücret bölgeleri dışında, hattâ haremle
rimiz başlangıç ücretleriyle de başka iş yerlerine 
tercihan Tekel İdaresinde hizmet kabul etmek is-
tiyen işçiler de çoktur. 

b) İşçi ücret bafemlerimizdeki en yüksek 
hadleri aşmış işçüerin durumuna gelince; 483 
kuruş saat ücreti alan bir işçinin, baremleri-
mizdeki en yüksek dereceyi aşmış olmasından do
layı, daha da fazla ücret almak için baremde 
kaydırma yapılması düşünülmemektedir. 

Bulunduğu sınıfın azamî haddini aşmış olan 
bir işçinin, kabiliyet ve liyakatinin görülmesi 
halinde, bir üst sınıfa geçirilmesi de daima 
mümkündür. 

Barem dışı fevkalâde zamlarla, limit had
dini aşmış olanların hizmet zammı almalarına 
tibiîdir ki, imkân olamaz. Ancak bu gibilerin, 
kıdem zammı alma pozisyonuna girmiş oldukla
rı ve böylelikle iki defa da kıdem zammı alma 
hakkını haiz bulundukları bir hakikattir. 

Kıdem zamları; saat başına asgarî 9 ve aza
mî 21 kuruşu bulmaktadır. 

Bu sebeplerle iddia etmek yerinde olur ki, 
baremlerimizin bugünkü hali tatminkârdır ve 
ücret hadlerinde her hangi bir kaydırma yapıl
masına da lüzum yoktur. 

Nitekim 1939 senesine doğru geriye gitmek 
suretiyle (bir mukayese yapıldığı takdirde; 1930 
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senesinde işçi saat ücretlerinin asgarisi 5 ve 
azamîsi 20 kuruş olarak tesbit edilmiş olduğu
nu' ve asgarî ve âzami ücretlerde 'bugün artış1 

nispetinin % 1 100 - 1 550 olduğu tesfbit edil-
. miş olmaktadır. 

Yukarda -tebarüz ettirildiği gibi; işçi ücret 
haremlerimizde gerektiği kadar seyyaliyet mev
cuttur. 

Şüphesiz takdir hııyurulur ki ; hiçbir barem
de namütenahi bir terfi imkânı vaz 'ı mümMin 
değildir. Azamî haddi tesbit etmiş olmalk ge
rektir. Nitekim Devlet memur ve hizmetlileri 
haremi de böyledir. 

4. Ücreti dondurulmuş olan işçilere bir 
yıpranma zammı verilmesi mevzuundaki düşün
cemize tallûk eden dördüncü sıoruya 3 ncü so
ruya verdiğimiz cevabın son kısmında ve kı
dem zamları dolayısiyle verdiğimiz izahata ilâ
ve edilecek bir husus görülememiştir. 

5. İşçi ücret baremlerimizdeki bekleme sü
releri; bunların terfilerin! keyfilikten Ikurtar-
ma 'bakımından vaz'olunmuş bir emniyet ted
biridir. Bu bakımdan 'kaldırılması düşünülme
mektedir. 

Şu hususu da belirtmek yerinde olur k i ; 
Türkiye 'Müskirat, Türün ve Yardımcı İşçi Sen
dikaları Federasyonunun, harem çalışmaları es
nasında yaptığı barem teklif projesinde de zam
lar îçin bir beldeme devresi esası kabul edil
miştir. 

Maddenin (A) bendinde kayıtlı skorunun ira
dı sebebi anlaşılamamıştır. Zira kendinde arzu 
ve itminan duyan ve kabiliyetleri ıgörülüp kad
rosu müsaidolan her iş yerindeld işçinin sınıf 
değiştirme imtihanına girmesine mâni yoktur. 

Maddenin (B) bendinde mevzuubalhis idare 
iş yerleri işçi 'kadroları"rasyonel esaslara ve ih
tiyaçlara ıgöre tanzim olunmaktadır. Bu itibar
la kadroların tanziminde sendika temsilcileri
nin görüş ve fikirlerinin alınmasına lüzum gö
rülmemektedir. 

