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i. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adalet Bakanlığından istifa eden Ekrem Tü-
zemen'in istifasının kabulü ile Temsilciler Mec
lisi üyesi Kemal Türkoğlu'nun Adalet Bakanlı
ğına ve 

Bayındırlık Bakanlığından istifa eden Mükbil 
Gökdoğan'm istifasının kabulü ile Devlet Baka
nı Sıtkı Ulay'm vekâleten Bayındırla Bakanlı
ğına tâyin edildikleri hakkındaki Devlet Baş
kanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki 298 sayılı Kanuna geçici madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının gerive-
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu 
ve tasarı geliverildi. 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hakkın
daki Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler 
kabul edildi. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi Ersü ve 
Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Bayındır'ın, Eğit
menlerin emeklilik haklarının tanınması hakkın
daki kanun tekliflerinin komisyona verilmesi ta
rihinden buyana aradan bir aydan fazla zaman 

Sözlü sorular 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Fikret Pamir'-
in, Anakara Belediyesinin 1960 - 1961 ve 1961 -
1962 yıllan bütçelerinin onaylanmaması sebebine 
ve müstahak bulunmalarına rağmen terfi ettiril
memiş memur adedine dair sözlü soru önergesi 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/96) 

Rapor 
1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 49 ncu 

geçtiği halde, üzerinde hiçbir işlem yapılmadı
ğından, teklifin Genel Kurulda görüşülmesini 
istiyen önergesi üzerinde görüşüldü ve önerge 
reddedildi. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit Yetkin'in, 
Güney - Doğu'da kurulacak Bölge Teknik Oku
lunun yerinin tesbitinde Millî Eğitim Bakanlığı
nın yaptığı tasarruf hakkında inceleme - araş
tırma yapılmasına dair önergesi kabul edilmedi. 

Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına iştirak 
eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun ta
sarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde bulun
madığından 25 Ağustos 1961 Cuma günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
İbrahim Senil Alev Coşkun 

Kâtip 
Şahap Kitapçı 

2, — Temsilciler Meclisi Üyesi Ferda Güley'-
in, bâzı parti lider ve hatiplerinin muhtelif vesi
lelerle yaptıkları konuşmalarda 27 Mayıs İnkılâ
bını haksız gösterici ve Yassıada mahkemeleri
nin üstüne gölge düşürücü imalarda bulunmaları 
karşısında ne gibi tedbirler alınmasının düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/97) 

maddesine dair Millî Birlik Komitesi Başkanlığı 
tezkeresi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
(2/42) (Gündeme) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil. 
KÂTİPLER : Bifat Çini, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

! BAŞKAN Görüşme için yeter sayı vardır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 
49 ncu maddesine dair Millî Birlik Komitesi Baş
kanlığı tezkeresi ve Seçim Kanunu Komisyonu 
raporu (2/42) (1) 

BAKSAN — Seçim Kanunu Komisyonunun 
bir önergesi vardır, okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü

tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 49 neu 
maddesine dair olan raporumuzun gündeme alı
narak ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkanı 

Şefik inan 

BAŞKAN — Rapor sayın üyelere dağıtılmış
tır. Ancak, aradan 48 saat geçmemiş olduğu için 
teklif veçhile komisyon raporunun gündeme alı
nıp görüşülmesi Yüksek Heyetinizin kararma 
bağlıdır. Bu itibarla teklif veçhile komisyon ra
porunun gündeme alınmasını yüksek oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. Komisyon ra
porunu okutuyorum : 

(Komisyon raporu okundu.) 

(1) 84 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadtr. 

BAŞKAN — ivedilikle görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etımyen-
ler... ivedilik teklifi de kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi muaddel maddeyi okutuyo
rum : 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki 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 nci maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

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

kanun hükümleri dairesinde serbesttir. 
Propaganda, oy verme gününden önceki 21 

ııei günün sabahında başlar ve oy verm© günün
den önceki günün saat İS inde sona erer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? 
Buyurun, Sırrı Atalay* 

SIRRI ATALAY — Muhterem arkadaşla^ 
ram, propaganda süresinin 21 güne indirilme
sini derpiş eden Millî Birlik Komitesinin, 49 ncu 
madde hakkındaki gönüşe, Seçim Komisyonu 
iştirak etanektedir. Şimdi, propaganda süresi
nin 30 günden 21 güne indirilmesi ile arada bu
lunan 9 gün müddet, ıgerek siyasi partiler ve 
gerekse adaylar için IkuUanamıyacaMarı bir 
hak olarak vasıflandınlaibilir. 
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B : 103 25. 
Kamfeyonun bu görüşe ve telkli'fo iştirak se

bebini göisternıeısini, bunu en azından Yüksek 
Meclisinize fcaırfşı saygısızdık olarak gösterebili
rim. Beni mazur görsünler, Büyük Meclisin 
karşısına geldikleri vakit niçin bu ımüddetdn 
30 gün iken 21 gime indirildiğini te!k 'ketlime ile 
olsun lütfen i®aJ)ı etsinler. Hangi gerekçe ile bu 
•teklife iştirak ediyorlar. Belki o zaman biz de 
21 günlük müddet fikrine iltihak ederiz. Ama 
niçin gerekçesini göstermiyorlar? Dafha önce 
komisyon 30 günü raporuna dereetmiş ve Yük-
ısek Mecliste bu nofctai nazarı müdafaa et-
ımişti. Şimdi Milî Birlik Komitesince bu müd
detin 21 güme indirilımeısi teklif ediliyor, ko
misyon tek bir 'kelimelik gerekçe zikretmeden 
21 güne iltihak ediyorum, diyor. Rapor burada, 
hiçıbir eslbabı mucibe yoktur. 

