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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1961 genel tarım sayımının 1963 yılına bı
rakılması ve 

146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük giriş tarife 
cetvelinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarıları görüşüldü ve kanunlar kabul olundu. 

Açık oturuma son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Kâmil Karavelioğlu Refet Aksoyoğlu 

Divan Kâtibi 
Suphi Karaman 

BÎBINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Muzaffer Yurdakuler 

KATİPLER : Kâmil Karavelioğlu, Selâhattin özgür 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. İlk görü
şeceğimiz tasarı, Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütüklerine dair olan 298 sayılı Ka

nuna 6 geçici madde 
teklifidir. 

eklenmesi hakkında kanun 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i . — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yur
dakul'un, 1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde 
kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık seç
men listelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve 
seçim propaganda süresi hakkında kanun tek
lifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu (2/38) 
(S. Sayısı :74 e ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, bu kanun tasarısı Tem
silciler Meclisinde kabul edilmiştir, S. Sayısı 
74 e ektir. Selâhattin özgür izah edecektir. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR — Arzu buyurulur-
sa, kanun tasarısı hakkında izahat vereceğim. 

(1) 74 S. Sayılı basmayazf ve eki Temsilci
ler Meclisinin' 95 nci Birleşim, tutanağının so-
nundââır. 

Teklif, 1961 yılı içinde yapılacak seçimlere da
irdir. Komisyonumuzda müzakere edilmiştir. 
Bundan önceki kanunda kroki yapma esası vardı. 
Şimdi bu usulden vazgeçilmiştir. 

Referandum sırasında, seçmen kütüklerinin 
eksik hazırlandığı görülmüştür. Bu aksaklıkla
rı düzeltmek için, 298 sayılı Kanuna 6 geçici 
madde ilâvesi uygun görülmüştür. Müsaade 
ederseniz, kanunun maddelerini okuyalım, on
dan sonra üzerinde dururuz. 

BAŞKAN — Buyurun Karavelioğlu. 
KÂMÎL KARAVELİOĞLU — Efendim, 

görüyoruz ki, Seçim Kanunu maddelerindeki 
değişiklik yapma lüzumu, geçirmiş, olduğumuz 
Anayasa seçiminden sonra anlaşılmıştır. Usul 
hakkında konuşuyorum. Tümü hakkında başka 
müzakereye lüzum yoktur. Maddelere 'geçilme
sini arz ve teklif ederim. 



B :;!01 • 16 J 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi teklif edii- I 

mistir. Kabul edenler... Kabul.etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Okutuyorum efendim. >; I 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki 298 v sayılı Kanuna altı geçici 

madde eklenmesine . dair Kanun 

Madde 1: — 298 .sayılı Kanuna aşağıda ya- ı 
zıh altı geçici madde eklenmiştir : 1 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Vehbi Ersü. I 

VEHBÎ ERSÜ — Subay ve memurların tâ
yinleri, Ağustos ve Eylül aylarında cereyan edi
yor. Seçim gününde herkesin yerli yerine ye- I 
tişmiş olmaları lâzımdır: Seçim Kanunundaki I 
6 aylık bekleme müddeti dolayısiyle subaylardan 
oy kullan amıy anlar olacaktır. Bir defaya' mah-

"*^»,::.j..r I 

sus olmak üzere istifade etmeleri ve bir, defaya 
mahsus olmak üzere oylarını kullanma imkân- I 
larını alabilmeleri için evvelce de tezekkür edil
miş ve teklifte bulunmuştuk. Kanunda yer al
masını, da istirham etmiştik. Görüyoruz ki I 
kanunda bu hükümler yer almamış. Şu halde, J 
bir geçici madde daha ilâve etmek şartiyle bu | 
iş düzeltilebilecektir. Böyle bir maddenin ilâ- I 
vesini teklif ediyorum. I 

KÂMÎL KARAVELÎOĞLÜ -^- Arkadaşlar, 
yeni madde eklenmek isteniyor, teklifler yapı- I 
lıyor. Şu noktayı işaret etmek isterim ki, bu 
kanun biran evvel çıkması lâzım. 26 Ağustosta 
tamamlanmış olarak kütükler tekrar askıya çı
karılacaktır Bir hafta kaldı. Kütükler yeniden 
yazılacak. Kânun neşredilmiş olmalı ki, bu 26 
Ağustos'tâ temin edilmiş olsun. Kanun çıktık- I 
tan sonra, muhtarlar yeniden yazım yapacak- I 
lar, tasdik edilecek, tekrar askıya çıkacak, za
man kalmıyor. Eğer daha önce böyle bir tek
lif yapılmış olsaydı, belki yetişirdi. 26 Ağus
tostan 8 Eylüle kadar kütükler^askıya çıkarı
lacaktır. Kanunun 'bugün temin edilmesi lâ
zımdır/ 

VEHBÎ ERSÜ — Teklifimin kabulünde - ıs- I 
rar ediyorum Hukuk müşavirini çağıralım, he
men bu işin bir çaresine baksın. 

. BAŞKAN — Osman Koksal. i- ' : . : 
OSMAN KOKSAL — Efendim, arkadaşuni-

zı destekliyorum.' Subaylarda Ve memurlarda 
aynı durum göze- çarpaeâktir.- Pek çok-ş&his"'se-: 

çimlere i^t4rak-eçî^miyecekt'inv:'Mâ§^iîr (Jumiih'â- | 
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düşeceklerdir.. Bir ilâvenin lüzumuna inanıyo-
ruhu Bu hususu evvelce de söylemiştik. Fakat 
ilâve edilmemiş bulunmaktadır. 
. BAŞKAN — Haydar Tunçkanat. 
.: HAYDAR TUNÇKANAT — Efendim, bu 
iyi b'ir temenni, 'bir vatandaşımız memleketin 
neresih'de olursa olsun oyunu kullanabilmelidir. 
Ancak bu iş için bir organizasyon şarttır. Bu
rada iki şık dikkatimizi çekiyor : 

Birincisi; evvelâ bu kanunun muayyen za
manda çıkması lâzım. Kanunun Meclise iadesi 
bu zamanı çok kısaltacaktır. 

ikincisi; şimdi mevzuubahis yalnız memur
lar ve subaylar değil. Xeı* değiştiren pek çok 
vatandaşımız da vardır. Hakikaten seçimler sı
rasında oylarını kullanamıyacaklardır. Ve bu
nu bu şekilde kabul edecek olursak hakikaten 
karışıklıklara meydan vermiş olabileceğiz. Çün
kü elinde kartı olan bir vatandaş birkaç yerde 
birden reyini kullanmak imkânını bulabilecek
tir. Bu da siyasi çevrelerde ve vatandaşlar ara
sında endişe yaratacaktır. 

.BAŞKAN — Kâmil Karavelioğlu. 
KÂMÎL KARAVELİOĞLU — Arkadaşlar, 

mühim olan beş on bin kişinin oy kullanması 
değil, 13 milyon seçmenin oylarının sıhhatidir. 
Bence biı daha mühimdir. Maddelerin müzake
resine geçelim. Ve'hbi Beyin teklifini en sonun
da, veya geçici maddede yeri geldiği zaman 
görüşelim. Başkanımızın Tüzük hükmünü yeri
ne getirmesini rica ederim. Usule dönülmesini 
rica ediyorum, ikaz mahiyetinde konuştum. 

AHMET YILDIZ — Şahsan, Vehbi Beyin 
teklifine önem Veriyorum. Çünkü büyük bir 
imünevver kütlesini ilgilendiren bir tekliftir. Bu 
münevver kütlesinin bir kısmı §u aylarda nak
le tâbidir. Gittikleri yerlerde kullanılması doğ
ru otur, kanaatindeyim. Müspet rey verecekle
rine emin olduğumuz aydınları düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ne gibi bir ko
laylık sağlıyacak, bu teklif. 

VEHBÎ ERSÜ — Altı aylık yerleşme kay
dının istisna edilmesidir. 'Seçimin sıhhatini ihlâl 
edecek bir konu yoktur, ortada. İşaret ettiğim 
gibi, höyle bir tedhirin alınması doğru ölür. 

r Düşünüyorum ki, mühim olan * münevver 
kütlenin * reylerini kullanmalarıdır. Her şeyden 
eyvel; ; tora reylerme .ve: ıltoklarma- hürmet et-
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memiz gerekir. Bunların büyük bir kıömı, kü- I 
tüklere kayıt edilmişlerdir. Yeni yapılacak bir 
işlemle bunların hakkı muhafaza edilebilmeli
dir. Birkaç bin belki de 40-50 bin ki§i mikta
rında olan ve vatandaşların haklan verilebil
melidir. Kurulacak demokratik bir düzende bu 
esaslar da gözden uzak tutulmamalıdır. Ve tek
lifimde bu husustaki teklifimde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Suphi Karaman. 
SUPHİ KARAMAN — Karavelioğlu'nun 

tekliflerine iştirak etmek isterim. 13 milyon ci
varındaki bir seçmen yanında bu ufak mikta
rın pek ehemmiyeti olmasa gerek. Gönül ister
di ki, bunlar da reylerini kullanabilsinler. An
cak kanunda bir tadilât ile bu mümkün ola
bilecektir. Bugün her hangi bir seçim bölge
sinden hareket edecek bir vatandaş diğer bir
kaç yerde de reyini kullanmak imkânı bulabi
lecektir ki, bu çok mahzurludur. Belki bunun 
için bir pratik çare düşünülebilir. Münevver 
insanlara bu hakkın tanınması gayet iyi bir 
şey olurdu. Ayrıldığı yerde imza vermek ve 
bildirmek şartiyle belki bu husus temin edile
bilecektir. Bu şekilde de bâzı yolsuzluklar ön
lenebilir. 

