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Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hakkın
daki Başbakanlık tezkeresi okundu ve izinler 
kabul olundu. 

Şebin Karahisar'm geçirmiş olduğu büyük 
yangın felâketi sebebiyle Temsilciler Meclisinin 
üzüntülerinin vatandaşlara duyurulmasına dair 
önerge okundu ve Başkanlıkça gereğinin ya
pılacağı bildirildi. 

'Millî Birlik Komitesi Üyesi Selahattin öz
gür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yurda
kul'un, 1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde 
kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık seç
men listelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve 
seçim propaganda süresi hakkında kanun teklifi 
görüşüldü ve kanun, Temsilciler Meclisince ka
bul edildi. 

Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Temsilciler 

Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğretim Kredi 
ve Yurtlar Kanunu teklifinin. 38 nci maddeden 
itibaren görüşülmesine devam olunarak müza
keresi tamamlandı ve kanun, Temsilciler Mec
lisince kabul olundu. 

Temsilciler Meclisi Üyesi. İlhan Esen'in do
kunulmazlığı hakkındaki rapor görüşüldü ve 
dâvanın devamının, Temsilciler Meclisinin hu
kuki varlığının sona ereceği zamana bırakılma
sına dair Adalet Komisyonu raporu kabul edildi. 

11 Ağustos 1961 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
İbrahim fîenil Rifat Çini 

Kâtip 
Alev Coşkun 

GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 

Tunçkanat ile Temsilciler Meclisi Üyesi Adnan 
Başer'in, Subay Terfi kanunu teklifi (2/48) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

2. —• Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve bir arkadaşı ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Alev Coşkun ve1 bir arkadaşının, Gazian
teb'in Kilis kazasından Mehmedoğlu 1937 do
ğumlu Hüseyin Onur'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun teklifi 
(2/49) (Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyona) 

3. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ile Temsilciler Meclisi Üyesi Adnan 
Başer'in; Subaylar ve askerî memurların maaşa-
tına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sa

yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
•dair kanun teklifi (2/50) (Millî Savunma Ko
misyonuna ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyona) 

Raporlar 

. 4 . — Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Er
gin'in dokunulmazlığı hakkında Y'üksek So
ruşturma Başkanlığı tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/85) (Gündeme) 

5. — Turizm Müesseselerince Gümrük Ver
gisinden muaf olarak ithal edilecek eşya hak
kında kanun-tasarısı ve Gümrük ve Tekel Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mfc-
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisyon raporları 
(1/126) (Gündeme) 
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6. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına 

iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu 
(1/158) (Gündeme) 

7. — 222 sayılı tlköğertim ve eğitim Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (1/182) (Gündeme) 

8. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
bayrak'm, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se-

. 1961 0 : 1 ' . 
çimine dair 304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu (2/41) (Gündeme) 

9. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ratıp Tahir 
Burak'ın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
(2/42) (Gündeme) 

10. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
bayrak'm, 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Seçim Kanunu Ko
misyonu raporu (2/43) (Gündeme) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi İbrahim Senil 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Rifat Çini 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Görüşme için yeter sayı vardır 
elendim. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/141) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala
rında gösterilen müddetlerle izinleri Başkanlık 
Divanının 11 Ağustos 1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştı^. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi 

Başkanveküi 
Avni Başman, 1 ay, hastalığına binaen 

9 Ağustos 1961 tarihinden itibaren, 
Vefik Pirinçcioğlu, 7 gün, hastalığına binaen 

11 Ağustos 1961 tarihinden itibaren, 
Bahri Savcı, 1 ay, mazeretine binaen 15 Ey

lül 1961 tarihinden itibaren, 
Celâl Sungur, 7 gün, hastalığına binaen 

11 Ağustos 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup yük

sek oylarınıza sunacağım. 
Avni Başman, 1 ay, hastalığına binaen 

9 Ağustos 1961 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

— 459 — 
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Vefik Pirinççioğlu, 7 gün, hastalığına binaen 

11 Ağustos 1961 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bahri Savcı, 1 ay, mazeretine binaen 1'5 Ey

lül 1961 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Celâl Sungur, 7 gün, hastalığına binaen 

11 Ağustos 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
2. — Temsilciler Meclisi adına, Dumlupmar 

Zafer Bayramını kutlama töreninde hazır bulun
mak üzere, bir kurul seçilmesi, 

1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ratıp T ahir 
Burak'ın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
(2/42) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Seçim Komisyonu 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır, onu okutuyo
rum. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Ratıp Tabir Burak'ın, 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki 298 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
ehemmiyetine binaen biran evvel kanunlaşması 
için gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkam 
Şefik İnan 

BAŞKAN — Bu tasarı bugün basılıp dağı
tılmıştır. Aradan 48 saat geçmediğine göre, gün
deme alınıp görüşülmesi,, ancak oylarınızla müm
kün olacaktır. 

(1) 84 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

. 1961 0 : 1 
BAŞKAN — Efendim; 30 Ağustos Zafer 

Bayramının 39 ncu yıldönümü münasebetiyle, 
•Dumlupmar'da yapılacak törene katılmak üzere, 
Meclisimizden beş kişilik bir heyetin seçilmesi ri
ca edilmektedir. 

Bu heyete dâhil olacak arkadaşlar, adçekme 
suretiyle tesbit edilecektir. Şimdi adçekiyorum. 

Halil Sezai Erkut, burada mı efendimi (Bu
rada sesleri) Alev Coşkun, burada mı? (Burada 
sesleri). Enver Kök, burada mı? (Yok sesleri) 
Olmadığına göre, başkasını çekiyoruz. Ahmet 
Akar, burada mı? (Burada sesleri) Ziya Müez-
zinoğlu, (burada sesleri) Birinci olarak da, 
Orhan Köprülü, burada mı? (Burada sesleri). 

, Beş kişilik heyet tamamlanmıştır, efendim. 

Şimdi, tasarının gündeme alınıp görüşülmesi
ni yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. («Tasarıyı bulamıyoruz», sesleri.) 
Tasarı dağıtılmıştır, sıra sayısı 84 tür. Tasarı
nın tümü üzerinde söz istiyen olmadığına göre, 
maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, tasarının ivedilikle görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz, efendim. 

Seçimlerin Temel Hükümeleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri 'hakkında 298 sayılı Kanunun 
49, 67, ve 151 nci maddeleri aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir : 

Propaganda serbestliği ve süresi 
Madde 49. — Seçimlerde propaganda, bu ka

nun hükümleri dairesinde serbestir. 
Propaganda, oy verme gününden önceki 30 

ncu günün sabahında başlar ve oy verme günün
den önceki günün saat 18 inde sona erer; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Sayın Cemil Sait Barlas. 

•CEMİL' SAİT BARLAS — Muhterem arka
daşlar, propaganda süresinin 30 güne indirilmesi 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

^-460 — 
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hakkındaki teklifi "bendeniz uygun ve hattâ az 
görmekteyim,' daha da fazla kısalmış olursa çok 
daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Propaganda müddetinin 20 güne indirilme
si hakkında bir takrir .hazırlıyorum; Heyeti Umu-
miyeye arz edeceğim. 

Propagandadan maksat, siyasi partilerin nasıl 
hareket etmek istediklerini, ileride neler yapmak 
istediklerini anlatmalarına fırsat ve zemin ha
zırlamaktır. Fertler değil, siyasi partiler radyo
larda konuşacaklardır. Batı âleminde de bu müd
det kısadır. 20 gün müddet kâfidir, yapacağım 
teklifin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen
dim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT YETKİN 
— Başka söz ist i yenler var. 

BAŞKAN — Feyyaz Koksal. 
FEYYAZ GÖKSAL — Muhterem arkadaş

larım, üç. ay evvel bir kanun kabul ettik. Bu ka
nuna göre propaganda müddeti 60 gün idi. Da
ha evvelki kanunda ise 1946, 1950, 1954 ve 1957 
seçimlerinde propaganda müddeti 45 gün idi. Bu
gün huzurunuzdaki kanun tasarısiyle bu müd
det 30 güne indiriliyor. Sebebi nedir, gerekceri 
nedir? Yok. Şu anda yepyeni bir durum i-e 
karşıkarşıyayız. Memleketimizde, yeni partiler 
kuruluyor. Bu,partilerin fikir partisi olarak ku
rulmasının sağlanması ve teşvik edilmesi lâzım
dır. Propaganda müddetinin uzunluğu, kısalığı 
kurulmakta olan partilerin üzerinde büyük rol 
oynıyacaktır. Bu partilerin normal olarak ku
rulmasını ve ileride demokratik hayatımızın, de
mokratik hükümet tarzımızın iyi işliyebilmesinin 
sağlanmasını teminle mükellefiz. Partilerin ku
rulma şekli ve bu propaganda müddeti bu husus
lara tesir edecektir. Çünkü şu arada partileri
mizin her hangi bir şekilde siyasi faaliyetine da
hi fazlaca müsaade edilmemiştir. Propaganda 
müddetini kısaltarak ne yapacağız? Partiler yer- • 
altı faaliyetlerinde bulunarak mı propagandası
na devam edecekler anlıyamıyorum? Lütfen mil
letimizin huzurunda bu hususlar açık bir şekilde 
ifade edilsin. Bilhassa önümüzdeki seçimler için 
ne düşünülmektedir? Bunun sarih olarak belirtil
mesi icabeder. • Bu tasarıdan başka iki tane da
ha teklif var.. 298 sayılı Kanunun-muhtelif nıad-

' delerinin tadili teklif ediliyor ve daha da teklif
ler ortaya çıkacağa benziyor, 
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önümüzdeki seçimler, normal şartlarla yapı

lacak mıdır? Tekliflerin, değiştirgelerin mânası 
bu mudur? Şu halde önümüzdeki seçimlerin iki 
sene için muteber olması da düşünülebilir mi? 
Bu hususların See:m Komisyonu tarafından açık
lanmasını rica edeceğim. 

298 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında
ki teklifin sebepleri nelerdir? Komisyonun izaha
tından sonra, tekrar söz alacağım. 

BAŞKAN — Tasarı hakkında başka söz isti-
yen varmı? Yok. Söz komisyonundur efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT YETKÎN 
—• Muhterem arkadaşlar; evvelce kabul buyur
duğunuz 298 sayılı Seçim Kanununda propa
ganda müddetle takyidedilmemışti. Seçim baş
langıcı gününden itibaren, kütüklerin tanzi
minden itibaren seçim propagandası başlamış 
olacaktı. Halbuki, bu kadar uzun bir süre, pro
paganda kesafetini memleket sathında devam 
ettirilmesinde bir fayda olmadığına göre, ka
nuna vuzuh vermek bakımından da seçim pro
paganda süresinin belirtilmesi zarureti hâsıl 
olmuştur. Bu bakımdan tadil teklifi getiren 
arkadaşlarımız bunu anlamışlar ve tadil teklif
lerini sevk etmişlerdir. Feyyaz Koksal arkada
şımızın söyledikleri gibi, bu seçimlere münha
sır muvakkat rejim kurulması ne teklif edil
miştir ve ne de Seçim Komisyonunda bu mev
zu ile alâkalı bir mülâhaza yürütülmüştür. Se
çim propaganda süresinin kesin olarak belir
tilmesi maksadiyle, bu teklif tanzim edilmiş 
bulunmaktadır. Seçim propaganda süresi niçin 
30 gündür de 20 gün veya 30 günden daha faz
la değildir?.. Aslında bundan evvelki seçim
lerde 45 günlük propaganda süresi' o kanunla 
kabul edildiği halde, fiiliyatta siyasi partile
rin kendi bünyeleri içinde yoklamalarını yapıp 
adaylarını tesbit edinceye kadar, bu imkân 
mevcudolmasma rağmen bundan faydalanama-
dığı, yani memleketimizdeki realite icabı, aday
ları tesbit ettikten sonra Seçim Kanunu hü
kümleri içinde propagandaya başlanılmakta 
olduğu görülmüştü i'. Gelenek böyle olduğu 
gibi, ayrıca seçim propagandasını kesif bir su
rette yapmak suretiyle, açık toplantılarla, ka
palı toplantılarla, ve seçim kurullarının tesbit 
edeceği süre içinde propaganda müddetinin 
uzun bir zaman almasında fayda mülâhaza edil-

I m emiştir. 
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Feyyaz Koksal arkadaşımızın mülâhazasına, 

yani kurulan siyasi partilerin kendi umdeleri
ni, propagandalarını vatandaşa ifade etme mev
zuuna gelince, aslında Seçim Kanununun vaz'-
etmiş olduğu propaganda süresi başlamadan, 
seçime girmeden evvel siyasi partilerin çeşitli 
yollarla, basın yolu ile, kendi kongrelerini yap
ma yolu ile propaganda yapmaları imkânları 
esasen selb edilmiş değildir. Mevzuubahsolan 
propaganda Seçim Kanununun bahşetmiş ol
duğu kolaylıklarla, seçim kurullarının nezareti 
altında ve çekilecek kur'a ile meydan toplantı
ları, mitingler, el' ilânları ve hoparlör ve sair 
vasıtalarla propaganda yapılması keyfiyetidir. 
Radyo da buna dâhildir. Bu müddet zaten, se
çim kurullarının teşkilinden sonra başlamak
tadır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, kütüklerin 
tanzimi ve ıslahı ve sair muameleler yapıldık
tan sonra, asıl propaganda için seçim kurulla
rının faaliyete geçmesi ve siyasi partilerin se
cim için hazırlanması zamanı düşünülmüştür. 
Bir aylık bir zaman kâfi telâkki edilmiştir. 
Yani, ne uzun, ne de kısa bir süre; normal bir 
süre olarak bir ay yerinde mütalâa edilmiştir. 
Süre, bu bakımdan bir ay olarak düşünülmüş 
ve teklif edilmiştir. 

Bundan önceki Seçim Kanununda propagan
da yasağı zamanı vardı. Seçimlerden üç gün 
önce propaganda yasak ediliyordu. El ilân
ları dağıtılması, sair her nevi propaganda ya
sak edilmişti. Halbuki bu yasak devrenin her 
yolla propaganda yapılması yasak edildiği, hal
buki bu yasağın devam etmesi normal olarak 
siyasi partilerin açıktan propaganda yapmama
sını teinin ettiği halde birtakım yeraltı faaliyet
lerini ve gizli çalışmaları meydana getirir. Bun
lara imkân sağladığı anlaşıldığı için tadil tasa
rısını sevk eden arkadaşlarımız, bu sürenin 
kaldırılarak seçimlerin 18 ine kadar propagan
danın serbest bırakılmasını istemekte birtakım 
gizli ve zararlı şeylere mâni olmak için bu tek
lifin fayda sağlıyacağını telâkki etmişlerdir. 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş

lar, 49 ncu maddedeki bir değişiklik hakkında 
kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. Propa
ganda yasağının kaldırılmasının, memleketimi
zin ihtiyaçlarına uygun olacağı kanaatindeyim. 
Ve diyebilirim ki, ıbu memlekette, dürüst ve eşit 
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bir seçimin tatbikatta gerçekleşmesine mâni 
olan, memleket gerçeklerine asla uygun düşmi-
yen bir hüküm nihayet ortadan kalkacaktır. Bu 
hüküm, Batı hukukundan otomatik olarak al
mış bulunduğumuz, seçimden önceki günlerde 
propaganda yasağıdır. Seçimle ilgili hükümleri, 
önemleri bakımından iki kısma ayırmak lâzım
dır : Bir kısmı, seçimde hâkim olması gereken 
yüksek prensipleri gerçekleştiren ana hükümler
dir. Demokratik bir Seçim Kanununun vazge
çilmez direkleridir. Bunlar, seçim adaletini, seçim 
hüriyetini, seçim eşitliğini temin ederler. Buna 
karşılık bâzı hükümler vardır ki, tamamen tek
nik mahiyette olup, yardımcı hükümlerdir. 
Bunlar prensibi ifade etmezler. Memleketin ih
tiyaçlarına göre konmuş, teknik mahiyetteki hü
kümlerdir. İşte propaganda yasağı ile ilgili hü
kümler, de böyledir. Batı'da, senelerden beri fi
kir mücadelesi yapılmaktadır. Partiler, zaten 
muayyen fikirler etrafında toplanmış insanla
rın kurduğu teşkilâttır. Mücadele birkaç hafta 
içinde değil, dört sene zarfında peyderpey vuku-
bulur. Herkes, bir partiye niçin rey verdiğini 
bilir. Yoksa son dakikada, acaip birtakım sözle
rin, çok defa iftiraların, ağızdan kulağa yayıl
ması sayesinde seçim kazanılmaz. Halbuki bizde, 
ne kadar seçim yapılmış ise, görülmüştür ki, 
dürüst olmıyan şahıslar hile yoluna sapan aday
lar tam seçime bir iki gün kala faaliyete geçmek
te, seçim mücadelesinde fikir yarışı ile hiçbir 
ilgisi olmıyan birtakım zehirli tohumları, karşı 
tarafın cevaplandırmaya mevzun olmadığı bir 
anda, kulaktan kulağa fısıldamaktadırlar. Bun
lar tam bir sürpriz şeklinde, propaganda yasağı 
müddeti içinde ortaya atılmaktadır. 

Normal propaganda müddeti içinde söylen
miş olsalar, bu sözleri, bu yalanları, bu iftira
ları cevaplandırmak nisbeten mümkündür. An
cak propaganda yasağı gelip karşımıza dikilin
ce, yapılan menfi propagandanın karşılanması 
da mümkün olamamaktadır. Bundan önceki se
çimlerde ve ıbilhassa Anayasanın halkoyuna su
nulması sırasında, hakikata hattâ dürüstlüğe ay
kırı ıbirçok sözler söylenilmiş, tam mânasiyle 
gayrimeşru bir propaganda yolu tutulmuştur. 

Şahıstan şahısa yapılan sinsi bir propagan
da şekli bulmuşlar, verilecek reyler için, «hayır
dır, inşallah», «hayırda hayır vardır» demişler; 
«Türk bayrağı kırmızıdır, kırmızıdan ayrılma
yın» demişler, «Beyaz teslim manasınadır, sa-
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kın beyaz oy vermeyin», «din elden gidecek» ve 
daha neler, neler demişlerdir. Daha bunun gibi 
akılla ve fikirle hiçbir ilgisi olmıyan, birçok te
kerleme bulmuşlar; propaganda yasağından is
tifade ederek kulaktan kulağa fısıldamışlardır. 
tşte Ibütün bu zehirler, son üç günde yani pro
paganda yasağı müddeti içinde ortaya atılmış
tır. Bu sebeple de cevaplandırma imkânına sa-
hibolunamamıştır. 

Hulâsa : Memleket gerçeklerine asla uygun 
düşmiyen, seçimlerin dürüst» cereyanına kesin 
surette mâni olan böyle bir propaganda yasağı 
süresini kaldırmayı teklif eden arkadaşlara, bil
hassa teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Cemil Sait Barlas. 
CEMÎL SAİT BARLAS — Muhterem arka

daşlar, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, müdde
tin 30 a indirilmesi hakkında mucip sebebini 
söyledi. Fakat benim 20 gün hakkında bir şey 
söylemedi. Muammer Aksoy arkadaşımızın söyle
diği de tasarının aksi değildir. 

Seçim propaganda müddetinin 20 güne indi
rilmesi kanaatimce gayet normal ve faydalı ola
caktır. Türkiye'de bugüne kadar siyasi saflar 
belli olmuştur. Binaenaleyh, Ahmet ile Meh
met'in propaganda yapması radyoda konuşması 
değil, bir partinin veya diğer bir partinin umu
mi efkâra karşı konuşması esastır. Biz, 1946 se
çimlerini gördük, 1950 seçimleri propagandala
rını gördük, yaşadık. 1954 seçimini yaşadık. 1957 
seçimin gördük ve bütün bunlardan sonra bu 
geçirdiğimiz devrelerde yeraltı propagandaları
nın çeşitlerini gördük. 

Propaganda müddetinin 30 gün olması veya 
45 gün olması halinin faydalı veya faydasız ol
ması münakaşa edildi, ingiltere gibi demokrasi 
örneği olan memleketlerde bile, seçim kampan
yası 20 gündür, bundan istifade etmek ve müca
dele etmek mümkündür. 

Bizim bu teklifimizle siyasi partilerin propa
gandalarının geri kalması ve bunların önlenmesi 
aklımızdan hiçbir zaman geçmemiştir. 

Muammer Aksoy arkadaşımıza şunu hatır
latmak isterim : Anayasanın çıktığı günün ertesi 
gününden itibaren kulaktan kulağa referandum 
haMunda çeşitli şeyler söylenmeye başlamıştır. 
Halkımızın yüzde 80 i okuyup yazma bilmez. 
Çeşitli şekilde propagandaların resmen uzun 
müddet devam etmesi vatandaşı birbirinden ayı
rır. Propagandanın uzun devam etmesi adayın 
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kazanmasına sebebolmaz, vatandaşların birbirin
den ayrılmasına sebebolur. Komisyondan ve Hü
kümetten görüşüme iştirak etmesini, arkadaşları-
ırıın da takririme el kaldırmasını rica ediyorum. 
Seçim kampanyasının hayrına olarak propagan
da müddetinin 20 güne indirilmesi yerindedir. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT YETKÎN 

— Muhterem arkadaşlarım, deminki mâruzâtım
da Sayın "Barlas'm propaganda müddetinin 20 
güne indirilmesi hakkındaki teklifine cevap arz 
ettiğimi zannediyorum. Bununla beraber tekrar 
cevaplarımı arz ediyorum. Siyasi partilerin yer
altı propagandalarını önliyecek en güzel silâh 
budur. Bu itibarla siyasi partilerin, görüşleri ve 
fikirleri vatandaşa duyurulmak suretiyle bu 
gizli ve muzır faaliyetler önlenebilir. Binaen
aleyh, bunu âzami derecede geniş tutmak ve lü
zumundan fazla tansiyonu yükseltecek bir mesa
feye götürmemek lâzımdır. Şimdi, 20 gün içinde 
?. at en radyo konuşmaları başlıyor. Bu 20 gün 
i<;inde radyo gibi en kuvvetli yayın organı ile 
propagandalarım yapmak imkanına kavuşuyor
lar. 