30 gün ile 21 gün arasındaki 9 günlük süre
nin kısaltılması mevzııuballuis ki, elbette Ibizim 
de bu hususta görüşlerimiz olacaktır, beyan ede
ceğiz. Anıcak h&v şeyden önce komisyonun bu
rada açık olarak bunun gerekçesini izah etsin, 
ondan sonra biz de noktai nazarlarımızı arz et
mek imkânlarını bulalım. Şimdilik mâruzâtım 
bundan ilbaretltir. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 

Sırrı Atalay arkadaşımın fikirlerine tamamen 
iştirak ederim. Kanun gerekçesiz gelmiştir. Es-
•babı mucibe bildirilmeden Meclise getirilmesi 
Ibiraz tuhaftır. İkincisi, bn madde bu şekilde ka
bul edilecek ise muvakkat madde olarak kabul 
edilmesi lâzımdır. Akla gelen zaruretlerin hangi 
zaruretler olduğunu tamamiyle bilmediğimiz 
için ifadede müşkülât çekiyorum. Bu bakımdan, 
bu madde kabul edilecekse, muvakkat madde ola
rak kabul edilmesi lâzımdır ve 30 günlük müddet 
de daimî madde olarak kalabilir. Esasen kanaa
timce 21 güne indirilmesi kısa olacaktır, azdır. 
Birkaç senedenberi, vatandaşların zihinlerinde, 
muhtelif Devlet hizmetleri, rejim meseleleri, si
yasi, idari her bakımdan yerli veya yersiz istif
hamlar belirmiştir. Seçim kanunları, Devletin 
bugünkü şekli, yarın alacağı şekil, Anayasa hü
kümlerine göre partilerin adaylnna ve adayların 
da millete karşı verecekleri hesap ve cevap ver
meleri gereken ehemmiyetli meseleler var. Bütün 
bu meseleleri millete anlatmak zannımca ül gü
ne sığmam, o zaman da tamamen kaldırılması ye-

8. İ96İ 0 : 1 
1 rinde olur. Gerçi insanin aklına başka şeyler de 

geliyor ama. («Gelmesin, gelmesin» sesleri...) 
Evet arkadaşlar gelmesin. Bu müddet kısa

dır. Bilhassa bu devirde millete bu durumlar an
latılacak. Daha anlatılacak çok meselelerimiz var. 
Memleketin, milletin aydınlanması icabeden çok 
meseleler var. Bu 21 güne sığmaz arkadaşlar. 

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

daşlar, Seçim Kanununun bu maddesi, bundan 
bir müddet evvel Yüksek Huzurunuzda müzake
re edildiği zaman, ben tıpkı İngiltere'de olduğu 
gibi propaganda müddetinin 21 güne indirilme
sini teklif etmiş ve bu hususta bir takrir takdim 
etmiştim. Komisyon o zaman maalesef takririme 
iştirak etmedi. Bugün bir başka yerden gelmesi 
suretiyle ele olsa takririme iştirak edilmiş olması 
dolayısiyle zevk duymaktayım ve bu görüşe işti
rak ettikleri için komisyona teşekkür ederim. 

Benden evvel konuşan hatiplere şunu arz et
mek isterim ki, bu memlekette yepyeni bir du
rum var : İhtilâlden normale gelmekteyiz. Maal-
esefı ihtilâlden ders aldığımıza inanmıyorum. 
Piyasada fikir partileri diye bir şey yoktur. İk
tidara geldiğimiz zaman şu şu iktisadi, şu şu 
politik durumu yerine getireceğiz diye konuşa
cakları yerde, partinin birisi diyor ki, filân parti 
ile benim alâkam yoktur... Bir parti de diyor ki, 
Halk Partisini iktidara getirmiyeceğim. Bu şe
kilde partiler arasında mücadeleler olursa mil
letin kafası büsbütün karışacak. Keşke propagan
da tamamen kalksa ve millet seçimi daha sükûn 
içinde yapsa, 

Duınını budur arkadaşlar. Bâzı liderlerin, 
isim söylemiyorum, karşılıklı neler söylediğini 
biliyoruz. İhtilâlden geçmiş bir memlekette 21 
günlük propaganda müddetini dahi çok bulurum. 
Bunun aynen kabul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş

larım, meselenin iki tarafı var : Birisi şekil, di
ğeri ise muhtevası. Şekil tarafı, komisyonun ge
rekçeyi belirtmemiş olmasıdır ki, bunu ben de 
doğru bulmuyorum. Fakat, Sim Atalay arka
daşımız da komisyona karşı sivri tâbirlerle hitab-
etmiştir. Bundan özel bir zevk duyan aziz Sırrı 
Atalay'ın fikirlerine iştirak etmiyorum. Komis
yona karşı (saygısızlık) tâbirinin kullanılmasını 
doğru bulmuyorum. Sonradan hakikaten Yük-
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B : 103 25. 
sek Meclise bir saygısızlık olduğu zaman, «Val
lahi de billahi de saygısızlık var» demek mecbu
riyetinde kalabiliriz. (Gülüşmeler) Bunu suiisti
mal etmiyelim arkadaşlar. 