BAŞKAN — Mucip Ataklı. 
MUCİP ATAKLI — Benim anladığıma gö

re, arkadaşlarımızın endişesi yersizdir. Arka
daşlar, 26 Ağustostan 8 Eylüle kadar kütükler 
askıda kalacak. Bu müddet içinde, her hangi 
bir mahalden diğer bir mahalle giden kimse, 
seçmen kütüğüne kendisini yazdiracaktır. En
dişeye mahal yoktur, kanaatindeyim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Arkadaşlar, 
tekrar ediyorum. Maddeleri görüşelim, eksik 
kısımlar varsa, maddelerden sonra, ortaya çı
kacaktır. 

VEHBİ ERSÜ — Arkadaşlar, yer değişti
ren sadece memur değildir. Subaylar da var
dır. Benim teklifim, aydın kimselerin oylarını 
kullanmalarına matuftur. Bunun kabulünü is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, .maddelerde 
hakikaten açıklık bulunduğu görülüyor. Şu hal- I 
de okuyalım, İmkân bulabilirsek ki, Ataklı Al
bayın dediği giîbi 7 nei madde bunu kapatabilıi-
, yor ise bir karara da lüzum yoktur... Hakikaten ] 
bu kanunun geri gönderilmesi komisyonlarda J 
müzakere edilerek uzıamasım icabettirecektir. 
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I Bu suretle kanundan beklenen fayda temin edi-
I lememiş olacaktır. 
I Buyurun Fikret Kuytak. 

FİKRET KUYTAK — Mademki, bu mevzu-
I da konuşma açıldı. Kifayet takriri veren arka-
I dağımız da olmadı, görüşmelere devam edelim. 
I BAŞKAN — Bir arkadaş konuşmaya başla-
I di, kesmiştik. İlk karaca, aldığımız ilk karara 
I dönüyorum. Birinci maddeyi okutuyorum. 
I (Birinci madde tekrar okundu.) 

I BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
I mistir. Geçici madde 5 i okutuyorum. 
I Geçici madde 5. — Seçimlerin Temel Hüküm-
I leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı 
I Kanuna göre düzenlenen sandık seçmen listele

ri 26 Ağustos 1961 gününden 9 Eylül 1961 gü-
I nü saat 17,00 ye kadar yeniden ıaskıya cıka-
I rilır. 
I Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
I kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin 
I sandık kurullarına teslimine kadar olan işlem-
I lerle 298 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygu-
I lanır. 
I BA$î£ÂN — Madde hakkında söz istiyen 
I var mı? Buyurun Albay Küçük. 
f SAMİ KÜÇÜK — Vehbi Ersü Beyin dediği 
I gibi olacaksa bir 7 nci mıaddenin eklenmesi lü-
j zumludur. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Tasarıda 26 
I Ağustos ile 9 Eylül tarihleri zikredilmiş. Asıl 
I salahiyetli Komisyonun dikkatle çalışması 26 
I Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek bir kanun 
|\ bugüne kadar geci'kmemeliydi. Gecikmiş bulu-
I nuyor. Mademiki, bu kanunu çıkarmaya medbu-
I ruz. Veya seçim tarihini ileri almamız deabeder. 
t Şuna işaret etmek işitiyorum, bu kanunun bugün 

çıkmasa lüzumu vardır. 

BAŞKAN — Mucip Ataklı. 
MUCİP ATAKLI — Arkadaşlar, teklifler 

I iyi, güzel. Ancak, zaman kalmamıştır. Temısil-
I çiler Meclisi evvelce aldığı bir karar gereğince 
I bir hafta sonra toplanmak üzere dağılacaktır. 
I Bu ancak, komisyon sözcüleri ile yapılacak te-
I maştan sonra mümkün olup olmıyacağı anlaşı-
I labilir. 

OSMAN KOKSAL — Ben de teklifimde ısrar 
I ediyorum. Balkın, sadece levazımda 700 ,Mşi nak-
I ledilmiş. Bmilann evimde en »az üçer kişi oy 

. ^ 4 ^ 
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kullanmış olsa, ikibin kişi eder. Bundan böyle, 
seçim »ırasında nakledilecek memurlar oylanın 
kullanamıyac -aklardır. 

FİKRET KUYTAK — Arkadaşlar, bu bir
takım karışıklıklara sebep olacaktır. Bakacak
sınız, bir sandıkta, listeye göre 600 oy kullanıl
ması lâzım. Nakledildim, filân yerden geldim 
diye seçmen kartı ile oy kullanacak şahıslar da 
oy kullanacak, o zaman oy 605 e çıkacak. Olma
dı, iptal ediyoruz, diyecekler. Belki bâzı hal tar
zı bulunabilir. Nakledilmiş olanların ayrı bir 
sandığa oy kullanmaları teman edilebilir. Ama, 
bu da birtakım, kanıklıklara sebebolabilir. 
Bundan vazgeçelim, arkadaşlar. * 

BAŞKAN — Seaai OTCan. 
SEZAİ 0*KAN— Bu kanunun zamanında 

çıkmamasının mahzurları olur. Kanunun bugün 
için daha fazla geciktirilmeden çıkarılması ica-
beder. Memurların oylarım kullanamamaların
dan mütevellit münakaşa ve bâzı temenniler be
lirmiştir. istirham ederim, Mr vilâyette bir il
çede kaç memur bu durumda olacaktır? Ve bun
lar o bölgenin seçim mukadderatı üzerinde ne 
kadar bir tesir icra edebileceklerdir? Bu bakımdan 
önemi haiz olmasa gerektir. Ancak bunun siya
sî bir hassasiyetten ileri gidebileceğini, bir mü
him değeri olduğunu sanmıyorum. Her memu
ra her gittiği, bulunduğu yerde oyunu kullana
bilmesini temin etmek vazifemizdir. Bu iş kar 
nun teminatı altında da olmalıdır. Ama içinde 
bulunduğumuz şartlar zaman kaybetmememizi 
ieabettirmektedir. Eğer ileride bunun bir mah
zuru görülürse zaten geçici maddeler halinde
dir, değiştirmek gayet kolaydır. Müsaade bu
yurun arkadaşlar, gecikmiş olan bu kanunu da
ha fazla geciktirmiyelim. Çıkaralım. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KADRİ KAPLAN — Arkadaşlar, tasarı ko-

misyondan gelince okumuyoruz, tam burada mü
zakeresi başlayınca, bir çıkmaz sıokağa girmiş 
oluyoruz. Evvelce tasarıları okuyalım, ona göre 
mütalâamızı bildirelim. 

MUCİP ATAKLI — Efendim, bâzı arkadaş
larımız, ileriki seçimleri de göz önünde tutarak 
söz söylüyorlar. Bu kanun, önümüzdekiGeçim
ler içindir. Gelecek seçimler bu mevsimde oku
yacak ki. 

OSMAN KOKSAL — Arkadaşla)?, gerçi na
killer dolayısiyle oyunu kullıanamıyan arkadaş-
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lar seçimin mukadderatı üzerinde tesir etmez. 
Ancak, nakledilen kütle, aydın bir kütledir, se
çim şuuru içine işlemiştir. Mutlaka oyumu kul
lanacağım, diyor. Nitekim, Anayasanın halko
yuna sunulduğu sıralarda, yeni nakiller yapıl
mış, fakat oyumu kullanacağım diye bâzı arka
daşlar, yeni görevlerine gitmek istememişlerdir. 

VEHBİ ERSÜ — Arkadaşlar, benim söyli-
yeceklerdmi, Koksal Albayım söyledi. Bir nok
tayı ilâve edeyim, biz de hassasiyet gösteriyoruz. 
Nitekim bundan önceki müzakeresi sırasında da 
bu fikrimi ortaya atmıştım. 

KADRİ KAPLAN — Arkadaşlar, bu mese
leleri komisyonda niçin söylemiyoruz, benim 
demek istediğim bu. Şimdi yeni teklifler için 
zaman müsait değil. Ben de temenni olarak on
ların fikirlerine iştirak ederim. Ancak, bu ka
nunun bir an önce çıkması lâzım, gecikmiştir. 
Komisyonda görüşmelere katılmadığımız ve za
manın da dar oluşu bizi bu çıkmaza soktu. Bi
naenaleyh, kabul edelim, olduğu gibi. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Geçici 5 nci madde gere
ğince kütüğe ilâve edilen seçmenler - Sandık 
mevcudunun '(400) ü aşmaması şartiyle - o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapı
lırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçmenlerin o sandhğa ait seçmen listesine eklen
mesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan 
seçmenler için ayrı sandık bölgeleri kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

VEHBİ ERSÜ — Teklifimin yeri burasıdır. 
Tezekkür edilmesini rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT — Muhterem arka

daşlar; muhtelif vesilelerle burada belirtilmek is 
tenen hususlar oldu. Bu kanun gecikmiştir. Ve 
mahzurları olacaktır. Bugün burad'a vasıtaya 
binen bir adam hemen aynı gün İstanbul'a yeti
şebilmektedir. Zaman mefhumu kalkmış gibidir. 
İstirham edeceğim, arkadaşımız bu teklifini geri 
alsınlar. Bu teklif varit görülürse kanunun da 
geç çıkmasını icabettirecektir. Bu da karışıklık-

~ i— 
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lar çıkmasına sebebolâbileeektir. Bunun'zamanı' 
geçmiş gibi geliyor bana. 

' BAŞKAN — Ba§ka söz istiyen var mı? Bu
yurun Vehbi Ersü. ^ , . ^ 

VEHBİ ERSÜ'— Evvelâ müdafaasına mec
bur olduğumuz şey, fert hakkıdır. Bu hakkı 
çiğnememek lâzımdır-. Karışıklık çıkar diyorlar, 
Böyle şey olmaz. Sizden rica ediyorum, bü ka
nunun müzakeresini geri bırakalım. Ben ieab-y 

eden yerlerle temas edeyim. İki gün.içinde çıka-
ramryaeağımı ani arsam; o zaman teklifimi geı'i 
alacağım. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, Ersü arkadaşımız, 
iki gün içinde çıkarma meselesini üzerine alıyor' 
ve teklif ediyor. , -

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Arkadaşlar, 
Temsilciler Meclisinin evvelce aldığı bir karar 
gereğince, bu akşam gene tatile girecek. Ayıtı 
24 üne kadar tatil yapacak. 26 Ağustosta da kü
tükler tekrar askıya çıkarılmış olacak. Yetişme
sine imkân yoktur. 