Fakat, adayların tesbitinden itibaren, fert 
fert, müstakil adayların veya bir siyasi parti 
bünyesi içinde aday olma hakkını kazanmış şa
hısların kendi çevreleri içinde dolaşmaları ge
rekecektir. Bir seçim çevresinde bir tek şahsın 
bucaklara kadar dolaşıp görüşlerini vatandaşa 
ulaştırması o kadar kolay bir mesele değildir. 
Bunu' 20 güne sığar telâkki etmiyoruz. Tasavvur 
buyurunuz, müstakil bir adayın bu 20 gün için
de hiç olmazsa bucakları dolaşması, görüşünü va
tandaşa iletmesi mümkün değildir. Onun için 
adayların tesbiti müddeti ve seçim kanunları 
hükümleri içinde propagandanın başlaması için 
iyi bir müddet gibi geldi. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. , • 

AHMET OĞUZ — Muhterem arkadaşlar. 
seçim propaganda süresinin kısaltılması mev
zubahist i r . 

Bir İhtilâl Hükümetinden normal bir reji
me gidiş devresinde bu müddetin kısaltılması 
veya kısaltılmaması. mücerret bir icabolarak 
düşünülebilir. 

Ancak Muammer Aksoy arkadaşımızın ve 
C. S. Barlas arkadaşımızın, arkasından ifade 
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etmek istedikleri, Anayasanın referandum ile 
•kabulü ile ilgili telkinlerin, propaganda dev
resinin müessiriyetini ilzam eder şekilde ve bu 
seibeple ileri sürmesi beni üzüntüye sevk etti. 
Demek istediler k i ; halk hâdiselerden o kadar 
bihalber, vatandaş o kadar hissetmiyor ve işle
rin içyüzünü biliyor. 3 - 5 kötü niyetli insan 
memleket sathına çıkıyor ve 4 yalanla vatan
daşı kandırıyor. Ben Türk milletinin sezişinin, 
görüşünün bizlerden çok yüksek olduğuna ina
nanlardanım. Kötü telkinler yapılmış olabilir, 
kötü propagandalar yapılmış olabilir, bunlar 
sahibine raeidir. Ama bu neticenin seçim pro
paganda müddetinin kısaltılmasiyle bir alâkası 
olmamak lâzımgelir. Eğer bu sebepte ısrar edi
liyorsa başka bir noktaya rüeu etmek lâzımge
lir. Biz Türk Milleti olarak demokrasi yolunda 
ileri bir cemiyet olmaktan çok uzaktayız, geri
deyiz. Buna inanıyoruz. Biz evvelâ vatandaşı 
bu yolda yetiştirmek, geliştirmek ve bu hava
ya alıştırmak zorundayız. Şu halde vatandaşı 
namuslu bir politikanın nasıl yapılacağını za
man tahdidi yapmadan öğretmemiz lâzımgelir. 
Ben bu intikal devresinden normal idareye ge
çiş münasebetiyle her türlü düşüncelerin tesiri 
altında 30 gün olmuş, 40 gün olmuş, 20 gün ol
muş, bunun üzerinde duracak değilim. Ancak 
bu vesile ile Türk Milletinin şu veya bu beyan 
hakkında, şu veya bu sebeplerle gaflete düşe
rek, yalanlara uyarak rey verdiğini ihsas etmek 
istiyen arkadaşların esbabı mucibelerini geri al
malarını rica ederim. 

BAŞKAN" — Cemil Sait Barlas. 
OEMÎL SAİT BARLAS — Efendim; ben

den evvel konuşan sayın hatip, hakikaten be
nim ve benden evvel konuşan Aks oy arkadaşı
mızın bütün İyi niyetimizle salim bir seçime 
gitmenin çaresini armak için söylediğimiz söz
leri nedense ters anlamış. Kendileri orada tabiî 
hafifçe gülümseyeeekl erdir. Kürsüde lâzımge-
it n vazifesini yaptı.. Fakat, burada konuşması 
gösteriyor ki, propaganda müddetinin hakika
ten kısaltılması lâzımdır. En büyük delili pro
paganda müddetini kısaltır. 1946 dan beri bu 
Meclisin kubbesi altında çalışan ve maalesef 
sıkıntıları çeken bu arkadaşımız kardeş kavga
sının için« düşmenin ne kadar fecî olduğunu 
hâlâ anlamamıştır. En büyük delilini kendisi 
bu kürsüden vermiş bulunmaktadır. Biz hiçbir 
zaman Türk Milletinin sağ duyusundan şüphe 
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etmiyoruz. Türk Milletinin akli seliminin hâkim 
olduğuna eminiz. Bu millet bunun en güzel mi
salini 27 Mayısta verdi. Türk Milleti ihtilâli 
hazırladı, Silâhlı Kuvvetler vasıta oldu. Binaen
aleyh Türk Milletinin sağ duyusu vardır. 

Biz diyoruz ki ; Demokratik rejimle ilgili 
milletlerin 400 - 500 senelik tarihî tekâmülü 
vardır, ingiltere demokrasi tarihinin kanlarla 
yapıldığını bilmemiz lâzımdır. Cromwell gel
mese idi, İngiltere'de ihtilâl olmasa idi, Hayd 
Park olmazdı... 

Türk Milleti halen demokratik repimin mü
cadelesi içindedir. Bu mücadelede propaganda 
müddetinin kısa olması, propagandanın mahi
yeti yanlış anlaşılmasın. Türk Milleti demokra
siye geçiş devresini 1946 dan 1960 ihtilâline ka
dar yaşamıştır. Halen geçiş devresindeyiz ve 
bundan sonra gelecek devrede geçiş devresidir. 
Demokrasi tencereye tuzu ve suyu koyup çor
bayı pişirmek değildir. Milleti bu yolda terbiye 
etmek lâzımdır. Şimdi Ahmet Oğuz Bey, «Türk 
Milletine terbiyesiz dedi.» diyecektir. Böyle bir 
şey aklımdan geçmemiştir. (Gülüşmeler) 

Demokrasi bir tarihî tekâmül meselesidir. 
Bizim tarihimizden ibret almamız lâzımdır. Bu 
sebeple propaganda müddetinin uzun olması 
Türk Milletinin hayrına olmamıştır. Bâzı poli
tika esnafının karşılıklı birbirlerine ana avrat 
sövmesine yaramıştır. Bu itibarla propaganda 
müddetinin 20 'güne indirilmesini rica ediyorum. 
Nüvit Yetkin arkadaşımız da bilirler, kabul 
edilen nispî temsil usulüne göre bağımsız aday 
gösterilmek imkânı yüzde birdir, bağımsız 
adaylar bir partiye sığınmak zorundadır. Par
tiler bu 20 günlük müddet içinde aşağı yukarı 
bütün memleketi tarıyabilirler. Her adayın her 
bölgeye gitmesi de şart değildir. însaf buyur
sunlar, kendilerinden rica edeceğim, 20 güne 
ses çıkarmasınlar. 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş

larım; son derece özellik arz eden bir Mecliste 
çalıştığımız için ilk günden bu yana, mümkün ol
duğu kadar polemiklere girmemeye çalıştık. Öy
le ki, fikirleri taban tabana bizimkilere zıt olan 
bâzı şahısların yanımızda olduğunu ve onların 
fikirlerinin kendi kanaatimizce memleket hayrı
na olmadığım bildiğimiz fhalde, şu devreyi müm
kün olduğu kadar ihtilafsız geçirmek yoluna git
tik. Fakat zaman zaman bâzı arkadaşlar, bu 
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kürsüyü tam bir propaganda kürsüsü yapmak 
istediler. Biz de, o zaman, 'gereken cevabı verme
ye çalıştık. Kanaatimce bu arkadaşların başında, 
Sayın Ahmet Oğuz gelir. Bir 'gün kalktı, bura
da, hukuk mefhumlarını hiç bilmezeesine; - bil
mediğini zannetmiyorum - bir hükmün Anayasa
ya aykırı olup olmaması meselesini yani «radyo
daki konuşmaların kötüye kullanılma halinde 
durdurulması, Anayasaya aykırı mıdır, değil mi
dir?» meselesini, teeahülü arifane ile, - hayır dû
na düz tegafül yoluna giderek - «Anayasayı çiğ
neme fiili» ile bir tutmaya kalkıştılar. 

AHMET OĞUZ — Yalan, yalan söylüyor
sun. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Demok
rasi dersi veren adam, evvelâ sabırla, nezaketle 
dinlemeyi öğrensin, (Bravo sesleri.) 

19 ncu maddenin müzakereleri sırasında, vic
dan hürriyeti konusunda, bizde bu hürriyet, de
mir perde gerisindeki memleketler kadar bile ta
nınmamıştır dediler, ve Bulgaristan Anayasasını 
vicdan hürriyeti konusunda, Türk Anayasasından 
ileri buldular. Ve tabiî gereken cevabı da aldı
lar. 

Anayasaya kırmızı rey verâirmek için de el
den geleni yaptılar. 

AHMET OĞUZ — Yalan, yalan. 
MUAMMER -AKSOY (Devamla) — Kürsü

den bağırdılar: Anayasada 19 ncu madde kalır- • 
sa, millet bu Anayasaya rey vermiyeeektir, de
diler. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Aksoy, saded 
dışına çıkmayınız. 

AHMET OĞUZ — Saded haricine çıkıyor
lar. Ben de söz istiyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Anaya
saya "kırmızı rey vermenin kötü bir şey olmadı
ğını burada müdafaa ettiler. Anayasanın birin
ci oylamasında müstenkif kaldılar, ikinci oyla
masında hazır bulunmadılar. İşte kendileri kır
mızı oyu nasıl canı gönülden savunuyorlarsa, ben 
de Anayasamız için ak oyun canü gönülden mü-
daf aaeısıyım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sadet dışına çıkmayın, müsaa
de buyurun. 

•MUAMMER AKSOY (Devamla) — Mevzua 
geliyorum. Propaganda yasağının kaldırılması, 
bu milletin hayrınadır. Niçin... Bizim tezimiz 
şu: Millet birtakım kötü politikacılar tarafından 
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aldatılabilir; millet şu devrede, veya şu seçimde 
yanlış oy kullanabilir. 

Demokrasinin esası yanılmayı kabul etmesidir. 
Yanılma, demokrasinin felâket saymadığı bir so
nuçtur. Ve sayededir ki, seçimi benimser. Halbu
ki diktatörlükte, yanılmaya tahammül edilemez. 
Yanılmaya mâni olmak için de, seçime cevaz yok
tur. Diktatör, en akıllı kişi olarak, daima doğru
yu gösterir. Yanılmaktan milleti kurtarmak 
için, katî kararı hep o verir. 

Evet demokrasinin esası şudur: Millet bazan 
yanılacak, yanılmak suretiyle kötü akibeti göre
cek ve yaşıyacak; işte doğru yolu, bu kendi yanıl
masının zaruri bir neticesi olarak bulacaktır. Yal
nız Türkiye'de değil, her hangi bir memlekette, 
milletin bir seçim neticesinde yanıldığını söyle
mek, hiçbir zaman millete bühtanda bulunmak 
değildir. Bunu iddia edenler, demokrasinin daha 
(D) sini bilmiyorlar, demektir. 

İkincisi, biz neyi iddia ediyoruz? Millet için 
yanümış, demedik ki: Aldığımız misallerde, mil
letin büyük çoğunluğunun leyhte oy vermiş ol
duğu sabittir. Demek ki, yanılan sadece azınlık 
olmuştur. Kaldı ki, biz bu yanılan azınlığa kar
şı da bir şey söylemedik. Onları aldatan kötü 
niyetli yalancılardan bahsettik. 

iŞimdi gelelim mevzuumuza; nedir bizim iste
diğimiz? Seçimden önceki günlerde yalnız bir ta
raf konuşmasın, iki taraf da konuşsun ki, millet 
aldanmasın... Halbuki propaganda yasağını ka
bul ettiğimiz zaman, ne oluyor? Dürüst olan ko
nuşamıyor, kanuna riayet ediyor; dürüst olmı-
yan son üç gün içinde ve bilhassa o zaman men
fi ve yalan propagandaya devam ediyor. Böyle
ce, seçimde eşitlik, seçimde dürüstlük ortadan kal
kıyor. Milletin sonunda iki tarafı da dinledikten 
sonra reyini kullanmasını sağlamak için, kanun
dan üç günlük propaganda yasağı müddeti kalk
sın diyoruz. Ne olur bu müddetin kalkması ile? 
Bunun demokrasi ile hiçbir ilgisi yoktur. Batının 
şartlarına uygun olan, bizde ise tamamen zararlı 
teknik bir tedbirdir, bu hüküm. Yüksek Heyeti
niz ve Türk Milletinin çoğunluğu, demagoji ile 
aldatılamaz. Ama, söylenenin bir demagoji ol
duğunu ortaya koyacak kimselerin ağzı kapatıl
mazsa! 

BAŞKAN — Raif Aybar. 
RAİF AYBAR — Muhterem arkadaşlar, Ah

met Oğuz arkadaşımızın, Cemil Sait Barlas arka
daşımızın münakaşalarında serzenişlerinin esbabı 
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80$ derecece zayıf hale geldi. Böyle bir müna
kaşanın çıkmaması gerekirdi. Bendeniz münaka
şanın yeri olmadığı kanaatini arz ettikten sonra 
asıl maddeye geleceğim. 

Cemil Sait Bey komisyonun getirdiği müd
detin 10 gün daha kısılmasını arzu eder. Cemil 

% Sait Bey eski bir politikacıdır. Ümidetmek iste
rim ki, Türkiye'nin karış karış, bütün politik 
şartlarını, coğrafi durumunu benden daha iyi 
bilir. Bu seçim ihtilâl arkası yapılan bir seçim 
olmasaydı bu 30 günlük müddete itiraz etmek 
imkânı vardı. Fakat ihtilâl arkası şartları için
de bir seçime doğru ıgittiğimiz için 30 günlük 
propaganda müddetinin kâfi olduğu zaruretine 
inanıyor ve kabul ediyor, bu sebeple de söz al
mak niyetinde değildim. Cemil Sait Beyin de
vamlı itirazı ve takrir vermesi; Seçim Komisyo
nunun da kendisini tatmin edemeyişi karşısın
da, Seçim Komisyonuna ilâveten birkaç kelime 
ile ben de cevap vermek istedim. Türkiye'de şu 
dakikadan itibaren bir seçime doğru giderken, 
çok mühim olan bâzı meseleleri göz önünde tut
mamız icabeder ve bu vasatın üzerindedir. Bu 
itibarla Cemil Sait Barlas arkadaşımız lütfet
sinler, yüzde sekseni okuma - yazma toilmiyen 
kütlenin önüne yüzde yüz okuma - yazma bilen 
İngiltere'nin seçim propaganda müddetleri yi e 
çıkmak gibi Türk realitesine aykırı ve kendi 
kendilerini nakzeden bir teklifte ısrar buyurma-
smlar. 30 gün asgari müddettir. 30 gün yalnız 
kasaba ve il merkezlerinde ve müşterek köylü 
pazarları olan, beş on köyü birden pazar halin
de toplıyan pazar yerlerinde vatandaşa hitab-
etmek yoliyle konuşma şansını her adaya, her 
partiye verebilecek olan asgari bir müddettir. 

Arkadaşların takdirlerinin, Cemil Sait Bar
las ile beraber olmıyacağını ve komisyonun 
tekliflerine iltifat edeceklerini ümidederim. Mâ
ruzâtım bu kadardır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Feyyaz Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL — Sayın arkadaşlar, 

bu husus birkaç gün evvel de huzurunuza geti
rilmişti. Orada yalnız bu seçimlere mahsus ol
mak üzere müddet otuz güne indiriliyordu. Ge
rekçe yine de kâfi değildi ama daha iyi idi. Ben
deniz Muammer Aksoy arkadaşımız ile beraber 
İsviçre'de demokrasi zihniyeti ve havası içinde 
yaşadım. 'Tahsilimizi yaptık, gördük ki, demok
rasi sadece Hükümet şekli değildir. Seçim ile işi 
halletmenin mümkün olacağı zannedilmesin. 
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1950 de dürüst ve tertemiz bir seçim ile iktidar 
el değiştirdi. Milletçe bayram yaptıydık. Fakat 
1960 da sükûtu hayale uğradık. Bunun sebebi
nin üzerinde durmak lâzımdır. Sosyologlarımız 
bunun nereden ileri geldiğini araştırmalıdırlar. 
inceleme yapmaları icabeder. isviçrelilerde de
mokrasiye çoban alarak başladılar. Biz çok iler
deyiz, demokrasiyi gittikçe gelişen bir hükümet 
tarzı ve zihniyet meselesi olarak kabul edersek, 
demokratik düşünce ve çalışma tarzını hazırla
mamız icabeder. 

1961 de de tertemiz yapılacak bir seçim neti
cesinde gelecek hükümetlerden bir, iki veya on 
sene sonra değil, asırlar sonunda sükûtu hayale 
uğramamız icabeder. Demokrasinin esas unsu
runun insan olduğunu kabul etme zarureti var
dır. Demokrasinin ideallerini tesbit etmek bakı
mından bu husus üzerinde kısaca duracağım ve 
diyeceğim ki, memlekette şu anda kardeşlik hü-, 
küm sürmüyor. Gazetelerimiz bunu gösteriyor. 
Memleketimiz iki kampa ayrılmış vaziyettedir. 
( «Nereden çıkardın?» sesi) Ben gittim, gözle
rimle gördüm. Kayseri, Develi, İncesu, Yeşilhi
sar bu vaziyettedir, inşallah ben yanılayım. De
mokrasinin en büyük gayesi, kardeşlik olmalı
dır. Bu Fransız ihtilâlinden beri böyle kabul 
edilmiştir. Şümullü bir kardeşlik kurabilmek 
için de hürriyete ihtiyaç vardır. Herkese konuş
ma hürriyetinin de temin edilmesi lâzımdır. 

Konuşma hürriyeti de zannedersem bu pro
paganda vasıtasiyle bağlıyacaktır. Sayın arka
daşlarım, zannediyormuyuz ki, propaganda es
nasında söylenilen bütün lâflara ve her şeye 
bizim milletimiz, bilhassa köylümüz idrakiyle 
ve kesin zekâsiyle inanıyor? Bunu reddederim. 
O herkesi dinliyor, gülerek dinliyor, içinden 
alay ederek dinliyor ve fakat hakikati buluyor. 
Bunun propaganda müddetinin uzunluğundan 
kprkmıyalım. Demokraside eşitlik de lâzımdır. 
Bu ise hürriyetin yalnız birkaç kişi ve zümre 
için değil, herkesin olduğunun tesbiti ile im
kân dâhiline girer. Bu bakımdan, bilhassa şu 
anda yeni kurulan partileri - eskiden kurulmuş 
partilere mensup arkadaşlar üzülmesinler, bel
ki aynı şekilde düşünmiyeceklerdir - müddet 
bakımından himaye etmemiz lâzımdır. Anayasa 
gezisi münasebetiyle hakikaten gördük ki, bu 
Seçim Kanununun koymuş olduğu sistemle, 
hattâ partilerimiz bugünkü teşkilâtlariyle mem
leketimize huzur verecek durumda değillerdir. 
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İlerideki iktidarlar muhakkak surette buna el 
atacaklardır. Bu bakımdan şimdilik yalnız 
propaganda müddetinin eski seçimlerdeki 45 
günlük müddetten de aşağıya indirilmesi zaru
reti mevcut değildir. Zaruret mevcut diyenler, 
bu hususu milletimize şu kürsüden açıkça izah 
etmelidirler. Burada konuşulanların hepsi hal
kımıza aksetmektedir. Vatandaşlarımız bizleri 
dinliyor ve konuşulanları tesbit ediyor. Bu ba
kımdan, yalnız bizi değil, onları da tatmin 
edici cevabın verilmesini rica ediyorum. 

ORHAN KÖPRÜLÜ — Muhterem arkadaş
lar, Nüvit Yetkin ve diğer arkadaşlarımızın söy
lediklerini kabul ediyorum. 

Üç ay evvel 298 sayılı Kanun konuşulurken 
bir tek arkadaşımız çıkıp da niye bu müddeti 
kısaltalım demedi? («Basiretsizlikten» sözleri) 
Bu şimdiye kadar çok tecrübe edildi ama bu 
şekildeki basiretsizlikler, artık politikanın ha
ricinde kalmaya karar vermiş bir arkadaşınız 
olarak, beni acı acı düşündürüyor. Biz maal
esef kanun yapamıyoruz. Eğer kanun yapsay
dık bir kanun çıktıktan 10 gün, 20 gün veya 3 
ay sonra değiştirmezdik: Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ — Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz; Sayın Muammer 

Aksoy'a da rica ettim. Tahrik etmeyin, lütfen. 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Tahrik etmek 

benim âdetim değildir. (Gülüşmeler) 
Adı geçen kanunun üç ay evvel, Sayın Or

han Köprülü'nün de işaret ettiği gibi, şu mü
talâa ile çıkması ve bugün bu müddetin kısıl
masının mucip sebebi tek olmaması lâzımgelir. 
Sayın Muammer Aksöy'un bunu araştırırken 
bir tarafı millete dayanan bir noktai nazarı ol
maması lâzımgelir. ihtilâl Hükümeti hüsnü
niyetle Devleti yeni bir iktidara devretmek 
durumuna girmiştir. İhtilâl Hükümeti, bu sıra
da yeni beliren hareketleri, şu veya bu sebeplerle 
tahaddüs edebilecek birtakım durumları cidden 
hissetmiştir. Binaenaleyh, önce de arz ettiğim 
gibi, müddetin 30 - 40 gün olmasının sebebi, bir 
ihtilâl Hükümetinin, iktidarı başkasına teslim 
ederken gördüğü icapların tabiî neticesi olmak 
lâzımgelir. Bendeniz böyle kabul ediyorum. Baş
ka tefsir yolu yoktur. 

