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Sayfa 
7. — 1 sayılı Kanunun tatbikatı hak

kında Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve 
Cumhuriyet Senattosıı Hesaplarını Incele-

Birinci oturum 
Maden Kanununum bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
'maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Başkan; 90 neı Birleşimde, 1111 sayılı As
kerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere geçici bir 
komisyon kurulması hakkındaki önergenin, Mil
lî Eğitim Komisyonu Başkamı Cahit Okurer -ta
rafından imza edilmediği, imzanın komisyon söz
cüsünden alındığı anlaşıldığı ve Cahit Okurer'-
in prensip itibariyle geçici komisyon teşkiline 
taraftar olmadığı kendisi tarafından ifade edil
diği cihetle, dünkü muam elenin hükümsüz sa
yıldığını ve binnetice geçici komisyonun teşkil 
•edilmemiş bulunduğunu bildirdi. 

'Saat 14 t e toplanılmak üzere oturuma son 
verildi . 

Başkan Kâtip 
Başkamvekilî Amasya 

Sırrı Atalay M acıt Zeren 
Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

ÎMnci oturum 

Maden Kanununun bâzı maddelerinim değiş
tirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun t as ansımın 
görüşülmesi bitirildi ve Cıımlhuriyet Senatosun
ca tasarınım kanunluğu kabul olundu. 

Köy içme suları 'hakkındaki kanunun 14 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısının görüşülmesi, 
komisyon hazır bulunmadığımdan, 'gelecek birle
şime bırakıldı. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının, havale 
edildiği komisyonlardan 3 er üyemin iştirakiyle 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesi 
hakkında Millî Eğitim Bakanı ibrahim ök-

Sayfa 
me Komisyonu raporu (C. Senatosu 5/3) 
(.S. Sayısı: 203) 385 

teım'im önergesi okundu ve kabul olundu. 
Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğret

menlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalan
dırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek Sağlık ve İçtimai Yardım ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerim alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 3 mcü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun tasa ramın birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir tek
nik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sı görüşüldü ve tasarınım kanunluğu kabul 
edildi. 

'Tekel G-enel Müdürlüğünün 1955, 1956 ve 
1957 malî yılları Kesin Hesap Kanunu tasarı
larının görüşülmesi, ilgili Bakam hazır bulun
madığından, gelecek birleşime kaldı. 

Gaydam Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet ter
tibimden aylık bağlanmasına dair kamun tasarı
sı görüşüldü ve tasarının birimci müzakereleri 
bitirildi. 

5442 sayılı Jl İdare Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının görüşülmesi, ilgili Bakan hazır bulım-
•madığımdam, gelecek birleşime bırakıldı. 

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad-
ırolan kanununa ek kanun tasarısı görüşüldü 
ve taşanların, kanunluğu kabul edildi. 

Serseri ve mazammaisu eşhas hakkında Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve tasarınım kanunluğu ka
bul olundu. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 12 Temmuz 
1963 Cuma günü saat 10 da toplanılmak üzere-
ibirleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili ıSivas 

Sırrı Atalay Ahmet Çekemoğlu 
Kâtip 
Adama 

Sakıp önal 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 

ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunla
rın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Mllet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/309, C. Senatosu 1/265) (S. Sayışa : 
194) 

2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçioi Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/339, 2/340; C. Senatosu 1/267) 
(S. Sayısı: 195) 

3. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/427, 2/191, 2/336; C. Senatosu 1/266) (S. 
Sayısı: 201) 

4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde 'değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/497, 1/489; 
C. Senatosu 1/270) (S. Sayısı: 197) 

5. — Cezaevleri inşaatı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/434; C. Senatosu 1/263) 
(S. Sayısı: 199) 

6. — 1 sayılı Kanunun tatbikatı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarım inceleme Komisyonu rapora 
(C. Senatosu 5/3) (S. Sayısı :203) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sırrı Atalay 

KATİPLER — Ahmet Çekemoğlu (Sivas), - Sadık Antukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 92 nci Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırûmmma dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 2/339; C. Senatosu 1/262) 
(S. Sayısı: 193) (1) 

2. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 Sayılı 

(1) 193 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/309, C. Senatosu 1/265) (S. Saıjm: 194) (2) 

3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

(2) 194 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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Cumhuriyet /Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/339, 2/340; C. Senatosu 1/26;) 
(S. Sayısı: 195) (3) 

i. — Belediye Kanununda değişi/dik yapıl
ması hakkındaki kamın tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve (hımhuriyel Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/427, 
2/191, 2/336: (\ Senatosu 1/266) (S, Sayısı: 201) 
d) 

BALKAN — Bir önerge var okuyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Mahallî seçimlerle ilgili kanun tasarılarının 
özellikleri dolayısiyle ivedilik ve öncelikli' 
gündeme alınarak görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçişleri Bakanı 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Bunlardan Koy Kanununda de
ğişiklik yapılmasına aidolan kanun tasarısı gün
demimizde bulunmaktadır. Ancak, şehir ve 
kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar -heyet
leri teşkiline dair kanun 'tasarısı, İdarei ünııı-
miyei Vilâyat Kanunundaki değişiklikler yapıl
masına dair kanun tasarısı ile Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasiina ait tasarı gelen 
kâğıtiarındadır, damıtılmıştır. Bu sebaple son 
üçünün gelen kâğıtlardan gündeme alınıp gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Bu, mahallî şeyhlilerle ilgili tasarının moın-
zueou ve, 4 ünün tümü üzerinde müştereken gö
rüşme yapılmasıinı istiyen diğer bir önerge var 
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve gelen 'kâğıtlardan 

alınarak mahallî idareler seçimlerine ait kainin 
tasarılarının yekdiğeri ile sıkı irtibatı okluğun
dan tümü üzerindeki konuşmaların memzucen 
yapjimasmı arz ve teklif eylerim. 

Maraş 
Cenap Aksıı 

(3) 195 S. Sayıl) basmıvyazı tutanağın so-
nundadır. 

(4.) 201 S. Sayılı basmayam tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN Buyurun Turhangil. 
KİKRKT TI'IMIANGİL (Aydın) Muhte

rem arkadaşlar ben takrire aynen katılıyorum. 
Günkü, kanunların ruhu itibariyle görüşmenin 
aynı zamanda ve hepsi üzerinde yapılması lâ
zımdır. Yalnız, dün akşam bendeniz komis
yondan ancak saat 2.'!,00 de ayrıldım. Benden 
son ılı Komisyon Sözcüsü Sayın Zihni BctiPin 
kaçta ayrıldığını bilmiyorum. Tahmin ediyorum 
şimdi, aklığım malûmata göre saat 02.00 de ay
rılmışlar. Saat 02.()0 dn sonra matbaaya ve
rildi ve Belediye Kanununun maddelerinin ta
diline mütedair olan kısım, zannederini he
nüz basilli) geldi. 