Muhteva meselesinde ise, Cemil Sait Beyin 
fikrinin tam aksini düşünüyorum. Geçen seferki 
tadilâtta, yanlış aksetmiş olan mâruzâtımda be
lirtmek istediğim, propaganda müddetini kaldır
mak ve birleşik olarak kısaltmak meseleleri var 
idi. Birincisinde hiç. konuşmamıştım. Ehemmiyet 
vermemiştim de ondan tabiî, ikincisini partilerin 
radyodaki propaganda meselesinde açıkça bahis 
konusu etmiştim. Bu memlekette partiler fikir 
mücadelesine girmiyorlar. Mücadele bir fikir 
mücadelesi olmıyacaksa, partilerin rahat rahat 
münakaşa edebilmeleri için zaman vermek lâ
zım, hem radyoda, hem meydanlarda, hem 
köylerde... Bu müddeti kısaltmak doğru olmaz. 
Cemil Sait Barlas arkadaşımız diyor ki, «Biz
de fikir mücadelesi yoktur, bana kalırsa 
tamamen kalksın.» Arkadaşlar, fikir mücadele
si yoktur diye bu yola gitmek, bu işe hiç 
başlamıyacağız demektir. Yani çocuk yürümü
yorsa mütemadiyen emekliyecek mi? Fikir mü
cadelesine başlıyacağız, kötü de olsa bunu ya
pacağız. Bugün kötü niyetli, her türlü fikir
den mahrum kimseler yeraltı faaliyetleriyle, 
kötü görüşlerini başkalarına telkin etmek im
kânına sahip iken, kanuni yoldan aynı şeyi 
yapmak istiyenler yasağın kalkmasını bek
lemektedir. Şimdi biz müddeti 21 güne indiri
yoruz. Kendi memleketimden bahsetmeden ön
ce şunu da söyliyeyim İki, seçime girecek bir 
insan değilim. 

Antalya'nın bir tarafından, Gazi Paşa'dan 
Kaş'a gidebilmek için günlere ihtiyaç vardır, 
600 köye gitmek lâzımdır. Nihayet her parti
nin fikir yayıcıları da mahdut insanlardır. Bir 
vilâyette o partinin görüşlerini her sınıf ve 
meslekten olan halka aksettirecek kimseler 
mahduttur, bunların köy köy dolaşması lâzım
dır. 21 gün içindel bu mahdut, sayıda insan
lar Ibunu nasıl yapabilirler? Bir buçuk seneden 
beri faaliyetler durmuştur. Şimdi bu müd
detin 21 güne indirilmesi doğru olmaz arka
daşlar. 

Sonuncu mâruzâtım şu : Eğer, bâzı sebep
lerden dolayı, 29 Ekim tarihinden dolayı kı
saltmaya ihtiyaç varsa, yani bâzı tasarrufların 
halk efkârında yaratacakları tepkiler ve her 
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türlü ihtimal nazara alınarak, seçim propagan
da müddetinin ve propagandanın daha şümul
lü olması için fertlerin daha soğukkanlı oldu
ğu devreden sonraya kalması isteniyorsa, 
şekil itibariyle bu lâzım arkadaşlar. 29 Ekim 
tarihinde dedik. 29 Ekimde değil de 14 Kasım
da olursa hiçbir şey değişmez kanaatindeyim. 
Belki birçok arkadaşım bu fikre iştirak et
mezler, fakat benim kanaatim bu merkezdedir : 
Mâna değişir, fakat 9 günlük müddet seviye 
olarak alınıryorsa 157 sayılı Kanun 3 de iki 
çoğunlukla tadil edilir. 29 Ekimde seçim ve 
14 Kasımda da tatil yapılabilir : Kısaltma yo
lundaki teklifin kabul edilmemesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Ömer Sami Coşar. 
ÖMER SAMÎ COŞAR — Temsilciler Mec

lisinin muhterem azaları, Sayın Emin Soy-
sal'm bir sözü üzerine sual sormak istiyorum. 
Çok meseleler var fakat benim öğrenmeik 
istediğim nokta şu : Memleketin önemli mese
lelerini vatanlaşlara söyliyebilmek için şu 25 
güne mi bağlandık? 9 gün olursa öğrenecekler 
mi? Hayır öğrenemiyecekler. Anlıyamıyorum 
arlkadaşlar. 

BAŞKAN — Mehmet özbay. * 
MEHMET ÖZBAY — Muhterem arkadaş

lar, biliyorsunuz İhtilâlden Iberi hiçbir siyasi 
si faaliyet yapılmamıştır, siyasi faaliyetler, 
propaganda yasak edilmiştir. Birbuçuk sene 
müddetle bu yasak devam etmiştir. Bu yasağa 
rağmen kötü ni^btli insanlar gayrimeşru yol
lardan giderek diledikleri gibi menfi propagan
dalarını yapmak imkânını bulmuşlardır. Sa
yın Muammer A'ksoy'un söylediği gibi kanuni 
yoldan hareket eden hüsnüniyet sahibi insan
lar, kanuna itaat ederek propaganda yapma
mışlardır, yasağın kalkmasını beklemişlerdir. 
Bu sırada yeraltı faaliyetleriyle kötü niyetli 
insanlar bol bol faaliyet yapmışlar ve memle
kete zehir saçmışlardır. Bu memleket sathı
na saçılan zehirleri dağıtmak, meşru, kanuni 
propaganda süresinden istifade ederek karan
lık yerlere ışık tutmak suretiyle milletin zih
nini, fikrini aydınlatacağız. Normal bir buçuk 
seneden beri devam etmekte olan bir yasağın 
kalkması mevzuubahistir. Bu yasak bir gün 
evvel mi kalksın, bir gün sonra mı kalksın me
selesidir bu. Yasağın bir an evvel kalkmasın
da memleket için fayda vardır. Ömer Sami Co-
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şar arkadaşımız şimdiye kadar memlekete an
latılanla mış da şimdi mi anlatılacak diyor. Evet 
şimdi anlatılacak! Evvelce propaganda yasağı 
vardı. Aksi takdirde yeraltında çalışanların 
zihniyetleri afaki kalacaktır. Millete bunlar an
latılmamıştır, milletin kafası bulandırılmıştır. 
Bunu açmamız, propagandanın ışığını halkın 
yoluna tutmamız lâzımdır. Muammer Aksoy ar
kadaşımızın dediği gibi, memleketimizde İhti
lâlin getirdiği şümullü meseleleri izah edebilecek 
entellektüel arkadaşlarımız azdır. Her arkadaş 
yüzlerce köye gidecektir. Bunu yapabilmek ise 
güçtür. Bu müddeti kısaltmamak mecburiyetin
deyiz, arkdaşlar. 