Zira, iş veren ve işçi sendikalarının vazife 
ve selâhiyetleri, 20 . 2 . 1947 tarihli ve 5018 sa
yılı Kanunla sarılı olarak kayıtlıdır. Ve bu 'ka
nunda buna mesağ veren hiçbir hüküm bulun
mamaktadır. 

Maddenin (C) fıkrasında mevzuubahis im
tihan heyetlerinde işçi sendikaları mümessille
rinin bulundurulması düşünülmeme'ktedir. 
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imtihanlar bitaraf bir heyet 'tarafından (hak- I 

sızlığa mahal bırakılmadan yapılmaktadır. Sen
dika temsilcilerinin imtihan heyetlerinde bu
lunması bilâkis mahzurlu görülmektedir. 

B) îş yerleri iç yönetmeliği ile ilgili sorular: 
6. Tekel idaresi iş yerleri iç Yönetmeli

ğinde ağır müeyyideler bulunmamaktadır. 
Mevcut kanunlar içinde, işçi lehine olan ka

nunların başında iş Kanunu gelir. 
iş Kanununun 16 ncı maddesinin sarih hük

mü icabı olarak işten çıkarılmayı istilzam eden 
birçok fiillerin ve hareketlerin de iç Yönetme.-
likte buna nazaran çok basit sayılabilecek ceza
larla tecziyesi yoluna gidilmiş 'bulunduğu bir 'ha
kikattir. Misal olarak, âmirine hilafı hakikat 
beyanda bulunmak yani iş verenin emniyetini 
suiistimal etmek keyfiyeti, zikredilebilir. 

Tekel İdaresi iç Yönetmeliğinde bunun kar- | 
şılığı ihtar veya para cezası olarak gösteril- ı 
mistir. 

7. Eski yönetmelie-in 80 nci maddesinin iş 
Kanununun 13 ncü maddesi ile ilgili son satırı 
esasen bir haşivden ibaret idi. 

ölen bir isçinin vârisine kıdem tazminatı 
verilmesine imkân bulunmadığı, Yargıtay içti
hadı Birleştirme Kararı ile tebeyvün e'tlmistir. 

Esasen tş Kanununun 13 ncü maddesi, sü
rekli is akitlerinin fesilh hali ile ilgili olup, iş
çinin ölümü ile vâki infisah hali maddede kati
yen yer almamıştır. 

Zihinleri teşvişe sebebolabilecek bir mahzur 
olarak görülen bu ibare; yeni yönetmeliğin, ya
ni halen mer'i bulunan yönetmelimin tedvini 
sırasında çıkarılmış ve o tarihte Çalışma Ba
kanlığınca da tasdik zımnında yapılan tetkik
te Tekel idaresi görüşüne iştirak edilmiş olup 
bu şekliyle kabul olunan yönetmelik 1 Mart 
1959 da meriyete girmiş bulunmaktadır. 

8. Eski yönetmelimin 101 nci 'maddesi: «iş
çiler icabında kendilerine gösterilen 'başka iş- . 
leri de yapmaya mecburdurlar.» "Ve 120 nci 
maddesi «kendi istekleriyle veya idarece lüzum 
görüldüğü takdirde bir müesseseden diğerine, 
almakta olduğu ücretten aşağı ücret verilme
mek üzere isçi nakl edilebilir.» hükmünü ih
tiva etmekte İdi. 

Halen mer'i yönetmeliğin 70 nci maddesi 
ile eski yönetmeliğin 120 nci maddesi hükmü
nün aynen ipka edilmiş ve 101 nci maddesi ' 
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hükmünün, işçi lehine tadil edilmiş bulundu
ğunu belirtmek gerekir. 

Binaenaleyh mağduriyet iddiası gayrivârit-
tir. 

Mevzuu, diğer cephesi ile de nazara almak 
icabeder. Tekel Genel Müdürlüğü idare iş yer
lerinin bir tek iş verenidir. Her iş yerindeki 
müdür, bu iş verenin vekili durumundadır. Ni
tekim, tek işçi çalıştırılan idare iş yerlerinde 
Bakanlar Kurulunun 5/180 sayılı Teşmil Ka
rarnamesi ile tş Kanunu kapsamına alınmış ol
ması ; bundan neşet etmiştir. 