"BAŞKAN -— Sayın Ersü, teklifinizde ısrar 
ediyor musunuz? . . 

VEHBİ ERSÜ — Evet. 
BAŞKAN — Ersü'nün teklif in,! dinlediniz. 

Oylarınıza sunuyorum. Temsilciler ı Meclisinin 
ilgili komisyonlarına mensup arkadaşlarla görü
şecek, iki gün içinde çıkarttırabilirse, teklif geri; 

gitmiş olacaktır. Arkadaşımıza bir. fırsat vere
lim, fikri makuldür, ama zaman dardır. Bu iti
barla Ersü'nün teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi başka konuya geçiyoruz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; gündem

deki bir d'iğer maddeye geçiyoruz. Yine seçimle
rin temel hükümleri ve secim kütüklerine ait. 

Kanunu okutuyorum.. 

2. — Millî Birlik Komitesi (İyesi Şelâhattin 
Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi, Katip T ahir 
Burak'ın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında 298 saydı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine, dair kanun tek
lifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu (2/42) 
(S. Sayısı 84) (1) 

BAŞKAN — Özgür Şelâhattin. 

(1) 84 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 97 nci Birleşim tutanağının sonundadir. 

S. 1961 0 : 1 
I ŞELÂHATTİN ÖZGÜR — Efendim; burada 
; seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunda 

r seçim süresinin azaltılması propaganda, süresinin 
l azaltılması ve son üç günlük bekleme müddetinin 

kaldırılması hakkındaki kanundur. ••Gerekçeyi 
okuyorum. ,•• ' ' ••;'• v •• 

«Seçimlerin. Temci Hükümleri ve Seçmen Kü-
l tüklerb hakkındaki 298 sayılı Kanunda propa-
I» ganda süresi açık olarak smırlandırılmamıştır. 
; Bu propagandanın siyasi partilere veya bağıni-
I sız adaylara taallûk eyliyen sürelerinin gangi ta-
L rihteiı başlıyaeağr ve ne zaman sona ereceği tat-
| bikâtta tereddütler uyandirniaktadır. 
p Bundan ayrı olarak oy vşrme gününden ön-
r çeki üç günlük yasak.da, tatbikat göstermektedir 

ki, suiistimal edilmekte ve kanunun memnuiyete 
I ait hükümleri tam mânasiyle tatbik ve takibedi-

lememektedir. Meranuiyet süresince propaganda-
Î İarâ devam edildiği bir hakikattir. Bu sebeple-: 
; dir ki, 298 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinde 

bir değişildik yapılarak propaganda süresinin tâ
yini zarureti hissolünmu§ tur- Bundan başka 
memnuiyet süresinin oy verme gününden önceki 
günü saat İŞ inden, itibaren oy, verme gününce 

I; devamı muvafık mütalâa edilmiş ve, 49 ncu mad-, 
de bu maksadı temine yarar bir şekilde düzeltil -

: mistir. Duvar ve el ilânlarına taallûk, eden,..57f 
nci madde ile yasak günlerde propaganda yapan 

: lar hakkında cezai müeyyideyi ihtiva eden 151 
nci madüe 49 ncu madde ile istihdaf olunan ga
yeye uygun olarak tadil olunmuştur. 

Esasen, 11950,seçimlerinden beri propagandala-
r rın daha ziyade adayların belli olmasından son

ra kesafet peyda çttiği görüldüğünden' ilişik ka-
| nun teklifi tatbikata tamamen uygun bulunmak-
• t a d ı r . j 

I BAŞKAN — Kâtnil Karavelioğlu.. 
KÂMİL KARAVteLtOĞUJ — Şimdi esas 

kanun budur. Diğerleri usule 'mütaallik idi. 
f Yalnız «burada da bir zaaf var. Temsilciler Mec-
; lisi yetkilileriyle toplantı yapılıyor. 35 gün "ye 

bir gün diye tesbit edilmişti 35 nci gün aday
ların ilân edildiği gün imiş. Bu itibârla propa-

; ganda müddeti 35 günden daha az olmaktadır.. 
j- Seçim Komisyonu bu miidde'ti 30 güne indir

miş, bizim vazifeli komisyonumuz /buttu. 20 gün 
,, olarak teklif ediyor. Fakat Refet Bey, bugün 

hasta. Seçim Kanununa da ünsiyeti vardır. 
Daha fazla bir teknik zaruretten ' dolayı' bu 

l müddet 21 günden aşağı olamaz imiş. Şimdi'bir 
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teklif yapıldı. 22 gün olması için teknik ibir 
zaruret var mı? Yok mu? Sosyal işler Komis
yonundan ilgili arkadaş izahat verebilecektir. 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT — Mesele Tem

silciler (Meclisinde müzalkere edilirken, 21 gün 
teklifi bir hayli taraftar toplamış, fakat 30 gün
de karar kılınmıştır. 

Benim üzerinde durmak istediğim husus, 
aday ilânı meselesidir. Yassıada kararları 15 
Eylülde tefhim edilemediği takdirde ne ola
cak? Yetiştirilomiyeeektir. infazdan sonra bir 
hava esecek, tam bu sırada da propaganda ser
bestliği verilecektir. Nasıl bir durumla karşı
laşacağımızı şimdiden kestirmek zordur. Bu 
bakımdan benim teklifim şöyle olacaktır. 

Yassıada kararları, tahminimizden 9 günlük 
bir gecikme ile tefhim edilecektir. Beçim tari
hini de buna göre geriye doğru almak icabede-
cektir. Bu da müzakere edilecek bir konudur. 
Yeni {baştan Meclisi toplamak ve yeni bir ka
rar almak icalbedecektir. \ 

Binaenaleyh, kanun hazır önümüzde iken, 
şunu ihaüediverelim. 

KÂMİL KARAVELİOÖLU — Acaba 20 gü
nün İbir teknik mahzuru var mı? Sanırım bu 
21 gün olacaktı. Komisyondaki arkadaşlarımız 
lütfen ibu hususu izah buyursunlar., 

MUCİP ATAKLI — Haydar Beyin buyur
dukları gayet doğrudur. Gün tesbit etmiyelim. 
Yassıada kararlarından bir hafta ısonr,a propa
gandayı serbest bırakalım. Jiln normal yol bu 
olacalk. Propaganda müddeti kısalışa bile, se
çim zamanında yapılmış olur. Propaganda müd
deti 21 gün yeter, sanıyorum. 

Kararlar 15 Eylülde tefhim edileceğine gö
re, 21 Eylülde propaganda serbest (bırakılıyor, 
demektir. 

BAŞKAN — Sayın Albay Küçük. 
SAMI KÜÇÜK — Kanunlarda, Hükümetin 

teklifi uygun, ama ne çareki, bu kanunun mad
delerini bir siyasî mahkemenin neticesine inti
bak ettirme mecburiyeti vardır. Biz ancak ta
rihler üzerinde duruyoruz. Teknik bakımdan 
olduğu gibi tarihe mal edilişi bakımından güç 
olacak durumları vardır. 

BAŞKAN — Suphi Karaman. 
SUPHİ KARAMAN — Sami Bey'in ifade

sini genişleterek kabul ediyorum. Eğer Yassı-
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ada Mahkemesi kararlarına bağlı olacalk olur- ' 
sak fbu mahkemenin kararları üzerinde tesir 
icra ettiğimiz zehabı da uyanabilir, tazyik yap
tığımız da zannedilebilir. Mahkeme kararlarını 
zamanında tefhimden kaçındığımız intibaını 
yaratacaktır. Bu bakımdan mahzurludur. Ay
rıca, Kadri Kaplan'm işaret ettiği gibi, bu yet
kinin Hükümete verilmesi de mahzurludur. 
Bütün bunları gözeterek yapmışlardır, diye bir 
itham altında kalır. Biz burada ya eski mad
deleri olduğu gibi alacağız veyahut da bunu 20 
veya 21 gün olaralk alacağız. Teklifim böyle
dir. 20 gün olarak kabul edilmesi yerine filân 
tarihten itibaren denmesi halinde de Yassıada -i 
geç kalacak olursa iş çıkmaza girebilir. 

SEZAİ O'KAN — Efendim, propaganda 
serbestliğinin müddeti ve başlangıç tarihi önem
lidir. Teklif ile zaten komisyon meşgul oluyor. 
Yalnız Yassıada kararlarının bu kanun içinde 
zikredilmesi doğru olamaz. Bütün dünya bili
yor ki, Yassıada Yüksek Adalet Divanı tama-
miyle müstakil, büyük bir mahkemedir. Mah
keme kararını versin, biz gene icabeden karar- ' 
lan alabiliriz. Tefhim tarihine göre bir şey yap-
malk doğru olmaz. 

