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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi ka
nunu tasarısının Millî Birlik Komitesinden ge-

% 
len 4 ncü maddesi aynen kabul olundu ve böy
lelikle tasarı kanunlaştı. 

27 Mayısta Anıt - Kabir'de yapılacak törene 
iştirak etmek üzere adçekme suretiyle 14 üye 
seçildi. 

25 Mayıs 1961 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 

İbrahim Henil Oktay Ekşi 
Kâtip 

Alev Coşkun 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Derviş Sami 

Taşman'ın, Mudanya ve Gemlik havalisinde 
zeytinliklere arız olan karakoşnil (ballıca) has
talığının önlenmesi için bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/41) 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Arslan Bo
ra 'nm, 222 sayılı ilköğretim ve EğMm Kanunu
na göre köy okulları yapımı için her vilâyete 
ayrılan tahsisat miktarına dair sözlü soru öner
gesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/42) 

Yazılı sorular 
3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Fethi Elgün'-

ün, Deniz Nakliyat Anonim Şirketi İdare Mec
lisi üyelerinden, hakları olmadığı halde, kimle
rin temettü ikramiyesi aldığına dair yazılı soru 
önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/42) 

4. — Temsilciler Meclisi Üyesi Fethi Elgün'-
ün, Emek işletme Limited Şirketi tarafından 
işletilen Eskişehir Porsuk oteline ve mezkûr şir
ketin idare meclisi üyelerine dair yazılı soru 
önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/43) 
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B I R Î N C Î OTUJUJM 
Açümasaati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 

KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Efendim, Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 

2. — YOKLAMA 

I (Yoklama yapıldı.) 

1. 

3. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

Üyelerden bâzılarına4 izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi (3/97) 

BAŞKAN -
var, okuyoruz. 

Efendim, Başkanlığın sunuşu 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı saym üyelerin hizala
rında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık 
Divanının 24 Mayıs 1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Hikmet Binark, 15 gün, mazeretine binaen, 
12 Haziran 1961 tarihinden itibaren, 

Mehmet Hazer, 15 gün, mazeretine binaen, 

KURULA SUNUŞLARI 

25 Haziran 1961 tarihinden itibaren. 
Temsilciler Meclisi 

Başkanı 
Kâzım Orbay 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

Hikmet Binark, 15 gün mazeretine binaen, 
12 Haziran 1961 den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mehmet Hazer, 15 gün mazeretine binaen, 
25 Haziran 1961 den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletvekili seçimi kanunu tasarısının 
o, 9, 16, 17, 18 ve 41 nci maddelerinde Millî Bir
lik Komitesince yapılan değişiklikler ile Temsil
ciler Meclisi Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
ve Temsilciler Meclisindeki 2 nci müzakere sonun
da kabul edilen metin (5/10) (1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Milletvekili 
seçim kanunu tasarısının; 5, 9, 16, 17, 18 ve 41 
nci maddeleri, M. B. Komitesince yapılan deği
şiklikle ve Temsilciler Meclisi Seçim Kanunu Ko
misyonu raporu ile Başkanlığa gelmiştir. Bu ra-

(1) 37 ye 4 ncü ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 

por bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Ancak, dağıtım tarihinden itibaren 48 saat geç
memiştir. Bu itibarla raporun bugün görüşül
mesini oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tensibedilirse raporun her maddesi ayrı ayrı 
okutularak oya vaz edilsin. 

Komisyonun raporundan birinci maddeyi 
okutuyorum : 

1. 5 nci maddede, seçimin başlangıç tarihi, 
«Otuz Mart günü» olarak değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Ka
nunu ile kabul edilen tarihe uygun olan bu de
ğişikliğe, komisyonumuz da katılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen okutuyorum. 
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Seçimin başlangıcı ve günü 

Madde 5. — Her seçim döneminin son toplan
tı yılının otuz Mart günü, seçimin başlangıç ta
rihidir ve Haziran ayının ilk Pazar günü oy 
verilir. 

Ara seçimleri, Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin üçte birinin yenilenmesi için yapılan se
çimlerle birlikte yapılır. Ancak, dönemin bit
mesine bir yıl kala milletvekilliği için ara seçimi 
yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. 9 ncu maddedç yapılan değişiklik, do
kuzuncu fıkra olarak (5, 6 ve 7 nci fıkralarda 
belirtilenler, affedilmiş olsalar da milletvekili 
seçilemezler) şeklinde bir fıkra ilâvesinden iba
rettir. 

Anayasanın 68 nci maddesi ile ahengi temin 
etmek maksadına matuftur. 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum. 

Milletvekilliğine seçilecek olanlar 
Madde 9. — Aşağıda yazılı olanlar milletve

kili seçilemezler: 
1. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, 
2. Kısıtlılar, 
3. izinsiz olarak yabancı devlet resmi hiz

metinde bulunanlar, 
4. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
5. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

dolayı kesim olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Taksirli suçlar harieolmak üzere beş yıl

dan fazla hapis cezasiyle mahkûm olanlar, 
7. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, (hır

sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanana,, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç-
laıjdan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olan
lar. 