BAŞKAN — Zeki Ba/ltacıoğlu. 
ZEKİ BALTACIOĞLU — Muhterem arka

daşlar, seçim propaganda müddetinin kısaltıl
ması mevzuunda esbabı mucibe olarak bâzı Ba
tı demokratik memleketleri gösterilmektedir. 
Evvelemirde, şunu müsaadelerinizle arkadaşlara 
hatırlatmak lâzımdır ki, seçim propagandası 
kısa olan memleketlerde! siyasi faaliyetlere 
en geniş ve her türlü im'kân vardır. Seçim 
propaganda müddetinin 15 - 20 gün olması 
bir şey irade etmiyecektir. Çünkü siyasi parti
lerin kendilerine verilmiş birkaç husus için 
konuşmaları bunları yaymaları lâzım ise de 
memleketimizde bugünkü şartlar bakımından 
seçim propaganda müddetinin mümkün oldu
ğu kadar uzun olmaması zaruridir. Çünkü uzun 
zamandır siyasi propaganda yapılamamış bu
lunmaktadır, siyasi partiler fikirlerini anla
tabilmek için geniş zamana ihtiyaç duymakta
dır. Bu itibarla propaganda müddetinin, zaru
retin icabettirdiği kadar kısaltılması ve bu icap
tan öteye gidilmemi esi lâzımdır. 

Ancak arkadaşlar, bir müddet evvel Yük
sek Heyetiniz uzun boylu müzakere ve müna
kaşa ederek neticede propaganda müddetinin 
30 gün olması hususunda karara varmıştı. Bu 
karar verilirken içinde bulunduğumuz şartlar 
elbette nazarı itibara alınmış ve o suretle ka
bul Duyurulmuştu. Şimdi 30 günlük propagan
da müddeti 21 güne indirilirken ve komisyon 
bunu muvafık mütalâa ederken Sırrı Atalay'm 
söylediği gibi, muhterem komisyonun esbabı 
mucibesini bütün açıklığı ile bildirmesi icab-
ederdi. Esbabı mueibenin bildirilmemesi hakika
ten büyük bir noksanlıktır. Memleketin içinde 
bulunduğu nazik şartlar göz önünde tutularak 
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verilmiş karardan sonra tekrar yeni bir karar 
almaya bir sebebolmamak lâzımıgelir. Bâzı ar
kadaşlar diyorlar ki, önümüzdeki günlerde ya
pılacak icraatın efkârı umumiyede hâsıl ede
ceği vakıaları önlemek için 21 günün kabulü 
zaruridir. Eğer böyle düşünülüyorsa, yapılacak 
icraat memlekette birtakım teşevvüşler vücuda 
getirilecekse, propaganda müddetinin 9 gün in
dirilmesi ile bu vakıaları önlemek mümkün 
değildir. Bu teklifin kabul edileceğine şahsan 
inanmıyorum. Bu itibarla müddetin kısaltılması 
hakkındaki komisyon raporunun reddini istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY — Sayın Aksoy arkadaşım 

burada bana bir sıfat izafesiyle konuştular. Şa
yet bu konuşma olmasaydı huzurunuzu ikinci 
defa işgal etmiyecektim. 

Çok kısa bir müddet önce propaganda müd
detinin 21 güne indirilmesine ısrarla muhalefet 
eden ve karşı gelen komisyon şimdi hiçbir ge
rekçe göstermeden, aynı şekilde huzurunuza ge
liyor ve bu sefer zıddmı destekliyor. Bunu ne
den lüzum görüyor? Niçin fikir değiştiriyor? 
Tam mânasiyle fikir değiştirmenin numunesini 
niçin bu suretle Yüksek Meclise gösteriyor? 
Buna lüzumı hissetmesi dahi, komisyonun, Yük
sek Meclise karşı yaptığı hareketi, beni mazur 
görsünler, saygıszlk olarak tavsif etmek aklım
dan geçmez ama her halde yerinde olarak da 
ifade edemem. Aksoy arkadaşımızın da bunu 
ka'bul etmemesi lâzım. Ama sevgili arkadaşımız 
bunu böylece açıklamamı sivri nokta olarak 
kafcul ediyor. Şayet bu noktalar hakikaten sivri 
ise, bu sivri noktalar komisyondan gelecek te-
tmayülleri, gözü kapalı ve rasgele kabul etmek
ten bizleri koruyacaktır. 

Sayın Aksoy, beni mazur görsünler, ifade
lerimi sert ve sivri buldular. Bunlar vicdanı
mın tesavibettiği hareketlerdir, bu sebepledir 
ki, söylediğim kelimelerin mânasını bilerek ve 
tartarak mesuliyetini hissederek ifade ediyo
rum. Aksoy arkadaşımız belki daha yutmuşak 
ve daha hukuki kelimelerle bunu ifade edebi
lirler, fakat bendenizin anlayışım, hukuku an
layışım, telâkkimdir bu! Nedense hukuki anla
yış ve telâkkilerim dışında kalan meseleler ol
duğu zamıan bunları sert ifade etmekteyim. Bu-
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mı Yüksek Meclisin mazur görmesini bilhassa 
istirham edeceğim. 

Dün yirmi bir güne hayır diyen bir komis
yon bu sefer hiejbir sebep göstermeden... Aksoy, 
bir sebep var mı? («Var, var», sesleri) Komis
yon sdbep gösteriyor mu? Tek kelime size ge
tiriyor mu? Var diyen arkadaşlara soruyorum. 
Kendilerine hususi mahiyette mi anlatılmıştır? 