Kararlardan sonra, ayrıca meseleyi tezak-
kür ederiz. Şimdi olduğu gibi çıksın, arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT — Şimdi efendim, 

•bu teklifte ileri gideceğim ve diyeceğim ki, bir 
hafta veya 10 gün acaba bizim için kâfi midir? 
Emniyet bakımından bütün mesele kararlara 
tâbi olacak, infaz edilecek. Bir sükûnet devresi 
arıyoruz. Seçim propagandası ile birlikte seçil- ' 
inek ist iyen zatın, kendi propagandasını yaprken, 
seçmenler etrafına toplandığı zaman, onlarıi; 
içinden birisi Yassıada kararlarını mevzuubahse 
derek, bir karışıklık çıkarırsa, ne yapacağız? Ge
lişen hava belki seçim atmosferinin bulunmasına 
sebebolabilir. Eğer kabil olursa haftaya atılma-. 
sini teklif ettim. Seçim tarihi 15 Ekim yerine bel
ki de 1 Kasım tarihi olabilir. Bunu cesaretle tek- • 
lif edebiliyorum, 

BAŞKAN — Osman Koksal. 
OSMAN KOKSAL — Efendim, ben bir sual 

soracaktım. Bu 29 Ekimi aldık. Fakat biz mille
te söz verdik... Gerek ordu adına ve gerekse mil
let tasvibetmeble kendi kendimize söz vermiş ol- ' 
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duk. 29 Ekim diyeceğiz. 15 Ekim demiştik bunlar 
efkârı umumiyeyi bulandırır. Binaenaleyh verdi
ğimiz sözde durmak şarttır. Şu kanunun mütalâ
asına geçilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN -f- Mucip Ataklı. 
'MUCİP ATAKLI — Arkadaşlar, Osman Be 

yin teklifi veçhile bir ölü devrenin bırakılması 
'bir fayda sağlamıyacaktır. Bu milletin aklıseli
mine güvenebiliriz. Propaganda müddetinin 21 
ıgün olarak kabul edilmesini teklif ediyorum. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR — Arkadaşlar, 21 
ıgün olarak kabul etmemiz zaruridir. Çünkü, 
adaylar seçimden 21 gün önce Yüksek Seçim Ku- l 

ruluna yazılı olarak bildirilmiş olacaktır. Ancak, 
Ibu propaganda müddetinin 22 gün olarak kabulü 
yerinde olur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Seçimle
rin propaganda müddetinin 21 güne indirilmesi 
suretiyle, tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. 

iSEZAÎ OKAN — İlgili komisyon sözcüsü ar
kadaşımız bir noktaya temas ederken, aday liste
lerinin seçimden 21 gün önce açıklanacağını söy
lediler. Propaganda müddeti de 21 gün olarak 
kabul edilirse, aynı güne rastlıyacak ve birkaç , 
gün propaganda geç başlamış olacaktır. Bunu da 
göz önünde tutmak lâzımdır. 

ıBAŞKAN — Buyurun, Ataklı. 
MUCİP ATAKLI — Bu şekil memleketin bu-

igünkü siyasi şartları için en güzel bir şekildir. 
ıSürenin az olması efkârı umumiyeyi normal ha
reket etmeye sevk eder. Ne kadar az zaman olur
sa fikirler de o kadar az olur. 2 - 3 gün sonra an
cak başlıya/bilecektir. Bu sefbeple müddet haliyle 
18 güne inmiş olacaktır. 

HAYDAR TUNÇKANAT — Arkadaşlar, bu
rada tarihî bir vazifemizi yaptığımızı hepiniz id 
rak ediyorsunuz. Bu tarilhî vazifemizi yaparken,. 
Ibir an durmanızı rica edeceğim. Bugün hakikaten 
seçimlerin yapılıp yapılmaması Mucip Beyin de
diği gilbi üst üstüne gelirse mahzur olur. A3Tnı 
ıgün kararların infazına ve ertesi gün seçim pro
pagandasına başlanması, karışıklık yaratabilir. 
Evet ordumuz her türlü karışıklığı yatıştırabile
cektir, buna hepimiz kaaniiz. Fakat bu topluluk
ları süngülemek ateşle hareket etmenin nasıl bir 
durum yaratacağına işaret etmek isterim. Kötü 
şartlar meydana gelebilir. Binaenaleyh bunu he-
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piniz'in dikkatine arz ediyorum. Mesele bu kadar 
basit değildir. Düşünüp taşınmamız iealbeder. 

BAŞKAN — Albay Ersü. 
VEHBİ ERSÜ — Haydar Bey haklı bir nok

taya temas ettiler. Ama, söyledikleri asla varid-
olamaz. Bu memleket devrimle beraber kararını 
vermiştir. Milletimizin olgunluğuna inanabiliriz. 

Eğer tahmin edemiyeceğimiz kadar ağır şey
ler olursa, o zaman memleketin emniyet ve selâ
meti için icabeden şeyler yapılacaktır. Tahmin 
ettikleri gibi şeylere yer verilmiyecektir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kanunun tümü üze
rinde kâfi derecede konuşulmuştur. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lerinin değiştirilmesine dair Kanun 

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

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

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

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

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

MUCİP ATAKLI — Buradaki 30 günün 21 
gün olarak düzeltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — 21 gün olarak düzeltildi. Mad
deyi bu düzeltme ile kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Duvar ve el ilânları 
Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi parti

ler, bağımsız adaylar, duvar ilânı asmak, el ilâ
nı ve her türlü matlbua dağıtmakta serbesttir. 
Ancak, oy verme gününden önceki günün saat 
18 inden sonra ilân, beyanname, genelge, acık 
mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan 
matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması 
ve. satılması yasaktır. 

Oy puslası her zaman dağıtılabilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yasak günlerde propaganda 

Madde 151. — Oy verme gününden önceki 
günün saat 18 inden sonra ve oy verme gü.ün-
de umumi veya umuma »açık yerlerde seçin pro
pagandası için toplantı veya propaganda yapanı-
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 edeb Jecek mahiyette söz. 
yazı veya sair suretlerle propaganda yapaklar 
veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan altı 
aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen... Yok... Tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Milli Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yur
dakul'un, 1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde 
kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık 
seçmen listelerinin yeniden gözden geçirilmesi 
ve seçim propaganda süresi hakkında kanun 
teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
(2/38) (S. Sayısı: 74) 

BAŞKAN — Vehbi Ersü arkadaşımı» lâzım 
gelen temasları yapmışlardır. Bu sebeple teklifin 
görüşülmesine devam ediyoruz. 

Evvelce 1 nci ve geçici 5 nci maddeler kabul 
edilmiş bulunduğundan geçici 6 nci maddeyi 
tekrar okutarak reylerinize arz edeceğim. 

(Geçici 'altıncı madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1?. 
Yok. 

Yalnız, zannediyorum; Vehbi Beyin temen
nisi, bir tefsiri çıkarılması yoliyle Yüksek Se
çim Kurulunca yerine getirilebilir. Burada açık 
bir nokta vardır, seçim kütüklerine ilâveler ya
pılacak. Bir tefsir çıkarılır, bö>yle bir gaye ile 
yapılmıştır denirse teminat (altına alınmış olur. 
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Maddejd kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7. — Geçici 5 nci madde ge

reğince kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 
sayılı Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğin
ce seçmen kartı verilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
var mı! Yok.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.:. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8. — Geçici 5 nci maddenin 
uygulanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

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

Geçici madde 9. — Geçici 5 nci madde ge
reğince sandık seçmen listelerinin askıya çıka
rılmasında' 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin birinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye radyo
ları vasıtasiyle, haber yayınları saatlarında ve 
başka uygun saatlerde gerekli bildiriler de ya
yınlanmak suretiyle halkın ilgisi uyandırılır?, 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden Türkiye Radyolarınca 
ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında .söz istiyen 
var mı? Yok.. Ka.bul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 10. — 306 sayılı M'lletvekilı 
Seçimi Kanununun 17 ve 18 nci maddeleri ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Se
çimi Kanununun 9 ncu maddesi gereği ee, adıy-
lıklarım koymak üzere istifa etmek zorunda 
olan memurlarla ordu mensupları, görevlerin
den ayrılma işlemlerini 5 Eylül 1961 günü saat 
17,00 ye kadar yapmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen? Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

- 0 -
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Kanunun heyeti umumiyesini oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
x 3. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
bayrak'ın, 306 saydı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu 
raporu (2/43) (S. Sayısı: 82) (1) 

BAŞKAN — Kanunu bir defa yukardan aşa
ğı okuyalım, arzu ederseniz. 

(306 sayılı Kanunun maddeleri ve gerekçesi 
okundu.) 

SELÂHATTÎN ÖZGÜR — Efendim; bu ka
nunun esası, seçimlerde neticenin kısa zamanda 
alınması için telefon, telsiz ve diğer vasıtalardan 
istifade edilmesine dair bir tadil teklifidir. 

(Tasarının bütün maddeleri okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?.... 

VEHBİ ERSÜ — Bir temennide bulunaca
ğım; efendim, yüksek seçim kurulları yeni bir 
sistemle seçim neticelerini tesbit edeceklerdir. 
Bu mevzuat ile ilgili olan arkadaşlardan rica 
ediyorum, Yüksek Seçim Kurullarının seçim böl
gelerinde daha iyi çalışabilmeleri için; neticeleri 
daha kolaylıkla alabilmeleri için ön çalışmaların 
şimdiden yapılmasını rica edeceğim. Aksi halde 
neticeler gecikebilir. Onun için Yüksek Secini 
Kurulları tarafından ön çalışmalar şimdiden ya
pılmalıdır, ve gerekli bilgilerin yerilmesi iktiza 
eder. Neticelerin kısa bir zamanda verilmemesi 
birçok endişelere sebebolabilir. Onun için bunu 
çalışmalarla ilgili, alâkalı arkadaşlarımızdan 
rica ediyorum. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU — Arkadaşımız 
endişe buyurmasmlar, elbette orada bir topçu 
subayı vardır, her halde. • 

HAYDAR TUNÇKANAT — Muhterem ar
kadaşlar; Referandumu gördük. Halk çıkan ka
nunun esaslarını yerine getirebilir, uzun bir za
man sonra resmî neticeler verilmiştir. Halbuki 
seçimin neticelerini millet sabırsızlıkla bekler. 
Bu kanunu getirmekle seçim kurulu bu suretle 
ve katî netice alınıncaya kadar, gelen neticeleri 

(1) 82 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 97 nci Birleşimine eklidir. 

Ö.196İ 6 ; İ 
I tesbit ederek ve tutanaktan bilâhara seçim ku

ruluna verilmek üzere, alınan neticelerin eh 
süratli vasıtalarla bildirilmesi imkân dâhiline 
konmuş olacaktır. Arz ettiğim gibi bununla; se
çim neticelerinin alınması süratlestirilmiş ola
caktır. Bu suretle seçim tarihini 15 ten 22 ye 
karar verdik. 29 Ekimde Meclisin teşekkül et
mesi ijmkân dâhiline giriyor. 