Şimdi; arkadaşımızın söylediği şahsıma taal
lûk etmiyen noktalara temas edeceğim. Bunu 
cevaplandırmak zorundayım. Ben aynı zamanda 
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pir partinin genel idare kurulu âzasıyım. («Han
gi partinin?» sesleri) Ben, kabul edilen Anayasa 
bakımından Şarkta, Garpta ve Orta - Anadolu'da 
en az 50 konferansta, nutukta, konuşmada, Ana
yasaya (evet) denilmesi için vatandaşa telkinde 
bulundum. Binaenaleyh, siz yanlış bir kanaaat-
tesiniz, Muammer Bey! Tashih ederim sizi. Bir 
partinin mümessili olarak bu memlekette Ana
yasaya evet, denilmesi lâzımgeldiğini 40 - 50 
konuşmamda söyledim. Tasavvur edemiyeceğiniz 
çapta da evet neticesini aldık. Şahsan Anayasa
nın ikinci oylamasında bulunmamışım, bulunmı-
yabilirim. Birincisinde çekinser vermişim. Evet 
çekinser oy verdim! Şahsan ben olarak, yarın bu 
memleketin kaderine yeni birtakım fikirler ilâve 
etmek icabeder, kanaati ile çekinser kaldım. Ne 
çıkar, bundan?.. 

19 ncu madde konuşulurken de gereken mü
cadeleyi yaptım, bir paragraf ilâvesini temin et
tim, fakat istediğim olmadı. Bununla ilgili ol-
mıyan bir mevzuu, hakikat olmıyan bir şeyi ha-
kikatmiş gibi ifade ettiler, bir demagoji yapıl
mış ise bunun bana değil, M. Aksoy'a aidolması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Suphi Batur. 
SUPHİ BATUR — Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz ne Ahmet Oğuz arkadaşımızı ve ne de 
Muammer Aksoy arkadaşımızı heyecana düşür
mek için söz almış değilim. Ancak, kanunun bâzı 
kısımlarını anlamadığım için söz aldım. Son üç 
günlük propaganda memnuiyetinin kaldırılması 
mevzuubahistir... 

Mademki memlekette hakiki ve hükmi şahıs
lar serbestçe toplanma imkânını haizdir, binaen
aleyh siz ister propaganda süresini uzatın, ister 
kısaltın, başka bir yolla, Anayasaya konulan top
lantı hürriyeti ile, partiler veya şahıslar bunu 
elde edeceklerdir. Bunu bir yerde on bin yerde 
yaygın bir şekilde yapacaklardır. Binaenaleyh, 
müddetin kısalmasında ne gibi bir fayda vardır? 
Bunun zaruretini ben anlıyamadım. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu diye 
acaip bir kanun vardır. Bu kanun halen yürür
lüktedir. Acaba yürürlükte olan bu kanun tatbik 
edilecek midir? Bu hususa evvelâ Hükümetin 
cevap vermesi lâzımdır. Ondan sonra, af buyur
sunlar, komisyonun tezat halinde bulunan bu iki 
şeyi birbirine uygun bir hale getirmesi icabeder. 
Mademki vatandaşlar toplanacaktır, hükmi şah
siyetler toplanacaktır, propaganda müddetinin 
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Vkısılmasından ne anlıyacaksınız, ne göreceksiniz, I 

'bir türlü anlıyamadım. 
BAŞKAN — Enver Kırker. 
ENVER KIRKER — Muhterem arkadaşlar; 

bendeniz bir usul meselesine temas edeceğim. 
Zannediyorum ki, 49^jıcu madde üzerinde konu
şurken, diğer 57 nci madde üzerinde konuşmaya 
başladık. Bu bakımdan işler karışmaya başladı. 
Halbuki 49 ncu maddedeki müddetin 30 güne 
indirilmesi keyfiyeti, 1950 senesinde yapılmış 

•(bulunan kanundaki 45 günlük müddetin 30 güne 
indirilmesi-ile bir vuzuha ermiştir. Bu hakika
ten doğrudur. Daha da indirilmesine şahsan ta
raftar değilim. 20 gün içinde adaylar "•seçildikten 
sonra, köylere, kasaba!ara kadar bunların belli 
edilmesi, noktai nazarının öğrenilmesi güç ola
caktır. 20 güne indirilmesi hakikaten doğru ol
maz. 

Benim şahsi kanaatime göre, komisyonun tek
lifi veçhile 30 gün olarak tesbit edilmesi doğru 
olacaktır. Anayasa zaten meriyete girmiştir, me
riyete girmediği hakkında konuşan Suphi Batur 
arkadaşımızın görüşü yanlıştır. Bu itibarla 30 
günün ipkasını talebediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyoı mu efen
dim? Buyurun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN — 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın bir nok
taya maksur olan sorularına cevap vereceğim. 

Feyyaz Koksal, Orhan Köprülü ve Ahmet 
Oğuz arkadaşlarımız, «298 sayılı Kanunda bir 
süre tâyin edilmiş ve şimdi bu süre kısaltılmak 
üzere tadil getiriliyor» diye bir ifade kullandı
lar ve komisyonu kusurlu ve basiretsiz buldu
lar. 

Kabul edilmiş olan kanunda süre tâyin edil
miş değildir. Binaenaleyh sadece ilmî tefsir ma
hiyetini arz etmektedir. 

«Niiçin bundan evvel mer'i 1950 Seçim Kanu
nu ile emrivaki olarak, 45 gün kabul edildi de 
şimdi bu «45 gün kısaltılıyor?» dendi. Seçimin 
başlangıç tarihi, kanun ve teamül icabı olarak 
45 gün addedilmiştir. Şimdi huzurunuza gelen 
298 sayılı Kanun bu boşluğunu ikmal ediyor.. 
Vazıh olmıyan, muayyen olmıyan bir propagan
da süresini kabul buyursanız, komisyon ve tek
lifi yapmış olan arkadaşlarınız 30 günü kâfi gö
rüyorlar. ; Bunun lehinde konuşan arkadaşların 
görüşü, komisyonun görüşünün aynıdır. Mâru
zâtım bundan ibarettir.. 
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BAŞKAN — Komisyondan sonra söz istiyen 

var mı? Yok... Madde hakkında verilmiş önerge
ler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
49 ncu maddede yapılan değişikliğin kabul 

edilmesini ve propaganda müddetinin azaltıl-
mamasını temin için 298 sayılı Kanundaki 49 
ncu maddenin aynen bırakılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Feyyaz Koksal Orhan Köprülü 

Yüksek Başkanlığa 
Propaganda, oy verme gününden önceki 20 

nci günü sabahında başlar ve oy verme günün
den önceki «saat 18 de sona erer» şekline sokul
masını teklif ederim. 

Cemil Sait Barlas 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin son fıkrasının : 
(Propaganda, oy verme gününden önceki 30 

ncu günün sabahından başlar ve oy verme günü
ne kadar devam eder) şeklinde tahririni arz ve 
teklif ederim. 

Hızır Cengiz 

BAŞKAN — Bu önergeleri teker teker oku
tup, oylarınıza arz edeceğim. 

(Orhan Köprülü ve Feyyaz Koksal'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Cemil Sait Barlas'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını ifade 
etmiştir. Okunan bu önergenin dikkate alınma
sını yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutuyorum. 
(Hızır Cengiz'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

/ 
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Duvar ve el ilânları 

Madde 57. —• Seçimlere katılan siyasi parti
ler, bağımsız adaylar, duvar ilânı asmak, el ilâ
nı ve her türlü matbua dağıtmakta serbestti;-. 
Ancak, oy verme gününden önceki günün saat 
18 inden sonra ilân, beyanname, genelge, açık 
mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşı
yan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asıl
ması ve satılması yasaktır. * 

Oy puslası her zaman dağıtılabilir. 
"" BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok... Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yasak günlerde propoganda 
Madde 151. — Oy verme gününden önceki 

günün saat 18 inden sonra ve oy verme günün
de umumi veya umuma açık yerlerde seçim pro
pagandası için toplantı veya propaganda yapan
lar veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar ve
ya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini 
bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbest
likle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, 
yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar 
veya. asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan altı 
aya kadar, hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde, lehte ve
ya aleyhte söz istiyen var mı? Yok. Tasarının 
tümünü açık oyunuza sunuyorum. Tasarıyı ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı oy vere
ceklerdir. 

2. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
bayrak'ın, 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 34 ve 35 nci maddelerinin . değiştiril-

.1961 O : 1 
meşine dair kanun teklifi ve Seçim Kanunu Ko
misyonu raporu (2/43) (1) 

BAŞKAN — Seçim Kanunu Komisyonunun 
bir yazısı var, okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulu

nan, Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin öz
gür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
bayrak'ın, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 34 ve 35 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanunlaşması için gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Seçim Kanunu Komisyonu Başkanı 
Şefik înan 

BAŞKAN — Tasarı dağıtılmış ve fakat he
nüz aradan 48 saat geçmemiş bulunuyor. Teklif 
veçhile tasarının gündeme alınması Yüksek He
yetinizin kararma bağlıdır. Bu- 'hususu kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini kahul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. Teklifin ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Teklifin ivedilikle görü
şülmesi kabuPedilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 ve 
35 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna gegici bir madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — Milletvekili Seçimi hakkındaki 
306 sayılı Kanunun 34 ve 35 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 
Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim 
Kuruluna 'bildirilmesi ve tutanakların verilmesi 

Madde 34. — Milletvekili seçilenler belli 
olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve par
ti adayı iseler mensuboldukları siyasi parti, il 
seçim kurullarınca en seri şekilde, telgrafla 
(varsa ayrıca telefon veya telsiz ile) Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere, il secim kurulu ta-, 
rafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal 
bir tutanak yerilir. Bu tutanaklardan, birisi 

(1) 82 S. Saydı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 
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Millet Meclisi Başkanlığına verilmek üzere, iki 
nüshası da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına 
en seri vasıta ile (gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı 
MADDE 35. — Yukarıki maddenin birinci 

fıkrası gereğince il seçim kurullarından bilgi 
verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgileri 
bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğin
ce bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır 
tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin 
alınması veya itiraz varsa 'bu itirazların incele
nerek karara bağlanması beklenmeksizin, (her 
partinin kazandığı milletvekili sayısı ve millet
vekili seçilenlerin1 ad ve soyadları Yüksek Se
çim Kurulunca radyo ile derhal ilân olunur. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bü
tün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Se
çim Kurulu, en kısa zamanda radyo ve Resmî 
Gazete ile ikinci bir bildiri yaymlıyarak, iller 
itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soy
adlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen 
sayısını, seçime katılma nisbetini, muteber oy 
puslası sayısını, her partinin ve bağımsız aday
ların kazandıkları oy puslası sayısını açıklar 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme 
araçları, seçim kurulları arasında araç, gereç, 
haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında önce
likle kullanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza su

nu yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaMl 
edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Anayasanın geçici birin
ci maddesinin ikinci fıkrasındaki beş günlük 
süreye '35 nci maddenin ikinci fıkrasındaki ilân 
esas tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. j 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. I 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. I 
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 

söz istiyen var mı?.. Yok. Tasarının tümünü 
açık oyunuza sunuyorum. Kabul edenler beyaz 
oy, kabul etmiyenler kırmızı oy vereceklerdir. 

ilk açık oya konulan tasarıya oy vermiyen 
sayın üyeler var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

3. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
hayrattın, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se
çimine dair 304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu (2/41) (1) 

BAŞKAN — Seçim Kanunu Komisyonunun 
bir yazısı vardır. Bunu da okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan, 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurdabayrak'm, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 
304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin, ehemmiyetine 
binaen, bir an evvel kanunlaşması için günde
me alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkanı 

Şefik inan 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifin dağıtüı-
gıııdan ancak 48 saat geçmemiş bulunuyor. 
Gündeme alınması ve öncelikle görüşülmesi, 
yüksek oylarınıza vabestedir. Oyunuza sunuyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme 
alınması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz is'tiyen var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirde hu teklifin ivedilikle görüşülmesi 
de istenmektedir, ivedilikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

(1) 83 S. Sayılı oasmayaaı tutanağın so-
nunâadır. 
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1 nci maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 
304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değişti

rilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin seçimine dair Kanunun 14 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İl seçim kurlunda, birleştirme 
Madde 14. — İl seçim kurulu, ilçe seçim 

kurullarından gelen tutanakları birleştirerek 
il seçim çevresindeki: 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oy kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslaları sayısını, 

4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmı-
yan oy puslaları sayısını, 

5. Muteber tutulan veya hesaba katılan oy 
puslaları genel toplamını, 

6. Soyadı alfabe sırasına göre, adayların 
aldıkları oy sayısını, (rakam ve yazı ile), 

Gösteren ıbir tutanak düzenler ve çoğunluk 
usulüne göre, seçilmiş olanları belirtir. 

Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildikleri 
anlaşılanlara derhal bir tutanak verir ve bu 
tutanaklardan ikişer nüshasını en seri vasıtalar 
ile Yüksek Seçim Kuruluna gönderir. Ayrıca, 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenler belli 
olur olmaz, seçimlerin ad ve soyadlarının ve 
parti adayı iseler mensub oldukları siyasi par
tiyi, eri seri şekilde telgrafla (ve varsa ayrıca 
telefon veya telsiz ile) Yüksek Seçim Kuruluna 
bildirir. 

BAŞKAN — Efendim; bu maddenin 3 nu
maralı bendinden ,sonra matbaa hatası olarak 4 
numaralı bent yazılmamıştı. Bu bent madde ile 
beraber şimdi huzurunuzda okunmuştur. 

Bir de aynı maddenin son fıkrasının, son 4 
ncü satırında «seçimler» kelimesinin «seçilen
lerin» şeklinde düzeltilmesi lâzımdır. 

Yine maddenin son fıkrasının sonundan iti
baren 4 ncü satırında «ad ve soyadlarının» tâ
biri yerine «ad ve soyadları» olacaktır. 

Buna göre madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN — 
Muhterem arkadaşlarım, tasarının baskısı sıra-
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smda bir hata olduğu için yüksek huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. Esasen bu hususa 
Sayın Başkan da işaret buyurmuşlardır. Müsa
ade ederseniz bu redaksiyon hatasına Komis
yon olarak işaret etmek istiyorum. 14 ncü mad
denin son fıkrası eski 14 ncü maddenin aynıdır, 
biraz genişletilmiş, başlangıçta Seçim Kurulu
nun yapacağı işler tadadedildikten sonra Cum
huriyet Senatosu diye başlıyan madde failsiz 
bulunmaktadır. Bunun için baş tarafa il seçim 
kurulu ibaresini koymamız lâzımdır. Bu suret
le tashih ederek mütalâa buyurmanızı istirham 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Bu tashih ve ilâvelerle madde
yi yeniden okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 
304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin seçimine dair Kanunun 14 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İl seçim kurulunda birleştirme 
Madde 14. — İl seçim kurulu, ilçe seçim ku

rullarından gelen tutanakları birleştirerek il 
seçim çevresindeki : 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oy kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak • hesaba katılan oy 
puslaları sayısını, 

4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmı-
yan oy puslaları sayısını, 

5. Muteber tutulan veya hesaba katılan oy 
puslaları genel toplamını, 

6. Soyadı alfabe sırasına göre, adayların 
aldıkları oy sayısını, (Rakam ve yazı ile), 

Gösteren bir tutanak düzenler ve çolunluk 
usulüne göre, seçilmiş olanları belirtir. 

İl seçim kurulu, Cumhuriyet Senatosu üye
liğine seçildikleri anlaşılanlara derhal bir tuta
nak verir ve bu tutanaklardan ikişer nüshasını 
en seri vasıtalar ile Yüksek Seçim Kuruluna 
gönderir. Ayrıca Cumhuriyet Senatosu üyeli
ğine seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad 
ve soyadlarını ve parti adayı iseler mensubol-
dukları siyasi partiyi, en seri şekilde telgrafla 
(Ve varsa ayrıca telefon veya telsiz ile) Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirir. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde yüksek oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde o. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen var mı? Yok. Tasarının tümünü anık 
oylarınıza sunuyorum. 

ikinci oylamada oyunu kullannııyan üyeler 
var mi l . . İkinci oylama muamelesi bitmiştir. 

i. — 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucı Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (1/182) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Millî Eğitim Baka
nının bir yazısı var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
222 sayılı ilköğretim Kanununa geçici bir 

madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
yapım mevsimi bakımından da çok acele olması 
nazara alınarak bugünkü gündeme dâhil edil
mesini öncelik ve ivedilikle müzakeresini arz ve 
rica ederim. 

1 1 . 8 .1961 
M. Eğitim Bakanı 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarı Sayın üye
lere dağıtılmış bulunuyor. Ancak dağıtımından 
itibaren 48 saat geçmemiştir. Binaenaleyh teklif 
veçhile tasarının gündeme alınması hususunu 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Tasarının gündeme alınması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var m i l . 
Yok. Maddelere geçilmesini yüksek oylarınıza 

(1) 81 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifte tasarının ivedilikle görüşülmesi 
istenmektedir. Tasarının ivedilikle görüşülmesi 
hususunu yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 222 sayılı ilköğretim ve eğitim 
Kanununa aşağıda yazılı geçici madde eklen
miştir : 

Geçici madde 6. — 77 nci maddenin 1 nci 
fıkrası gereğince Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesine her yıl konulacak ödenekten % 5 ine 
kadarını, 1961 malî yılı için, ilkokul öğretme
ni yetiştiren müesseselerin yapımında ve ilk te
sis masraflarında kullanmaya Millî Eğitim Ba
kanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen var mi l . . Yok. Tasarının tümünü açık 
oylarınıza sunuyorum. 

3 ncü oylama için oylarını kullannııyan ar
kadaşlar var mı?... Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

.5. — Ankara'da İstatistik Umum Müdürlü
ğü binası yaptırılması için gelecek yıllara ge
çici taahhütlere girişilmesi hakkında 6805 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları (1/61) (1) 

(1) 76 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 

istiyen arkada§ var mı? Maddelere geçilmesini 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Karma Komisyon, tasarının ivedilikle görü-
~ şülmesini teklif etmektedir. Bunu da yüksek oy
larınıza sunuyorum. Tasarının ivedilikle görü
şülmesini kabul edenler... Etmiyenler^.. Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası 
yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Kanunun 

* 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 6805 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Ankara'da istatistik Umum 
Müdürlüğü binası inşaatı için senelik ödeme 
miktarı (5) milyon lirayı geçmemek üzere (16) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici ta
ahhütlere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve fa
izleriyle birlikte (6) milyon lirayı geçmemek 
üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum» Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı?.. Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı?.. Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kaıbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh veya aleyhte 
olmak üzere söz istiyen arkadaş var mı? Tasa
rıyı açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
beyaz, reddedenler kırmızj oy kullanacaklardır. 

(Tasarı açık oya sunuldu.) 
Gündemin son maddesine geçiyoruz. 
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6. — İstanbul Opera binası inşaatının Ha

zinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 6165 
sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen 
ikinci maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı 
ve Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporları (1/49) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz : 

istanbul Opera Binası inşaatının Hazinece ikma
li ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sayılı Ka
nunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun 

Madde 1. — 6165 sayılı Kanunun 7027 sa
yılı Kanunla tadil edilen 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Birinci maddede yazılı Opera 
binası inşaatının ikmali için (75) milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Bayındırlık Bakanı ve faizleri ile birlikte 
ba miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Buyurun Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 

evvelâ şunu arz edeyim ki, memleketimizde ope
ra binalarının çoğalmasına taraftarım ve bunu 
her zaman müdafaa etmişimdir Bilhassa Anka
ra Opera Binasının inşası sırasında «Vatandaş
lar kuru ekmek yerken, siz opera binası yapı
yorsunuz.» diye o zaman itiraz edenler karşı
sında bunun müdafaasını yapmıştım. Ancak ge
çen sene Bütçe Komisyonunda müzakere sıra
sında bu iş için 20 milyon lira istenmişti. 

Bu para ile o zaman işin yürütüleceği ifade 
edilmişti. Şimdi, bugün gibi hatırımda, o zaman 
verilen para ne oldu, iş ne merkezdedir, 75 mil-

(1) 77 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
mmdadtr* 
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yon lira nereye kullanılacaktır? Şimdi İstanbul. 
şehri için yapılan bir opera binası inşaatında İs
tanbul Belediyesinin kendi gücü dâhilinde inşaat 
yapması ieabederkeıı, mütemadiyen diğer bele
diyelerin, diğer vilâyetlerin şu veya bu ihtiyaç
ları dururken Devlet bütçesinden İstanbul bele
diyesi için 100 milyon lira, 75 milyon lira, mil
yon lira, milyon lira, milyon lira.. Ama arkadaş
lar belki o zaman söylenemiyordu, söyliyelim : 

Birçok illerde sulama tesisleri yapılmadığı 
için vatandaşlar birbirleriyle muharebe etmekte
dirler. O vilâyetin valisi de sadece bu su muha
rebesini idare etmekle meşguldür. Bir taraftan 
da hububat ve buğdaysızlıktan fakir vatandaşlar 
sıkıntı ('.ekmekte, buna çare aranılmakta, hep 
parasızlıktan bahsedilmektedir. Yalnız şu husu
su derhal ifade edeyim - bu sözleri demagoji yap
mak için söylemiyorum - Devlet olarak işlerimi
zi hesaplı ve gelirli yollardan ayarhyarak 75-100 
milyonu fantazi tesislere sarf etmektense daha 
mâkul fiyatla mütevazi bir opera binası yapmak 
ve bu arada memleket sulama işlerini ciddiyetle 
ele almak lâzımdır. Sulama işi için proje yapa
lım deriz, para yoktur derler. Susuzluk yüzün
den arz ettiğim gibi vatandaşlar birbiri ile kav
ga yaparken biz burada İstanbul belediyesine 
aktarma yapmaktayız. Şimdiden 75 milyon lira 
verilmesi istenmektedir. Yeni Meclis gelecek ve 
bu Meclisin yeni havasından istifade edilerek 
kimbilir o zaman da 100 milyon lira istiyecekler
dir. Bunun için bu hususu nazarı dikkate alma
nızı rica edeceğim. Bu sözlerim opera yapılma
sın mânasında değildir. 

BAŞKAN — Dördüncü tasarıya oyunu ver-
miyen arkadaş var mı? Dördüncü tasarı için oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

İLHAN ESEN — Muhterem arkadaşlar, ben 
sadece iki noktanın tavzihi için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Birincisi, bu 75 milyondan sonra Hükümet 
bu bina için yeni bir talepte bulunacak mıdır? 

İkincisi, yılan hikâyesine dönen bu bina ne 
zaman bitecektir? 