8. Yükümlü olmalarına ve muaf bulunma
malarına rağmen muvazzaf askerlik hizmetlerini 
yapmıyanlar veya yapmış sayılmıyainlar. 

9. 5, 6 ve 7 nci fıkralarda belirtilenler affe
dilmiş olsalar da milletvekili seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

3. 16 nci maddenin 4 ncü fıkrasından «ve 
Yüksek Seçim s Kurulu Başkan ve üyelerinin 
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bütün seçim çevrelerinde» kaydı çıkarılarak, ye
rine, maddenin sonuna şu fıkra eklenmiştir: 
«Aynı durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkan 
ve üyeleri için meydana gelirse, bu görevliler, 
hısımları hakkında, Yüksek Seçim Kuruluna. 
akseden konularda oy kullanamazlar.» 

Yüksek Seçim Kurulu, yedek üyeleri mev
cut bir kurul olmak itibariyle, yapılan bu de
ğişiklik, vazifenin ifası aksamıyacağı cihetle, 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum. 

Adaylığını koyamıyacak olanlar 
Madde 16. — Yüksek Seçim Kurulu ve il 

seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim ku
rulu başkanları yurdun hiçbir seçim çevresin
den adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemez
ler ve seçilemezler. t 

Yukarıki fıkrada yazılı görevlerden, ancak 
adaylığını koyacak olanlar çekilebilirler. Aday
lığı tercih edenler, bu tercijh haklarını, il veya 
ilçe seçim kurullarında görevi kabulden sonra 
kullanamazlar. 

Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede, 
memurlar hakkında konulan kayıtlara tâbi olur
lar. 

İl ve ilçe seçim kurullarında görev kabul eden 
hâkimlerin görevli bulundukları seçim çevrele
rinde, ikinci dereceye kadar (Bu derece dâhil) 
kan ve sıhrî hısımları adaylıklanhı koydukları 
veya aday gösterildikleri takdirde, bunlar seçim 
kurullarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu 
derhal yetkili merciine bildirmek zorundadır. 

Aynı durum, Yüksek Seçim Kurulu başkan 
ve üyeleri için meydana gelirse, bu görevliler, 
hısımları hakkında Yüksek Seçim Kuruluna ak
seden konularda oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. 17 nci maddede yapılan değişiklik, mad
denin birinci fıkrasından «Hâkim ve hâkim sını
fından sayılan memurlar» ibaresinin çıkanlıp, 
maddenin sonuna «Hâkimler, mesleklerinden çe
kilmedikçe aday gösterilemezler ve seçilemez
ler.» fıkrasının ilâvesinden ibarettir. 

Hâkimlerimizin yeni Anayasa ile sahibolduk-
ları tam istiklâlin zaruri kıldığı mutlak taraf
sızlığın icabı olarak konulmuş olan bu istifa 
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şartı, komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
böylece Anayasa ile ahenk sağlamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, 17 nci maddeyi son 
değişiklikle okutuyorum. 

Memurların adaylığı 
Madde 17. — Devlet, katma bütçeli idareler, 

il özel idareleri, belediyelerle, bunlara bağlı dai
re ve müesseseler, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklık
ları ile kamu tüzel kişiliklerinde, memur ve hiz
metli olarak çalışanlarla, belediye başkanları, 
aday olmak veya aday gösterilmek için istifa 
zorunda değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin baş
langıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde, yenileme kararının ilâ
nından başlıyarak yedi gün içinde istifa etme
dikçe, görevli bulundukları seçim çevresinden 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Hâkimler mesleklerinden çekilmedikçe aday 
gösterilemezler ve seçilemezler. 

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

5. 18 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki (ka
bul edilip edilmediği) yerine (kabul edildiği) 
ibaresi konulmuştur. Adaylığını koymak isti-
yen ordu mensuplarından, ordudan ayrılma 
hakkını kazanmış bulunanların ayrılma dilekle
rinin kabulü mecburi olduğu cihetle, ibarenin 
(kabul edildiği) şeklinde değiştirilmesi, komis
yonumuzca da uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi son değişik şek
liyle okuyoruz, efendim. 

Ordu mensuplarının adaylığı 
Madde 18. — Her sınıftan muvazaf subaylar

la askerî memur, askerî adlî hâkim ve astsubay
lardan ordudan ayrılma haklarını kazanmış bu
lunanlar : 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay 
önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi ha
linde, yenileme kararının ilânından başlıyarak 
yedi gün içinde, ayrılma isteğinde bulunmadık
ça, görevli oldukları veya emirleri altındaki as
kerî birlik ve müesseselerin bulunduğu seçim 
çevrelerinden ve oy verme gününden en az kırk 
gün önce ayrılma isteğinde bulunmadıkça, yur-
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dun hiçbir seçim çevresinden, adaylıklarını ko
yamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği, en yakın âmire verilecek bir 
dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibi
ne aidolduğu, âmir tarafından onanır ve doğru
ca bağlı bulunduğu Bakanlığa derhal gönderi
lir. Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair 
bir belge ve mertebeler silsilesi yoliyle âmirlere 
de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telgraf
la da müracaat caizdir. 