BAŞKAN —-Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 

S EZ At O'KAN — Faydalı olacağı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

j bul edilmiştir. 

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 hakkındaki 
- 306 sayılı Kanunun 34 ^3 35 nci maddeleri aşa-

I gıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 
I BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların 

verilmesi 
Madde 34. — Milletvekili seçilenler belli 

olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti 
adayı iseler mensuboldukları siyasi parti, il se
çim kurullarınca en seri şekilde, telgrafla (varsa 
ayrıca telefon veya telsiz ile) Yüksek Seçim Ku
ruluna'bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tara
fından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir 
tutanak verilir. Bu tutanaklardan, birisi Millet 

I Meclisi Başkanlığına verilmek üzere, iki nüshas1 

I da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri 
vasıta ile gönderilir. 

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

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı 
Madde 35. — Yükarıki maddenin birinci 

I fıkrası gereğince il seçim kurullarından billgi 
verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu toilgileri 

I bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

10 — 
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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 kışa zamanda radyo ve Resmî 
Gazete ile ikinci bir bildiri yayınlıyarak, iller 
itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soy
adlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen 
sayısını, seçime kaitıima nisbetini, muteber oy 
puslası sayışını, 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 hjkkında söz istiyen? 
Yok... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Geçici madde (hakkında söz is
tiyen? Yok... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun bükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul »edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar şimdi 'gündemin 4 ncü maddesi
ne geçiyoruz. 

/. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
Özgür ve Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
bayrak'tn, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçi
mine dair 304 sayılı Kanunun 14 ncü -maddesinin 

. 1961 O : 1 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim 
Kanunu komisyonu raporu (2/41) (S. Sayısı : 
83) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet- Senatosu üyeleri
nin seçimine dair tadil tasarısıdır. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR — Efendim; 304 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi de Milletvekilleri Secimi Ka
nununda temin edilen kolaylıkların Senato üye
leri seçiminde de sağlanmasına mütedairdir. 

VEHBİ ERSÜ — 'Selâhattin Beyden rica 
edelim; eski 14 ncü madde ile yeni 14 ncü mad
de ^arasındaki farkı izah etsin. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR — Efendim; eski 
14 ncü. madde ile yeni 14 ncü madde arasındaki 
farklar şunlardır. Eski 14 ncü maddeyi oku
yorum. 

(Eski 14 ncü madde okundu.) 
(Yeni 14 ncü madde de okundu.) 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Devamla) — Efen
dim; ilk bölümlerin hepsi aynıdır. Sadece deği
şiklik, tutanakları düzenler ve çoğunluk usu
lüne göre seçilmiş oldukları belirtilir. İl seçim 
kurulu Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçil
dikleri anlaşılanlara derhal bir tutanak verir 
ve en kısa zarraanda Yüksek Seçim Kuruluna 
gönderir, deniyor. 

Kanunun başında da söylediğim gibi Mil
letvekili seçimlerinde neticeler Seçim Kuruluna 
telefon ve telsizle bildirilmesi ifade edilmiş, C. 
Senatosu üyeliklerine seçilenlerin muamelesi 
biraz farklıdır. Esasen kanunun tümü hakkın
da verilmesi gerekli malûmat bu on dördüncü 
madde ile izah edilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz maddelere 
geçelim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin seçimine dair Kanunun 14 ncü maddesi 
aşağıdaM şekilde değiştirilmiştir : 

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

rullarından gelen tutanakları birleştirerek il se
çim çevresindeki : 

(1) 83 S. Sayılı basma yazı Temsilciler 31 er
lisinin 97 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

— 11 — 
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î . Seçmenlerin sayısını, 
2. Oy kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak 'hesalba 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 çoğunluk 
usulüne göre, seçilmiş olanları belirtir. 

il seçim kurulu Cumhuriyet Senatosu üyeli
ğine 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) Yük
sek Seçim Kuruluna bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi' kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. -*—• 'Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. -

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kalbııl edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun (hükümlerini ila kan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arz ediyorum. Kalbııl eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — istanbul Opera binası inşaatının Hazine
ce ihmali ve sureti idaresi hakkında 6165 sayılı 
Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikin
ci maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Komisyonu île 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları (1/49) (S. Sayısı : 77) (1) 

(1) .77 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 97 nçi Birleşim tutanağının sonundadır. 

8.196İ O : İ 
I VEHBİ ERSÜ — Senelerce evvel başlamış 

olan* opera binasının bitirilmesi hakkındadır. 
Bu hususda cümlenizin bilgileri vardır. Bu ka-

- nun, İstanbul'un bu sanat müessesemi kazan
ması için 75 milyon liralık gelece'k yıllara sâri 
geçici yetki verilmek sureti ile tamamlanmasını 
temin etmektir. 

İzahat bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Kanunun tümünü okutuyorum. 
(Kanunun tümü okundu.) 

VEHBİ ERSÜ — Bir yetki kanunundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
me yapacak arkadaşımız var mı ? 

SEZAİ O'KAN — Bu 75 milyon lira ile ta
mamlanıp tamamlanmıyacağmı öğrenmek istiyo
rum. 

VEHBİ ERSÜ — .Katî olarak ifade etmek 
mümkün değildir. Fakat temin edilmesini der
piş etmek istiyoruz. Gelecek senelerde iktisadi 

I düzen nasıl olacaktır bilemeyiz. 

SAMİ KÜÇÜK —İ Enflâsyonist bir politika 
olursa 250 milyon lira ile tamamlanır. 

SEZAİ O'KAN ^ Kaç milyon lira harcanıl-
I mıştır? 

VEHBİ ERSÜ.— 10 milyon tahsis edilmiş
ti. 

SEZAİ O'KAN — Temenni ederim ki, mem
leketin kültür hayatına büyük hizmeti dokuna-

I caJk bu Opera binası en son şu 75 milyon lira
da tamamlanmış olsun. 

VEHBİ ERSÜ — Şimdi gerekçeyi ve 1 nci 
maddeyi okuyorum. 

I 6165 sayılı Kanun hükümlerine göre Hazine
ce ikmali icabeden İstanbul Opera Binası inşaa
tı mevcut imkân ve şartlarla yürütülmekte ve 
bugüne kadar yapılmış bulunan yatırımı değer
lendirmek üzere muhtelif senelerde kısım kısım 

I ikmaliyle istifadeye arzına çalışılmaktadır. 
Halen 7027 sayılı Kanunla verilmiş bulunan 

I (25) milyon liralık yetki dâhilinde ele alman iş-
I lerin mukavele tutarları (24) milyon liraya ba

liğ olmuş ve şimdiye kadar (22) milyon lira ci
varında sarfiyat yapılmıştır. Bu meblâğ ile ka
ba inşaaıt ikmal edilmek üzere olup, iç ve dış 
kaplama, ön cephe konstrüksiyonu, kanalizas
yon işleri yapılmaktadır. 

Tatbikat projelerine göre yapılan keşifler ne-
J tieesi sahne^ teshin, klima, tenvir, akustik tesi-
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satı ile alüminyum doğrama ve kaplama malze
mesi için (2,5) milyon dölâr gerektiği anlaşıl
mış, bu malzemenin nakli, gümrüklenmesi, ver
gi ve sair masrafları ile beraber (35) milyon 
liraya mal olacağı, diğer taraftan esas sahne in
şaatı, tesisat ile -alâkalı imalât ve montaj işleri, 
(ince işler ve mobilya için (18 - 20) milyon lira 
gerekeceği anlaşılmış bulunmaktadır, Yekûnen 
(75) milyon lira olarak tesbit edilen İstanbul 
Operası inşaatının programına göre ikmal edile
bilmesi, gerekli sâri mukavelenin akdi, 1961 ve 
ileriki sene bütçeîerindekıi tahsisatın sarfı im
kânlarını ihzar etmek üzere bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

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

maddesinin tadili hakkında Kanun 

Madde 1. — 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı 
Kanunla tadil edilen 2 nci maddesi aşağıdaki 
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 miktar geçmemek üzere bono çıkarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir, 

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

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

BAŞKAN — Madde ha'kkmda söz istiyen 
var mı? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

Kanunun tümünü oyunuza >arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin 6 nci maddesine ge
çiyoruz. 

Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar Kanunu
nu müzakereye başlıyoruz. 

8.1961 Û : l 
6\ — Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem

silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğretim 
Kredi ve Yurtlar kanunu teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile. Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(2/11) (S. Sayısı : 73) (1) 

BAŞKAN — Söz Sami Küçük'ündür. 
SAMÎ KÜÇÜK — Muhterem arkadaşlar; 

önümüze gelmiş bulunan Yüksek öğretim Kredi 
ve Yurtlar Kanunu, halen yüksek tahsilde bu
lunan 53 bin üniversiteli ile ilgilidir. îlk ham
lede 30 binin üstünde öğrencilerin iyi bir yat
ma, yemek yeme ve kütüpanade çalışma ihti
yaçlarını karşılıyacak bir kanundur. Bu yurt
lar yapılmak suretiyle, üniversiteli öğrenciler 
yüksek tahsili daha kolaylıkla ikmal edebile
ceklerdir. Bu kanunun temin edeceği faydalar 
arasında evvelâ öğrenci bir borçlanmıya gide
cektir. Yani bundan sonra bir öğrenci bedava 
okuyorum, demiyecektir. Fakat, Devletin ken
disine vermiş olduğu tahsil masrafını, hayata 
atıldıktan sonra tekrar Devlete ödemek sure
tiyle bir döner sermaye haline gelecektir. Bu 
suretle Hazine bidayette yurtlara para vermekte 
ise de 10 senede yurtlar teşekkül edip döner 
sermaye teşekkül ettikten sonra Millî Eğitim 
Bakanlığının 10 bine yakın talebeye vermiş ol
duğu burslar kalkacaktır. Devletin bu mevzuda 
vermiş olduğu para 80 milyon lira tutmakta
dır. Bu bilâhara kendiliğinden bertaraf edil
miş olacaktır. Bir öğrenci kendisi borçlanmak 
suretiyle okuyacağı için gururunu kurtaracak
tır, kendi param ile okuyorum, diyecektir. 