Hükümet bu hususlarda bizi tenvir etsin. 
BAŞKAN — Söz Bakanın. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKBİL ( ü V -

DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem üyeler, is
tanbul Opera binası 1946 senesinde İstanbul Be
lediyesi tarafından inşaata başlanmıştır. 195U 
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senesinde bu bina 6165 sayılı Kanunla Hazineye 
devredildi. O zamana kadar belediyece 2,5 mil
yon liraya yakın para sarf edildi. O zamana ka
dar" yapılmış olan iş yalnız, seyirci bölümü ve 
betonarme işinden ibarettir. 1953 senesinden bu
güne kadar Bayındırlık Bakanlığı yan sahne 
kostüm ve dekor yerlerinin inşası için 11,5 mil
yon lira^sarf etmiştir. Ayrıca 6,5 milyon sarfı 
ile dekor ve kostüm depolarının inşaatı ve 7,5 
milyon keşif bedeli ile sahne bölümünün, artist 
bölümünün yapılmasına devam edilmiştir. Geçen 
sene, Soysal arkadaşımızın Bütçe Komisyonu mü
zakeresinden hatırladığı üzere, 10 milyon lira 
bütçeye konmuş, böylelikle 43 milyon liraya ope
ra binasının bitirilmesi teklifiyle beraber bugü
ne kadar 30 miiyeaıa yakın bir para harcanma 
durumdadır. Son yapılan teklifle bu plâfon 75 
milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. Yani 
bundan sonra sarf edilecek miktar 44 milyon li
ra civarında olup bunun 25 milyon lirası sahne 
tesislerine aidolmak üzere keşfe bağlanmıştır. 
.1962 kış mevsiminde, bu kanun kabul edildiği 
takdirde, bu opera binası hizmete girmiş olacak
tır. Teşekkür ederim. 

İLHAN 10SEN — Bu bina ne zaman bitirile
cektir? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKBİL GÖK-
DOGAN (Devamla) — 1962 nin opera mevsi
minde. 

SUPHİ BAT UR — Efendim, müsaade eder
seniz bir sual sormak istiyorum. Bir müddet- ev
vel opera binasının cephesinden mühim bir kıs
mını yıktılar, tekrar yaptılar. Acaba niçin yık
tılar? Sonra tekrar neden yaptılar? Yıkma ve 
yapma için ne kadar sarf ettiler? Bu hususta aca
ba malûmat arz edebilirler mi? 

BAYINDIRLIK BAKANİ MUKBİL .GÖK-
DOGAN (Devamla) — Bu bina İstanbul Beledi
yesinden Bayındırlık Bakanlığına devir olundu
ğu zaman,, sistem olarak bir Fransız Mimarı ta
rafından' yapılan İstanbul Belediyesince satm-
almmış bir projenin tatbikatından ibaretti. İnşa 
edilmiş karkas halindeki tesiste birtakım aksak
lıklar görüldü ve balkonlarda oturanların sahne
yi görmedikleri tesbit edildi. Bunun üzerine 
muhtelif komisyonların raporları ile tadil proje
si yapıldı. Yıkıldı diye buyurduğunuz kısımlar 
da tetkika tâbi tutuldu. Bu hususta bilhassa 
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Hanover Teknik üniversitesinden Profesör RÜ-
bert'in raporunu ve Ankara'dan Profesör D. Va
lence 'in raporunu zikredebilirim. 

Bu bina modern Avrupa Opera binalarının 
teknik şartlarını ve bittiği zaman hakikaten mil
let olarak iftihar edeceğimiz bir bina olacaktır. 

SUPHÎ BATUR — Bu işin yapılmasına ve 
yıkılmasına ne kadar para sarf edilmiştir, ayrı
ca bunun mesulleri var mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKBİL (İÖK-
DOĞAN — Ben böyle bir dosya görmedim, tet
kik eder, zatıâlinize arz ederim. 

BAŞKAN — Seyfi Öztürk. 
SEYPÎ ÖZTÜRK — Muhterem arkadaşlar, 

bugün Türkiye'miz mahdut olan imkânlarını 
daha verimli sahalara yatırmak mecburiyetinde
dir. Bu mevzu üzerinde uzun boylu münakaşa
lara tekrardan lüzum görmek istemem. Bütçe 
müzakereleri sırasında Sayın Maliye Vekilinin 
işaret ettiği gibi her sene mûtat olan 80 milyon 
liralık zirai kredi mevzuunda dahi birtakım 
zaruretler karşısında, köylü vatandaşların bu 
ihtiyaçlarına cevap vermek imkânını maalesef 
bulamadık demişlerdir. Bir ziraat memleketinde 
zirai istihsali artırmak için, bu kadar geniş kre
di imkânları içerisinde 80 milyon kapasiteli bil
işte, cüz'i olan bu rakamı tahsis edemedik. Ni
çin? Zaruretler vardı. Ama bugün istanbul Be
lediyesine ait böyle bir binaya bir rakam tahsis 
edilebiliyor. Bunu esbabı mucibe ile kabili telif 
göremedim. 

Bizde teamül haline gelmiş bir usul vardır. 
Bir binanın inşaatına başlanır, bu binanın baş
lanması ölçüsüzdür, kimse kaça çıkacağını bil
mez. Bugün 10 milyon diye başlanır, kurdele 
110 milyonla kesilir. Buna muhalif olduğum için 
bu tasarıya kırmızı oy vereceğimi arz etmek is
terim. 1962 senesinde iş bitecekmiş. Bu bir hiz
mettir ama ehemmi mühimine tercih etmek lâ
zımdır. Zirai işlerde bambaşka bir zihniyetle ha
sis davranmışız, sonra opera mevsimine yetiş
mek üzere bir binaya bir kalemde 45 - 50 milyon 
veriyoruz. Meseleyi enine boyuna düşünmek lâ
zımdır. iki ay sonra seçimler yapılacaktır. Hü
kümet bir intikal hükümetidir. Milletin seçe
ceği Meclis bu hususta karar versin. Ehemmi 
mühimme tercih edelim. Â.cil meseleler üzerinde 
duralım. Opera binası hakkındaki bu tahsisatı 
âcil görmüyorum. Bu itibarla bu tasarıya vic
dan huzuru ile kırmızı oy vereceğim. 
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BAŞKAN — Beşinci tasan hakkındaki oy

lama muamelesi bitmiştir. 
ıBaşka söz istiyen var mı? Buyurun, Nihat 

ıSargınalp. 
NlHAT SARGINALP — Muhterem arka

daşlar, ben bu tasarının lehinde konuşacağım. 
Her nedense öteden beri bizler büyük inşaatlar
dan çekiniyoruz. Bilhassa bina inşaatından bi
zim gözümüz korkmuş. Anıt - Kabir yapılırken, 
Büyük Millet Meclisi yapılırken birçok dediko
dular ortaya çıktı, yok fantazi bina yapıyormu-
şuz, kel başa şimşir tarakmış gibi birçok sözler 
söylendi. Meslekim itibariyle yüksek mühendis 
olmama rağmen ben de korkmuştum, fakat Av
rupa seyahatine çıktıktan sonra bu kanaatim ta
mamen değişti. Orada bizim binalarımızdan çok 
daha büyük çapta yapılmış müesseselerin bina
larını .gördüm. Bu bakımdan bizler büyük ba
cımdaki bina inşaatından neden korkuyoruz, an
lamıyorum. Bir milletin yaşayışında güzel sa
natlar büyük bir rol oynar. 

Şimdi opera binasının inşaatına gelelim : 
Opera binasının inşaatına 1946 senesinde baş
lanmıştır. Bunun mucip sebepleri gayet aşikâr. 

Şimdi müsaade ederseniz bir noktayı arz et
mek isterim : Viyana muhasara edildiği zaman 
bombalar altında Viyanatyı terk eden halkı Vi
yana Kumandanı operaya davet etmiş ve konser 
verdirmiştir. Kumandan halka ekmek bulup ye
diremedim ama, akşam şu konseri verdirdim di
ye övünmüştür. Bu hareket bir milletin seviye
sinin yüksekliğini ifade eder. Bizde 1946 sene
sinde başlamış olan bir bina 1950 senesinde ta
mamlanmış olsaydı, 1953 senesinde İstanbul'a 
gidenler operaya gidecekler ve güzel sanatlar
dan istifade etmiş olacaklardı. Biliyorsunuz bu 
bina uzuıî müddet natamam olarak kaldı. 1958 
tarihinden itibaren Bayındırlık Bakanlığının 
bu işi ele alması üzerine binanın yapılmasına 
başlandı. 

Sonra bu iş istanbul iBelediyesi üzerine yük
leniyor. (Biliyorsunuz bu ıgilbi işlerden yalnız be
lediye istifade etmez, bütün millet istifade eder. 
Fakat yapılması zaruri olduğu için Hükümet 
elini atar. 'Bu gayet tabiî bir şey. 

Bu binanın yıkılan ve tekrar yapılan kısım
larının şöyle bir mazisi olduğunu hatırlıyorum: 
İlk projede bâzı locaları sahneyi görmüyor ve 
sadece müzik dinlemek için inşa edilmiş bulunu
yordu. Sahnedeki hareketleri takibetmek iste-
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miyen ve sadece müzik dinlemekle iktifa etmek 
istiyenler için böyle localar yapılır. Nitekim 
Avrupa operalarından bâzılarında bu vardır. 
Sonradan bu prensip değişmiş ve yapılan kı
sımların bâzıları bu yüzden yıkılıp yeniden ya
pılmıştır. 

Bu ibinaya sarf edilen paranın yükselmesi
nin bir sebebi de akustik meselesinin yeniden 
tanzim edilmesidir. Bu hususta eskiden denebi
lirdi ki, akustik meselesi tecrübe neticesinde el
de edilmiştir, italya'da, Yunanistan'da ve Avru
pa 'da Rönesans devrinden sonra, opera ve piyes
lerin devamı müddetinde sadme ve salon tecrübe
leri neticesinde yapılan tadiller ve konulan mal
zeme ile akustik tanzim edilebilmişti. Halbuki 
şimdi akustik meselesi riyaziye ile halledilmekte 
iki kere iki dört eder gibi kesin olarak halledil
miş bulunmaktadır. Ayrıca birtakım ebat de
ğişiklikleri nazariye olarak ortaya çıkmış ve bu 
sebeple binalar istenilen şekilde yapılmış ve. ya
pılmaktadır. • 

Şimdi kanaatim şudur ki, ortada bir inşaat 
vardır, bir sermaye yatırılmıştır, bu inşaatın 
rantabl olması ancak para ölçüsünde kıymetlen
dirdikten sonra istifade etmekle mümkün olabi
lir. Opera, güzel sanatların bir şubesi olması iti
bariyle, Türk Milletinin güzel sanatlara olan ih
tiyacının karşılanması bakımından elzemdir ka
naatindeyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN—-Emin Soysal." 

EMİN SOYSAL — Benden evvel konuşan ar
kadaşım operanın halka olan 'hizmetinden bahset
ti. Operanın hizmetini reddetmek veya inkâr et
mek kimsenin aklından geçmez sanırım. Esasen 
sözlerimin başında da söylemiştim, zannediyorum 
,'kendileri burada yoktular. 1946 senesinde Anka
ra Opera 'binası yapımı için tahsisat istenirken v 
zaman muhalefet son derece ağır tenkitlerde bu
lunarak hücum etmişti. Bunun müdafaasını za
manın Maarif Vekili rahmetli Reşat Şemsettin 
zamanında bendeniz yapmıştım. Operada çalı
şanların maaşları ve saireleri için lâzım gelen 
tahsisat ve sarf edilen parayı hatırlıyorum, dört 
milyon lira diye propaganda yapmışlardı. O za
man 250 bin lira ile sergi binası tadil edilerek 
bir opera binası meydana getirilmişti. Şimdi ben
denizin üzerinde durduğum mevzu şu: İstanbul 
Belediyesinden bu binanın arsasının alınmam 
için, 1960 bütçe müzakerelerinde, Bütçe Komis-
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I yonraıda, Demokrat iktidarın ileri gelenleri ısrar-
I la durdular. O zaman biz dedik ki, «Arsayı İs

tanbul Belediyesi versin. Bu bina İstanbul'a ya
pılıyor. Arsa için ayrılacak para binaya yatırıl-
sm.» Bu kabul edilmedi. Bundan gaye şimdi 
Yassıada'da çıkan hesaplar gibi namütenahi sui
istimaller yapmaktı. Biz bu suiistimalleri önle
mek için, İstanbul1 Belediyesi arsayı bedava ver
sin demiştik. Münakaşa o zaman böyle başladı. 
10 milyon, 20 milyon verildi. Bu paralan alır
ken, «Biz bu para ile binayı bitireceğiz.» dediler. 
Bunu söylerken teknisyenleri vardı, bitirilip bi-
tirllmiyeeeğini ifade edebilirlerdi. Şimdi ge
liyorlar 715 milyon liralık bir taaaMhütle gelecek 
senelere sari işlere girmek istiyorlar. Acaba bu 
bina 70 milyon liraya bitecek mil. . Biz diyoruz 
ki, opera binası lâzımdır, yapılmalıdır. Yalnız 
İstanbul'a, Adana'ya, Diyarbakır'a, Erzurum'a 
ve İzmir'e de yapılması icabeder. Paran varsa 
yap. Ama iş parada. Para yok, kâşaneler içeri
sinde yasamak isterim, bu olmaz. Ama parayı ve 
ölçüyü ona göre kullanmak lâzımdır. 

I Şimdi-ben diyorum ki, bunun katî hesabı ya
pılmış mıdır? Verilen bu para ile bu bina ikmal 
edilebilecek midir? Yoksa Nihat Sargın alp ar
kadaşımın bahsettiği gibi, Viyana muhasarasın
da operada müzik dinletilmiş, akustik sesler tan
zim edilmiş bunlar boş. Yarın 50 milyonluk ye
ni bir tahsisat istendiği zaman akustik ses ma-
ıkustik ses olur. (Gülüşmeler.) Bu sebeple bu işte 
hesaplı ve kitaplı hareket etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ — Muhterem arkadaşlarım, 

mevzuu bir iki yönden mütalâa etmek zorunda
yız. Biliyorsunuz bedii sanatlar, varlığın bir 
nevi çiçeği demektir. Piliz ağaç olur. Ağaç yap
rak açar ve nihayet çiçek verir. Bir memleketin 
sanat varlığı kültür seviyesinin tabiî bir icabıdır. 
Binaenaleyh fakru zaruret içinde olan bir mille
rin varlığını, dehasını opera artıramaz. Bir mil
letin varlığı, kudreti, kuvveti o milletin sanata 
olan aşkı ile ölçülür. Mevzuu bu yönden ele al
mak lâzımdır. 

İkincisi; muhterem arkadaşım bundan 14 - 15 
sene evvel bâzı beyanlarda bulunurken tenkitler 
yapmış ve Türkiye'nin son 10 - 15 yıllık inşaatı
nı tetkik ediniz demiştir. Hakikaten arkadaşlar 
bu inşaatların bütçe ile münasebetlerini ve müs-
miriyetleri ile olan neticelerini tetkik ediniz. Söy
lenenlerle harcananlar arasındaki muazzam fark-
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l an tetkik ediniz. Başlangıçta 10 milyon göste
rilen inşaat 100 milyona çıkmıştır. 20 milyona 
çıkacağı bildirilen 'bina 200 milyona çıkmıştır. 
20 milyona çıkacağı söylenen Tıp Fakültesi 200 
milyona tamamlanamıyacaktır. 

1947 bütçesinde bir yabancının şu görüşünü 
açıklamıştım : «Türkler binalara, inşaata ve bü
yük masraflara düşkün bir millettir. Türk'ü in
şaata sevk edeceksin. 20 milyon diyeceksin 200 
milyona tamamlıyacak ve böylece Türk bir türlü 
iktisadi potansiyelinin kudretini iktisap ederrriye-
cektir. Neticede Türk ekonomisi bir türlü kalkı-
namıyacaktır.» 

(Bu fikirlerin dış uçları ise bu memleketi bir 
müstemleke gözü ile görmek istiyenlerin ellerin
dedir. 

Binaenaleyh, biz sarfiyatımızı, yatırımları
mızı ele alırken kayıtsız şartsız bugün açlıkla 
pençeleşen vatandaşların en tabiî ve zaruri ihti
yaçları olan çocuklarını okutmak, ihracatın ar
tırılması için iktisadi bünye içerisindeki kaynak
larımızı verimli sahalara aktarmayı düşünmek 
ve teşvik etmek zorunda olduğumuzu düşünme
liyiz. 

Bu sebeple şunu arz etmek isterim, 300 mil
yon lira verirken 500 milyon liralık bir harca
maya girişmemek lâzımdır. Büyük Millet Mec
lisi binası Türk ekonomik hayatının potansiye
lini yıkmıştır. Bu Meclis binasının yerine 3 - 4 
bin tane mektep yapmak suretiyle çocuklarımı
zın okuma ihtiyaçlarını karşılamak mümkün idi. 
Geçmişteki hatalardan ibret almak elbette bizim 
vazifemizdir. Bizlerin yarınki düşünceleri için 
bunların temel olması lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar, üçüncü olarak şu noktaya 
temas etmek istiyorum. Emrivakilerle bu Dev
let birtakım teşebbüslere girişiyor, ona para 
yatırılıyor. Her iktidarımızı bu gibi işlerle meş
gul etmekteyiz. Bir intikal Hükümeti olarak elli 
milyon lira gibi bir paranın tahsis edilmesi sebebi 
nedir? Sayın Maliye Bakanı ayrı kaynak ve bir
takım ayrı gelir mi sağladı? Bu parayı muhak
kak yaptırmak zorunda mıyız? Yeni seçimler 
yapılacak, yeni iktidarlar gelecek, memleketin 
bugünkü çok derin dertlerine el atacak. Onun 
için bu milyonları onların tahsisine, onların re
yine bırakalım. Bu iş üç ay sonra da olur... 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ -
10 milyon zarar ederiz... 
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AHMET OĞUZ (Devamla) — Şimdiye ka

dar yüzlerce milyon lira zarar etmişizdir. Bugün 
memleketin iktisadi durumu yarın 10 milyon, 
beş milyon lira mı daha zarar eder. mülâhazasını 
ele alırsanız, Türkiye'de şu 3 - 5 ay içinde eko
nomik meselelerde kaç yüz milyon zarar ettiği
ni de hesaplamanız lâzımdır. Buraya vereceği
niz 50 milyonu o" sahalara tevcih etseydiniz bu 
zarar önlenebilirdi. Bugün memleket 95 kuruşa 
buğday arayıp bulamıyor. 2 - 3 ay sonra belki 
margarini de bulamıyacağız. Bu para 1 e 40 ve
ren arazinin sulanmasına tahsis edilseydi elbet
te daha müsmir olurdu. Meselâ Nusaybin'de 
60 000 dekar arazisi sulanarak 1 e 35 mahsul 
alındığını ve mahsulün nereye satılacağının bi
linmediğini size arz edeyim. Şu halde yatırım 
derken biz, iktisadi potansiyeli kuvvetlendire
cek imkânlar sağlıyacak sahaları düşünmek zo
rundayız. Bu gibi emrivakilere sel gibi kapılır 
gidersek, memleketin iktisadi vaziyeti bir çıkma
za sürüklenmiş olur. Şimdi bizler bu 40 milyon 
liralık tahsisatı kabul etsek dahi gelecek Hükü
metin, intikal hükümetinin bu talebini tatbik 
mevkiine koyacağını tahmin etmemekteyim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI KEMAL KÜRDAŞ — 

Muhterem arkadaşlarım, mevzumuz 15 yıla ya
kın bir zamandan beri istanbul ve istanbul'u zi
yaret eden dost ve düşmanların gözleri önünde 
noksan bir halde duran opera binasının tamam
lanmasıdır. 

Bâzı arkadaşlarımız, bu mevzu ile hiç alâkalı 
ol mı yan sahalara girmiş bulunmaktadırlar. Ba
na öyle. geliyor ki, bu seçime gidişin tabiî bir 
havasıdır. Secim inişinde bâzı arkadaşlarımızın 
frenleri çok defa tutmamaktadır. (Alkışlar) 

Bu projeye neden taraftar olduk? Bu istan
bul'un tamamlanmamış opera binası İnkılâp Hü
kümetinizin devraldığı ve bundan sonraki hükü
metlerinizin başım ağrıtacak bir mevzudur, ufak 
bir parçadır. Şimdiye kadar gelişigüzel politika 
ile Hükümetin meriabii fuzuli yere sarf edilmiş
tir. O kadar sarf edilmiştir ki, inkılâp Hüküme
tiniz 20 milyara yakın başlanmış iş devralmıştır. 
Şimdiye kadar başlanmış olan bu gibi işlerde 
alın teri yatmaktadır. Bu alın terini ölü vaziyet
ten çıkarıp müstahsil hale getirmek lâzımdır. 
İstanbul Operasında 30 milyon yatıyor. Bunu 
olduğu gibi bırakalım mı! Bundan sonra kata
cağım iz 45 - 75 milyonla iş yürüyecektir. Bu-
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güne kadar yapılmış işleri kıymetleriyle ölçmek 
lâzımdır. 80 milyon yatırım vardır. Son olarak 
yatıracağımız 10 milyon, 80 milyonu harekete ge
tirecektir. İstanbul Operasında halen 30 milyon 
yatmaktadır. Ya bu 30 milyon yatacak, her ge
len görecek, aleyhimize propaganda mevzuu ola
cak veya 45 milyon daha vererek bunu kıymet
lendireceğiz. 

Başkan Kennedy'nin yakınlarından Türkiye'
nin New - Yorlk Fuarına iştirakini temin için ge
len ve benim de evvelden tanıdığım, Mr. Taylor 
beni ziyaretinde, «Mr. Kurdaş, İstanbul'a gel
dim, büyük bir bedbinliğe kapıldım. Bana, bakın 
şu milletin haline; 15 yıldır bir opera binasını 
bitiremediler. Bunlara nasıl yardım yaparsınız? 
Dediler, fakat Ankara'ya geldim, biraz içim fe
rahladı.» dedi. Bunları Mr. Taylor'a söyliyen 
İstanbul'da oturan, fakat Türk olmıyan birkaç 
'bedbahttı. Ben kendisini aldım, Anıt - Kabir'e 
götürdüm ve oraya dönmüş olan Ankara'mızı 
gösterdim. «Bu şehri biz yoktan yaptık, bir ope
ra binasını mı tamamlıyamıyacağız?» dedim. Mr. 
Taylor bir milletin yapıcılığını bununla kıymet
lendirmeyin, şu tepeyi görüyor musunuz, biz şim
di üzerinde bulunduğumuz bu şehir ve muhteşem 
şu Anıt - Kabir bu milletin ne kadar yapıcı ol
duğunu gösterir. 5 - 10 bedbahtın lâfına kulak 
asmayın. Bu millet tarihte 50 tane devlet yarat
mıştır. Bu milletin kanının her zerresinde hu
dutsuz bir dinamizm ve kuvvet vardır. 5 - 10 
bedbahtın aleyhteki propagandalarına kulak as
mamalarını tekrar kendisinden rica ettim. 