.luı bakımdan, bu kanunlar üzerindeki gö
rüşmenin öğleden sonraya taliki tabedilmiş 
bulunan Belediye Kanununun tetkikine imkân 
verecek, bu suretle tümü üzerinde bîr arada 
görüşme olacaktır. Aksi kaide verilen takrirde 
istenilen hususun, yerine getirilmesi müşkül 
hale gelecektir, mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Dağıtılmış bulunan üç tasarı 
üzerinde umumi bir görüşme yapılabileceği 
gibi. henüz dağıtılmış bulunan belediye se
çimlerine ait kanun tasarısının tümü üzerinde 
arzu edildiği takdirde bun feri a birlikte gö
rüşme yapılabilir. Ve bu arada, tetkik edile
bilir. Buna mâni hiçbir hüküm yoktur. Üçü 
evvelce gelmiş burada dağıtılmış bulunmak ta
dır. henüz dağıtılan Belediye seçimlerinin de 
kirlikte görüşülmesine Geçici Komisyon ne di
yor? 

GECfOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZtHNff'BK-
Tİk (Tokat) • - Katılıyoruz. 

BAŞKAN ••-- Sayın Cenap Aksu'nun dört 
tasarının, tümünün beraber görüşülmesi tekli
fine Geçici Komisyon da katılmaktadır. Oyla
rınıza, arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Seçimlere ait dört tasarının tümü
nün birlikte görüşülmesi kaimi edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz alan sayın üyelerin 
adlarını okuyorum. Sayın Yusuf Denıirdnğ, Sa
yın Sadık Artukmac, Sayın Cemal Tarlan, Sa
yın Fikret Turhangil, Sayın Cenap Aksu, Sa
yın fnceoğiu, Sayın Lûtfi Tokoğhı, Sayın Baki 
Güzey, Sayın Mehmet Hazer. 

Bunlardan S ı̂yın Artukmac O. K. M. P. 
Grupu adına, Sayın Cemal Tarlan Y. T. P. 
Grupu adnıa, Sayın înceoğlu M. P. Grupu adı-

328 
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ııa. Sayın Lûtfi Tokoğlu A. P. (trupu atlına v- I 
Sayın Mehm 't JrTazer ("•. İT. P. Hrupu adına ko
nuşacaklardı ı\ 

Sayın Turhangil komisyon raporlarına ka
tılıyor musunuz' 

FİKRET TURHANOİL (Aydın) -- Rvel, 
efendini. 

BAŞKAN •--• Senidi, dört tasarının tümü 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. Tümü üzerin
deki görüşmeler bitince her tasarıya ait korniş- I 
yon raporunu okutup maddelerine geçeceğiz. I 

tik söz C. K. M. P. Orupıı adına Sayın Sa
dık Artukmaç'mdır. Buyurun. I 

(A K. M. P. ORUPU ADINA SAMK" AR-
TUKMAÇ (Yozg'at) Sayın Bakan, muhterem 
arkadaşlar, şu anda müzakeresine haşladığımız I 
Mahallî Secini kanunları, hu; şüphe yok ki, de- I 
ınokrasimizin temelini teşkil edecek ve demok- I 
ratik hayatımızın gelişmesinde çok mühim I 
rol oynıyacak niteliktedir. I 

Tasarılarda göze çarpan seçim sistemin- I 
de/ki değişikliklerin, sosyal ve kültürel bünye- I 
ınizin mahiyeti icibından doğmuş bulunduğunu I 
da kabul etmemiz gerekmektedir. I 

(Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi,' kurul- I 
duğu günden bu yana. seçimlerde nispî tem- I 
sil prensibinin, kabulünü savunmuş bir parti- I 
dir. Bu sistemin gerek belediye ve gerekse il I 
genel meclisi seçimlerinde tatbiki cihetinin ta- I 
sarılarda yer almış olması, bize özel bir ki- I 
vanç vermektedir. I 

Köy muhtar ihtiyar meclisi seçimleri ile I 
mahalle ve muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleri- I 
nin ekseriyet usulü ile yapılmasını ve köy so- I 
çimlerindi1 partilerce aday gösterilmesini isa- I 
betli bir hareket saymaktayız. Çünkü her iki I 
teşekkül de, tarihî seyri bakımından, tabiî bir I 
taazzuv mahiyetini taşımakta, olduğuna ve I 
halk ekseriyetinin diledeği kimseler üzerinde I 
irade ve arzusunu dilediği gibi izhar etmesinin I 
realiteye daha uygun düşüceğine inanmakta- I 
yız. Köylerde ,her hangi bir siyasi teşekkülün I 
"adar göstermek gibi bir müdahalede bulun- I 
masun da yersiz bulmalktayız. Çünkü köylerde, I 
halk iradesini, muayyyen kişiler üzerine ley- I 
eih yerinde olmıyaeaktır. Zira halkın vaki- I 
nen tanıdığı, sevdiği ve saydığı bir şahsı, her I 
hangi bir partiye maletmek, o şahsın şahsiye
tini ziya a uğratmak mânasını da tazammun | 
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edee.ektir. Bilhassa bu husus, muhtar seçimle
rinde, daha büyük bir önem taşıyacaktır. 

Bu sebeplerle, tasarılarda istihdaf edilen 
gayenin isabetli bir yol olduğuna inanarak, 
müspet oy kullanacağımızı belirtmek isteriz. 