Eski yurtlar cümlenizin malûmu olduğu üze
re tahta binalardan ve yine tahta müştemilâttan 
ibaretti. Yenileri ise insanca yaşama şartlarını 
haiz olacaktır. 

Ayrıca, yurtlarda bâzı zümre zihniyeti, geri 
zihniyetler vardır. Falan bölgenin yurdu var
dır, yalnız bu bölgenin talebeleri yerleşmişlerdir. 
Halbuki buraya Türkiye'nin her yerinden ge
len talebeler alınacaktır. Buralarda sosyal faa
liyetlere hız verilerek millî şuur inkişaf ettiri
lecektir, normal tahsil; disiplin altına alınacak
tır, okuma imkânını bulamıyan fakat okumaya 
teşne çocuklar okumak imkânını bulacaklardır. 

(1) 73 S. sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 96 nci Birleşim tutanağının sonundadvr. 
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SEZ Al O'KAN — Gençlerimizin okuma -

yazma mevzuu, evlâdı vatanla ilgili Yurt Ka
nunu; Anayasa ile Millî Birlik Komitesinin be
nimsediği bir dâvadır. Bu bakımdan, gerekçe
nin okunmasından ziyade kanunun okunmasını 
rica edeceğim, zira hepimizin malıdır. 

SAMI KÜÇÜK — Teklif; Komitenin insiya-
tifi ile hazırlanmış bir kanundur. Yalnız, malî 
bakımdan Hükümet kontrol etmiştir. 

BAŞKAN — Albayın sözlerini dinlediniz. 
Bu kanun, Komitenin kendisinin benimsediği 
ve müzakerenize tevdi eylediği bir kanundur. 

O halde gerekçe üzerinde yeni baştan te
nevvüre lüzum yoktur, doğrudan doğruya kanu
nun maddelerine geçelim. Arkadaşımız, Hükü
met bunu ne yolda redaksiyona tâbi tutmuştur, 
dediler. Bu hususu şimdi Albay Küçük izah. ede
cektir. Ancak, ondan evvel maddelerin müza
keresine geçilmesini reyinize sunacağım. Bu hu
susu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

SAMÎ KÜÇÜK — Malûmuâliniz olduğu üze
re, evvelâ bu kanunu Millî Birlik Komitesi ha
zırlamıştır. Nihayet Maliye ve Bütçe Komisyo
nuna gönderildi. Orada birkaç maddede de
ğişiklik yapıldı. Bunun esasını MiHî Birlik Ko
mitesi hazırlamış bulunmaktadır. Millî Birlik 
Komitesinin Eğitim 'Komisyonundaki değişik
likte; özel yurtlanıl, Devletin idare edeceği 
yurtlara benzemesine ve aynı şartları ihtiva et
mesine dair hükümleri vardır. Bu hükümlere 
Karma Komisyon kaldırmıştır, öyle zannediyo
rum. ki, bu kaldırmada bir mahzur yoktur. Zira 
Devletin idare etmiş olduğu iyi konforu haiz 
ve ihtiyaçlara cevap verir bir yurt dururken, da
ha fena şartlarla idare edilen yurda kendi parası 
ile talebe gitmiyecektir, bir rekabet sağlana
caktır. Bu bakımdan onlar da kendilerini ona 
göre düzenliyeceklerdir. Bu suretle kanunun 
ruhunda her hangibir değişiklik yepılmış değildir. 

ITzunboylu bir şey yoktur, izah edeceğim bir 
nokta kalmıştır. O da gelir kaynaklarıdır. Onu 
da arzedeyim. Bu şekilce tümü hakkında size 
bii' fikir vermiş olacağım. 

VEHBÎ EBSÜ — Tümünü lütfen oylayın, 
maddeler bir defa okunsun. 

SAMI KÜÇÜK (Devamla) — Bu Hükümet
ten alman yardımlar 10 sene müddetle alınacâk-
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j tır. Zenginlerin yapacağı bağışlar, Spor - Toto, 
I Jokey Kulübü v.s. bu yardımları taahhüt etmiş 
I bulunmaktadır. Yardım kaynakları bunlardır. 
I Gerekçesi bundan ibarettir. Eğer arkadaşlar tat-
r inin olmuşsa tümü hakkında oylama yapılabilir. 

BAŞKAN —• Zannediyorum arkadaşlar, ta
mamen mutmaindirler. 

Söz Tunçkanat 'indir. 
HAYDAR TUNÇKANAT — Efendim, ka

nun, fasıl fasıl okunsun, öyle oylansın. 
BAŞKAN — Madde okunması ve oylanması 

usule daha uygundur. Bununla beraber arka
daşımızın teklifini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
ti,'. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyehl. Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanunu 

Birimci Bölüm 
Geneı hükümler 

I Kurumun adı ve merkezi 
Madde 1. — Merkezi Ankara'da olmak üzere, 

tüzel kişiliği olan özel Ihukuk hükümlerine bağlı 
«Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumup» 
kurulmuştur 

Kurum Millî Eğitim Bakanlığının denetimi 
altındadır. 

BAŞKAN —•' Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edil misti ı\ 

Kurumun amacı 
Madde 2. — Kurumun amacı; Yüksek öğre

nim gören öğrencilere bu kanun gereğince kre
di vermek,, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesi
ni sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek 
öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmeleri
ni kolaylaştırmaktır. * 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Kuruluş ye yönetim 
Kurumun organları . . . . . . . 

Madde 3. — Kuruman organları -şunlardır. 
I a) Genel Kurul, ....:-••;..';,•.-. > ' - v->.^'.a ,::.. 

-^ H -r 
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b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Müdürlük, 

BAŞKAN — Maddeyi -kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun kuruluşu 
Madde 4. — Genel Kurul; Maliye İçişleri, 

Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal yardım, imar ve 
İskân Bakanlıklarının birer temsilcisi, Millî 
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Reisi 
ve Yüksek öğretim Genel Müdürü, üniversite 
rektörleri, her üniversite senatosunca seçilecek 
birer öğretim üyesi, üniversite dışındaki Yük
sek Öğrenim kurumlan ve akademilerin öğretim 
üyeleri arasından kendi öğretim üyelerince seçi
lecek birer temsilci, Vakıflar Genel Müdürü, 
Beden Eğitimi Genel Müdürü, Kızılay Genel 
Müdürü, Kurumun parasının yatırıldığı banka
nın Genel Müdürü ve yönetmeliğe göre tesbit 
edilecek dört öğrenci temsilcisinden teşekkül 
eder. 

Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir 
adamları banka genel müdürleri ve buna mü
masil şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri ol
mamak şartiyle, Mi*î Eğitim Bakanının daveti 
üzerine Genel Kurula müşahit olarak katılabi
lirler. 

Millî Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabiî 
Başkanıdır. 

Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki 
yıldır. Bunlar yeniden seçilebilirler. İstifa, te
kaütlük, tâyin ve sair sebepler ile üyelik vas
fını kaybedenlerin yerine, eski üyenin iki yıllık 
müddetini tamamlamak üzere bir yenisi seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmek isti-
yen arkadaşımız var mit... 

MUCİP ATAKLI — Teklifte bakanlıkların 
temsilcileri bulunuyor. Fakat Millî Savunmanın 
bulunmamaktadır. Sebebini rica edeceğim. 

SAMİ KÜÇÜK — içişlerinin temsilcisi, nıa-
lûnıunuz olduğu üzere emniyet bakımından, 
.İmar ve İskân Bakanlığı temsilcisi bina bakı
mından, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı' 
sağlık ve sosyal yardım bakımlarından tem
silci bulundurmaktadır. Millî 'Savunmaya bir 
ihtiyaç yok. Onun için konulmamıştır. 

MUOİP ATAKLI — Millî .Savunma men
suplarının bu barınaklardan istifade etmesi 
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için Millî Savunma Temsilcisinin bulunması za
ruretine kaaniim. 

SAMİ KÜÇÜK — Burada, bakanlığı temsil 
edenlerin çocukları okumıyacaktır, bütün Türk 
çocukları okuyacaktır. Bir zümrenin menfaati 
mevzuubahis değildir. Herkes, yüksek öğretim 
yapmak istiyen her çocuk bu yurtlara müracaat 
edecektir. 

MUCİP ATAKLI — Millî Savunma adına 
burslu olarak okuyan çocuklar da bu yurtlara 
gelebilirler. O halde Millî Müdafaa adına oku
yan çocukların kontrolünü yapmak ve zaman. 
zaman yurtların gidişini kontrol etmek için 
Millî Savunma temsilcisinin bulunması lâzımdır. 

SAMİ KÜÇÜK — Menetmiş değildir. Yurt
lara girmek için Millî Müdafaa mensubu ola
caktır diye bir kayıt yoktur. 

BAŞKAN — Temsilci bulunursa ne faydası 
olacaktır? 

SUPHİ KARAMAN — Burada okuyan ta
lebeler esasen borçlanacaklardır. Onun için ol
duğu gibi maddenin oya arzını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, bu maddeyi olduğu gibi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edneler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun toplantıları 
Madde 5. —• Genel Kurul her yıl Başkanın 

daveti üzerine Şubat ve Ekim ayları içinde top
lanarak gündemindeki işleri görüşür. 

Lüzumu halinde Millî Eğitim Bakanı kendi
liğinden veya Yönetim Kurulunun teklifi üze
rine, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. 
Toplantı nisabı yarıdan bir fazladır. Kararlar 
salt çoğunlukla verilir. 

BAŞKAN — B u madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza aj.ız ediyorum. Kabul edenler... 

»Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri 
Madde 6. — Genel Kurulun görevleri şun

lardır : 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yö

netim Kurulunca kabul edilen bütçe ve kadro 
cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve yıllık 
çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak, 

b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Yö
netim Kurulunca teklif edilen projeleri incele
mek ve onaylamak, 
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e) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi tah

sis kontenjanını, Millî Eğitim plânını Ve mem
leket ihtiyaçlarını göz önünde tutarak üniver
site ve yüksek okulların teklifi üzerine tesbit 
etmek. 