Arkadaşlar; şimdi asıl mevzua geliyorum : 
Biz bu binayı bitirmek istiyoruz, çünkü çok mü
him bir sebep vardır. İstanbul'dan 200 bin turis
tin geçmesi için çalışma yapılmaktadır. Opera
nın Avrupalılar üzerinde yapacağı tesir hudut
suzdur. 

'Sizlere gene bir hâtıramı arz edeyim : Ben, 
1953 - 1956 seneleri arasında Hazinede çalışır
ken memleketimizi ziyarete gelen yabancıları 
mütevazi bütçemden para ayırmak suretiyle ope
raya götürüyordum. Onlar üzerindeki reaksiyo
nu sizlere tarif edemem. Garpta vahşi Türk ola
rak vasıflandırılan, memleketimizde yabancı zi
yaretçiler olarak operayı görmekle onların zihni
yetlerinin ne kadar değişmiş olduğunu tasavvur 
edemezsiniz. Hele İstanbul gibi bir yerde opera 
mühim rol oynıyacaktır. Bu yıl 200 bin, gelecek 
sene 250 bin turist Anadolu'ya dağılacaktır. 
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Bunlar için yatırını, yapıyoruz. Çünkü mebde> 
İstanbul'dur. İstanbul'a gayet uygun bir resim 
bulundurmak mecburiyetindeyiz, opera aynı za
manda tarihimizi canlandıracaktır. Kızlarımız 
gelen turistlerin karşısına muhteşem Osmanlı 
tarihinin kıyafetiyle çıkarsa elbetteki hakkımız
da olan menfi fikirler de değişmiş olacaktır. Bu 
işin tehir edilmesiyle hiçbir şey kazanılamaz. Bu 
işin hemen ihalesinin büyük faidesi vardır. Bu 
mevsim geçerse bu proje % 20 daha pahalıya 
mal olur. Bu bina rantabl bir binadır. Bu bina
nın bir an evvel bitirilmesi zarureti vardır. Bu 
kanun bu maksatla huzurunuza getirilmiştir. İk
tisadi bakımdan da bir mânası vardır, İstanbul'
un hüviyetini değiştirecektir. Ve orada 30 milyon 
yatmaktadır. Bu tasarının kabul edilmemesi ha
linde 15 milyon da zarar edilebilir. 

Bu şartlar altında tasarının tasviplerinize 
mazhar olacağını ümidediyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Söz komisyonun. 
KOMİSYON RAŞKANVEKİLİ MUHİTTİN 

GÜRÜN — Efendim, bendeniz bir noktayı tav
zih için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. iBâzı 
arkadaşlarımızın beyanlariyle şu kanunun bir 
Ta'hsisat Kanunu olduğu ve bu kanunla bütçe
ye bir tahsisat konulacağı manzarası ortaya 
çıkmaktadır. Halbuki durum iyice mütalâa edi
lecek olursa bunun bir 'Tahsisat Kanunu olma
yıp gelecek senelere sâri taalhhütlere girişebil
mek için bir Salâhiyet Kanunu olduğu görü
lür. Şimdi 50 milyon lira gibi bütçeye bir tahsi
satın konulması mevzuubâhis değildir. Bu hu
susu tavzih için söz almıştım. 

BAŞKAN — İmadettin Elmas. 
İMADETTİft ELMAS — MuHıterem arka

daşlarım, müzakeresini yaptığımız tasarı üze
rinde konuşan arkadaşlardan bâzıları dediler 
ki, «bu ne kadar aceledir? öyle hâdiseler olur 
ki o işin bir ay geciktirilmesi bazen işin kapa
sitesine göre % 10 - 20 Devletin zararını icab-
ettirir. Onun için İstanbul Opera binasının ik
mali için gelecek senelere sâri mukavele yap
mak yetkisini vermek üzere bir yatırımı etüt 
ederken, üzerinde konuşurken bence evvelâ 
bundan vazgeçilmesi veya yapılması için bu işe 
sarf edilen paranın miktarını düşünmek lâzım
dır. Buraya 30 milyon yatırılmıştır. 45 milyon 
daha sarf etmekle bu iş ikmal edilecektir. Eğer 
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i asarı kabul edilip kanunlaşacak olursa gele
cek yıllara sâri mukavele yapmak yetkisini Xa-
fıa Vekâletine vermiş olacağız. Bâzı arkadaş
lar dediler ki, «efendim, bu bina 25 milyon li
raya bitecekti, neden 30 milyon lira dağı a arttı?» 

Arkadaşlar, şu cilheti açıkça ifade ve itiraf 
etmek lâzımdır ki, on yıllık devre zarfında dün
kü fiyatlarla bugünkü fiyatları mukayese ede
cek olursak, asgari bu fiyatlar arasında on mis
li bir artış olduğunu görmemiz kabildir. Şayet 
opera binası üzerindeki çalışmalar tanı olarak 
bitmişe ve tahsisatı tam olarak verilmiş olsa 
idi, bugün 45 milyon liralık bir tahsisat iste
meye lüzum hâsıl olmıyacaktı. Çünkü on sene 
evvelki fiyatlarla bu işin 25 milyona bitmesi 
ta^iî idi ve biterdi. Benim kıymetli heyetiniz
den ricam bunun bu devre mutlaka kanunlaş
tırılması ve bu suretle ileride geciktiği halde 
doğması mulhtemel 8 - 18 milyonluk zarardan 
Devletin vikayesidir. Bu söbeple de kanunun 
bir an evvel çıkarılmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arka

daşlarım; benim söyliyeceklerimin büyük bir 
kısmını, Maliye Vekili arkadaşım ifade etti
ler. Ben kendisinin çok kıymetli iza'hatma, «Os
manlı dekoru faslı» hariç, aynen iştirak ede
rim. Hakikaten, mesele iktisadi bakımdan ele 
alındığı zaman dalhi, yapılan teklifin kabulü 
bir zarurettir. Ya oraya..yatırılmış olan otuz 
milyonu sıfıra müncer kılmak istiyoruz ve di
yoruz ki, zararın neresinden dönersek kârdır; 
Operaya ihtiyaç yoktur; otuz milyon sarf ettik 
ama elli milyon 'heba olnüasm. Otuzu atalım, el
liyi kurtaralım denmek isteniyor. Bu fikre işti
rak etmek imkânıdır. Yahut da yarı kalan iş ta
mamlanır ve bu suretle oraya yatırılmış olan 
paralar da kurtarılmış, değerlendirilmiş olur. 
Tasarıya lüksten kaçma gerekçesiyle karşı ko
yan arkadaşların fikirlerine bir bakıma ay
nen iştirak ederim : Bu memleketteki lüks in
şaattan, yalnız hoşlanmıyaıı değil, nefret eden 
bir insanım. Lüks iptilâsı, memleket iktisadi
yatına olduğu gibi, ahlâkına da tesir eden bir 
husustur. Bu memlekette, köylü ve işçi hattâ 
küçük memur bu derece fakir iken, lükse git
mek insafsızlıktır; hattâ mânevi bir cinayettir. 
Ama bizatihi bir operayı, lüks inşaat diye va
sıflandırmak doğru değildir. Bugün, ister bur
juvazi zihniyetinde olunuz, ister tam aksi zih-
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niyette düşününüz; ister Batılı olunuz, ister 
Doğulu olunuz, musikiyi bir lüks olarak va
sıflandırmazsınız. Yalnız, Londra'da, Roma Yİ a 
değil, MoskovaYla, TokyaYla ve diğer büyük şe
hirlerde, operaların bulunduğunu göreceksi
niz. Bu memleketler, musikide, kültürde iler.-
lenıeyi, toptan kalkınmanın bir şartı-olarak ka
bul ederler. Bir opera, aynı zamanda iktisadi
dir de... Oünkü bir memlekette sabahtan akşa
ma, kadar çalışılmaz. Çalışanların ruhlarının 
dinlenmesi de, mânevi alanda tatmin edilmiş 
olmaları da ieabeder. Ruhun buna ihtiyacı var
dır. Aksi halde ikaisadi alandaki verim dahi 
düşmeye mahkûmdur. Eğer halka iyi bir mu
siki sunmazsanız, o da, allı pullu elbiselerle ve 
gülünç tavırlarla, «icrayı sanat» eden falan efen
dinin söylemiş olduğu şarkıyı dinlemek için, 
onun bulunduğu batakhanelere akın eder. Eğer 
çok daha. iyi bir musiki dinlemek imkânlarım 
temin ederseniz, bir zaman sonra çoğunluk, 
konsere, operaya gider. Bu memlekette yalnız 
Adnan Saygun'un Oratoryosu yahut Kerem 
Operası değil, daha nice sanat eserleri yaratı
lacak; ve opera binalarımız, bu kültür alanın
daki yaratıcı kudretimize beşiklik edecektir. 
Son zamanlarda, görmüşüzdür ki, dünya -millet
leri arasında, musikide en istidatlı milletlerden 
biriyiz. Bilhassa kızlarımız bu alanda, dünya 
ölçüsünde ve göğüslerimizi kaabrtacak başarı
lar sağlamaktadırlar. 

Arkadaşlar, yapılacak bir opera binası, mem
lekete bütün kültür alanında hizmet ve fay
dalar sağlıyacaktır. Bu hizmet alanı, mutlaka 
Devlet için bir masraf kapısı olmıya mahkûm 
değildir. Arkadaşlarımıza hatırlatırım : Kon-
servatuvarm konserleri başladığı zaman, -pa
rasız olduğu halde, bütün yerler dolmuyordu. 
Şimdi, ise iyi bir konserde, biletlerin karabor
saya düştüğü görülüyor. Şu halde, iyi kulla
nıldığı takdirde, hele • İstanbul Yla, her gün ope
ra, veya. tiyatro oynasa, veya bale gösterisi ya
pılsa, yahut konser verilse, opera binası her 
gün dolacaktır. 

Şu halde bir opera binasının tamamlanması. 
muhakkak kültür için katlanılacak bir masraf 
ka-pısı değildir; aynı zamanda iktisadidir de. 
Bu memleketin kültürünü bir an önce ileriye 
götürmek ve - Maliye Vekilinin, izah. ettikleri 
gibi - sadece memleket ölçüsünde fleğil, aynı 
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zamanda Türk sınırlarını aşarak medeniyeti
mizin ve kültürümüzün nasıl olduğunu dünya
ya tanıtmak için de, İstanbul Operası müessese
sini bir propaganda vasıtası olarak kullanmak 
yolunu tutmak lâzımdır. Kaldı ki, dâva, başlı-
başına da bu değildir. Bizzat kendi ihtiyacı
mız için de, tutulması lâzımgelen yol bundan 
ibarettir. Hele istanbul için... Binaenaleyh §u 
gayet makul ve ileriki senelerde bütçe imkân
larına göre yıllık bütçelere taksim imkânını 
da getiren tasarıyı kabul etmenizi, ben de 
bilhassa istirham edeceğim. {Alkışlar.) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşla

rım; bendeniz ne bu tasarının hararetli müda
faasını yapan Sayın Maliye Vekilinin ve ge
rekçeyi kendileriyle beraber imzaladıkları ve 
kendi meşgale sahalarını bilhassa ilgilendirdi
ğine göre bu tasarıyı muhakkak ki, tasvibeden 
Muhterem Maarif Vekili Ahmet Thtakılıç'm, ne 
ço'k sevdiğim arkadaşım Muammer Aksoy'un 
fikirlerine katılabiliyorum; ne de bu mevzuda 
onların karşısında yer almış olan Ahmet Oğuz 
arkadaşımızın fikirlerine itşirak edebiliyo
rum. Bendeniz bu konuda ne yapabileceğimi 
tesbit edemiyorum; çünkü, elimizde yeter mu
ta mevcut değildir. 

Saym Maliye Bakanı bu binanın bitiril
mem esi sebebiyle yabancılar tarafından aley
himize propaganda yapıldığından bahsettiler. 
Aleyhimizde propaganda yalnız bununla de
ğil, bugün kasaba ve köylerimizdeki dunun 
gösterilerek de yapılabilir. 

Muayyen mecraların en verimli sahalara tev
cihi şeklinde bir iktisadi mesele vardır. Bir 
gayrimenkul inşaatı, tahsis maksadına ve yerine 
göre ya doğrudur, ya değildir. Şu hale göre 
nasıl düşünmeliyiz? Zannedersem biraz tek 
taraflı düşünüyoruz. Bütçelerde bu para baş
lanmaz ve .yarı kalmış bu binaya tahsis edilme
diği takdirde, hâsıl olacak zarar nedir? Diyelim 
ki, 15 milyon lira. Fakat, bu para bütçeden bu 
opera binasının ikmali için verilmeyip de meselâ 
'büys'ik ihtiyaç, duyduğumuz küçük sulama işle
rine verildiği takdirde eğer prodüktivite ar! ışı 
bu zarardan daha fazla ise, toplum hesabına bu 
fazlalık ölçüsünde net bir kâr meydana gelir. 
Şu halde mesele münhasıran bu binaya para ve
rilip verilmemesi meselesi değildir, meseleyi bir 
bütün olarak ele almak lazım. Bu para başka 
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bir sahaya yatırılacak olursa ve net hâsıla daha 
fazla ise bu binaya para vermemek iktisadi ba
kımdan daha doğrudur. Nitekim iktisadi yatı
rımlar ve projeler arasında bu karşılıklı rabıta
ları tartnfak ölçmek lâzımdır. 

Şu noktayı da belirtmek isterim : Maliye 
Bakanı opera binasının turist celbine yarıyaca-
ğmdan bahsettiler. 

Bendeniz Türk operasının kısa zamanda gös
terdiği inkişafların hayranıyım. Yalnız mübalâ
ğa etmemek lâzımdır. Henüz operamız Alman 
ve İtalyan operaları gibi turist celbedecek mü
kemmeliyete gelmemiştir. Bu turist celbi mese
lesini operacılığımızdan ziyade ibaşka imkânlar 
üzerine bina etsek her halde daha doğru hare
ket etmiş oluruz. 

Bir noktaya daha temas edeceğim : 
Bu turistler Türkiye'ye daha çok yazın ge

lirler. Halen bütün memleketlerde tiyatro ve 
operalar yazın açık hava sahnelerinde oynanır. 
istanbul'da bugün bir açık hava sahnesi var, 
turizmin inkişafını operaya bağlıyacaksak, bu 
açık hava tiyatrosundan istifade etmek müm
kündür. 

Gelelim diğer bir meseleye : 
Gerek Millî Eğitim Komisyonu raporunda, 

gerekse bilâhara Sayın Bedrettin Tuncel tara
fından bu raporu incelemek üzere kurulmuş 
olan bir komisyonun raporunda umumiyetle eği
tim faaliyetlerimizde dağınıklıktan şikâyet edil
mektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım; bu çok doğrudur. 
Mevcut tek operamızı şantörleri şantözleri, de-
karatörleri ve bale ekibi ve saire bakımından 
tam hale getirmeden, operacılık sahasında mev
cut eleman ve kaynaklarımızı dağıtmanın güzel 
sanatlar bakımından ne dereceye kadar verimli 
ve rasyonel olacağı da eayi sualdir. Bu hususta 
Sayın Ahmet Tahtakılıç Beyefendinin (burada 
izahat vermesi lâzımgelirdi. Opera sahasındaki 
kaynak ve elemanları yeni yeni operalara dağıt
maktansa, bunları mevcut Devlet operasına tah
sis etmek ve operamızın bu suretle ilerlemesini 
temin etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu bakımdan şimdiye 
kadar ileri sürülen delillerin, eğitim politikası 
ve yatırım politikası bakımından tamamen kifa
yetli olduğuna kaani değilim. Ancak yine de ne 
yapılacağını tamamen bilmiyorum. 
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öeçenlerde gazetelere bir haıber intikal etti; 

eski Maliye Bakanı Ekrem Aliean tarafından 
iktisadi durgunluk içinde bulunmamışa rağmen 
hatalı bir şekilde haddinden fazla durulan yatı
rımların öncelik sırasına göre yeniden harekete 
geçirileceğinden ıbahsediliyor. ıBu bakımdan, bu 
vahîm. hatayı tashih ettiği için Sayın Kurdaş'a 
teşekkür etmek isterim. 

Şimdi soruyorum : Bu yatırımların tekrar 
aktive edilmesi konusu üzerinde Plânlama Dai
resinin durması gerekeceği cihetle, konuşmam
da üzerinde durduğum konularda Devlet Plân
lama Dairesinden acaba mütalâa alınmış mıdır? 

Bu parayı İstanbul Operası binasına tahsis 
ederek mi daha iyi netice alacağız, yoksa o meb
lâğı başka yere tahsis ederek mi?.. ıSadece bu bi
nanın mücerret olarak ele almmasiyle ve muhte
lif yatırım projeleriyle mukayese yapmadan ve 
bize muta verilmeden ciddî bir karar alabilece
ğimize kaani değilim. Bu ibakımdan Hükümetten 
bu hususta izahat talebediyorum. 

BAŞKAN — Nihat Sargmalp. 
NİHAT SARGINALP — Muhterem arka

daşlarım; iki noktaya işaret etmekle iktifa ede
ceğim : 

1. Bina inşaatından kaçınılmaması lâzmı-
geldiği noktasından bana burada bir fırsat ve
rildiği için ıbu çok mühim noktayı izah edece
ğim. 

Biz her nedense büyük inşaat yapmaktan 
ürküyoruz ve diyoruz ki; «iBu rantabl değildir. 
Milletin iktisadi hayatında daima zararlı bir 
yön yapar.» Halbuki benim kanaatim tersine
dir. Her hangi bir devlet dairesine gidin, bir ik
tisadi Devlet Teşekkülüne gidin, hepsi kiralık 
yerlerde oturmaktadır. Bunun da ancak üçte bi
rinden istifade ederler. Çünkü mesken dairesiy
le, Devlet dairesi arasındaki fark aşikârdır. 

Daha «belirli ibir misal vereyim : Millî Eği
tim Bakanlığımıza bir kere teşrif ediniz, orada 
çalışan arkadaşları bir kere görünüz. Ondan 
sonra Türkiye'de büyük inşaat yapmaktan ka-
çmmıyacağımıza inanırsınız. Bu, bizde âdeta 
bir fobi şeklindedir. Bâzı memleketlerde bu bi
nalar bir anonim şirket binası kadar büyük, de
ğildir. Şunu unutmamalıyız ki milletlerin ya
şamasında operanın ve dolayısiyle opera bina
sının tesiri büyüktür. 
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İkinci nokta: Sayın Ahmet Oğuz arkadaşım 

bu inşaatın birkaç ay sonraya bırakılmasını ile
ri sürdü. Daha evvel de ısrarla söylediğim gibi 
bir inşaatı selâmetle tamamlayabilmek için onu 
bir elden idare temelidir. Bir inşaatın bir kıs
mı bir mütaahhide, ikinci kısmı diğer mütaah
hide, üçüncü kısmı diğer bir mütaahlhide veril
memelidir. Bu bakımdan bu sene operaya har
canacak masrafların gelecek hükümetlerden pa
ra istenmesi şeklinde yapılması buradaki şanti
yenin dağılmasına ve hu yüzden de gerek mü-
taahhidin, gerek Hükümetin zarar etmesine se-
bebolmaktadır. Bu aksaklıkta hiçbir zaman bi
nayı yapanların kabahati yoktur. İktidar «bu
gün yapacaksın, çabuk yapacaksın, şöyle yapa
caksın» dediği zaman, teknik adam bunu yap
ma mecburiyetindedir. Yoksa, onlar bütün ha
zırlıkları yapmış, şöyle olursa böyle olur diye 
bu işi ortaya koymuşlardır. Fakat, bu işi tek
nik olarak incelemek yerindedir. Bilhassa bü
yük binaları, T. B. M. Meclisi binasını tenkid 
eden Ahmet Oğuz arkadaşımıza hatırlatayım, 
Türk mühendisi, işçisi bu işte para kazanmış
tır. Memlekette para devretmiştir. Bunun ne
si dışarıdan gelmiştir? Memlekete bir eser ka
zandırmıştır. Hatırlarsınız, Fransız İhtilâlin
den sonra memlekette iş olsun, iş adamı, mü
hendis, işçi para kazansın diye birçok meydan
lar yapılmıştır, memleket eserler kazanmıştır. 
Opera binası da böyledir. Bugün bir çok ban
kalarda para birikmiş kalmıştır, hepsi duruyor 
kasalarda; bu paraları kullanmazsanız onlar ora
da ölüp kalacaktır. İnşaat sistemi asla israf ol
mayıp sermayeye itimat telkin etmekten başka 
bir şey değildir. O bakımdan sözlerimi kısa ke
serek bu tasarıya müspet oy vermenizi bende
niz de rica edeceğim. 

BAŞKAN — Cihad Baban. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CİHAD BABAN — Muhterem arkadaşlarım; 
burada turizm mevzuubahsolduğu için değil, 
fakat operanın bir kültür meselesi olduğu için 
lehinde rey vermenizi istemek maksadiyle kür
süye gelmiş bulunuyorum. Arkadaşım Coşkun 
Kırca ile aynı fikirde olurdum, eğer inşası mu
tasavver olan şey bir fabrika olsa idi. Burada 
artık iktisadın kanunları değil, sosyal icaplar 
yani iktisadın da dâhil olduğu daha geniş bir 
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sektör içinde hâdiseyi mütalâa etmek lâzımdır 
kanaatindeyim. 