Bir kısım iş yerlerinde duyulan işçi ihtiya
cının diğer bir kısım iş yerlerindeki işçi fazla-
siyle karşjjanması kadar normal bir keyfiyet 
olamaz. Bâzı ahvalde bu nakillerle, terfilere de 
yol açılmaktadır. 

Nitekim bu hal; memurlar için de aynen 
vâkıdır. 

Mâruz sebeplerledir ki ; bu bakımdan Tekel 
idaresi iş Yerleri iç Yönetmeliğinde her hangi 
bir revizyon yapılmasına lüzum ve mahal gö
rülmemektedir. 

C) Giyim Eşyası Talimatnamesi : 

9. Giyim Eşyası Talimatnamesinin idare iş 
yerlerinde muhtelif şekillerde tatbik edilmesi 
doğru olamaz. Talimatname yapılmasındaki hik
met, yeknesaklık teminidir. 

Ancak şu noktaya işaret etmek gerekir ki, 
bâzı iş kollarındaki müşabehet sebebiyle bâzı iş 
yerlerimizde bir tedahüle yer verilmiş olması 
muhtemeldir. Buna ittilâ peyda edildiğinde, ta
limatname hükmünün tatbikini sağlamak üzere 
gerekli talimatın verilmesi tabiîdir. 

D) Yemek Talimatnamesi : 
10. Tekel idaresi işçilerine (ihzar masraf

ları hariç) her gün verilen bir öğün yemeğe ait 
kaimede vukua gelen artışlar aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir : 

Yemek kaimesi 
Seneler Kr. 

1950 40 
8.12.1952 50 
7.12.1954 60 
1. 1.1956 70 

11. 4.1957 75 
1. 8.1957 80 
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Yemek kaimesi 

Seneler Kr.... 

15.10.1957 100 
1. 3.1959 120 
1. 3.1960 140 

(îhzar masrafları hariç) 

Bu fiyatla işçilerimize kâfi derecede doyuru
cu ve ağır işlerde çalışan işçilerin bir günde 
muhtaç bulundukları 3 000 kaloriye mukabil 
vasatı 1 500 kalorili yemek ve ekmek verdiği
miz bir hakikattir. 

Yapılan tetkik neticesinde; Sümerbank işlet
melerinde (îhzar masrafları hariç) yemek kai
mesi 140 .kuruş, Denizcilik Bankasında ise 
1.2.1960 tarihinden beri (ekmek hariç) 110 ku
ruş, T)evlet Demiryolları Sirkeci işletmesinde 
(ekmek hariç) 120 kuruş, Devlet Matbaasında 
150 kuruş, Darphanede 170 kuruş (Not' : bu 
iş verindeki işçi azlıŞı maliyeti artırmaktadır) 
Askerî Fabrikalar (Taşkızak) da ise saat başı
na 10 kuruştan ibaret olmak üzere 85 kuruş 
civarında yemek kaimesi takdir edildiği ve İs
tanbul'da isçilerin en yüksek yemek kaimesi tat
bik edilen Devlet sektörüne dâhil iş yeri I.E.T.T. 
İdaresi olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu yere bağlı işçilerin gezici olanlarına gün
de iki lira ve vaz'ı kazanla da 180 kuruş, üze
rinden veya bu miktarlara yakın bir fiyat kar
şılığı yemek verildiği anlaşılmıştır. 

İşbu mukayese ile Tekel İdaresi işçi yemek 
kaimesinin düşük olmadığı açıkça görülmekte
dir. 

B'rıaenaleyh işbu kaimenin artırılmasında, 
bugünkü şartlarla bir zaruret bulunmadığı ka
naatindeyiz. 

E) İşçi çıkarmaları ve nakiller : 

Tekel İdaresi iş yerlerinde çalışan işçiler 
arasında uzun zamandan beri huzursuzluk yara
tarak menfi tesirleriyle iş düzenini bozan ve 
telkinlerinin sirayet sahası günden güne geniş-
liyen bir kısım işçilerin ıslâhı; eski idare zama
nındaki sakat tutum ve zihniyet karşısında bir 
türlü mümkün olamamış idi. 

Bu gibiler hakkında müfettişliklerce rapor
lar tanzim edilmiş ve bu raporlarda iş yerlerin
deki durumları tesbit olunmuştur. 