ç) Yönetmelik tasarılarını incelemek, 
d) Yönetim Kurulunu seçmek ve değitir-

mek, 
e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak 

t 

çıkarılacak yönetmeliklerle Genel Kurala veri-*| 
lecek görevleri yapmak, 

f) Malî yıl itibariyle hazırlanan kesin he
sapları ve bilançoları onaylamak. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun kuruluşu 
Madde 7. — Yönetim Kurulu : 
a) Bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığından, 
!b) iki üyesi üniversite öğretim üyesi, bir 

üyesi yüksek okul veya akademiler öğretim üyesi 
ve bir üyesi öğrenci temsilcisinden, 

e) Bir üyesi Maliye Bakanlığından, ( 

>ç) Bir üyesi de Genel Kurula temsilci gön
deren diğer kurumlardan olmak üaere, Genel Ku
rulca kendi üyeleri arasından veya dışardan se
çilecek yedi kişiden kurulur. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan 
seçer ve ayda en az bir kere toplanır. 

Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Eski 
üyeler yeniden 'seçilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Usûl bakımından söz Tunçkanat'mdır. 
HAYDAR TUNÇKANAT — Biraz evvel arz 

etmiştim. Bunu bölüm bölüm oylıyalım, eğer He
yeti Umumiye kabul buyurursa. 

BAŞKAN — Aşağı - yukarı bu kanunu daha 
evvelden tetkik etmiş bulunuyoruz. 5 Ocaktaki 
Basın Kanununda yapılan görüşmelerde de bu şe
kilde yapılmıştı. 

ıSAMt KÜÇÜK — Teknik kanunlarda evet 
ama bu teknik bir kanun değildir. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Bölüm bölüm oylanmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
Madde 8. — Yönetim Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
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a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik 

hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre 
düzenlemek ve her türlü tedbirleri almak, 

ıb) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve 
kadrolarla yıllık iş programlarım ve çalışma ra
porunu incelemek ve onaylamak, 

c) öğrenim dallarına göre kredi tahsis kon
tenjanını tesbit etmek; 

ç) Öğrenci yurtları yapı ve geliştirme pro
jelerini incelemek ve onaylamak, 

d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya 
Genel Müdürlükçe hazırlanmış olanları incele
mek; 

e) Genel Müdürlükçe malî yıl itibariyle ha
zırlanan bilanço ve kesin hesapları incelemek ve 
onaylamak, 

f) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca ve
rilen görevleri yapmak, 

Genel Müdürlük 
Madde 9. — Genel Müdürlük. Bir Genel Mü

dür ile iki yardımcısından kurulur. 

G-enel Müdür ve yardımcılarının atanması 
Madde 10. — Genel Müdür, Yönetim Kurulu

nun teklifi ve Millî Eğitim*Bakanının imhası üze
rine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür 
yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim 
Kurulunun inhası ile Millî Eğitim Bakanı tara
fından atanır. 

örgütlerin kurulması 
Madde 11. — Genel Müdürlük, Kurumun 

amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu örgütü 
kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazırlar. Bu 
örgüt ve kadrolar Yönetim Kurulunun ve Genel 
Kurulun onayından sonra uygulanır. Örgüt ve 
kadrolar aynı suretle değiştirilebilir. 

Genel Müdürün görevleri 
Madde 12. — Genel Müdür, Kurumun yürüt

me organıdır. Genel Müdürün başlıca görevleri 
şunlardır : 

a) Kurumu temsil etmek, 
fb) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar

larını uygulamak, 
c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çı

karılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yap
mak, 

Genel Müdürün toplantılara katılması 
Madde 13. — Genel Müdür; Genel Kurul ve 

10 
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Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy 
kullanamaz. 

BAŞKAN — İkinci bölüm üzerinde söz isti-
yen var mı? Yak. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle»... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölümün maddelerini okutuyorum. 

Üçüncü Bölüm 
Kurumun ıgörevleri 

öğrenim kredisi 
Ityfadde 14. — Kurum; memleket içinde yük

sek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak 
yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde 
yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencile
re öğrenim kredisi verir. 

Kredinin faizsiz olması 
Madde 15. — öğrencilere verilen kredilerden 

faiz alınımaz, ancak krediden öğrenciye ödeme 
sırasında % 3 ü geçmemek şartiyle masraf payı 
kesilir. 

Burslu ve parasız yatılı öğrencilere kredi ve
rilmez. 

Kredi borcunun ödenmesi 
Madde 16. — öğrenci, borcunu, devam ettiği 

öğrenim müessesesinin ^ıormal öğrenim süresinin 
bitiminden iki yıl sonra başlamak suretiyle, kredi 
alınan müddetin iki misli zamanda aylık eşit tak
sitler halinde Kuruma öder. 

Aldığı kredinin tamamını, normal öğrenim 
süresinin bitiminden itibaren bir yıl içinde ödi-
yenlere borç miktarından % 15, iki yıl içinde ödi-
yenlere %10, üçüncü ve mütaakıp yıllar içinde 
taksitlerin geri kalan kısmının tamamını defaten 
ödiyenlere % 5 indirme yapılır. 

öğrenci, sağlık sebepleri dışında kendi isteği 
ile okulu bıraktığı veya her hangi bir sebeple 
okuldan çıkarıldığı takdirde, okulla ilişiğinin ke-

• sildiği tarihten bir yıl sonra başlamak üzere kredi 
aldığı müddet kadar zamanda borcunu aylık eşit 
taksitler halinde Kuruma öder. 

öğrencinin tâibi olacağı mükellefiyetler öğren
ciden alınacak taahhüt senedinde ayrıca belirti
lir. 

Kamusal ve özel kurumlarda vazife alanların 
ıborç taksitleri bu kurumlarca ödenecek aylıkla
rından kesilerek Kuruma yatırılır. 

Taksitlerin zamanında ödenmesi 
Madde 17. — Borç taksitlerini zamanında 

odemiyenlerin birinci defada borçlarının bir se-
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neliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. 
Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre malsandıklarmca tahsil oluna
rak Kuruma ödenir. 

öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra 
ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimle
rinden sonra çaluşamıyacak derecede 'daimî ma
lûllüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir 
hastanenin sağlık kurulu tarafından .tesbit edi
lenlerin borçları silinir. 

Kredinin teminatı 
Madde 18. — öğrencilere kredi verilmesi ve 

lüzumunda kredilerin kesilmesi ilö ilgili husus
lar yönetmeliklerle düzenlenir. Kredi maddi te
minat veya kefalet karşılığı verilir ve bunun 
şartları yönetmelikte belirtilir. 

Kredinin işlemlerinin yapılışı 
Madde 19. — Kurumun parası, Yönetim Ku

rulunca tâyin edilecek Devlet sermayesi ile ku
rulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve 
tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarınca 
banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yürü
tülür. 

Yurtların yapımı ve onarımı 
Madde 20. — Yurtların yapım, donatım, ba

kını ve onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler 
Kurum tarafından hazırlanacak bir programa 
göre Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yü
rütülür. 

Her malî yıl içinde yapılacak ve donatıla
cak yurt binalarının ve diğer tesislerin sayıları, 
ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit 
edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayın
dırlık Bakanlığına bildirilir.' 

Bayındırlık Bakanlığı bu plâna göre lüzum
lu ilk tahmini keşifleri yaparak gerekli ödene
ğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Ku
ruma bildirir. Kurum malî yılın ilk on beş gü
nü içinde bu miktar parayı ve inşaat için.ge
reken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı 
emrine hazır bulundurur ve inşaatın bitimine 
kadar kararlaştırılan ihale bedeline göre o yıl 
içinde sarf edilecek para, hiçbir suretle başka 
3^öne talhsis ve sarf edilemez. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum 
adına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı yukarda yazılan iş-
I leri ve bu işler için gerekli personel, araç ve 

— 17 — 
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gereçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerek- I 
tirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca 
hazırlanacak hakediş raporları, ücret bordro
ları ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum ta
rafından istihkak sahiplerine ödenir. 

Arsa sağlanması 
Madde 21. ,— Yurt yapı ve tesisleri için lü

zumlu arsalardan şahıslara aidolanl#r Kurumca 
satmalma yolu ile sağlanır. 

Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakan- -
lığmca kurum adına umumi hükümlere göre ka
mulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu tak
dirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri tara
fından açılacak dâvalara Bayındırlık Bakanlığı 
muhatap olur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaş
tırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurul
masında ve ödenmesinde de yukardaki madde hü- I 
kümlerine göre işlem yapılır. 

Yurtların Üniversitelere devri 
Madde 22. — Bayındırlık Bakanlığınca inşası 

ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla 
Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek 
üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur. 

Döner sermaye 
Madde 23. — Her üniversiteye yurt işletme

leri için lüzumlu döner sermaye Kurumca temin 
olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversite
ler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetmelik
le düzenlenir^ 

Personel 
Madde 24. — Üniversitelerce yönetilecek yurt

ların işletilmesi için döner sermayeye lüzumlu 
kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kadro
larda çalışan personelin ücretleri döner sermaye
den ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait hiz
metler üniversite kadrolarındaki personele ek gö
rev olarak verildiği veya öğrenciler bu işlerde 
görevlendirildiği takdirde kendilerine döner ser
mayenin gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 
liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

Sosyal ve kültürel eğitim 
Madde 24. — Üniversitelerce bu yurtlarda 

ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin sos
yal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak 
her türlü tedbirler alınır. 

Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin 
faydalanması 

Madde 26. — Yüksek okul ve Akademi öğren-
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çilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversite yurt
larından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite yurt
larından faydalanamıyacak kadar uzakta veya 
başka şehirdte bulunan Yüksek Okul ve Akademi
ler için yukardaki esaslara göre inşa edilecek ve 
donatımı yapılacak olan yurtlar Kurum tarafın
dan verilecek döner sermaye ile bu Yüksek Okul
lar veya Akademilerce ve Yönetmelikte belirtile
cek esaslara göre işletilir. 