Ve yine Ahmet Oğuz arkadaşım burada de
diler ki; güzel sanat varlık işidir, varlığın çi
çeğidir. Ben katiyen bu fikirde değilim. Güzel 
sanatlar belki varlık zamanında birikir. Fa
kat kara günün. ışığıdır. Hafızalarınızı gerilere 
intikal ettirin ; en karanlık günlerimizde bu 
milleti ayağa kaldıran edebiyat oldu. En ka
ranlık günlerimizde Birinci Büyük Millet Mec
lisinin içinde mebusları, dışarda milleti ayağa 
kaldıran yine edebiyat oldu. Akif'in istiklâl 
Marşı ortaya çıktı, hepimiz heyacanlandık. 
Fransız inkılâbında, 'Marseyyez'i genç bir su
bay ortaya attı. Cephe 'hatlarından- taşarak şe
hirden şehire dolaştı, düzel sanatlar hiçbir za
man varlıklı günlerin eseri değildir. O, birikir 
birikir günün 'birinde milleti millet yapmak için 
ortaya, çıkar. Erzurum'un Türk olduğunu an
latmak için belediye reisi bir Ingilizi almış ve 
beraberinde gezdirerek kümbetleri, çifte mina
reyi ve daha birçok eserleri göstermiştir. Bu 
yıkılan çifte minare bir Türk eseri olduğu için 
bulunduğu yerin Türk olduğunu ispat etmiştir-. 
Opera aynı zamanda varidat da getirir. 

Yıkılmış kervansaraylar vardır. Bunlar pa
ra getirmiyen bir iş midir? Plânlama Dairesi 
Imna ne diyor? Acaba gelir -getirir mi getirmez 
mi? Böyle düşünmek, bütün memleketin afaki
ni saran-Türk tarihî asarını, Türk mimarisini 
başı hoş bırakmak olur. 

Arkadaşlar, Fransa yıkıldığı zaman Alsas-
Loren'i onun şarkıları kurtadı. Onlar olmasay
dı 'bu iş olmazdı. CBizi de musikimiz, operamız, 
kitabımız ispat edecektir. (Bundan dolayı ope
ranın ihmal edilmemesi lâzımdır. Opera, sanat 
çevremizin önemli hir tarafını dolduracaktır. 
Tasarıya bu bakımdan Yüksek Heyetinizin leh
te oy vermesini riea edeceğim. (Bravo sesleri, 
alkışlar), («Oya oya» sesleri) 

BAŞKAN -— Efendim, yeterlik önergeleri 
gelmiştir. Lehte, aleyhte ve üzerinde olmak 
üzere ikişer arkadaşımız konuşmuş 'bulunuyor; 
'bu bakımdan yeterlik önergelerini okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu yeter derecede .aydınlanmıştır. Müzake

renin kifayetini, arz ve teklif ederim. 
Hızır Oengk 
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Başkanlığa 

Mevzu famamiyle aydınlanmıştır. Mirzakeıv-
nin kifayetinin oya konulmasını arz ve rica ede
ri m. 

Derviş Sami Taşman 

Yüksek Başkanlığa 
Konu iyice aydınlanmıştır. Konuşmaların ye

teri iğine karar verilmesini teklif ediyorum. 
'Hikmet Kümbetiioğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
söz istiyen var mı? Yok. O halde hu yeterlik 
önergelerinin dikkate, alınmasını kahul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında değişiklik önergesi yoktur. 
Bu itibarla maddeyi yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgiırer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde aleyhte ve lehte ol
mak üzere söz istiyen var mı?... Olmadığına gö
re tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

Şimdi hugün yapılan açık oylamaların netice
lerini oylama sırasına göre arz ediyorum. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seğmen Kü
tükleri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifine 
verilen oyların sayısı : 138, 

Kabul : 130, 
Ret : r>, 
Oekinlser : 3 tür. 

Bu oylama sonucuna göre bu tasan Yüksek 
Meclisçe fca'bııl edilmiştir. 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 
ve 35 nei maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanu
na verilen 

oyların sayısı : 1.42, 
Kabul : 139, 
Çekinser : 3 tür. 

- 4 8 2 -



B : 97 İL, 
Bu oylama, sonucuna göre tasarı Temsilciler 

Meclisince kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 

dair 304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifine verilen 

oyların sayısı : 144, 
Kalbul : 141, 
Çekinişer : 3 tür. 

Bu oylama sonucuna göre tasarı Yüksek Mec
lisçe kalbul edilmiştir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa 
geçici bir madde, eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısına verilen 

oyların sayısı : 127 
Kabul : 127 dır. 

Bu oylama sonucuna göre yeter sayı sağlana
mamıştır. Bu tasarı gelecek toplantıda tekrar 
yüksek oylarınıza sunulacaktır. 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısına ait oylama sonucunu bildiriyo
rum : 

. 1961 O : İ 
Oy sayısı : 126, 
Kabul : 125, 
Çekinser : 1 dir. 

Bu oylama sonucuna göre, tasarının kabulü 
için yeter sayı sağlanamamıştır; gelecek birle
şimde tekrar oya sunulacaktır, efendim. 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece 
ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sayılı 
Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanuna ait oylama 
sonucunu bildiriyorum : 

Oy sayısı : 139, 
# Kaibul : 109, 

Ret : 24, 
Çofcinıser : 6 dır. 

Bu oylama sonucuna göre, tasarı Yüksek Mec
lisçe kabul buyurulmuştur. 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadı
ğından 12 Ağustos 1961 Cumartesi günü saat 
10 da toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanına saati : 18,10 
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Seçimlerin temel hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kanun Temsilciler Meclisince kabul edilmiştir.) 

_ A — 
Ataiay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Sadık Aldoğan 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Vedat Arikan 
Ferhan Arkam 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Doğan Avcıoğlu 

.— B — 

Cihad Baban 
Zeki Baltacıoğlu 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bitnark 
Lûtfi Biran 
Etem Boransü 

— 0 — 
• 

Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar 

Uye sayısı : 267 
Oy verenler : 138 

Kabul edenler : 130 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 3 

Oya katılmayanlar : 129 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
- Ç -

Rifat Çini 
Bahri Çola'koğlu 

_ - D — 
Hazım Dağlı 
Erol Dilek J J İ v l J_SX-lv A> 

Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
îımadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
Adnan Ertanık 
ilhan Esen 

— F — 

Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 

Kemal Zeki Gençosman 
V»asfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 

Rauf Gökçen 
Mukbil -Gökdoğan 
Mehmet Gö'ker 
Rıza Göfesu 
Ferda Güley 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

_- H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

— I — 
Rıza Isıtan 

— î — 
Şefik inan 
ismet inönü 

— K — 
Kadirc&n Kaflı 
Hemnine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Bedri Karafa'kıoğlu 
Enver Ziya Karal 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Enver Kök 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskari 

* 
— M — 

Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

. — 0 — 
Abdülkadir Okyay 
Hamdi Orhon 

— ö — 
Halim önalp 
Altan öymen 
ilhan Özdü 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 
Seyfi öztürk 

_ P _ 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 

— S — 
I] hami Sancar 
NiliLt Sargmalp 
Ragıp Sarıca 
Kemal Satır 
Bahri Savcı 
Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Celâl Sait Siren 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 

- s -
Ahmet Şener 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
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Derviş Sami Taşman 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 

• — A — 

Mehmet Altınsoy 

Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 

ismail Ulutaş 

- Y -
F elimi Yavuz 
Nüvit Yetkin 

[Reddedenler] 

_ B — 

Kâmil Başaran Abdullah îpşiroğlu 

Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 

— Z — 
Cahit Zamangii 
Nasır Zeytinoğlu 

— K — 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 

— B — 
Osman Bölükba§ı 

[Çekinserler] 
— O — 

Ahmet Oğuz 

[Oya katılmıyanlar] 

Yusuf Ziya Yüeebilgin 

— A — 
Şevket Adalan (t.) 
Lûtfi Akadlı 
Ahmet Akar 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
Nurettin Akyurt (î.) 
Abdülıkerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş 
Ekrem Aliean 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Nurettin Ardıçoğlu (î.) 
Tahsin Argun 
Fuat Arna (I.) 
Âmil Artus (î.) 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Ataiay 
Ahmet Atılgan 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan (t.) 

— B — 
Şeref Bakşlk 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman (î.) 
Mehmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Necip Bilge (î.) 
Arslan Bora 
Ratıp Tahir Burak (I.) 

— O — 
Alev Coşkun 

- ç -
Esat Çağa 
Nazif Çağatay (t.) 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçuk Çalkır-
ogln 
Fethi Çelikbaş 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demıirlioğlu (1.) 
Vedat Dicleli 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 

— E — 
Sait Erdinç (1.) 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 

Bahir Ersoy 
Kenan Esengin (1.) 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F _ 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Gebo'loğlu 
AH İhsan Göğüs 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay (t.) 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 

— H — 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocapğlu 
(t) 

- î -
Ismail İnan 
M. Rauf İnan 

• — K — 

İhsan Kabadayı (1.) 
Ömer Karahasan 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
(I.) 
Mustafa Kepir (1.) 

Nuri Kınık 
Şahap Kitapçı (1.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 

— M — 
Ferid Melen 
Orhan Mersinli (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

_ O — 
Zekâi O'Kan 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat (1.) 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay (1.) 
Hüseyin Otan 

— Ö -
Atıf Ödül (1.) 
İhsan Ögat (1.) 
Feridun Şakir öğünç 
Rüştü Özal (B.) 
Mehmet özbay (1.) 
Şinasi özdenoğlu (1.) 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

— P — 
Emin Paksüt 

— «6 — 



Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçedoğlu (î.) 

— S — 

Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
S«lim Sarper (B.) 
Selâmi Savaş 
Bthem Serim 
Mustafa Sirmeıı 
İhsan Soyak (B.) 

B : 97 11, 
îlhanıi Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur (İ.) 

- S -
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
.Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal T«ngir-
şenk 
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Hasan Tea 
Abdülhadi Toplu (İ.) 
Osman Tosun (B.) 
Kemal Türkoğlu 

Ragıp Üner (B.) 
Feridun Üstün 

— V — 

Âdil Vardarh 

Hıfzı Veldet Velidöde-
oğlu (î.) 

— Y — 
(Jenıal Yavuz. 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Avni Yurdabayrak (t.) 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Konan Zaimoğlu 
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306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

geçici bir madde eklenmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun Temsilciler Meclisince kabul edilmiştir.) 

— A — 
Atatlay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Neemi A'kçasu 
Mebrure Aksoley 
Abdülkerim Akyüz 
Sftdak Aldogan 
Mehmet Alıtınsoy 
Abdurralıman Altuğ 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Aveıoğlu 

_ B — 
Cihad Baban 
Zeki Baltacuoğlu 
Kâımil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bümark 
I jûtfi Biran 
Etem Boransü 
Osman Bölükba.ji 

- 0 -
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

267 
142 
139 

0 
3 

125 
0 

[Kabul edenler] 
- Ç -

Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çııllu 

_ D — 
Hazmı Dağlı 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Necati Duman 
Cevat DuTsunoğlu 

_ E — 
Bülent Ecevk. 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgüaı 
Imadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkııt 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
ilhan Esen 

F 
Bedî Feyzioğiu 
Turhan Feyzioğiu 
Fehim Fırat 

— G — 
Kemal Zeki Gencosman 

Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Göker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
• dağ lı 

— I — 
Rıza Isıtan 

— 1 -
Ismail İnan 
Şefik inan 
ismet inönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

K 
Kadirean Kaflı 
Hermine Kalüsjtyan 
Münci Kapani 
Bedri Karafakıoğlıı 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Enver Kök 

Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 

— L — 
Kaludi Laskari 

_ M -~ 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Hamdi Orhorı 

Feridun Şakir Öğüne, 
Halim önalp 
Altan öymen 
ilhan özdil 
Fakih özfakih 
Seyfi Öztürk 

_ p _ 
Fikret Paanir 
Mahir Pamukçu 

— S — 
Nihat Sargına İp 
Kemal Satır 
Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Dündar Soyer . 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 

- § -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

_ T — 
Ahmet Tahtakrîıc 

— 487 — 
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Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Derviş Sami Taşman 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 

•Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 

• İsmail Ulutaş 
— V -

Âdil Vardarlı 
— Y -

Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 

Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Yusuf Ziya, Yücebilgiıı 

- Z -
Cahit Zamangil 

[Çekinserler] 
— K — 

Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 

- Ö -

Mazha"r özkol 

[Oya katîlmıy anlar] 
— A — 

Şevket Adalan 
Lûtfi Akadh 
Ahmet Akar 
Bunhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Muzaffer Alankuş 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Babür Ardahan 
Nimettin Ardıçoğlu 
Fuat Ama 
Âmil Artus 
Fetihi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 

Şeref Bakşık 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman 
Mehmmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Necip Bilge 

Arslan Bora (î.) 
Ratıp Tahir Burak 

— 0 — 
Alev Coşkun 

- Ç -
Esat Çağa 
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçuk Çakır-
oğlu 
Fethi Çelikbag 

— D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 

— • E — 
Sait Erdinç 
Alaettin Ergenene; 
Nedim Ergüven 
Hamza Eroğlu 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F — 
Yavuz Feyzioğlu 

_ G — 
Cevdet Geboloğlu 
Ali İhsan Göğü§ 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Güııaltay 

Rahmi Güııay 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 

— H — 

Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

M. Rauf İnan 

— K — 

İhsan Kabadayı (1) 
F. Lûtfi Karac manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Sahir Kuruıtluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 

Ferid Melen 
Orhan Mersinli (IB.) 
Hay m Mumeuoğlu (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 

Zekâi O'Kan 
ibrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
I lüseyh Onur 

Kâzım Orbay (î.) 
Hüseyin Otan 

Atıf ödül 
ihsan ögat 
Rüştü Özal (B.) 
Mehmet Özbay 
Şinasi özdenoğlu 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

— P — 

Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçciioğlu 

- S -

Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
îlhami Sancar 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Selâm i Savaş 
Bahri Savcı 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
İhsan Soyak (B.) 
ÎÛıami Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

Mehmet Şişman 

488 — 



B : 97 11.8.1961 O : 1 

Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Teugir-

Hasan Tez 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 
Kemal Türkoğlu 

- Ü -
Raıgıp Üner (B.) 

Feridun Üstün 
— V — 

Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu (î.) 

— Y — 
Baihri Yaşat* 

Cemal Yıldırım 
Avni Yurdabayrak 
Danış Yurdakul 

_ Z — 
Galip Kenan Zaimoglu 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 

*e 



B : 97 11.8.1961 0 : 1 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin seçimine dair 301 sayıh Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilme 

sine dair olan kanun teklifine verilen oyların sonucu 

— A — 
Atalay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Burthan Akdağ 
Mebrure Aksoley 
Abdülkerim Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Mehmet Altmsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Ferhan Arkanı 
Şevket Asbuzıoğlu 
Hüseyin Ataman 
Doğan Avcıoğlu 

_ B — 
Cihad Baban 
Zeki Baltaenoğlu 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Binark 
Lûtfi Biran 
Etem Boransü 
Osman Bölükbaşı 

— 0 — 
Hızır Cengiz 

(Kanun Temsilciler Meclisince kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 267 • 
: 144 
: 141 
: 0 
: 3 
: 123 
: 0 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyeiikler 

[Kabul 
- Ç -

Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

_ E —. 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adü Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
Imadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
ilhan Esen 

• — p — 

Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

_ G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 

edenler] 
Abdülkadir Göğüg 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Göıker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Turan Güneş 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

_ H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

- I -
Rıza I§ıtan 

- 1 -
ismail inan 
Şefik înan 
ismet inönü 
Abdullah îpşiroğlu 

• . — K -

Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Bedri Karafakıoğlu 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Enver Kök 
Ahmet Köseoğlu 

Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Hamdi Orhon 

— Ö — 
Feridun Şakir öğünç 
Halim önalp 
Altan öymen 
tlhan özdil 
Fakih özfakih 
Seyfi öztürk 

— P — 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 

— S — 
îlhami Sancar 
Nihat Sargınalp 
Kemal Satır 
Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 

Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

Abmtt Tahtakılıe 



Salâhattin Tandal 
Derviş Sami Taşman 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlti 
Vecihi Tönük 

B : 97 11. 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

— ü — 
Hüseyin Ulusoy 

. 1961 O : 1 
ismail UlutüŞ 

_ V - -
Âdil Vardarlı 

— Y — 
öemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 

Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz : . • 
Abdüllıak Kemal Yörük 
Yusuf Ziya Yüeebilgih 

- — Z — 

Cahit Zamangil 

[Çekimerler] 

— A — 
Şevket Adalan (I.) 
Lûtfi Akadlı 
Ahmet Akar 
İsmail Büstü Aksal 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt (î.) 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Ekrem Alioan 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Nurettin Ardıçoğlu (t.) 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Fuat Arna (î.) 
Amil Artus (t.) 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Ahmet Atılgan 
Raif Aybar (î.) 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan (I.) 

— B — 
Şeref Bakşıîk 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman (î.) 
Mehmet Baydur (B.) 
«Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Necip Bilge (î.) 

— K — 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 

ö 
Mazhar özkol 

[Oya hatılmıyanlar] 
Arslan Bora 
Ratıp Tahir Burak (İ.) 

— C — 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Esat Çağa 
Nazif Çağatay (I.) 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçulk Çaskır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 

__ D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demdrlioğlu (1.) 
Vedat Dicleli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 

— E — 
Sait Erdinç (1.) 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven (1.) 
Hamza Eroğlu 
Kenan Esengin (1.) 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

__ p __ 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Kasım Gülek 

Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay (1.). 
Rahmi Günay 
Ab dur rahman Nafiz 
Gürman 

— H — 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
(1.) 

- î -
M. Rauf İnan 

— K — 
İhsan Kabadayı (1.) 
Münci Kapani 
F. Lûtfi Karaosmanogiu 
(t) 
Mustafa Kepir (1.) 
Nuri Kınık 
Şahap Kitapçı (1.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Kemal Kurdaş (B.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley • 

_ L — 
Kaludi Laskari 

— M — 
Ferid Melen 
Orhan Mersinli (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Zekâi O'Kan 

İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat (1.) 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay (1.) 
Hüseyin Otan 

— ö -
Atıf ödül (1.) 
İhsan ögat (L) 
İbrahim Öktem 

Rüştü Özal (B.) 
Mehmet Özbay (I.) 
Şinasi özdenoğlu (I.) 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

— P — 
Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinç.cioğlu (1.) 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Ethem Serim 
İhsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
Ilhami Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur (1.) 

- ş -
Mehmet Şişman 

— 491 



Cahit Talaş (B.) 
Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal T«ngir-
şenk 

B : 97 11. 
Afodülhadi Toplu ( t ) 
Osman Tosun (B.) 
Tarık Zafer Tunaya 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 
Feridun Üstün 

L1961 O : 1 
_ V — 

Hıfzı Veldet Velidede-
oglu (t) 

— Y — 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 

Avni Yurdabayrak (t.) 
Dani§ Yurdakul 

. — Z — 

' GalİD Kenan Zaimoğlu 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 

. . . • , . >9< 



222 sayılı İlköğretim ve 

— A — 
Atalay Akan 
Alhmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Mehrure Aksoley 
Mehmet Altınsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Ferhan Arkan 
Şevket Asbuaoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 

_ B — 
Cihad Baban 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırfoaygil 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşd>t Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Hikmet B'inark 
Etem Boransü 
Osman Bölükbaşı 

— C — 
Hızır Cengiz 

- g -
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 

B : 97 11 A 
Eğitim Kanununa geçici 

l, 1961 0 : 1 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarı-

sına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

267 
127 

-127 
0 
0 

140 
0 

[Kabul edenler] 
, - . D — 

Hazım Dağlı 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

__ E — 

Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgiin 
îlmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Adnan Ertamk 
îlhan Esen 

i. C U l u H t-' U l l l 

— a — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Ferda Güley 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 

_ H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

— I — 
Rıza Isıtan 

- î -
tsmet İnönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

_ K — 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Ömer Karahasan 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Hikmet Kümbetlioğlu 

M 
""™~ ATA ~—~ 

Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

— 0 — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Hara di Orhon 
Hüseyin Otan 

(Yeter sayı yoktur.) 

- ö -
Feridun Şakır öğünç 
Halim önalp 
Altan Öymen 
îlhan özdü 
Mazhar özkol 
Seyfi öztürk 

— p — 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 

— S — 
Nihat Sargmalp 
Kemal Satır 
Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Celâl Sait Siren 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç 
Salâhattin Tandal 
Derviş Sami Taşman 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

- , Ü — 
Hüseyin Ulusoy 

— 493 — 



İsmail Ulutaş 
— V -

Âdil Vardarlı 

B : 97 
— Y — 

Oemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 

11.8.196İ 0 : 1 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 

Yusuf Ziya Yücebilgin 
• . — Z — 

Cahit Zamangil 

[Oya katılmıyanlar] 
— A — 

Şevket Adalan (î.) 
Lûtfi Akadiı 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü A'ksal 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt (t.) 
Abdülkerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alioan 
Osman AMşiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Nurettin Ardıçoğlu 
(I.) 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Fuat Arna (î.) 
Âmil Artus (î.) 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydm 
Şevki Aysan (î.) 

_ B — 

Şeref Bafeşık 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman (î.) 
Mehmmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Hıfzı Qğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Necip Bilge (î.) 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora (1.) 
Batıp Tahir Burak (I.) 

Ömer Samlı Co|ar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
Nazif Çağatay (I.) 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçulk Çaıkır-
oğlu1 

Fethi Çelikbaş 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu (î.) 
Vedat Dicleli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 

_ E — 
Sait Erdinç (î.) 
Feridun Ergin 
Alaetttin Ergönenç 
Nedim Ergüven (1.) 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Kenan Esengin (1.) 
Cemali Reşit Eyüboğlu 

Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 

| Kasım Gülek 

Şemsettin Günaltay (1.) 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
(t) 

tsmail İnan 
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 

K 
İhsan Kabadayı (1.) 
Müraci Kapani 
Bedri Karafalkıoğlu 
Enver Ziya Karal 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
(I.) 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Şahap Kitapçı (1.) 
Tevfik Kâmil Koper-
ler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Kemal Kurdaış (B.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 

_ L — 
Kaludi Laskariı 

— M — 
Ferid Melen 
Orhan Mersinli (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Zekâi O'Kan 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hizmet Onat (1.) 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay (1.) 

_ ö -
Atıf Ödül (t.) 
İhsan ögat (1.) 
Rüştü özal 
Mehmet özbay (1.) 
Şinasi özdenoğlu (1.) 
Fakih özfakih 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

— p _ 
Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu (1.) 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
Necip San 
llhami Sancar (1.) 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Ethem Serim 
Mustafa Sirmen 
ihsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
llhami Soysal 
Celâl Sungur (I.) 