Bunlardan birçoğu geçmiş iktidar zamanm-
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da aşın tecavüzkâr hareketlerde bulunmuşlar 
ve gerek memurlar, gerekse işçi üzerinde parti 
tesiriyle nüfuz tesis ederek, iş verimini azalt
tıkları gibi fabrikalarda huzursuzluk yaratmış
lardır. 

Ayrıca fabrikadaki işçileri vatan cephelerine 
girmeye zorladıkları, bilhassa Topkapı hâdisele
rine iştirak ettikleri de bir hakikattir. 

27 Mayıs İnkılâbından sonra, kendilerine 
özel olarak tenbihatta bulunulduğu halde, inkı
lâbı tasvibetmedikleri fiil ve hareketleriyle 
açıkça görülmüş; evvelâ fabrikalarda teşekkül 
eden beş kişilik komisyonlar tarafından yapılan 
bu tesbftlerden sonra müfettişlerin raporlarına 
dayanılarak yapılan tahkikat ile tebeyyün eden 
durumları sebebiyle, bir kısmının işlerine son ve
rilmiş, bir kısmı da emniyet mülâhazalariyle, İda
renin başka iş yerlerine nakledilmişlerdir. 

Bunlardan 18 kişinin polis elbiseleri giymek 
suretiyle Ankara hâdiselerinde halkı ve talebeyi 
dövmekle vazifelendirildiklerı ve bu işi yaptık
ları, Ankara Valiliğinin tahkikatiyle sabit olmuş
tur. 

a) 60 sinin (İş Kanununun 13 ncü maddesi 
gereğince kıdem tazminatı verilmek suretiyle ve 
bu kanunun iş verene tanıdığı tasarruf hakkına 
dayanılarak), 

b) 39 unun (İş Kanununun 16 ncı maddesi 
'gereğince tazminatsız olarak), 

İş akitleri feshedilmiştir. 
F) Muvakkat işçi meselesi : 
12. Tekel İdaresinin kendi ihtiyaçları dışın

da destekleme mubayaatı yaptığı ve destekleme 
mubayaaları tutarının kendi ihtiyacı fevkinde bir 
miktara tekabül ettiği malûmdur. 

Devletçe her sene destekleme mubayaaları ile 
vazifelendirilmekte olan Tekel İdaresinin bu des
tekleme mubayaaları karşısında muhtelif yerler
de mevsimlik işçi istihdam etmesi zarureti tahas-
sul etmektedir. 

İstihsalin fazlalığı, zaman zaman birçok yer
lerde işletme açılması hakkında müracaatlar kar
şısında açılan bu iş yerlerinde, kanuna uygun ola-

j rak mevsimlik devre hitama erip işçilerin muka
vele mucibince iş akitleri fesholunduğu zaman 

i derhal bunlar tarafından müracaatlar başlamakta 
I ve işin devamı istenmektedir. 
I Tekel İdaresi muayyen bir miktar tütünü mu-
J bayaa ettikten sonra tam müddeti içinde bunları 

işlemesi için istihdam etmekte olduğu işçi kadro-
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sunu kuvvetlendirmek yani günlük verimi artır
mak ve tam zamanında da iş yerini kapamak im
kânlarına mâlik bulunmasına rağmen sırf işçile
rin bir kısmının işS'iz kalmamalarını temin mak-
sadiyle işlerini bir müddet uzatmakta ve yeniden 
mukaveleler yapmaktadır. 

Bir taraftan işçilerin iş istemeleri diğer taraf
tan tamamen ticarî usullere ve haricî piyasa icap
larına göre fazlasiyle hassasiyet gösterilen des
tekleme işlemelerinde maliyet mevzuunda son de
rece itina gösterilmesi zarureti tahas'sul etmekte
dir. Buna rağmen bir iş yerinde 200 günden ya
ni mevsimlik iş müddeti inkizasmdan sonra çalış
tırılmakta olan bir işçi mevcut olduğu takdirde 
bunlara ayrıca yemek ücreti veya yemek veril
mektedir. 