Bu vesile ile, mahallî seçimlerin uzun bir 
süreden beri yapılmasının sağlanmamış olma
sını, üzüntü ile karşıladığımızı d'a yüksek hu
zurlarınızda bir kere datoı. arz etmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Tasarılarda, 25 yaş seçilme şartı olarak 

kabul edilmiştir. Eskiden 18 olan yaş haddi-
nin, bu derece yüksek tutulması sebebi bizce 
anlaşılmamaktadır. Biz. yaş haddinin 22 ola
rak kabul edilmesinin uygun düşeceğine inan
maktayız. Bu konu bilhassa köylerimizde bü
yük bir önemi haizdir. Çünkü, köyde, asker
liğini yaparak köyüne dönmüş olan gençle
rin seçimle görev almalarına imkân vermek 
mecburiyetindeyiz. Zira bu gençler, gerek 
görgü ve gerekse bilgi itibariyle kendilerin
den istifade edilecek bir seviyeye gelmiş bu
lunmaktadırlar. Asker ocağı onlara birçok şey
ler öğretmiş ve hayat seviyelerine yeni şeyler 
katmıştır. Bundan dolayı, bu gençleri saf dışı 
bırakmanın tamamiyle yersiz olduğuna inan-
nraktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Köy Kanununa ek 3 ncü maddede bir köy 

muhtarlığının her hangi bir sebeple boşalması 
veya köy ihtiyar meclisi üye saysımn her hangi 
bir sebeple yarıya düşmesi hallerinde, koy 
muhtarının, keyfiyeti yazılı olarak ilgili seeim-
kuruluna bildirmek, mecburiyetinde olduğu be
lirtilmektedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere; gerek muh
tarın ve gerekse ihtiyar meclisinin, görevleri 
itibariyle, mahallin en büyük mülkiye âmiri ile 
pek yakın bir ilgisi vardır. Bu sebeple, vuku-
bulan bu gibi inhilâllerden VB seçim muame
lelerinden mülkiye âmirinin haberdar edilmesi 
lâzım ve şarttır. Bu bakımdan d'a tasarıda boş
luk vardır ve bu boşluğun Yüksek Heyetinizce 
d oldurul ması. gerekmektedir. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
Köy seçimleri tasarısındaki' diğer bir boş

luktan da bahsetmemiz yarinde olacaktır. Ta
sarıda üyeliğin inhilâli halinde yapılacak mua
mele vuzuhla belirtilmitşir. Buna mukabil 
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muhtarlığın inhilâlı halinde yapılacak m name- I 
leye vuzuh verilmemiştir. Filhakika mııhtar-
lığm inhilâlı halinde; yeni seçime kadar, bi
rinci üyenin muhtarlılk görevini üzeri ıu- ala
cağına dair hüküm vardır. Fakat, birinci üye 
de çekilirse ne olacaktır? Buna dair hüküm 
tesis edilmemiştir. Halbuki, tatbiaktçılar pek 
iyi bilirler ki ; bu gibi hallere tatbikatta sık 
silk Taşlanmakta dır. Fikrimizce, muhtarlık 
görevini üzerine alan birinci üye dahi çekilirse 
yerine ikinci üyenin getirileceğine dair hüküm 
tesis edilmesinde zaruret vardır. Yüce Se
natonun bu ciheti de göz önünde tutacağına ina
nıyoruz. 

Tasarılarda, hüküm tesis edilirken, ahenk 
ve insicama dikkat edilmediği de gözden kaç
mamaktadır. Meselâ köy seçimlerinde (Mad
de 33/7) «Cumhuriyet Senatosu üyesi, millet
vekili» kelimeleri kullanıldığı halde; mahelle 
seçimleri tasarısında (Madde 8), «Türkiye Bii- I 
yük Millet Meclisi üyeleri) tâbiri kullanılmış
tır. ifade ve ibarelerin, bu tasarılarda, yekne
sak bir hale getirilmesi lüzumuna inanmak
tayız. I 

Sayın senatörler; 
Ana hatlariyle fikir ve görüşlerimizi izaha I 

çalıştığımız bu tasarıların, Yüksek Heyetini- I 
zin yakın alâkasiyle daha mütekâmil bir şekle 
getirilerek kanunlaşacağına, emin bulunmakta- I 
yız. 

Yeni kanunların memleketimize ve milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi I 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar,) I 

BAŞKAN •-- Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Tarlan. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CEMAL TAR
LAN (Tekirdağ) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler; I 

Y. T. P. Orupn adına hepinizi hürmetle se- I 
lamlarım. 

Mahallî idareler temsilcilerinin seçilmelerine 
imkân verecek olan ve millî iradenin tecellisini 
sağlıyaeak bulunan mahallî idareler seçim ka- I 
nun tasarıları yüce huzurlarıma gelmiş bulun
maktadır. Yüksek malûmları olduğu veçhile 
27 Mayıs ihtilâlinden sonra bu idarelerin fes- I 
hedilen Meclis ve heyetin kadroları yeni bir sis
tem ve esasa bağlanarak şehir ve kasabalarımız- I 
da sevk ve idare mevkilerine, idare âmirlerimiz- I 
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le diğer bir kışını memurlar ve köy muhtarlıkla
rına da öğretmenler ve ekseriyetle aynı zümreye 
mensup bu mahal sakinlerinden olanlar tâyin vo
liyle getirilmiş ve bu tarihten sonra mahallî hiz
metler bunlar tarafından yürüt ülırıeve başlanıl 
m ıs idi. 

Bu tarz idarenin hususiyetleri göz önünde 
tutularak eşitsizliğinden, verimsizliğinden şikâ
yet. konusu olan taraflarına rağmen bu hizmet
leri dürüst ve bitaraf'ane yürütmüş olanlardan, 
başta idare âmirlerimiz olmak üzere, diğer bü
tün vazifedarane, yüksek huzurlarınızda, gör
dükleri hizmetlerden Ötürü teşekkürü, ifası ge
rekli bir borç saymaktayız. 

(Trupumuz; bu mevzua, girmeden önce İni ka
nun tasarılarının Meclislere intikal ettiril iş şekil 
ve zamanı üzerinde haklı olarak tekrar durmak 
lüzumunu hissetmektedir. Evvelsi gün celse ka
panırken burada cereyan eden bu husustaki ko
nuşmalara rağmen, mevzua, kısaca temas etmeyi 
yine faydalı gömükteyiz. Hakikaten muhterem 
arkadaşlar, bu kanun tasarıları gibi hep mühim 
olan ve Cumhuriyet Senatosunun dikkatli tetki
kine tabi tutulması için mutlak bir zaman geçi
mine ihtiyaç duyulan birtakım kanun tasarıları 
öncelik ve ivedilik müesseseleri delaletiyle Yüce 
Heyetinize süratle getirilip müzakere mevzuu edil
meleri âdeta gelenek haline getirilmiş bulunmak
tadır. 