- . Ş -
Mehmet Şişman 

— T — 
Cahit Talaş (B.) 
Reşat Tardu 

- 494 -



B : 97 11.8.1961 O : 1 
Zeki T.ekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Abdülhadi Toplu 
Otman Tosun 

Vahit Turhan 

Ragıp Üner (B.) 
Feridun Üstün 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidede-

oğlu (t.) 

_ Y — 

Bahri Yazır 

Cemal Yıldırım 
Avni Yurdabayrak (t.) 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 



B : 97 11.8.1061 O : 1 
Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması ioin gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişilmesi hakkında 6805 sayıh Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

— A — 
Atailay Akan 
Ahmet Akar 
Necmi Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Mehmet Altmsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 

— B — 
Gihad Baban 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Kemalî Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
Etem Boransü 
Osman Bölükbaşı 

— O — 
Hızır Cengiz 

- ç -
Rıfat Çini 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Agık üyelikler 

267 
İ26 
125 

0 
1 

141 
0 

[Kabul edenler] 
Bahri Çola'koğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
îmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
îlhan Esen 

— F — 
Bedî Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 

Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Gö'ker 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Muhittin Gürün 

• — H — 

Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

— I _ . 
Rıza Isıtan 

— t — 
İsmail inan 
ismet inönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

_ K — 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Bedri Karafakıoğlu 
Ömer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

Feridun Şakir öğüne, 
Halim önalp 
Altan öymen 
ilhan özdil 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 
Seyfi Öztürk 

_ P _ _ • 

Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 

— S — 
Nihat Sargmalp 
Kemal Satır 
Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Celâl Sait Siren 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç, 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tanda! 

—" W j 9 —— 



iûdettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 

— A — 
Şevket Adalan 
Lûtfi Akadlı 
Ali Eıza Akbıyıkoğlu 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
(t> 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe (î.)" 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Abdül'kerim Akyüz 
Muzaffer Alankua 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican (î.) 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Fuat Arna 
Âmil Artus 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Şeref Bakşık 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman (î.) 
Mehmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 1 
Hakta Kâmil Beşe 
Necip Bilge 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Binark 
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| Ekrem Tüıemen 

— U — 
Öüseyin Ulusoy 

1 İsmail Ulutaş . 

1 - V * -
Âdil Varjdarlı 

— Y — 
Nüvit Yetkin 

[Çekimerler] 
— K — 

Orhan Köprülü 

[Oya katıîmtyanlar] 
Aralan Bora (1.) 

ı Batıp T ahir Burak 
— 0 — 

Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçuk Çakır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 

_ D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan ! 

- E -
Sait Erdinç 
Alaettin Ergonenç 
Nedim Ergüven 
Hamza Eroğlu 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F _ 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 
Ali Ilışan Göğüs 
Rıza Göksu 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay (1.) 
Turan Güneş 

Abdurrahman Nafia 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

- t -
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 

- K -
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlıı 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperler 
Enver Kök 
Mehmet Ali Kumbasar 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş (B.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 

— L -
Kaludi Laskark 

— M — 
Ferid Melen 
Orhan Mersinli (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

. — 0.— 
Zekâi O'Kan 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 

1 Asım Yılmaz 
Yusuf Ziya Yücebilgiri 

— Z — '. 
Cahit Zamangil 

' ' • " • ' : ' - . . ' " , • ' ' " • ' • ' 

! Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay (1) 

- ö -
Atıf ÖHîil 
İhsan ögat 
Rüştü özal (B.) 
Mehmet özbay 
Şinasi özdenoğlu 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

_ p — 
Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

_ g 

Adil Sağıroğlu 
Necip San 
llhami Sancar 
ilagıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Ethem Serim 
Mustafa Sirmen 
İhsan Soyak (B.) 
llhami Soysal 
Celâl Sungur (t.) 

Mehmet Şişman (1.) 

_ T — 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
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Mı m m**>$m ':®-ı* 
Hasan Teas 
Abdülhadi Toplu 
Osman Torna (B.) 
Bedrettin Tunceİ 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

Ragıp Ünep P > 
Feridun Üstün 

Hıfzı Veldet Validede* 
oğlu (1) 

Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yal» 
Cemal Yıldırım 
Abdûlhak Kemal Yörttk 

Avni YuBâabayrak 
Daniş Yurdakul 

Galip Kenan Zaimoğlu 
Nfi«r Zeytinofclu (B.) 
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İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sayılı Kanu
nun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen 2 rici maddesinin tadili hakkındaki Kanuna verilen oyların 

sonucu 

(Tasan Temsilciler Meclisiaıee kabul edilmiştir») 

— A — 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Burhan Akdağ 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Abdülkerim AkyÜ2 
Sadık Aldoğan 
Abdurrahman Altuğ 
Vedat Arıkan 
Perhan Arkam 
Şevket? Asbuzoğlu 

— B — 
Cİhad Baban 
Zeki Baltacıoğlu 
Adnan Başer 
Suphi Batur 
Rauf Bayındır 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşdt Begerter 
Süleyman Bilgen 
Hikmet Biınark 
Lûtfi Biran 
Etem Boransü 

_ C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Samih Coşar 

Rifat Çini 
Mahmut Tekin Çulhı 

— D ~ 
Erol Edfclk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

':'. Çekinserler 
Oya katılmıyan ar 

Açık üyelikler 

267 
139 
109 

24 
6 

128 
0 

[Kabul edenler] 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

_ E — 
Bülent Ecevit 
Şükûfe Ekitler 
Oktay E»k§i 
Fethi Elgün 
tmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdeni 
Ali Erel 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Bahir Ersoy 
îlhan Esen 

— p _ 
Bedî Feyzioğlu 

- G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Göker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Muhittin Gürüm 

~ H ~ 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

- 1 -
Ismail İnan 
îsmet İnönü 

— K — 
Hernıine Kalüstyan 
Müüci Kapani 
Bedri Karafakıoğlu 
Ömer Karahasan 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamûftüoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Enver Kırker 
Feyyaz Koksal 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurda§ 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Hayri Mumcuoğlu 

— 0 — 
Abdülkadir Okyay 
Hamdi Orhon 
Plüseyin Otan 

- ö -
Feridun Şabir öğünç 
Altan öynıen 
îlhan özdü 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 

— P — 
Fikret Pamir 

*- S — 
Nihat Sargmalp 
Ragıp Sarıca 
Balıri Savcı 

Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Celâl Sait Siren 
Dündar Soyer 

- S -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmet Tahtakılıy 
Calhit Talaş 
Salâhattin Tanda! 
Derviş Sami Taşman 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuneel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

— U — . 
Hüseyin Uİusoy 
İsmail Ulutaş 

— V — 
Âdil Vardarh 

— Y — 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 

— Z — 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu 
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[Eeddedenler] 

— A — 
Ahmet Akar 
Mehmet Altmsoy 
Hüseyin Ataman 
Doğan Avcıoğlu 

— B — 
Kâmil Başaran 
Ahmet Bilgin 

- ç -
Bahri Çol&koğlu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Mustafa Dinekli 

_ E — 
Yusuf Adil Eğdi 
Adnan Ertanık 

_ H — 
Mehmet Salim Hazer-
d a p 

Abdullah îpşiroğlu 
— K — 

Kadircan Kaflı 
Ahmet Köseoğlu 

_ Ö -
Ahmet Oğuz 

- ö -
Halim önalp 
Seyii öztürk 

Emin Soysal 
Mümtaz Soys&l 
Enver Sökmen 

Sadettin Tokbey 
— Y ~ 

öemal Yavuz 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— B — 
Osman Bölükbaşı 

— E — 
7Âhm Erencin 

•[Çekinserler] 
— K — 

Coşkun Kırca 
Orhan Köprülü 

Halil özmen 
_ p — 

Mahir Pamukçu 

[Oya kattlmıyanlar] 
- A -

Şevket Adalan-
Lûtfi Akadlı 
Atalay Akan 
ismail Rüştü Aksal (I.) 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Muzaffer Alankuş 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğlıı 
Fehmi Alpaslan 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Fuat Arna 
Âmil Artus 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Ahmet Atılgan 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Şeref Bakşık 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman 
Remziye Batııfoaygii 

Kemali Bayazit 
Mehmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Necip Bilge 
Arslan Bora (I.)' 
Ratıp Tahir Burak 

— C — 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
ismail Selçulk Çalkır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 

_ D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğhı 
Vedat Dicleli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 

— E — 
Şerafettin Yanşar Eğin 
Abdullah Ercan 

Sait Erdinç 
Alaettin Ergöııenç 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— p — 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

~ G — ; 
Cevdet Geboloğlu 
Ali ihsan Göğüs 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay (I.) 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

— I — 
Rıza Isıtan 

M, Rauf Inaa 
Şofik inan 

- K — 
ihsan Kabadayı 
Enver Ziya Karni 
F. Lûtfi Karaosmanoğhı 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koper 
ler 
Enver Kök 
Mehmet Ali Kumbasar 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 

_ L ~ 
Kaludi Laskarif 

— M — 
Ferid Melen 
Orhan Mersinli (B.) 
Ziya Müezzinoğlu 

- N — 
Fazıl Nalbantoğhı 

— O — 
Zekâi O'Kan 
ibrahim Saffet Omay 
Arif Hizmet Onat 

— 600 
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Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay (I.) 

Atıf Ödül 
İhsan ögat 
Büstü özal (B.) 
Mehmet özbay 
Şinasi özdenoğlu 
Orhan öztrak 

_ P __ 
Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 

Vefik Pirinçcioğlu 
- S — 

Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
llhanıi Sancar 
Selim Sa-rper (B.) 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Ethem Serim 
Mustafa Sirmen 
ihsan Soyak (B.) 
tlhami Soysal 

Celâl Sungur 
- Ş -

Mehmet Şişman 
— T — 

Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk * 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

Feridun Üstün 
- V — 

Hıfzı Veldot Velidode-
oftlu (t.) 

— Y — 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Avni Yurdabayrak 
Dani§ Yurdakul 

'— Z -
Galip Kenan Zainıoğ! ••> 

• •••«£.< >m< 





Temsilciler RV^V? S. S A Y I S I : 7 6 . 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırıl
ması için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 
hakkında 6805 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındırlık 
Komisyonu ve Malîye Komisyonu ile Kurucu Meclis 

Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları (1/61) 

T. C. 
Bj$t(tkanUk 17 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - U13/552 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığımca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «Ankara'da İstatistik Umum Mlidürlüğü binası yaptırılması için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında 6805 sayjlı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve 

Başbakan 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

13. 7.1956 tarih 6805 sayılı Kanunla Ankara İstatistik Umum Müdürlüğü binası inşaatı için 
senelik tediye tutarı (2 000 000) liraya geçmemek üzere (6 000 000) liralık bir taahhüt yetkisi 
tanınmış bulunmaktadır. 

Ancak; Projelerinin ihzarından evvel yapılan tahminî bir keşfe istinadederek istihsal edilmiş 
bulunan bu yetki miktarı, katı projelerinin tanzimi sonunda taayyün eden ve işin katî miktarına 
tekabül eden keşif ile inşaata geçildikten sonraki zaman içerisinde vâki fiyat artışları muvacehe
sinde, ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 

Binanın M ve K bloklarının 1960 yılı inşaat mevsimi sonunda ikmalinin mümkün olabileceği 
mütalâası .ile bu blokların kullanılabilir bir hale getirilmesi, tesisat ve teshin işlerinin de çalışır 
vaziyete sokulması istenerek gerekli tedbirlerin alınması istendiğinden, bugün yapılan keşfine 
göre* binanın ikmal edilebilmesi için, yetki miktarının (10 000 000). lira ve senelik tediye miktarı
nın da (3 000 000) lira daha artırılması zaruret halini almıştır. 

Bu hususun temini maksadiyle 6805 sayılı Kanunla tanınan (6 000 000) liralık yetkinin 
(16 000 000) liraya ve (2 000 000) liralık yıllık ödeme yetkisinin de (5 000 000) liraya çıkarıl
masını istihdaf eden ekli kanun tasarısı hazırlanmış İmlıtnmaktachr. 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 8.3. 1961 

Bayındırlık Komisyonu 
Esas No. : 1/61 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

20 . 2 . 1961 tarihinde komisyonumuza havale edilmiş olan «Ankara istatistik Umum Müdürlü
ğü binası yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Projelerinin ihzarından evvel yapılan tahmine istinadederek, 6805 sayılı Kanunla verilmiş bulu
nan 6 000 000 liralık yetki miktarı katî projelerinin tanzimi sonunda taayyün eden ve işin katî mik
tarına tekabül eden keşif ile ilk tahminin yapıldığı 1954 yılı ile bugünkü rayiçler arasında vâki fiyat 
artıslan muvacehesinde, ihtiyacı karşılamamakta olduğuna kaani olan komisyonumuz tasarıyı aynen 
ve ittifakla kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyona havale edilmek üzere Başkanlığa arz olunur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Başkanı Başkan Vekili Sözcü Kâtip 
B. Fahri B. Rauf K. Daniş A. Abdurrahman 

Üye Üye Üye 
D. Ahmet E. îmadettin S. Nihat 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi > 1.8.1961 

Maliye - Bütçe 
Karma Komisyonu 

Esas No. 1/61 
Karar No. 57 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 ta
rihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 17 . 2 . 1961 tarih ve 71-1413/552 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
«Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 6805 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» 
ve Bayındırlık Komisyonu rapuru tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, İstatistik Genel Müdürlüğü binası inşaatı için 6805 
sayılı Kanunla (6) milyon liralık bir taahhüt yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Ancak katî projenin 
tanzimi sonunda verilen bu miktarın kâfi gelmiyeceği anlaşılmış, verilen yetki miktarının (15) mil
yon liraya, yıllık ödeme yetkisinin de (5> milyon liraya çıkarılmasını temin maksadiyle tasarı sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

( S, Sayısı : 76 ) 
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Komisyonumuzda yapılan müzakereler neticesinde devam etmekte olan bu işin bir an evvel bi

tirilmesinin ve birçok binalarda dağınık bir şekilde kira ile çalışan bu Genel Müdürlüğün bu durum
dan kurtarılmasının faydalı olacağı kanaatine varılarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve ta
sarı Hükümet teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir, 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili . Sözcü Üye Üye 
Muhittin Gürün Sait Naci Ergin Ferhan Arkan Cevdet Aydm 

Üye 
Adnan Başer 

Üyo 
Rıza Isıtan 

Üye 
iazhar özkol 

Üye 
H. Kâmil Beşe 

Üye 
Enver Kök 

imzada bulunamadı 

Üye 
Vefik Pirinçcioğlu 

Üye 
Hızır Cengiz 

Üye 
Ferid Melen 

Üye 
Âdil Toközlü 

Üye 
Bedî Feyzioğlu 

Üye 
Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
Cahit Zamangü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü {binası 
yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dâir kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 6805 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 1. — Ankara'da istatistik Umum 
Müdürlüğü binası inşaatı için senelik ödeme mik
tarı (5) milyon lirayı geçmemek üzere (16) mil
yon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişmeye Bayındırlık Bakam ve faizleriyle 
birlikte (6) milyon lirayı geçmemek üzere bono 
çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

3.2.1961 

Devlet Başkanı ve Barbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel H. Mumcuoğlu 

Devlet Bakam 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakam 
Selim Sarper 

Millî Eğitim Bakam 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakam 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştirma Bakam 
Orhan Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba. 
§. Kocatopçu 

Adalet Bakan* 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 

Maliye Bakam 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakam 
M. Gökdoğan 

S*, ve So. T. Bakam 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakam 
A. Tahtakilıç 

Ya. ve Turizm Bakam 
C. Baban 

imar ve iskân Bakam V. 
Orhan Mersinli 

( S. Sayı»ı: T6 ) 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 7 7 

İstanbul Opera Binası inşaatının Hazinece ikmali ve 
sureti idaresi hakkında 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı 
Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu île Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi

len Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporları (1/49) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1414/486 

Tecsilciler Meclisi Başkanlığına 
* 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Opera Binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak
kındaki 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun tasarısı»! gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

6165 sayılı Kanun hükümlerine göre Hazinece ikmali icabeden istanbul Opera Binası inşaatı 
mevcut imkân ve şartlarla yürütülmekte ve bugüne kadar yapılmış bulunan yatırımı değerlen
dirmek üzere muhtelif senelerde kısım kısım ikmaliyle istifadeye arzına çalışılmaktadır. 

Halen 7027 sayılı Kanunla verilmiş bulunan (25) milyon liralık yetki dâhilinde ele alman iş-' 
lerin mukavele tutarları (24) milyon liraya baliğ olmuş ve şimdiye kadar (22) milyon lira ci
varında sarfiyat yapılmıştır. Bu meblâğ ile kaba inşaat, ikımıl edilmek üzere olup, iç ve dış 
kaplama, ön cephe konstrüksiyonu, kanalizasyon işleri yapılmaktadır. 

Tatbikat projelerine göre yapılan keşifler neticesi sahne, teshin, klima, tenvir, akustik te
sisatı ile alüminyum doğrama ve kaplama malzemesi için (2,5) milyon dolar gerektiği anlaşıl
mış, bu malzemenin nakli, gümrüıkleıımesi, vergi ve sair masrafları ile beraber (35) milyon liraya 
mal olacağı, diğer taraftan esas sahne inşaatı, tesisat ile alâkalı imalât ve montaj işleri, ince iş
ler ve mobilya için (18 - 20) milyon lira gerekeceği anlaşılmış bulunmaktadır. Yekûnen (75) mil
yon lira olarak tesbit edilen istanbul Operası inşaatının programına göre ikmâl edilebilmesi, ge
rekli sâri mukavelelerin akdi, 1961 ve ileriki sene bütçelerindeki tahsisatın sarfı .imkânlarını 
ihzar etmek üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.' -



T. C. 
Temsilciler Meclisi 

Bayındırlık Komisyonu 
Esas No. ; 1/49 
Karar No. : 4 

— 2 — 
Bayındırlık Komisyonu raporu 

8.3. 196İ 

7 . 2 . 1961 tariflimde komisyonumuza havale edilmiş bulunan «İstanbul Opera Binası inşaatı
nın Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiş
tirilen 2 nci maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı»* ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde ve uygun mütalâa edi
lerek kanun tasarısı aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyona havale edilmek üzere Başkanlığa arz olunur. 
Bayındıklık Komisyonu 

Başkanı * Başkanvekili Sözcü Kâtip 
B. Fahri B. Rauf K. Daniş A. Abdurrahman 

• Üye 
D. Ahmet 

Üye 
E, tmadettin 

Üye 
8. Nihat 

Maliye - Bütçe Karma Komisyon raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 1.8. 1961 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/49 
Karar No. : 56 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1981 
tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 14 . 2 . 1961 tarih ve 71 - 1414/486 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen «istanbul Opera Binası inşaatının Hazinece ikmali ve suretti idaresi hakkında 6165 
sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiştirici 2 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun ta
sarısı» tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere 7027 sayılı Kanunla verilen 25 milyon liralık 
taahhüt yetkisi tamamen kullanılmış ve binanın tamamen ikmali için 75 milyon liraya ihtiyaç 
olduğu yapılan keşiflerden anlaşılmış olduğundan bu maksadı temin için tasarı sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Tasarının şevkini mucip sebepler komisyonamuzca da yerinde görülerek 'maddelerin müzake
resine geçilmiş ve tasan Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisivle , Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü Üye > Üye 
M. Gürün S. N. Ergin F. Arkan C. Aydın 

( S. Say«a : 77) 
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Üye 

A. Başer 

Üye 
R. İsıtan 

Üye 
M. özkol 

Üye 
H. K. Beşe 

Üye 
E. Kök 

İmzada bulunamadı 

Üye 
V. Pirinçcioğlu 

Üye 
H. Cengiz 

Üye 
F. Melen 

Üye 
Â. Toközlü 

Üye 
B. Feyzioğlu 

Üye 
Z. Müezzinoğlu 

Üye 
0. Zamangü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Opera Binası inşaatının Hazinece ikma
li ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sayılı Ka
nununu 7027 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı 

(MADDE 1. — 6165 sayılı Kanunun 7027 sa
yılı Kanunla tadil edilen 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. —.Birinci maddede yazılı Opera 
binası inşaatının ikmali için (75) milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Bayındırlık Bakanı ve faizleri ile birlikte 
bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.» 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

3 .2 .1961 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Crürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
-T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O, Mersinli 

t Sanayi Bakanı 
§. Kocatopçu 

• Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kıziloğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakûıç 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 
C. Baban 

İmar Ve İskân Bakanı V. 
Orhan Mersinli 

( S. Sayım : 77 ) 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 8 I 

222 sayılı İlköğretim Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci Üyelerden mürek

kep Karma Komisyon raporları (1/182) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 7 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8 ayı : 71 -1540/2408 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunea 28 . 7 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kaıran tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
% Devlet Başkanı ve 

Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri uygulanmaya başlamıştır. İlkokul binaları 
ve tesisleri ile öğretmen evleri inşaatı hazırlanan programa göre yürütülmektedir. Yıllık inşaat 
programlarının gecikmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 

ö te yandan, daha başlangıçta, bina yapımı ile beraber gitmesi gereken ilkokul öğretmeni yetiş
ti 'me işinde büyük imkânsızlıklarla karşı karşıya kalınmıştır. 

Okuma çağında olupta öğretmensizlik yüzünden ümmiliğe terkedilmiş bulunan 1,5 milyon ço
cuğumuzu ilköğretime kavuşturmak için 30 000 yeni öğretmen lâzımdır. Gelecek yılların nüfus 
artışı da dikkate alınacak olursa on yıl içinde öğretmen ihtiyacı 92 000 e yükselecektir. İstenen 
sayıda ve vasıfta öğretmen yetiştirilmesi de ancak öğretmen yetiştiren kanunlar vasıtasiyle mümkün 
olacaktır. 