SAHtR KURUTLUOĞLU — Malûm. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Komisyon 

Sözcüsü malûm diyor. Şeyhin kerameti kendin
ce malûmdur. Malûmatnız var mı, arkadaşlar?. 
Yok.. Bildirmeye meöbur değiller midir? O hal
de bundan sonra komisyonlar Yüksek Meclisin 
karşısına .gelirken bir sebep göstererek gelirler
se bir saygısızlık olmaz. Bu müddet 21 gün mü 
olsun, 31 gün mü olsun hususundaki fikrimi an
cak komisyonun ifade edeceği gerekçeden son
ra bildireceğim. Komisyon gelecek, gerekçesini 
bildirecek, ondan sonra nöktai nazarımı arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon konuşacak mı? 
(«Komisyon konuşsun», sesleri) 

Buyurun, Komisyon. 
SEÇÎM KANUNU KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SAHÎR KURUTLUOĞLU — Çok muhterem ar
kadaşlar; saygı ölçüsünü herkes kendi fikrî 
anlayışı içerisinde bir hududa 'bağlıyabilir. Ken
dilerine sivri nokta şeklindeki hitaba taham
mül edemiyenler, Yüksek Meclisinizin bir par
çasını teşkil eyliyen komisyonunuza saygısızlık 
isnadetmekle zannederim kendileri Meclise kar
şı büyük 'bir saygısızlık işlemişlerdir. (Bravo 
sesleri) En az kendisi kadar Yüksek Meclise 
hürmetkar, en az kendileri kadar Yüksek Mec
lisinize saygı hisleriyle meşbu ve en nihayet 
vazife verdiğiniz bir komisyon olarak böyle bir 
saygıya riayeti kendisi için muhakkak riayeti 
lâzımgelen bir nokta kabul eyliyen komisyonu
nuza bu şekildeki hitaplarından dolayı üzüldü
ğümüzü komisyon namına arz etmeyi bir vazi
fe bilirim. 

AHMET KARAMÜFTÜOĞLU — Esasa ge
lince.. 

SAHtR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Esa
sa gelince, Karamüftüoğlu.. Biz, millete ve Bü
yük Meclisinize karşı, sarih bir esbabı mucibe 
yazmamayı saygı ttıuduhıı içerisinde mütalâa 
ettik. 30 güne indirilen propaganda müddetinin 
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kabul edildiği gün ile, bugün müzakeresini 
yaptığımız 21 güne indirilmesi hakkındaki 
madde arasında geçen müddet içinde memle
kette ıhucip sebebinin yazılması iktiza etmiyen 
birtakım siyasi hâdiselerin cereyan ettiğini he
piniz bilmektesiniz. Bu itibarla esbabı mucibe-
de karara bağlanacak ve daha fazla tesir eyli-
yecek müddetler mucip sebep göstermektense, 
Yüksek Meclisinizin bunu, anlatmadan anlıya-
cağını zan ve bunu fikri idrakinize terk etme
yi daha uygun bulmaktayız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cevdet Geboloğlu. 
CEVDET GEBOLOĞLU — Muhterem arka

daşlarım ; Yüksek Meclisinizin ilk vazifesi, Ana
yasanın kabulü, ikinci vazifesi de Seçim Kanu
nu idi. Büyük Meclisiniz bunları titizlikle yap
mış ve kabul etmiştir. Müddet; evvelâ 45 gün, 
sonra 30 gün ve şimdi 21 güne indirilmektedir. 

Eski iktidarın her seçim arifesinde bilhassa 
hürriyetleri kısan tedbirleri, siyasi partilerde 
ve gazetelerde büyük hoşnutsuzluklar yaratır
dı. Bugün yapılan teklifle alman kısıcı tedbir
ler de, siyasi partilerde ve umumi efkârda iyi 
karşılanmaz. 

Ayrıca durum icabı, kurulmuş ve gerek ku
rulmakta olan ve kuruluş halinde bulunan si
yasi partilerin gerek programlarını ve gerekse 
gayelerini anlatabilmesi için propaganda süre
sine geniş ihtiyaçları vardır. 

Arkadaşlar, bugün partiler köye kadar gi
demiyor. («Nasıl gidemiyor?» sesleri) Bugün 
köyde propaganda yapmak yasak. Birçok pro
pagandalar yasak olduğuna göue, siyasi par
tiler yalnız kongrelerini yapabilmekte ve bu 
kongrelere de ancak delegeleri çağırabilmekte-
dir. Bu itibarla yeni kurulan siyasi partilerin 
programlarını ve gayelerini anlatabilmesi için 
geniş bir zamana ihtiyaçları vardır. Yapmış ol
duğunuz yeni Seçim Kanunu birçok yeni sis
temler getiriyor. Bu Seçim Kanununu vatandaş 
tam olarak bilmiyor. îki seçim aynı günde ya
pılacaktır. Bu şartlar altında vatandaşın nasıl 
oy kullanacağı kendisine anlatılmalıdır. Bunun 
için de geniç zamana ihtiyaç vardır. Bun
dan evvel kabul ettiğimiz 30 günü muhafaza 
edelim. Bu suretle de millet karşısında açık ko
nuşmak imkânını bulalım. Kaldı ki, seçimlere 
gittiğimiz şu günlerde Millî Birlik Komitesinin 
eşit hir seçim yapacağı hakkındaki ümidimiz 