Dilekçenin Bakanlığa geldiği tarihten itiba
ren, nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin ka
bul edildiği dilekçe sahibine ve âmirlerine teb
liğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmış olanların 
ayrılma istekleri (harb ve seferberlik halleri 
dışında) reddedilemez. Ayrılma istekleri kabul 
edilenlerden milletvekili seçilmemiş olanlar son
radan bu istekten vazgeçemezler ve orduya dö
nemezler. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış olduk
larından dolayı, ayrılma istekleri reddedilenler, 
aday listesine giremezler, adaylıklarını koya
mazlar ve seçilemezler. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev ba
şında bulundukları sürece propaganda mahiye
tinde hiçbir harekette bulunamazlar. 

Resmî elbise ile propaganda yapmak ve bu 
mahiyette her hangi bir harekette bulunmak 
yasaktır. 

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

(>. 41 nci maddeye, «Siyasi partilerin seçim
lere katılma şartları hakkında 10 ucu madde
de gösterilen hükümler saklı kalmak üzere; 

Siyasi partilerin ilçe seçim kurullariple, san
dık kurullarına üye gönderebilmeleri için on beş 
ilde il ve ilçe teşkilâtı kurmuş olmaları kâfidir. 

On beş ilden sonraki seçim çevrelerinde ilçe 
teşkilâtlarının tamamlanmış olmasına bakılmak
sızın, teşkilâtı bulunan yerlerde de siyasi parti
ler ilçe seçim kurullariyle sandık kurullarına 
üye göndermeye yetkilidirler. 

(Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkında Kanun) un 19 ve 23 ncü 
maddelerinde yazılı, (o seçim çevresiyle birlik
te) ve (o yer seçim çevresiyle birlikte) kayıtları 
kaldırılmıştır.» şeklindeki fıkralar, 15 ilde il ve 
ilçe teşkilâtı bulunan siyasi partilerin, diğer il-
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lerde, ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları
na üye verebilmeleri hususunu sarahate kavuş
turan ve «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanun» un tatbikatın
da beliren tereddütleri izale edecek mahiyette 
ilâvelerden ibaret bulunduğu cihetle, Komisyo
numuzca da uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — 41 nci maddeyi son değişik şek
liyle okuyoruz efendim. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
özel hüküm bulunmıyan hallerde uygulanacak 

Kanun 

Madde 41. — Bu kanunda özel bir hüküm 
bulunmıyan hallerde, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nun» un işbu Kanuna aykırı olmıyan hükümle-
ri uygulanır. 

Siyasi partilerin seçimlere katılma şartları 
hakkında 10 ncu maddede gösterilen hükümler 
saklı kalmak üzere; 

Siyasi partilerin ilçe seçim kurullariyle, san
dık kurullarına üye gönderebilmeleri için 15 il
de il ve ilçe teşkilâtı kurmuş olmaları kâfidir. 

On beş ilden sonraki seçim çevrelerinde ilçe 
teşkilâtlarının tamamlanmış olmasına bakılmak
sızın teşkilâtı bulunan yerlerde de siyasi partiler 
ilçe seçim kurullariyle sandık kurullarına üye 
göndermeye yetkilidirler. 

(Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında Kanun) un 19 ve 23 ncü mad

delerinde yazılı, (O seçim çevresiyle birlikte) ve* 
(O yer seçim çevresiyle birlikte) kayıtlar kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. . 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Bu suretle, tasan son şeklini almış ve kanun
laşmış bulunuyor. Memleket için bunun da çok 
hayırlı olmasını temenni ederiz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

2. — Emin Soysal ve 3 arkadaşının, Ege böl
gesinde zelzele felaketine uğramış bulunan vatan
daşlara Temsilciler Meclisinin geçmiş olsun dile
ğinin ulaştırılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Emin Soysal ve 3 arkadaşının, 
Ege bölgesinde zelzele felâketine uğramış vatan
daşlara Temsilciler Meclisinin geçmiş olsun di
leğinin ulaştırılmasına dair' bir önergeleri var
dır. Başkanlık Divanınca gereği yapılacaktır, 
efendim. 

Karma Komisyon ihtilaflı olan kısımları ge
ce aralıksız çalışarak bu sabah saat 6 da bitir
miştir. Bugün de saat 16,00 da toplanarak ra
porunu hazırlıyacaktır. Bapor bize intikal edin
ce bastıracağız. 

Gündemde başka madde olmadığı için yarın 
Kurucu Meclis olarak toplanmak üzere Birleşime^ 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,35 
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