Zamanın darlığını, mevsimin bir hayli ilerle
miş olmasını ve halen şartların hususiyetini de 
müdrikiz. Ancak, bu mahallî seçimlerle ilgili ka
nunların Millet. Meclisinden geçtikten sonra ken
disine bırakılan müddeti çok az görmekte ve bun
dan böyle Senatomuzu bu çabukluktan kurtar
mak hususunda kimler yetkili ve alâkalı iseler 
onlardan, tarizden tamamen uzak olarak, bu ge
leneğin normal hale getirilmesinin teminini ehem
miyetle rica etmekteyiz. 

Mahallî seçimlerin gecikip gecikmediği mese
lesine gelince: 

Muhterem arkadaşlar, mahallî seçimler elbet-
teki gecikmiştir. Bu gecikmeden evvelemirde 
mahallî hizmetlerin zarar- gördüğü ve diğer yan
dan tarafgirane hareketlere muhatabolduklarını 
ısrarla ileri süren büyük vatandaş kütlesinin 
mevcudiyeti de kolay kolay ret ve inkâr oluna
maz. 

— 330 — 



C. Senatosu B : 9 
Birden; bu gecikmeleri ve şikâyet mevzuları

nı Hükümete yüklemek ve hattâ Millet Meclisi
mizin 5 . 7 . 1962 tarihli 109 ncu Birleşiminde 
Sayın Hükümet Başkanının mahallî seçimler hak
kındaki (Mahallî seçimlerle ilgili kanunlar vak
tinde yetiştirilecek ve bu sene seçimlere gidile
cektir.) yolundaki bir beyanı ele. alınarak göste
rilecek bu misal karşısında bunu ileri sürebile
cek olanlara hak vermek de belki kabildir. Ama 
bu beyanın Birinci Koalisyonun dağılmasından 
sonra Hükümet teşkili sırasında çekilen sıkıntı
lardan ve neticenin bir hayli müşkülâtla istihsal 
edilmesini mütaakıp Sayın Hükümet Başkanının 
Millet Meclisindeki hemen hemen ilk beyanı ol
duğu ve o sıralarda önde bulunan ve halli iste
nilen o günlerin meseleleri hatırlanır ise, o za
man işin mahiyeti elbette ki, değişir ve bundan 
dolayıdır ki, sözü edilen bu beyan ele alınarak 
(Bu kanun tasarılarının) yüksek huzurlarınıza 
getirilmesinde vecibe ve taahhüt altında bulunan 
Hükümetin gayretinden ziyade itici kuvvetlerin 
rollerinden ve diğer taraftan da geçmiş tatbikat
tan bahsedilmesi karşısında bu beyanlara gönül 
rahatlığiyle iştirak de pek kolay olamaz. 

Halbuki yukarıda kısaca temas edilen şart
lar muvacehesinde Millet Meclisinde yapılan 
mahallî seçimler hakkındaki bu beyandan son
ra buna muvazi hareketlerin geciktirilmiş ol
masından ziyade, bu kesin taahhüdün yerine 
getirilememesindeki katiyetle mevcudiyetine inan
dığımız birtakım esbap ve hâdisatm, muhte
rem meclislere zamanında ve açıkça -'intikal et
tirilmemiş bulunması keyfiyetinin pekâlâ ele 
alınması ve tenkide mâruz bırakılması da müm
kündür. Bunların üzerinde ısrarla durulmamış 
ise olup İtilenleri pek âlâ bilmemizden ve gör
memizden dolayıdır, işte sırf bu husustaki gö
rüşümüzü açıklamak maksadiyledir ki, mevzu
un İm tarafına kısaca temastan kendimizi alı
koyamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarılar hakkındaki 
görüşümüze geçmeden önce mühim gördüğü
müz bir küçük temennimizi de arz etmek isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; mahallî idareler seçim 
kanunları kadar bunların, gelirlerinin mahallî 
hizmetleri karşıhyacak ıbir hale getirilmesi ve teş
kilât ve salâhiyetlerinin reorganizasyonu mese
lelerini de grup ola.rak mühim görmekteyiz. 
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Bunlara şekil verilirken ve bahusus gelir te
mini mülâhazasiyle vatandaşa yeni ve direkt 
olarak külfet tahmil edilmemesi hususuna âza
mi dikkat ve itina gösterileceğine inanmakta ve 
bunu tekrarlamış olmaktan memnuniyet duy
maktayız. 

İl genel ve belediye meclisleriyle ihtiyar mec
lisi ve heyetleri seçiminde tatbiki münakaşa 
konusu olan nispî ve ekseriyet sistemlerinden 
hangisinin bu memleket için faydalı olabilece
ği hususunda kâfi bir tecrübe devresi 'geçiril
meden kesin hüküm vermenin erken olacağı ka
nısındayız. Ancak nispî temsil usuliyle yapıla
cak genel ve bilhassa belediye meclisleri seçim
lerinden sonra teşekkül edecek karma heyetle
rin bir kere, mahallî hizmetleri çeşitli istika
metlerden gelecek 'arzu ve tesirlerle, muvazene
li bir hale sokacağı ve saniyen bir zümrenin 
menfaat ve amaline hizmet eder damgasını ye
mekten behemehal kurtaracağı da mülâhaza edil
mekte ve bu sebeple nispî temsili benimsemiş 
bulunmaktayız. 

ı 
Köy muhtarlarının seçilmesinde partilerin 

aday göstermemesi prensibinin kabulü cidden 
ileri bir adımdır. Vatan sathına yayılmış ve 
miktarı 50 bine yakın köylerimizin idaresindeki 
hususiyet herkesin malûmu değildir. Bu idare
nin hususiyetlerine nüfuz edildiği zaman bura
larda yaşıyan ve okuma yazmayı öğretemediği-
miz için cahil bırakılan bu masum insanların 
kendilerini idare edecek olanın intihabında em

sallerinden çok daha isabetli ileri bir anlayış 
ı ve toleransın sahibi olduklarını buradan ifti

harla açıklamak istiyoruz. Nitekim . geçmiş tat-
bikatda bunun en sağlam ve canlı misalleriyle 
doludur. Zira particiliğin en kızgın ve hırçın 
devrelerinde bile büyük miktardaki köy top
lulukları, bu mülâhazaların dışına çıkarak, baş-

i 1arma rengi ne olursa olsun ancak kendilerini 
hüsnü suretle idare edecekleri seçip getirmek
te büyük bir isabet ve hassasiyet gösterdikleri 

j de malûmunuzdur. Binaenaleyh kabul edilen 
: ıbu yeni bir prensibin köylerimizdeki hırslı par

ticiliğin belki tamamen kalkmasında değil fa
kat mutlaka hafiflemesinde rolü olacağına inan-