OT 
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yerindedir. Fakat 'bugün idarenin elinde bulu
nan bâzı salâlhiyetler ne kadar yerinde kulla
nılırsa kullanılsın, yine de halk üzerinde endi
şe uyandırmaktadır. Meselâ bugün valilerin 
vatandaşı bir ay nezaret altına alma salâhiyeti, 
kanaatimce seçim suçlarının işleneceği bir dev
rede artık kaldırılma yoluna gidilmelidir. İkin
ci olarak; bilhassa Doğu ve Güney-Doğu bol
lerinde tatbik edilen *105 sayılı Mecburi İskân 
Kanunu da aynı şekilde kaldırılmalıdır. (Gü
rültüler) ve önümüzde Seçim Kanununun 'bu 
maddesi de durmaktadır. Binaenaleyh; biz 30 
günün muhafazasını istiyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Abdullah İpşiroğlu. 
ABDULLAH İPŞİROĞLU — Muhterem ar

kadaşlar; bundan önce bu kanunun tadili sıra
sında müddetin 20 güne indirilmesi hakkında 
Cemil Sait Barlas arkadaşımızın bir takriri 
vardı. Bu takrir üzerinde gerekli müzakere ce
reyan etti ve komisyon da aksi fikir üzerinde 
durdu ve tekrar reddetti. Bugün komisyon, ra
porunda esbabı mucibe zikredilmeden, aynı 
takriri kabul etmiş bulunuyor. iŞifaöıen verilen 
izahat ile pekâlâ aynı rapor yanılabilirdi. 

Diğer taraftan 21 gün hakikaten; memleke
timizin jeografik vaziyeti köylerimizin dağı
nıklığı nazarı itibara alınırsa, çok azdır. Diğer 
taraftan hepinizin bildiği gibi, memlekette ye
ni yeni partiler kurulmuştur. Bu partiler he
nüz kongrelerini yapamamışlardır. Partiler 
kongrelerinin kararlarını ve tüzüklerine kendi 
mensuplarına ve bitaraf vatandaşlara anlatma 
fırsatını bulmalıdırlar. Kongreler yapılmayınca 
tabiî olarak* partilerin program ve fikirleri 
umumi efkâra açıklanmamış olur. Bu sebeple 
otuz günlük müddetten dokuz günün kesilme
mesi icabeder. Bu bakımdan teklifin bir Kar
ma Komisyona havale edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL — Vazgeçtim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
SIRRI ATALAY — Kurutluoğlu arkadaşı

mız sataşmışlardır, söz istiyorum ve direniyo
rum. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay; sataşmadan bah
sediyor, söz istiyor ve direniyor. Yüksek oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Sataşma olduğu hususu kabul edilmemiş
tir» 
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SIRRI ATALAY — Anlaşılmadı efendim. 

(«Oya, arz edildi» sesleri) 
BAŞKAN Her (hangi bir şüphe kalmaması 

için tekrar oyunuza arz edeceğim. 
Sırrı Atalay'in sataşmadan dolayı konuş

masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edildiği anlaşılmıştır. Buyuran efendim. 

SIRRI ATALAY — Bu imkânı bana bah
şettiğiniz için minnettarım, teşekkürlerimi arz 
ederim. Bu bir bakımdan Yüksek Meclisin mü
dafaaya verdiği kıymetin bir ölçüsüdür. Bunu 
teşriî hayatımın bir şükran nişanesi olarak 
daima taşıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, çok sevgili arka
daşım Kurutluoğlu benim hangi şartlar dâhi
linde bir komisyonun Yüksek Meclise karşı 
saygılı olup olmıyaeağmı ifade etmemin, biz
zat Yüksek Meclise saygısızlık olduğunu ifade 
ettiler. Buradaki konuşmamı mahirane bir avu
kat olarak, bir hukuk deyimi ile Yüksek Mec
lise mal etmek istedi. Komisyonun Meclise kar
şı yaptığı saygısızlığa karşı, benî de Meclise 
karşı kendilerinin seviyesine getirmek istediler. 
Her halde muvaffak olamıyacaklardır. 

SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU — Reddederim seviyesiz keli
mesini. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Seviyeniz 
benim için daima muteberdir; buna şüphe yok
tur. Şurada sevgili kardeşim, demin sizin komis
yon olarak Meclise karşı lâzımgelen bir vazifeyi 
yapma lüzumunu hissetmemenizi Büyük Meclise 
karşı saygısızlık olarak ifade etmek istedim. Se
viyesizliği aynı şekilde benim getirmek istediği
mi söylediniz. Yüksek Meclisinizin zamanlarım 
almıyacağım. Tekrar ediyorum; sevgili karde
şim Sahir Kurutluoğlu, yaptığınız Yüksek Mec
lisin mânevr şahsiyetine karşı saygılı bir hareket 
değildir. Buna alışmıyalım. Eğer gerçekten se
bepler mevcut ise, bu Meclis huzurunda ve bu 
Meclis çatısı içinde görüşülmiyecek bir mesele 
mi vardır? Her mesele burada görüşülecektir. 
Bu mânevi çatının uzağında ve dışında kalacak 
ise ve bunun gerçek sebepleri var ise, komisyon 
raporunda bize gizli bir celse gösterir, ve bu ba
kımdan kaydetmedik der. 15 günün içinde fikir 
değişti, önce direndiğiniz bu mesele hakkında 
bu lö gün içinde memlekette ne gibi büyük bir 
hâdise oldu? Olmadı, Var fee bunun sebepleri, 
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bu sebepleri gizli bir celsede görüşelim diyebilir
ler. Bunun dışında kendi düşüncelerini, kendi-
muhayyile ve vehminize hâs şeyleri buraya getir
meye hakkınız yoktur. 

Tekrar ediyorum, komisyonun buraya bir 
gerekçe ile gelmesi lâzımdır, gelmemiştir. 

BAŞKAN — Sırrı Bey, sataşmanın dışında 
konuşuyorsunuz. 