>G) Hakem kurulları zamları : 
1951 senesinden beri çıkartılmış bulunan top

lulukla iş ihtilâflarından ancak 6 sı işçi lehine ka
rara bağlanmış ve bu 6 ihtilâf kararı içerisinde 
ancak 1957 ve 1958 seneleri ihtilâfları sebebiyle, 
baremlerimizde idarî bir tasarruf olarak bir kay
dırma yapılmış bulunduğu halde, diğer ihtilâflar 
için böyle bir lüzum görülmemiştir. Nitekim, yu
karıda ücret baremleriyle ilgili soru cevabını teş-
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kil eden izahatın 3 neü sayfaya kaydolunan kıs
mında açıkça belirtildiği şekilde; baremlerimizin 
bugünkü hali tatminkâr görüldüğü cihetle, ücret 
hadlerinde her hangi bi'r kaydırma yapılmasına 
mahal ve lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 

Teyiden belirtmek yerinde olur ki; baremler
de vâki kaydırmalar, bir teamül değildir ve işçi 
için müktesep bir hak teşkil etmez. 

Hakem kurulu zamları; işçi ücret baremleri
ne intikal ettirildiği cihetle büyük bir işçi top
luluğunun mağdur bulunduğu yolundaki iddia 
da yersiz ve mesnetsizdir. 

Yapılan esaslı bir tetkik neticesinde 22 000 
daimî işçi mevcudu meyanında ancak % 6 sının 
2 nci kıdem haddini bulmuş veya bunu tecavüz 
etmiş durumda olduğu teslbit edilmiştir. 

Buna rağmen bu gibi işçiler içinde en yüksek 
dereceyi bulmuş işçiler hariç; diğerleri için sınıf 
değiştirme suretiyle ve tabiîdir ki, buna hak ka
zanmaları halinde; üst bir sınıfa terfii sağlanarak 
ileride başkaca barem zamları alması mümkün 
olabilecektir. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Fethi Aşkın 

»•-<« 

DÜZELTÎŞLER 

17 nci Birleşim Tutanak Dergisinin 220 nci 
sayfasının 1 nci sütunundaki (soru sahibi bu
lunmadığı için sorunun görüşülmesi gelecek Pa
zartesi gününe bırakılmıştır.) ibaresi, (Çalışma 
Bakanı bulunmadığı için sorunun görüşülmesi 

gelecek Pazartesi gününe bırakılmıştır) ve yine 
20 nci Birleşim Tutanak Dergisinin 342 nci 

sayfasının 1 nci sütunundaki 3, 12 ve 13 ncü sa
tırlarında geçen (Cevdet Aydmer) (Cevdet Ay
dın) olarak düzeltilmiştir. 

6. SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Türkiye Umum Emeklileri Federasyonu 
İkinci Başkanı Servet Anda'nm, Emekli, dul ve 
yetim maaşlarına da zam yapılması dolayısiyle 

şükranlarını ve bayram tebriklerini bildiren tel
grafı. 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki tasannın 6 ncı 

oyların sonucu 
maddesine ait 

\ 

— A — 
Akadlı Lûtfi 
Akan Atalay 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Altuğ Abdurrahman 
Argun Tahsin 
Arkan Ferhan 
Asbuzoğlu Şevket 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aysan Şevki 

— B — 
Baltacıoğlu Zeki 
Bayındır Rauf 
Baykam Suphi 
Bilgen Süleyman 

— 0 — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağlar Behçet Kemal 
Çini Rif at 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demiray Ahmet 
Pemirlioğlu Nef'i 

(6 ncı maddeyi olduğu gibi kabul edenler) 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 165 
Kabul edenler : 106 

Reddedenler : 58 
Çekinserl'er : ı 

Oya katılnuyanlar : 108 
Açık üyelikler : o 

[Kabul edenler] 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 

_ E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Ergin Sait Naci 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 

_ F _ 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhan 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

— G — 
Giritli ismet 
Göğüs Abdülkaddr 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Güven Ferit Celâl 
Güven Ferruh. 