BAŞKAN — Üçüncü bölüm hakkında söz is-
tiyen arkadaş var mı? Üçüncü bölümün okunan 
maddelerini yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Üçüncü bölüm mad
deleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü bölümün maddeleri
ni okutuyorum. 

Dördüncü Bölüm 
Malî hükümler 

Sermaye 
Madde 27. — Yüksök öğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kanununun kuruluş sermayesi 600 mil
yon liradır. 

Bu sermaye : 
a) Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları ta

rafından Kuruma intikal ettirilecek tesis, gayri
menkul ve menkullerle her çeşit kıymetlerden, 

b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsu-
bedild'ikten sonra kalan safi gelirlerden terek-
kübeder. 

Gelirler 
Madde 28. — Kurumun gelirleri aşağıda ya

zılı kaynaklardan elde edilir : 
a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl 

müddetle ve her yıl 40 milyon liradan aşağı ol
mamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenek
ler, 

b) Yardımlar ve bağışlar, 
c) At yarışları müşterek bahisler gelirlerin

den zaruri harcamalar çıktiktan sonra kazanan 
biletlere ikramiye olarak ayrılacalk paradan, da
ğıtımdan evvel toplamı üzerinden kesilecek 
% 5 hisseler, 

ç) Futbol yarışmalarında tertibedilen müş
terek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar 
çıktıktan sonra kazanan biletlere (Spor - Toto 
kâğıtlarına) ikramiye olarak ayrılacak paradan, 
dağıtımdan evvel, toplamı üzerinden kesilecek 
% 10 hisseler, 

— 18 — 
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d) Kurum tarafından veya Kurum yaralı

na verilecek müsamereler ve tertilbedilecek pi
yango keşideleri gelirleri, 

e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı mas
raf payı ile yurtların her çeşit geliri. 

Kurumun kurullış sermayesi tamamen öden
dikten sonra, yukarda sayılan gelirler sermaye
ye katılır. 

Hiısselerin ödenmesi 
Madde 29. — 28 nei maddenin (c) ve (ç) 

bentlerinde yazılı hisseler fiilen dağıtılmış ol
sun veya olmasın, kazanan bilet bedellerinin ta- ' 
ayyün ettiği aya takibeden ay içinde Kuruma 
ödenir. 

İstikraz * 
Madde 30. — Kurum ödenmiş sermayesinin 

yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapabilir. 
r 

îş programı ve finansman plânı 
Madde 31. — Genel Müdürlük her Eylül 

ayında, gelecek malî yıl için iş programları ha- j 
zırlar, iş programları bütçe ve kadrolarla birlik
te yurt yapım, onarım giderlerini ve yurtları iş
letme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile fi
nansman plânını ihtiv^a eder. 

Programda değişiklik 
Madde 32. — îş programları her yıl içinde 

aynı surette değiştirebilir. Umumi giderler top
lamını geçmemek üzere bölümler arasında ak
tarmaya Yönetim Kurulu ve maddeler arasında 
aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

' Programın gönderileceği yerler ı 
Madde 33. — Genel Kurul tarafından onay

lanan iş programının birer sureti Millî Eiğtim, j 
Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversite
lere gönderilir. ! 

Gelirler ve giderlerin gösterilmesi 
Madde 34. — Finansman plânının gelirler 

kısmında, genel1 bütçeden yapılacak ödemelerle 
birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt işletme 
hâsılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, gelir
ler yekûnu üzerinden % 5 oranında her yıl ay
rılacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bü
tün giderleri ve yurt işletme harcamaları yer , 
alır. 

Plânda bu gelir ve giderleri denkleştiren sa
fi gelirinde gösterilir. ! 
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I Gelirlerin ihtiyaçlara tahsis oranı 

Madde 35. — Kurumun yıllık safi gelirinin 
% 50 sinin kredi fonuna, diğer % 50 sinin de 
yüksek öğrenim yurtları yapı, tesis, donatım ve 
onarımına ayrılması esastır. Bu mabetler Ge
nel Kurul kararı ile gerekçeleri belirtilerek de
ğiştirilebilir. 

öğrenci yurtları işletmelerinin gelir ve gi
derleri ayrı ayrı tesbit olunur, öğrencilere 
açılan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı, te
sis, onarım ve işletme giderleri tutarı, ödenmiş 
sermaye miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş 
sermayenin % 50 oranım geçemez. 

Kurumun işlemlerinde uygulanmıyacak 
hükümler 

Madde 36. — Kurumun hesap, işlem ve har
camaları ve bedeli Kurum tarafından ödenmek 
üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üni
versiteler, yüksek okul ve akademiler tarafın
dan girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve 
hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara ve 
akademilere Kurumun tahsis ettiği döner serma
ye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sa
yılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hüküm
lerine ve Sayıştay vizesine tâbi değildir. Bu hu
susta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle be
lirtili* 

i Hükümet denetimi 
Madde 37. — Kurumun işlem ve hesaplan 

her zaman Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkların
ca denetlenebilir. 

Yüksek Muhasebe Kurulunun denetimi 
Madde 38. — Kurumun, hesap ve muamele

leri 3460 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine gö
re murakabe edilir. 

Kurumun hesap devresi malî yıldır. 

Malî muaflıklar 
Madde 39. — Kurumun gayrimenkul malları, 

Arazi ve Bina vergileriyle Bina Vergisine bağ
lı İktisadi Buhran ve Müdafaa vergilerinden 
ve Kuruma yapılacak her türlü bağış ve vasi
yetler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler, vergi, 
resim ve harçlardan ve Kurumca parasız olarak 
tahsis-, temlik ve tescil edilen bütün gayrimen-

I küllerin* ferağ ve intikal muameleleriyle bu mu-
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emelelerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar 
her türlü resim ve harcdan muaftır. 

Kuruma kamusal bina ve arsaların devrd 
Madde 40. — Devlete aidolup da kamu hiz

metine tahsili bulunmıyan bina ve arsaları Ku
ruma bedelsiz ola/rak devretmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Belediyelere ait arsalardan bir kamu huzme
line tahsisli olmıyanlıar ihtiyaç halinde Kurumun 
listemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerin
den Kuruma devredilir. 

BAŞKAN — Dördüncü bölüm hakkında söz 
istiyen arkadaş var mı? Dördüncü (bölümü oku
nan maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Beşinci bölümü maddeleriyle birlikte oku
tuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

kurumun mallan ve paralan 
Madde 41. — Kurumun mal ve paralan 

Devlet mal ve paraları (sayılır. 
Personelin görevle ilgili suçları 

Madde 42. — Kurumun personeli, görevle
ri ile ilgili olarak işledikleri suçlarda Devlet 
memuru sayılır. 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yolluklan 

Madde 43. — Yönetim kurulu üyelerine (ma
aşlı veya ücretli bir görevi 'bulunanlar dâhil) 
Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda ücret 
verilir. Bunun milktan her toplantı günü için 
(50) lirayı ve aylık toplamı da (400) lirayı ge
çemez. 

Yönetim Kurulunun toplantılarına diğer 
mahallerden katılanlara toplantı günleri de dâ
hil olmak üzere kanuni harcırahlan Kurumca 
ödenir. 

Bu madde gereğince yapılacak ödemeler 
üniversite tazminatının kesilmesini ic ab ettir
mez. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 44. — Yüksek öğrenim öğrenci 

Yurtlan ve Aşevleri hakkındaki 5375 sayılı 
Kanun bu kanunun yayımı tarihinde, 5661 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadro
lar da halen bu kadroları işgal edenlerin şahıs
larına münhasır kalmalk ve boşaldıkça yeni tâ
yin yapılmamak üzere 1962 malî yılı sonunda 
yürürlükten kalkar. 
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Personelin aylık İbaremi 

Madde 45. — Kurum, 3659 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbidir. 

Yönetmelik 
Madde 46. —- Bu kanunun uygulanmasına 

ait yönetmelik Maliye, Millî Eğitim ve Bayın
dırlık Bakanlıklarınca hazırlanır. 

BAŞKAN — Beşinci (bölüm hakkında söz 
istiyen arkadaş var mı Beşinci bölümü okunan 
•maddeleriyle birlikte oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Altıncı bölümü maddeleriyle (birlikte 'okutu
yorum. 

ALTINCI BÖLÜM 
Geçici hükümler 

Mevcut yurt ve aşevleri 
Geçici madde 1. — 5375 sayılı Kanun gere

ğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yöne
tilmekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gay-
rimenkuller ile tesis ve menkuller bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca gö
revlendirilecek üçer memurdan kurulan bir ko
misyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu 
kuruma teslim edilir. 4 

İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde 
bulunmak üzere kurulmuş olan özel huku/k tü
zel kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde 
aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fık
ra hükmü tatbik ,olunur. 

Kuruluşun tamamlanması 
Geçici madde 2. — Kurumun kuruluşu, bu1 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç iki ay içinde tamamlanır. 

Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili 
işlemler Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 
Kurumca çalıştırmaya devam edilecefe personel 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 5661 sayılı Kanuna bağlı kadro
larda çalışmakta olan maaşlı memurlar alâkalı 
Bakanlıkça maaşına muadil bir göreve atanın
caya kadar aynı şartlarla kurumda çalıştınlma-
larına devam olunabilir. Şu kadar ki, bu müd
det 1962 malî yılı sonunu aşamaz . 

Yürürlük tarihi 
Madde 47. — Bu kanun ya'yımı tarihinde 

yürürlüğe girer, 
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Yürütme 

Madde 48. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Altıncı bölüm hakkında söz 
istiyen arkadaş var mı? Altıncı bölümü okunan 
maddeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümünü yüksek oylarınıza sunu

yorum. Leb ve aleyhte konuşmak istiyen arka
daş var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Görüşülecek madde bulunmadığından bu
günkü Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,55 
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