SİRKİ ATALAY —İPeki Reis Bey. 
Haksız ve nahoş bir havanın tortusunun kal

maması için Sahir Kurutluoğlu'nun kendisine, hâs 
o kızgın eda ve ifadesi ile kürsüye çıkmaması 
icabederdi. Ama Büyük Meclise karşı yapılmış 
bir hareket vardır. Konuşmalarım rapor hakkın
dadır, komisyon ve kendileri ile ilgisi yoktur. Bu 
bakımdan kızıp buraya çıkmaya ve şahıslara çat
maya da hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Komisyondan sual sormak isti-
yen arkadaşlarımız var mı? (Yok sesleri) Olma
dığına göre yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, müzakere yeterliğinin 

oya konulmasını saygılarımızla arz ederiz. 
25 . 8 . 1961 

Abdülkadir Okyay Ahmet Demiray 

BAŞKAN — Yeterlik hakkında söz istiyen?. 
Yok. Yeterliği kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. Şimdi madde 
hakkında verilmiş önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
49 ncu maddedeki 21 günlük propaganda 

müddetinin geçici madde olarak kabulünü ve 49 
ncu maddenin Teınsilcüer Meclisince evvelce ka
bul edildiği üzere propaganda müddetinin 30 gün 
olarak muhafaza edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhittin Gürün Nuri Kınık 

Yüksek Başkanlığa 
1. Tasarmm 49 ncu maddesinin 30 gün ola

rak kalmasını, 
2. 1961 yılı seçimi için tatbik «dilmek üzere 

21 güne ait müddetin muvakkat madde olarak 
tasarıda yer almasını, 

Arz ve teklif ederiz. 
İhsan ögat Emin Soysal 
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BAŞKAN — Bu okunan önergeler 157 sayılı 

Kanunun 20 nci maddesin e uymamaktadır. 157 
sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre Millî Bir
lik Komitesinden gelen metni Yüksek Meclis ay
nen veya tadilen kabul eder. Halbuki bu öner
geler 49 ncu maddenin muvakkat madde olarak 
kabulünü istemektedir. Bu itibarla bu önergele
ri yüksek oylarınıza sunacağım. 

Şimdi maddeyi tekrar okutuyorum. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri 
hakkındaki 298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun 
49, 57 ve 151 nci maddeleri aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

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

nun hükümleri dairesinde serbesttir. 

Propaganda, oy verme gününden önceki 21 
nci günün sabahında başlar ve oy verme günün
den önceki günün saat 18 indo sona erer. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi açık oyunu
za sunuyorum. Oy kutuları dolaştırılacaktır. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye
ler var mı? Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Oylama sonucunu arz ediyorum. Sayın üye
ler lütfen yerlerini alsınlar : 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kü
tükleri hakkındaki 2^8 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifine 
(172) oy verilmiş; (107) kabul, (60) ret, (5) çe-
kinser. 

Bu oylama sonucuna göre teklif kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 

26 Ağustos 1961 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

ıı mmm •• 
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Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun değiştirilmesine 

dair kanun teklifine verilen oyların sonucu : 

(Kanun Temsilciler Meclisince kabul edilmiştir.) 

— A — 
Lûtfi Akadlı 
Atalay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Nurettin Akyurt 
Fehmi Alpaslan 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Doğan Avcıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

_ B — 
Cemil Sait Barlas 
Remziye Batırbaygil 
Rauf Bayındır 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Lûtfi Biran 
Ratip Tahir Burak 

— O — 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 

_ D — 
Ahmet Demiray 
Vedat Dicleli 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

A.Qik üyelikler 

267 
172 
107 

58 
7 

95 
0 

[Kabul edenler] 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

_ E — 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Naci Ergin 
Alaettin Ergönenç, 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Kenan Esengin 

• — P — 

Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Abdürrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — , 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

— I — 
Rıza Isıtan 

- î -
Şefik inan 

— K — 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Bedri Karafakıoğlu 
F. Lûtfi Karnosmanoğlu 
Yakup Kadiri Karaos-
manoğlu 
Enver Kırker 
Ahmet Köseoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskari 

— M — 
Orhan Mersinli 

— O — 
Abdülkadir Okyay 
ibrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 

— ö -
Atıf Ödül 
Altan öymen 
ilhan Özdil 

— P — 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S -
Necip San 

llhariıi Sanear 
Nihat Sargmalp 
Ragıp Sarıca 
İbrahim Senil 
Mustafa Sirmen 
tlhami Soysal 
Mümtaz Soysal 

— Ş - . 
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Cahit Talaş 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşıuat 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Salih Türkmen 
Ekrem Tüzemen 

— U -
Hüseyin Ulusoy 
ismail Ulutaş 

— V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz 
Daniş Yurdakul 

_ Z — 
Galip Kenan Zaimoğî" 
Cihit Zamangil 

— 70 
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— A — 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Abdülkerim Akyiiz 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğlu 
Abdurrahman Altuğ 
Ferhan Arkan 
Sırrı Atalay 
Ahmet Atılgan 

— B — 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil Başaran 
Suphi Batur 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Etem Boransü 

— 1 

Hikmet Bin 

— 
İsmail Selçı 

— A — 
Şevket Adalan (I.) 
Ahmet Akar 
Bunhan Akdağ 
İsmail Eüştü Aksal 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alanfcuş 
Mehmet Altmsoy 
Nurettin Ardıçoğlu 
Vedat Arıkan 
Fuat Arna (1.) 
Fethi Aşkın (B.) 
Raif Aybar 

— B — 

Cihad Baban (B.) 
Şeref Bakşık 
Adnan Başer 

[Reddedenler] 
_ . C — 

Hızır Cengiz 

- ç -
Esat Çağa 
Mahmut Tekin ÇuHu 

— D — 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 

_ E — 
Fethi Elgün 
lımadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sait Erdinç 
Feridun Ergin 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
İlhan Esen 