— H ~ 
Hocaoğlu Amhet Sırrı 

- 1 -
inan Şefik 

inönü ismet 
— K — 

Earafakıoğlu Bedri 
Karal Enver Ziya 
Karaosmanoğîu F. Lûtfi 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 

— M — 
Müezzinoğlu Ziya 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— 0 — 
Okyay Abdülkadir 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 

- Ö -
ödül Atıf 
önalp Halim 
,öymen Altan 
özbay Mehmet 
Özdenoğlu Şinasi 
özdil Hhan 
Özfakih FaMh 
öztrak Orhan 

• — P — 

Pamir Fikret 
— S — 

San Necip 
Sargınalp Nihat 
Sarıca Ragıp 
Satır Kemal 
Savaş Selâmi 
Selek Hulusi 
Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal Mümtaz 

Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 

— T — 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Tönük Vecihi 
Türkmen Salih 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 

— V — 
Vardarlı Âdil 

— Y _ 
Yavuz Fehmi 
Yurdakul Daniş 
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[Reddedenler] 

Akar Ahmet 
Alpaslan Fehmi 
Altmsoy Mehmet 
Arıkan Vedat 
Artus Âmil 
Atalay S i m 
Ataman Hüseyin 
Aydın Ahmet Cevdet 
Bakşık Şeref 
Batur Suphi 
Baykal Bekir Sıtkı 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilere Necip 
Boransü Etem 

Çağa Esat 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Dicleli Vedat 
Doğukan Suphi 
Erdem Sadi 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergüven Nedim 
Esengîn Kenan 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil 
Gürün Muhittin 
îpşiroğlu Abdullah 
Kalüstyan Hertmine 

Kapani Münci 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan 
Koper Dâniş 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Melen Ferid 
Oğuz Ahmet 
ögat İhsan 
özkol Mazhar 
Paımukcu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 

Sağıroğlu Adil 
Soysal Emin 
Sökmen Enver 
Toplu Abdülhadi 
Tuncel Bedrettin 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 
Talaş Cahit 
Ulutaş İsmail 
Üstün Feridun 
Yazır Bahri 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 
Yücebilgin Yusuf Ziya 
Zamangil Cahit 

[Çekinserler] 
Sungur Celâl 

[Oya katümıyatolar] 

Adalan Şevket 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoy Muammer 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alişiroğlu Osman 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Ama Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 

— B — 
Baban Cihad (B.) 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Bayazıt Kemali 
Baydur Mehmet (B.) 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri • 
Belger Nihat Reşat 

Bilgin Ahmet 
Binark Hikmet 
Biran Lûtfi 
Bora Arslan 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

Çağatay Nazif 
Çelikbaş Fethi (t.) 
Çolakoğlu Bahri 

_ D — 
Dağlı Hazım 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Elmas îmadettin 
Erdinç Sait 
Ergin Feridun 
Ergönenç Alaettin 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 
Esen İlhan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— G — 
Geboloğlu Cevdet 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Göğüs Ali îhsan 
Göksu Rıza 
Gülek Kasım 
Günaltay Şemsettin 
Gürler Şahap 
Gür man Ab dur rahman 
Nafiz 

- - H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

— I — 
İsıtan Rıza 

~î-
tnan İsmail 
tnan M. Rauf 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kaflı Kadircan 
Karahasan Ömer 
Karamüftüoğlu Ahmet 

Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kitapçı Şahap 
Koeatopçu Şahap (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayrı (B.) 

— O — 
O'KanZekâi 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 
Otan Hüseyin 

_ ö~ 
öğünç Feridun Şakir 
öktem İbrahim . 
özal Rüştü (B.) 
özmen Halil 
öztürk Seyfi 

— p — 
Paksüt Emin 
Pirinç eloğlu Vefik 
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Sanear lihami 
Sarper Selim (B.) 
Savcı Bahrî 
Senil İbrahim 
Siren Celâl Sait 
Soysal ilhama 

Şişman Mehmet 
— T — 

Tahtakılıç Ahmet (B.) 
Tekiner Zeki 
Tengirşenk Yu«uf Ke
mal 
Tokbey Sadettin 

Tosun Osman (B.) 
Tunaya Tank Zafer 
Turhan Vahit 

_ Ü ~ 
Üner Ragıp (B.) 

— V -
V«lid«deo£lu Hıfzı Vel-
det 

Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zeytinoğlu Nâ«r (B,) 

« • » 