: makta ve bu bakımdan Hükümet kararını ha-
| raretle desteklemeye karar vermiş bulunmak-
j ta ve aynı mülâhazalarla kasaba, ve mahalle 
! muhtarlıkları için aynı şeklin tatbikini tavsi-
I ye eylemekteyiz. 
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Tahsil durumuna gelince. Muhterem arka

daşlar, grupumuz; durum ve imkânları bu açı
dan müsait görse mahallî hizmetleri ifa ederek 
olan gerek kurullarda ve gerekse, onlara başkan
lık edecek bulunanlarda derecesine göre tah
sil şartı aramanın bir zaruret ve hattâ bir veci
be olduğuna inanmaktadır. Ancak bu memleke
tin bu cihetten malûm, yoksunluğu karşısında 
kanun vazıı seçerken bile aranmıyan tahsil kay
dının daha dar hir sahanın hizmet ve sevkıı ida
resiyle ilgili hizmetlere iştirak edeceklerde 
aranmak isteyişinin büyük seçmen kütlesi ha
leti midyesinde izler bıraktığına Yüce Heye
tinizin sadece dikkatini çekmekle yetineceğiz. 

Belediye reislerinin seçilmesinde seçmen ta
rafından doğrudan doğruya seçilmesi prensi
binin kabulünü de hem yeni ve cesaretli bir 
adım ve hem de seçmen haleti ruhiyesine mu
vazi ileri bir anlayış telâkki etmekteyiz, Zira 
şimdiye kadarki tatbikat; ekseriya belediye reis
lerini bâzı mülâhazalarla kendisini seçen bele
diye âzalarının tesirinde bıraktığı ve bundan 
sadece belde maslahatının zarar gördüğü hâdise 
ve misalleriyle doludur. Binaenaleyh seçmenle
ri tarafından doğrudan doğruya seçilen bir bel
de reisinin; sıfatının yalnız kanuna aykırı ha
reketlerinden dolayı değişebileceğini bildiği 
müddetçe başkan olarak, bundan böyle memle
ketlerine ve kasabalarına daha faydalı olacak
larına inanmakta ve bu prensibin tahakkukun
da tasarıyı tamamiyle benimsediğimizi açıkla
maktan cidden memnuniyet duymaktayız. 

Hulâsa Yüksek Heyetinizde görüşülmesine 
başlanacak olan seçim sistemimizin ana kanun
larından bulunan bu Mahallî İdareler Seçim 
kanunlarının noksan görülebilecek taraflarına 
rağmen demokratik rejimimizin daha esaslı 
temellere oturmasında mutlaka yapıcı rol oy-
nuyacağma ve aziz milletimizin umumi tema
yül ve arzularına tam mânasiyle tercüman ola
cağına inanıyoruz. Bu sebepledir ki, tasarıla
ra müspet oy vereceğimizi açıklıyor ve hayır
lı olması dileğiyle. Yüce Heyetinizi grupum adı
na hürmet ve muhabbetimle selâmlıyorum, muh
terem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi adına Sayın 
Mustafa Yılmaz fnceoğlu, 

MUSTAFA YILMAZ tNCEOĞLU (Afyon 
Kara hisar) — Sayın Başkan ve Muhterem Se
natörler, 

Mahallî .Seçim Kanununun tümü ir/erinde 
Millet Partili Senatörler adına tenkid ve temen
nilerimizi arz edeceğim. 

Demokratik nizamın vazgeçilme/, bir unsuru 
olan mahallî seçimler vecibesi, maalesef, yıllar
dan beri muhtelif Hükümetler tarafından yerine 
getirilememiş ve hiçbir mâkul sebebe istinadet-
miyen halk iradesinin tecellisine imkân veril
memiştir. 

Çok geç de olsa ikinci karma Hükümetin İni 
zarureti hissederek gerekli kanun tasarılarını 
Yüce Meclise sunmuş bulunmasından dolayı 
duyduğumuz .memnuniyeti kaydetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar: Malûmdur ki mahallî 
seçimler 11)55 senesinden beri yapılmamıştır. 27 
Mayıs 1960 İhtilâlinden hu yana dahi elle tutu
lur, gözle görülür haksızlıklara, eşitsizliklere 
keyfî idarelere, kanun dışı davranışlara bir son 
verilememiştir. 

Milletçe hasretini çektiğimiz tarafsız ve âdil 
bir idarenin nimet ve huzurunun teinin edileme-
diği>ni üzülerek arz etmek mecburiyetindeyiz. 

Sebep her ne olursa olsun, mahallî idareler, 
kendi asli vazifelerini dahi, işlerinin hacmi ba
kımından, bütün kemali ile başarması mümkün 
olnııyan idare âmirlerine veya diğer memurla
ra yahudda tâyin edildikleri görevlerde muvaf
fakiyet, ve ehliyet durumları düşünülmeden, alel
acele, bir zümreye mensup veya mütemayilleri
ne terk ve tevdi edilmiştir. 

Bu yani iş tasarrufun tabiî bir net icesi ola
rak da haksızlık ve eşitsizlikler devam etmiş ve 
daha fenası da mahallî idareler çok yerde kor
kunç bir ataletin, ve yersiz bir israfın, içine gö
mülerek, ana gayeleri bulunan halka hizmet mef
humuna tamamen bigâne kalmışlardır. Bu atalet 
ve bigânelik o kadar ilerlemiştir ki vazifelilerin 
mahallî idareler ile fiilî alâka ve münasebetlerde, 
yalnız ek görev ve tazminatlarına münhasır kal
mıştır. Bu hakikatleri dile getirmekten maksadı
mız her hangi bir devrin muha>seıbesini yapmak
tan ziyade bahis mevzuu kanun tasarılarının 
Türk milletinin hayat ve yaşayışındaki önemini 
tebarüz ettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, malûmdur ki bir mem
lekette Anayasa çerçevesi içinde demokratik ni
zamın yerleşmesi, temel hak ve hürriyetlerinin 
tesisi ve halkın refah ve saadetinin temini, an
cak âdil ve tarafsız ısecimler ile, vanî millî ira-
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denin tecellisi ile, vazifeyi devralan mcslisler ve 
idareler ile mümkündür. 