Halen 53 ilköğretmen okulunda 18 927 yatılı, 4 435 gündüzlü öğrenci okumaktadır. Yıllık orta
lama mezun sayısı 4 000 dir. Bugünkü tempo ile öğretmen yetiştirilmeye devam edildiği takdirde 
10 yılda 40 000 öğretmen yetiştirilmiş olacaktır. Bu ise ihtiyacın % 42 si kadardır. İhtiyacı karşı-
lıyacak sayıda ilkokul öğretmeni yetiştirmek için; ilköğretimin ikmal okulları, özel eğitim, halk 
eğitimi gibi olanlarının ve eğitim enstitülerinin de başlıca eleman kaynağını teşkil eden ilköğret
men okullarımızın yatılı öğrenci sayısını 19 000 den 39 000 e çıkarmak gerekmektedir. Bu da: 

a) Mevcut okulları genişletmek, 
b) Yeni okullar açmak, 
Suretiyle mümkün olacaktır. 



- 2 — 
3 yıllık bir yapı ve geliştirme devresi için ilköğretmeu okullarının genişletilmesi ve yeni ilköğ-

retmen okullarının açılması işi bir plâna bağlanmıştır. Bu plânın normal bütçe tahsisleri ile karşılan
masına imkân görülememektedir. 1961 yılı bütçesiyle ilköğretmen okullarına inşaat ve onarım için 
5,5 milyon lira ayrılmış 1 000 yatılı öğrenci artışı kabul edilmiştir. Halbuki mevcut ilk öğretmen 
okullarını geliştirmek ve yenilerini açmak suretiyle 5 yıl müddetle yılda 3 500 yatılı öğrenci almaya 
ihtiyaç vardır. Böylece ortalama olarak yılda 9 000 mezun verme imkânı hâsıl olacaktır. Gelecek 
yılların bütçesiyle, öğretmen okullarının ödeneği büyük ölçüde artırılmaya çalışılacaktır. Fakat 
yeni açılan ortaokula dayalı öğretmen okulları 3 yılda, ilkokula dayalı öğretmen okulları 6 yılda 
mezun vereceğine göre, ilk yıldan itibaren fazla öğrenci alma programı geri kalacak olursa plâna 
göre öğretmen yetiştirilme işi aksayacak, öğretmen açısından, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun gerçekleşmesi mümkün olamıyacaktır. 

Hükümet 222 sayılı Kanunun, gerçekleştirilmesi için' Meclise yeni bir îlk öğretmen okulları Ka
nunu getirecektir. Yeni bir kanunla ilk öğretmen yetiştirme problemine, İlköğretim ve Eğitim Ka
nununa paralel bir gelişme sağlanıncaya kaklar 1961 malî yılından itibaren üç yıl için acil inşa ve 
ilk tesis tedbirlerinin alınmasına zaruret vardır. Teklif edilen bu geçici madde ile işte bu âcil v« 
zaruri ihtiyaçlar karşınacak, İlköğretim ve Eğitim Kanununun bütünlüğü içinde öğretmen yetiş
tirme işi de aksatılmamış olacaktır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsücüer Meclisi &1 . T . 1961 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No.: 1/182 
Karar No.: 19 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale olunan «222 sayılı Ük Öğretim ve Eğitim Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı» Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin gerekçesinde izah olunan hususlar komisyonumuzca da yerinde 
ve uygun mütalâa edilerek lâyiha aynen ve ittifakla kaıbul edilmiştir. 

Maliye Komisyonu ile" Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyona gönderilmek üzere Başkanlığa arz olunur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

C. Dursunoğlu E. Tardu î. özdü M. Aktepe 

B. K. Çağlar L. Engin M. B. înan H. Kalüstyan 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

E. Soysal O. Köprülü 
İmzada bulunamadı 

(S. Sayısı; 81); 
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Maliye -Bütçe Karma Komisyonu rapcro 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 10,8.1961 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No: 1/182 
Karar No: 60 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclîse- arzı Bakanlar Kurulunca 28. 7.1961 
tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 27. 7.1961 tarih ve 71 -1540/2408 sayılı yazısiyle gönderi
len «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı» ve Millî Eğitim Komisyonu raporu, Millî Eğitim Bakanı hazır olduğu halde komisyonu
muzun 31. 7.1961 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gereçesinde de izah edildiği veçhile, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun uy
gulanması neticesinde ilkokul binalan ve tesisleriyle öğretmen evleri hazırlanan programa göre 
yürütülmektedir. Diğer taraftan bina yapımı ile beraber öğretmen yetiştirme işinin de muvazi 
bir şekilde gitmesi icabederken bu hususta büyük imkânsızlıklarla karşı karşıya kalınmıştır. 

öğretmen ihtiyacım vaktinde tamamen karşılamak için bugünkü mezun sayısını artırmak ica-
betmektedir. Bunun için de yeni öğretmen okulları açmak ve mevcutları genişletmek gerekmekte
dir. 

İşte bu gayeyi temin maksadiyle kanun tasan sı sevk edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve bakanın verdiği izahattan sonra tasarının şev

kini mucip sebepler yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
öğretmen yetiştirme işinin başlı başına bir mevzu olarak âynca ele alınması ve okul binalan 

yapımiyle muvazi olarak yürümesi icabetmektedir. 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun hüviyetini zedeleyici bir istisna yapılması esas iti

bariyle doğru görülmemiş olmakla beraber yukarda belirtilen zarurete binaen ve Öğretmen yetiştir
me işinin gerektirdiği tedbirlerin alınmasına da imkân vermek maksadiyle üç sene için istenen tah
sisatın bir seneye inhisar ettirilmesi uygun görülmüş ve geçici madde buna göre tâdil edilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen kanun tasansı öncelik ve ivedilikle görüşülmek temenni
siyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekiîi Sözcü Kâtip Üye-. Üye Üye 
M. &urün S. N. Ergin î. ögat F. Arkan H. K. Beşe B. Feyzioğlu 

Üye Üye Üye Üye Üye - Üya 
R. Isıtan Z. Müezzinoğlu M. özkol V. Pirinçcioğlu Â. Toközlü C. ZamangÜ 

Üye 
V. Ergin * 

( â . Sayısı: 81.). 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanununla ge-
cici bir madde eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. - - .222 sayılı ilköğretim ve eği
tim Kanununa aşağıda yazılı geçici madde ek
lenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 6. - 77 nei maddenin 1 
nei fıkrası gereğince Millî Eğitini ' Bakanlığı 
bütçelerine her yıl konulacak ödenekten % 5 ine 
kadarını, 1961 - 1963 arasındaki 3 yıl içinde, 
ilkokul öğretmeni yetiştiren müesseselerin ya
pımında ve ilk tesis masraflarında kullanmaya 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

. 28 . 7 .1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
S. Ulay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemejı 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C Baban 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı ve 
Millî Savunma B. V. 

F* Özdilek 
Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakılıç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Grüm. ve Te'kel Baîcanı 
F. A§km 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı ' 
/ . Soy ak 

imar ve İskân Bakanı 
R, Özal 

MALİYE - BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
NUN DEĞlŞTlRİŞİ 

222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve eği
tim Kanununa aşağıda yazılı geçici madde ek
lenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 77 nei maddenin 1 
nei fıkrası gereğince Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesine her yıl konulacak ödenekten % 5 ine 
kadarını, 1961 malî yılı için, ilkokul öğretme
ni yetiştiren müesseselerin yapımında ve ilk te
sis masraflarında kullanmaya Millî Eğitim Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

nei nıaddesi ay 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncîi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayıs ı : 81.) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 8 2 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ile Tem
silciler Meclisi Üyesi Avni Yurdabayrak'ın, 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim Kanunu 

Komisyonu raporu (2/43) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 ve 35 nei maddelerinin değiştirilmesine dair ki 
nun teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 3. 8.1961 

M. B. K. Üyesi Temsilciler Meclisi üyesi 
Selâhattin özgür Avni Yurdabayrdk 

GEREKÇE 

Seçim sonuçlarının, illerden Yüksek Seçim Kurulna gönderilecek tutanaklardan öğrenilmesi, bu 
sonuçların kamu oyuna sunulmasını geciktirm -vktedir. Nitekim Anayasanın halkoyu'na sunulma
sı sonuçlarının geç ilân edilmesi bundan ileri gelmiştir. İllerden seçim neticeleri alındıkça 
bu neticelerin derhal halka duyurulması, seçimleri şüphe ve tereddütten uzak bulundurması bakımın
dan faydalı ve hatta zarurî görülmüştür. İl seçim kurullarında tutanakların düzenlenmesini müta-
akıp bu tutanaklarla beliren 'sonucun en seri vasıtalarla Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin ve 
Yüksek Seçim Kurulunca da verilen bilgilerin radyo ile derhal yayınlanmasının kanunî müeyyide
yi' bağlanması lüzumu duyulmuştur. 

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici birinci maddesi hükmüne göre, seçim 
sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânını takibeden beşinci günü saat 15 de Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosunun kendiliğinden toplanması mecburidir. Bu meöburiyete esas teşkil edecek 
olan ilânın, seçim tutanakları Yüksek Seçim Kuralıma geldikten sonra yapılacak ilân şeklinde kaibıı-
lü halinde her iki meclisin toplanmasının gecikmesinde -bâzı malhızurlarm meydana çıkacağı düşünü
lerek, il seçim kurullarınca düzenlenen ve seçim sonuçlarını belirten tutanaklara müsteniden telgraf, 
telefon ve telsiz gibi araçlarla resmi bilgilerin sonu alındıktan sonra her siyasi partinin kazandığı mil
letvekilliği sayısının ve milletvekili seçilenlerin adi arının radyo ile topluca ilânının Anayasada meclis
lerin toplanması süresine esas tutulan ilân olması uygun ve hattâ faydalı görülmüş ve biiâhara Resmî 
Gazete ile yapılacak yayın bu ilândan ayrı mütalâa edilerek ayrı bir hükme bağlanmıştı*. 

Arz edilen düşünceler 34 ve 35 nci maddelerin maksada uygun bir şekilde tadil ve yeniden tanzi
mi ile temin olunmuştur 



Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
T. G. 

Temsilciler Meclisi 
Seçim Kanunu Komisyonu 

Esas No: 2/43 
Karar JSfo: 17 

11.8\ 1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığıma 

306 sayılı Milletvekilli Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Mil
lî Birlik Komitesi Üyesi Selâhatitlin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurdabayrak tarafımdan 
yapılan kanun teklifi komisyonumuzda müzakere edilmiştir: 

Tadil teklifinin mucip sebeplerine komisyonumuzca da iltihak olunmuştur. 

Madde metinlerimde 34 neü madde tadili bir edat ilâvesiyle aynen kabul edilmiş, 35 nei madde 
tadilinin maksadına daha vuzuh vermek ve mükerrer ilân anlamını bertaraf etmek için değiştirilmiş 
ve yine bu ilân işleminim Anayasanın geçici birinci maddesinde konulan ibeş günlük süreye mebde 
olacak ilân olduğunu belirtmek için bir geçici madde eklenmesi uygum görülmüş tadil kanununun 
adı da bu sebeple değiştirilmiştür. 

Temlsilciler Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüfcsek Biaşkanlığa sunulur. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkanı 
§. İnan 

Üye 
Z. Kumrulu 

l 

Sözcü 
S. KurvMuoğlu 

Üye 
B. ÇolakoğJu 

Üye 
R. Gökstı 

Bu Kanun Sözcüsü 
N. Yetkin 

Üye 
A. Köseoğlu 

Üye 
V. Tönük 

Üye 
§. Ekitler 

Üye 
8. Öztürk 

Üye 
H. özmen 

{S. Sayısı : 82 ) 
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MÎLLÎ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ SELÂHAT-
TlN ÖZGÜR İLE TEMSÎLClLER MECLlSl 
ÜYESİ AVNl YURDABAYRAK'IN TEKLlFt 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 ve 
35 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Milletvekili Seçimi hakkında
ki 306 sayılı Kanunun 34 ve 35 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim 
Kuruluna bildii'Umesi ve tutanakların verilmesi. 

Madde 34. — Milletvekili seçilenler belli olur 
olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti ada
yı iseler mensup oldukları siyasi parti, il seçim 
kurullarınca en seri şekilde, telgrafla (varsa 
ayrıca telefon veya telsiz ile) Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tara
fından Milletvekili seçildiklerine dair derhal 
bir tutanak verilir. Bu tutanaklardan, birisi 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmek üzere, 
iki nüshası Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına 
en seri vasıta ile gönderilir. 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı 

SEÇİM KANUNU KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 ve 
35 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Milletvekili Seçimi hakkın
daki 306 sayılı Kanunun 34 ve 35 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi 

Madde 34. — Milletvekili seçilenler belli 
olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti 
adayı iseler mensüboldukları siyasi parti, il se
çim kurullarınca en seri şekilde, telgrafla (var
sa ayrıca telefon veya telsiz ile) Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu ta
rafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal 
bir tutanak verilir. Bu tutanaklardan, birisi 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmek üzere, iki 
nüshası da Yüksek. Seçim Kurulu Başkanlığına 
en seri vasıta ile gönderilir. 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı 

Madde 35. — Yukarıki maddenin birinci fık
rası gereğince il seçim kurullarından bilgi ve
rildikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgileri bek
letmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğin
ce bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır 
tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin 
alınması veya itiraz varsa bu itirazların incele
nerek karara bağlanması beklenmeksizin, her 
partinin kazandığı milletvekili sayısı ve millet
vekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Se
çim Kurulunca radyo ile derhal ilân olunur. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bü
tün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Se
çim Kurulu, en kısa zamanda radyo ve Resmî 
Gazete ile ikinci bir bildiri yaymlıyarak, iller 
itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soy
adlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen 
sayısını, seçime katılma nispetini, muteber oy 
puslası sayısını, her partinin ve bağımsız aday
ların kazandıkları oy puslası sayısını açıklar. 

Madde 35. — Yukarki maddenin birinci fık
rası gereğince il seçim kurullarından bilgi ve
rildikçe Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri bek
letmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince 
bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır 
tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alın
ması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek 
karara bağlanması beklenmeksizin her partinin 
kazandığı Milletvekili sayısı ve Milletvekili 
seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Ku
rulunca radyo ile ilân olunur. Ayrıca, en geç 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı 
gününe kadar aynı bilgiler Resmî Gazete ile 
yayınlanır. 

Seçim sonuçlarının illerden gönderilmesi 
üzerine, Yüksek Seçim Kurulu en kısa zaman
da Radyo ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri 
yaymlıyarak, iller itibariyle seçmen sayısını, oy 
kullanan seçmen sayısını, seçime katılma nis
petini, muteber oy puslası sayısını, her partinin 

(S. Sayısı : 82 ) 
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ve bağımsız adayların kazandıkları oy puslası 
sayısını kamu oyuna sunar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme 
araçlan, seçimle ilgili bilgilerin Yüksek Seçim 
Kuruluna ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Seçim Ko. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme 
araçları, seçim kurulları arasında araç, gereç, 
haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında önce
likle kullanılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Anayasanın geçici 
birinci maddesinin ikinci fıkrasındaki beş gün
lük süreye 35 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
ilân esas tutulur. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

*>&« 

t S. Sayısı: 82) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 8 3 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ile Temsil
ciler Meclisi Üyesi Avni Yurdabayrak'ın, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu (2/41) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 «ayılı Kanunun 14 ncû maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi esbabı mueibesiyle birilikte sunulmuştur. 

Gereken işlömin yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
3 . 8 . 1961 

M. B. K. Üyesi Temsilciler Meclisi Üyesi 
Selâhattin özgür Avni. Yurddbayrak 

G E B E K Ç E 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci maddelerinin tadiline ait 3 . 8 . 1961 
tarihli sunduğumuz kanun teklifine mütenazır olarak, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçimi Kanununun 14 ncü maddesinde de değişiklik yapmak zarureti hâsıl olduğundan ilişik kanun 
teklifi hazırlanmıştır. 

306 sayılı Kanunun 34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifimizin gerekçesi 
sözü geçen 14 ncü maddeye de şâmil bir mahiyet taşıdığından 14 ncü maddenin değiştirilmesini 
gerektiren sebeplerin tekrarlanmasına lüzum görülmemiştir. 

Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsüciler Meclisi U . 8 . 1961 
Seçim Kanunu Komisyonu 

Esas No.: 2/41 
Karar No.: 19 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair Kanunun 14 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yur-
dabayrak tarafından yapılan kanun teklifi komisyonumuzca incelenmiştir : 

Teklifin mucip sebeplerine ve metnine komisyonumuzca aynen iştirak edilmiştir. 
Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkanı Sözcü Bu kanun Sözcüsü Üye 
Ş. İnan S. Kurutluoğlu , N. Yetkin §. EkitUr 
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Üye 
Z, Kumrulu 

Üye 
B. Çolakoğlu 

Üye 
A. Köstoğlu 

Üye 
8. öztürk 

Üye 
B. Gökm 

. Üye 
V. Tönüh 

Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H, özmrn 

M. B. K. ÜYESİ SELÂHATTÎN ÖZGÜB İLE 
TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ AVNl 

YUBDABAYRAK'IN TEKLİFİ 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 
304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değişti

rilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin seçimine dair Kanunun 14 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İl seçim kurulunda birleştirme 

Madde 14. — İl seçim kurulu, ilçe seçim ku
rullarından gelen tutanakları birleştirerek il se
çim çevresindeki : 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oy kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslalan sayısını, 

5. Muteber tutulan veya hesaba katılan oy 
puslalan genel toplamım, 

6. Soyadı alfabe sırasına 'göre, adayların 
aldıkları oy sayısını, (rakam ve yazı ile), 

Gösteren bir tutanak düzenler ve çoğunluk 
usulüne göre, seçilmiş olanları belirtir. 

Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildikleri 
anlaşılanlara derhal bir tutanak verir ve bu tuta
naklardan ikişer nüshasını en seri vasıtalar ile 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderir. Aynca, Cum
huriyet Senatosu üyeliğine seçilenler belli olur 
olmaz, seçimlerin ad ve soyadlarmın ve parti 
adayı iseler mensuboldukları siyasi partiyi, en 
seri şekilde telgrafla (ve varsa aynca telefon ve
ya telsiz ile) Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
lar Kurulu yürütür, 

mmmt 

('«. Sayısı t 88) 



Teımifcikft- Meclisi S. S A Y I S I : 8 4 
Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ile Temsil
ciler Meclisi Üyesi Ratip Tahir Burak'ın Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 298 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu 
raporu (2/42) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifimiz esî>abı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereken idemin yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
3.8.1961 

M. B. K. Üyesi Temsilciler Meclisi Üyesi 
8. Özgür ' R. T. Burak 

G E R E K Ç E 

«Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri» hakkındaki 298 saydı Kanunda propagan
da süresi açık olarak sınırlandırümamıştır. Bu propagandanın siyasi partilere veya bağımsız adayla
ra taallûk eyliyen sürelerinim' hangi tarihten başlıyacağı ve ne zaman sona ereceği tatbikatta tered
dütler •uyandırmakladır. 

Bundan ayrı olarak oy verme gününden önceki üç günlük yasak, da, tatbikat göstermektedir ki, 
suiistimal edilmekte ve kanunun mennnuiyete ait hükümleri tam mânasiyle tatbik ve takibedileme-
metetedir. Memnuiyet süresince propagandalara devam edildiği bir lıakikattiir. Bu sebepledir ki, 298 
sayılı Kânunun 49 ncu maddesinde foir değişiklik yapılarak propaganda süresinin tâyini zarureti 
hissolunmuştur. Bundan başka memmuiyöt süresinin oy verme gününden önceki günü saat 18 inden 
itibaren oy verme gününce devamı muvafık mütalâa edilmiş ve 49 ncu madde bu maksadı temine ya
rar bir şekilde düzeltilmiştir. Duvar ve el ilânlarına taallûk eden 57 nci madde ile yasak günlerde 
propaganda yapanlar hakkında cezai müeyyideyi İhtiva öden 151 nci maldde 49 ncu madde ile istih
daf olunan gayeye uygun olarak tadil olunmuştur. 

Esasen 1950 seçimlerinden beri propagandaların daha ziyade adayların belli öknaJsındam sonra ke
safet peyda ettiği görüldüğünden ilişik kamun teklifi tatbikata tamamen uygun bulunmaktadır. 
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Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
T. O. 

Temsilciler Meclisi 
Seçim Kanunu Komisyonu 

Esas No. : 2/42 
Karar No. : 18 

11 . ,9 • 196i* 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 'hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değştirilmesine dair Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin özgür ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Ratip Tahir Burak tarafından yapılan kanun tdklifi komisyonumuzda müzakere edilmiş ve 
gerek mucip sebeplerine, gerekse tadil metnine iştirak edilmiştir. 

Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkanı 
Ş. İnan 

Üye 
§. EMÜer 

Üye 
#, Kumrulu 

Bu Kanun 
Sözcüsü 

N. Yetkin 

Üye 
Y. Feyzioğlu 

Üye 
E. özmen 

Sözcü 
S. Kurutluoğlu 

Üye 
R. Göksu 

Üye 
8. öztürk 

Üye 
İV. Bilge 

Üye 
A. Köseoğlu 

Üye 
V. Tönuk 

( S. Sayısı : 84) 
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M. B. K. ÜYESİ SELÂHATTÎN ÖZGÜR ÎLE 
TEMSİLCİLER MECLlSl ÜYESİ R. TAHlR 

BURAK'IN TEKLİFİ 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkında 298 sayılı Kanu
nun 49, 57, ve 151 nei maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Propaganda serbestliği ve süresi 

Madde 49. — Seçimlerde propaganda, bu ka
nun hükümleri dairesinde serbesttir. 

Propaganda, oy verme gününden önceki 30 
neu günün^ sabahında başlar ve oy verme günün
den önceki günün saat 18 inde sona erer. 

Duvar ve el ilânları 

Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi parti
ler, bağımsız adaylar, duvar ilânı asmak, el ilâ
nı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. 
Ancak, oy verme gününden önceki günün saat 
18 inden sonra ilân, beyanname, genelge, açık 
mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşı
yan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asıl
ması ve satılması yasaktır. 

Oy puslası her zaman dağıtılabilir. 

Yasak günlerde propaganda 

Madde 151. — Oy verme gününden önceki 
günün saat 18 inden sonra ve oy verme günün
de umumi veya umuma açık yerlerde seçim pro
pagandası için toplantı veya propaganda yapan
lar veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar ve
ya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini 
bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbest
likle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, 
yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar 
veya asılsız şayialar çıkaranlar Jrir aydan altı 
aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı: 84) 