~ G — 
Cevdet Gebo'loğlu 

Abdülkadir Göğüs 
Muhittin Gürün 

— H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

- î -
Abdullah tpşiroğlu 

— K — 
Nuri Kınık 
Şahap Kitapçı 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 
Muin Küley 

— 0 — 
Hüseyin Otan 

- Ö -
İhsan ögat 
Halim önalp 

[Çekinserler] 
3 — 

iark 

ç -
ık Çakıroğlu 

— G — 

Rıza Göksu 

— K — 
Ahmet Karamüftüoğlu 

— ] 

Mehmet özbay 
Mazhar özkol 

_ p — 
Mahir Pamukçu 

— S — 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Emin Soysal 
Enver Sökmen > 

— T — 
Salâhattin Tandal 
Abdülhadi Toplu 

— Ü — 
Feridun Üstün 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 

P — 
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 

ı r — 
Vahit Turhan 

[Oya katılmtyanlar] 
Avni Başman (î.) 
Kemali Bayazıt 
Mehmmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Sunhi Baykam 
Nihat Reşat Belger (1) 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Arslan Bora 
Osman Bölükbaşı 

Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 

— D — 
Hazım Dağlı 
Nef'i Demirlioğlu 
Avni Doğan 

— E — 
Bülent Ecevit 
Oktay Ekşi (I) 
Ali Erel 
Zihni Erençin (î) 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F _ 
Bedî Feyzioğlu (î) 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat (1) 

— G — 
Mukbil Gökdoğan 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 

— H — 
Şevket Raşil i Hatiboğlu 

- î -
İsmail İnan 
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü 

— K — 

İhsan Kabadayı (1.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
Mustafa Kepir 
Coşkun Kırca 
Tevfik Kâmil Koperler 
Feyyaz Koksal 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş1 (B.) 
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— M — 
Ferid Melen 
Hayri Mumeuoğlu (B) 
Ziya Müezzinoğlu 

'— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan (î) 
Hüseyin Onur 

- Ö -
Feridun Şakir öğünç 

B : 103 
Küstü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 
Fakih özfakih 
Halil özmen (I) 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

— P — 
Emin Paksüt 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Selim Sarper (B.) 
Kemal Satır 
Hulusi Selek 

25.8.1961 O : 1 
İhsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
Celâl Sungur 

_ T — 
Ahmet Talıtakılıç (B) 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (î) 
Sadettin Tokbey 
Osman Tosun (B.) 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 
Kemal Türkoğlu 

Ragıp Üner (B.) 
— V — 

Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
(I.) 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Nâsar Zeytinoğlu (B) 



Temsilciler Meciiai S. S A Y I S I : 84 e ek 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri 
hakkındaki 298 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine dair 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığı tezkeresi ve Seçim 

Kanunu Komisyonu raporu (2 /42 ) 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

•B&§kfinlw 
özel Kalem Md. No.: 314, 61504 

16.8.1961 

Konu: 298 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin âeğiştirilîriesine dair 
Kânunun kabul edildiği. 

Temsilciler Meçlisi ga|kan]ıjhna 
îlgi : 12 . 8 . 1961 tarih ve 1093 sayılı yazınıza karşılıktı/r : 
«Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükle'ri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun» M. B. Komitesi Geneil Kumlumun 16 .,8 . 1961 tarihli toplantısında 
tadilen. kabul edilmiştir. 

^rz ederim. 
Muzaffer Yurdakuler 

Kur. Alb. 
M. B. Komitesi Başkan V. 

SEÇİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun 

49, 57 ve 151 nci maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Propaganda serbestliği ve süresi 
Madde 49. — Seçimlerde propaganda, bu kanun hükümleri dairesinde serbestir. 
Propaganda, oy verme gününden önceki 21 nci günün sabahında başlar ve oy verme gününden 

önceki günün saat 18 inde sona erer. 
Duvar ve el ilânları •* 

Madde 57. — Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Yasak günlerde propaganda 
Madde 151. — Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 



— 2 — 
Segim Kanunu Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Esas No : 2/42 
Karar No : 23 

24.8.1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
metni üzerinde T.C. Millî Birlik Komitesince yapılan değişiklik komisyonumuzca incelenmiştir : 

1. Temsilciler Meclisince kabul edilen metin, propaganda ile ilgili olan 49 ncu maddedeki, 
propagandanın başlangıç gününe aidolan rakam haricolmak üzere, T.C. Millî Birlik Komitesince 
aynen kabul edilmiştir. 

2. T. C. Millî Birlik Komitesi, 49 ncu maddedeki «Propaganda, oy verme gününden önceki 30 
ncu günün sabahında başlar •» ibaresini, 

«Propaganda, oy verme gününden önceki 21 nci günün sabahında başlar » şeklinde 
tadil etmek suretiyle, süreyi dokuz gün kısaltmaktadır. 

3. Komisyonumuz 49 ncu maddenin, T. C. Millî Birlik Komitesince değiştirilen şeklini uygun 
mütalâa etmiştir. 

Temsilciler Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere Riyaset Yüksek Makamına sunulur. 

Seçim Kanunu Ko. Seçim Kanunu Ko. 
Başkanı Başkanvekili Sözcü 
§. İnan II. 

Üye Üye 
K. Esengin Y. Feyzioğlu 

0. Bekata S. Kurutluoğlu 

Üye Üye 
S. öztürk Z. Kumrulu 

Üye 
B. Çolakoğlu 

Sözcü 
A. ödül 

Üye 
İV. Yetkin 

Üye 
A. Akan 

Üye 
§. Ekitler 

(S. Sayısı : 84 e ek) 