Kanaatimizce, bu ilkelerin tahakkuk w deva
mında, mahallî idareler bünyesinin sıhhat ve ha
yatiyeti birinci derecede rol oynamaktadır. Bu 
itibarla, geçirmiş olduğumuz acı tecrübelerden 
ve bilhassa yurdumuzda ilk defa nispî usul ile 
uygulanan 15 Ekim 1961 seçimlerinin neticele
rinden faydalanarak, mahallî idareler secim ta
sarılarının daıha mütekâmil ve bünyemize en uy
gun şekilde kanuniyet kesbetmesini ve bu suretle 
de, bu idarelerin dinamik ve sıhhatli bir hale 
getirilmesini temenni etmekteyiz. Tasarılarda 
yeralan, nispî seçim dar bölge usulleri memnu
niyetimizi mueibolmuştur. Ancak nispî secim 
kabul edildiği halde partilerin tam liste ile gir
mek mecburiyeti konması doğru olmadığı gibi 
tasarılara ithal edilmemiş bulunan radyo ile ko
nuşma mevzu uda cidden üzerindi' İsrarla durul
ması icabeden bir konudur. Radyo konuşmaları
nın tasarıda yer almamasını üzüntü ile karşıla
maktayız. 

Malûmdur ki, secim esnasında, siyasi parti
lerin radyo konuşmalarını eski iktidar men et
miş ve o zamanın muhalefet partilerinden bil
hassa Cumhuriyet [Talk Partisi bunun bütün 
'mevcudiyeti ile bu kararın karşısında bulundu
ğunu ve düzenlenmesi icabettiğini, her vesile ile 
'beyan ve taahhüt etmiştir. 

Nüfusunun % 85 i okuma ve yazma bilıniyeıı 
bir memlekette, radyo konuşmalarının ehemmi
yet ve zarureti Aşikârdır. Halk iradesinin tecel
lisinde oynadığı rol de herkesin malûmudur. 

Bu itibarla, bu .hususun 'tasarı metnine itha
linde büyük fayda ve zaruret görmekteyiz. Bu 
fikir ve kanaatimizin Sayın Komisyon ve bütün 
siyasi partiler ve hassaten muhalefet -devirlerin
de bu 'hususta sarih beyan ve taahhüde» girmiş 
bulunan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
iltifat görmesini beklemek ve istemek hakkımız
dır. 

Köy ve mahalle muhtar ve üyeleri seçimleri 
için çoğunluk usulünü genel meclis üyeleri ve 
belediyeler için nispî temsil usulünü ve tahsil 
şartının kaldırılmasını, belediye reisinin tek de
receli seçilmesini memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bu cihetler hakkında, memleket bakımından, 
faydalı mülâhaza ettiğimiz diğer hususlar için 
maddelere geçildiği zaman avru-a izahat ve de

ğiştirge önergeleri verileceğini arz eder, hepinizi 
h ü rınet 1 e sel fim 1 a rıın. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER tKars) - (inip adına 

sonra konuşacağım. 
BAŞKAN — Tokoğlu yok. Sıra sizin. Ko-

11 uşm iv aeak m ısınız ? 
MEHMET HAZER (Kars) — En sonra ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Demirdağ, buyurunuz. 
YUSUF DEMİRDAC (Trabzon) — Muh-

trem Başkan, muhterem, arkadaşlarım. 
iki sene evvel ka'bul edilen Anayasamıza ve 

Seçim Kanıma göre yapılan seçimle. Meclis. 
Senato ve Hükümet yani demokrasimizin başı 
teşekkül etmişse de, muhtar, köy, ihtiyar heyet
leri, belediye meclisi azaları ve il genel meclis
leri seçimine gidilmediği ve- bu seçimden ka.çı-
nıldığı için demokrasimiz gövdesiz kalmışttır. 
Bulgun müzakeresini, yapmağa başladığımız bu 
kanunla memlekette en büyük 'bir boşluk kapa
tılmış ve hakiki demokratik nizam teşekkül et
miş olacaktır. Demokrasinin birinci şartı halk 
iradesi ve seçim olduğu halde, senelerden beri
dir bütün muhtarlıklar, ihtiyar heyetleri, bele
diye meclisi Azaları ve il genel meclisleri tâyin
le getirilmiştir. Malûmları olduğu veçhile, bu
gün bâzı Batı memleketlerinde valiler bile se
çimle yapılırken, bizim, halkın işleriyle en ya
kından alfvkadar -olan bu idare ve teşekküllerin 
tâyinle yapılması ve bunların değiştirilmeme-
sinde ısrar edilmesi kanaatmıa göre çok büyük 
bir hatadır. Mademki, demokrasiyi ve demok
ratik nizamı seve seve kabul ettik ve bunun 
için senelerce mücadele ettik. O halde, demok
rasinin bütün şartlarına da uymamız gerekir. 
İcabet tiği vakit ekspres kanunlar çıkarttıran 
Hükümetlerin, böyle en mühim bir kanunu geri 
'bırakması ne ile ifade edilebilir/ Bu da halkın 
içine girmekten ve halkın dertlerini anlama
maktan ileri geliyor. 

Halk, kendisini idare edecekleri kendisi seç
mek istiyor. Bu olmadığı takdirde demokrasi
den bahsedilebilir mi.' 

(İ-eç de olsa, bu kanunun çıkması, memleket
te büyük bir ferahlık meydana getirecek ve hah 
km parlâmentoya karşı itimadını artıracaktır, 
Muhterem arkadaşla rıın, seçimde 2 sistem dik
kat nazara alınmaktadır. Birisi nispî sistem, 
diğer çoğunluk sistemi. 
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Nispî sistemin faydaları olmakla beraber 

iki seneden beridir parlâmento ve bütün vatan 
sathında mazarratları da görülmektedir. 

Köy ihtiyar heyetleri, köy müıhtarlarr, bele
diye meclisi âzaıları, belediye ,reisleri, vilâyet 
meclis azaları çoğunluk sistemine göre yapıl
dığı takdirde, hem hakiki !hal'k idaresi kurulur 
ve hem de hasret kaldığımız demokrasi teşekkül 
etmiş olur. 

Çoğunluk sistemine göre seçim yapıldığı tak
dirde, bugün demokratik memleketlerde nispî 
.sistemi tecrübe edip de mahzurlarını gördükten 
sonra ekseriyet sistemine dönen memleketlerde 
olduğu gibi mahzurlu tarafları bertaraf edile
rek bizde de tatbik edilmesini mümkün görmek
teyim. 

Tahsil meselesine gelince; Milletvekili ve 
Senatör seçimlerinde seçmenlerden tahsil ara
madığımız için artık bu seçimlerde de bir tahsil 
meselesini ortaya atmanın doğru olmıyacağı 
kanaatideyim. Diğer hususları maddelerin ko
nuşulması sırasında arz edeceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tok-

oğlu, buyurun. 
A. P. GRUPU ADLNTA LÛTFÎ TOKOĞLU 

(Kocaeli) — Muhterem Başkan, Yüce Senato
nun çok muhterem üyeleri, bugün ve müteakip 
günlerde Heyet âliyeniz tarafından müzakere 
edilecek olan, 

1. Köy kanunu tasarısı ve teklifleri, 
2. Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve 

ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve teklifleri, 

3. İdarei ümuınuye Vilâyat Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı ve 
teklifleri, 

4. Belediye Kanununda değişiklik yapılma
sına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına da
ir kanun tasarı ve teklifleri, üzerinde A. P si
nin görüşlerini telhisan arz etmek şerefiyle 
yüksek huzurunuzu işgal ettiğimi hürmetlerim
le arz etmek isterim. 

Muhterem senatörler, A. P. si Parlâmento 
vazifelerini icrada Anayasanın âmir hükümleri
ne sadık kalmayı şerefli bir vecibe telâkki eder 
ve bu zihniyetle tenkidimize; adı geçen kanun 
tasarı ve tekliflerinin Anayasaya münasebeti yö-
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nünden teshil ve tahlil ile girmeği tercih etmiş 
bulunmaktayız. 

Anayasanın İKİ ncı maddesinin birinci fık
rası, «Mahallî idareler, İl, belediye veya koy 
n.ılkının müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılı-
yatı ve genci karar organları halk tarafından 
seçilen kamu tüzel kişileridir.» hükmü ile ma
hallî idarelerin demokratik nizamın vazgeçilmez 
bir unsuru olduğunu tasrih etmiş olduğu halde 
hu müesseseler el'an kurulamamış, bugüne ka
dar ise bu müesseseler tâyinle işbaşına getirilen 
şahıslar tarafından idare edilmiş, Aziz Türk 
milleti bu zevatın hizmetlerinden antidemokra
tik tutumdan amansız bir şekilde şikâyetçi ol
muş ve bu müesseseleri idare edenler aziz Türk 
milletimize arzu edilen hizmeti ifa edememiş
lerdir. 

Bu hazin tablo Hükümet tarafından bütün 
çıplaklığı ile bilindiği halde Hükümet bu mev
zuda sakit kalmış her nedense çaresini aramak 
yoluna bir türlü gidilememiş ve ancak Parlâ
mentonun teşkilinden çok sonra mezkûr kanun
ları yüce heyetinize ancak ivedilikle intikal 
ettirebilmiştir. Biz, Hükümetin bu tutumu bir 
taraftan Anayasa diğer taraftan Türk milleti
nin hak ve dilekleriyle ne dereceye kadar bağ
daştığı keyfiyetini Yüce Heyetinizin takdirleri
ne bırakmaktayız. 

Muhterem senatörler, bugün müzakeresine 
başladığımız Köy Kanunun, şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar, ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklikler 
yapılması hakkındaki kanun tasarısında, bu se
çimler için partilerin aday gösteremiyecekleri 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinin son fıkra 
sı; «siyasi partiler, ister iktidarda ister muha
lefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurlardır.» hükmünü ihtiva etmesi 
karşısında, muhtar ve ihtiyar heyeti için par
tilerin aday gösteremiyeceğini derpiş eden met
nin, Anayasanın 56 ncı maddesinin son fıkrası 
ile bağdaşamıyaeağı kanaatindeyiz. 

Muhterem senatörler, İdarei Umumiye Vi
lâyat Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısında ise nispî temsil sistemine 
cevaz verilmekte, bu sistem ise Türkiye efkârı 
rmum iyesini tatmin etmemekte ve realiteye uy
mamaktadır. Çünkü, malûmuâlileriniz, bu se-
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çimler dar bölge esasına güre yapılacaktır. Tür
kiye'mizde ise umumiyet itibariyle kazalarımız 
birer incelisi umumi üyesi çıkaracağına güre bu 
seçimlerde nispî sistemi müdafaa etmenin im ka
dar güç- olduğu aşikârdır. 

Kal diki, mezkûr kanun L nei koalisyon Hü
kümeti zamanında hazırlanmış ve Vekiller He
yeti kararına iktiran etmiş şekliyle, mezkûr 
seçimlerin ekseriyet usulü ile yapılması takarrür 
etmiş iken 2 nei koalisyon Hükümetinin bu pren
sipten vazgeçmesinin mânasını anlamak cidden 
çok güçleşmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler : 
A. P. si olarak biz, Anayasa ile demokratik 

siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsuru sayılan 
mahallî idareler kanunlarının noksansız tedvin 
edilmesi, böylece, memleketin idaresinde halk 
oyu ile teşekkül edecek müesseselerin aziz mil
letimize hizmetleriyle faydalı almalarını can ve 
gönülden arzulamaktayız. 

Yazık k i ; bu kanunları aziz Türkiye'mizin 
beldelerine hizmet verecek olan .'belediye reis 
ve belediye meclis üyelerinin seçimini tahak
kuk ettirecek olan kanunu kifayetsiz 'bulmak
tayız. B'elediye Meclis üyelerinin nispî, temsil 
usulü ile seçilmelerini tenkide şayan buluyo
ruz çünkü: 

1. Seçimlerde temsili sistemin demokratik 
nizamın tesisinde vazgeçilmez ıbir usul olduğu
nu iddia edenler safında bulunmuyoruz. 

2. Temsili sistem Türkiyemiz Parlâmento
sunda dahi ilk tatbik edilmekte ve tattbika'tm-
daki güçlükler ise zorlukla izale edilebilmekte
dir, Böylesine güç bir sistemi mahallî idare
lere de teşmil etmekte bir fayda telâkki etmi
yoruz. 

3. Kaldı ki belediye reisleri t'ek derece ile 
seçileceğine göre nispî temsille teşekkül ede-
esek belediye meclisi ekseriyeti ıbelediye m'ecli-
sinin mensubolduğu partinin muhalifi olduğu 
bir veya birkaç partiden tevekkül ederse, ki 
bu daima ihtimal dahilindedir, uı takdirde sa
lâhiyet ve mesuliyeti ayrı iki merciin yekdiğe
ri ile anlaşması, çalışma ve iş 'görme güçlerinin 
azalacağı izahtan varestedir. 

4. Mahallî seçimleri kazanmakta esas iti
bariyle rol. oynıyaeak faktör, parti adayları
nın seçmenlere yapacakları vaad (taaihhül) 
lerdir. Nispî temsil usulü ise bir partinin be

lediye incelisinde ekseriyet sağlamasını imkân
sız hale sokabilir. O takdirde seçmen belediye 
meclisine seçtiği kimselerden taahhütlerini ye
rine getirmesini belki de it al eb edem ez hale dü
şecek, böylece, seçilenler seçmene karşı italhh'üt-
lerini yerine getirin emenin esbabı mucizesini 
bularale mesuliyet hissinden uzaklaşaibileeektir. 

Şu -m üt ala al ar ışığı altında diyebiliriz k i : 
Türkiye efkârı umnmiyesi, realitesi bakımın
dan belediye meclisi üyesi seçimlerinde nispî 
temsil usulü şayanı tercih değildir, bilâkis za
rarlıdır. 

Biz ümıdediyoruz ki, Balâ'da zikredilen 
mülâhazaların hâkim olduğu 1 nei Koalisyon 
Hükümetinin mukaddema hazırladığı -ve Ba
kanlar Kurulu kararma iktiran .etmiş .olan be
lediyeler encümenleri seçim kanununda 50 000 
nüfusa kadar olan beldelerde belediye encü
men seçimlerinin ekseriyet sistemi ile yapılma
sı esası kabul edilmiştir. 

Bugün ise Hükümetin ekseriyetini temsil 
eden, Hükümetin 0. H. P. kanadının bu pren
sipten rücu etmiş lolmasım, itiraf edelim ki, 
ımânalandıramıyoruz. O. H. P. kanadının bu 
prensipten rücuunu Hükümetin 'ortak partiler 
kanadının bir zorlaması -olarak kabul ediyor, 
böylece nispî temsil sisteminin Ibir (bakımdan 
taviz sistemi 'olduğu neticesine varıyoruz. 

Muhterem senatörler : 
Kanaatimizce Belediye reis ive belediye 'en

cümenleri seçim Kanunu nakıstır. Çünkü bu 
kanun ancak ve yalnız ıbelediye reis ye bele
diye encümenlerinin seçimine mütedairdir. Bu 
mercilerin salâhiyet ve mesuliyetlerini düzen-
liyen kanun ve mevzuat ise tek parti devrin
de tedvin edilmiş ve o nizama göre ayarlan-
ı n ıs bulunmakta dır. 

Tek derece ile seçilecek olan belediye reisi 
ve kanun metnindeki hükmiyle nispî temsil 
usulü ile seçilecek belediye encümen üyeleri
nin salâhiyet ve mesuliyetlerini düzenliyen 
11)30 tarih ve 1580 sayılı Kanunla birlikte ay
nı espiri ışığı altında hazırlanmış diğer mevzu
at değişmedikçe belediye reisinin fek derece
den seçilmesi hususunda kanun metninde 
vaz'edilen yeni hüküm, tatbikatta, bize bir ye
nilik getirmiyecektir. O halde Hükümetin, ba
lâda arz edilen esbabı mucibe ile hareket ede
rek belediye reis ve encümenlerinin seçimine 
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mütedair kanun İnsansını Yüksek Meclise 
sevlt ederken 'bu kanun tasarısı ile hi ilikte 
1580 sayılı Kanunu da yeni hükümlerle teçhiz 
etmesi gerkmekte idi. 

Vazık ki HüküıUet hu hedahatten uzak kul-
mış ve ibizi takiıbettiği istikamet ve niyetleri il
etmesi. gerekmekte idi. 

Muhtereni senatörler : 
Biz Hükümeti, Belediyeler Kanununda de

ğişiklikler yapılması ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısını, htıkuk ni
zamımıza diğer taraftan umuıni âmmeh'ukukun.'i 
<ve nihayet T'inldyemlzin realitelerinde uygun 
'İm İmliyoruz. 

Hükümet tasarısında belediye reislerinin 
seçilebilmesi için tahsil mecJburiyotini koymuş 
bulunmaktadır. Tasarıdaki bu 'büküm hukuk 
nizamımıza aykırıdır, ('üıık'ü : 

.1. Anayasamızın (>8 nei maddesi uyarınca 
'milletvekili seçilebilmek için okuma - yazma 
bilme kâfidir. 

2. Anayasanın 102 nei maddesi .gereğince 
Başbakanlığa atanma ve hakan seçilme için 
tahsil 'mecburiyeti yoktur. 

.'.{. Anayasanın 72 nei .maddesinin 2 nei 
fıkrası gereğince yüksek tahsil mecburiyeti (bu
lunan Cumhuriyet 'Senatosu üyeliğine, Cum-
huıtbaşkanı kontenjanından seçilme hakkı için 
ta.hsil şart koşul ma mistir. 

" 4. 1154 sayılı Hariciye "Vekâleti Memurin 
Kanununun 2 nei maddesinin «on fıkrası hük
mü gereğince elci intihabedilmek için tahsil 
.•meşrut değildir. 

5. Ve 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 
6 nei maddesi v*e 252 sayılı tefsir kararı hü
kümlerine göre vali tâyin edilebilmek için de 
talisi! aranmamaktadır. 

Tasarıdaki 'bu 'hüküm idare (hukuku pren
siplerine de aykırıdır. 

Nitekim, dünyaca tanınmış bir idare .huku
ku profesörü (olan Berfhelemy, komain teşkilâ
tı hakkında : «Belediye .meclis 've do layı siy] e 
reisliklerine kimler intiiıa'bedileJbitİr?» haslığı 
altında <bu meseleyi incelerken, bu meıvkilere 
seçilecek olanlarda bir öğrenim mecburiyeti 
aramamaktadır. 

Şu açık m'ütalâadnız sonunda ifade ede/bili
riz ki, ıbelediyc reisi seçilebilmek içîıı tahsil 
şartını ileri sürmek hukukî mevzuatımız ve 

idare hukuku Ibakımındaıı kalbili müdafaa de-
ğildir. Nihayet hu şartın kanunda derpiş edil
mesi 'belki de muayyen hir şahıs, bir zümre ve 
bir sınıf lehine bir tasarruftur, diyebiliriz. 

Bu hususta encümenlerimizin gösterdikleri 
titizliğe huzurunuzda şükranlarımızı arz etme
yi hir vazife 'biliriz. 

A'fııh tere/m senatörler : 
Mahallî idareler seçimlerini sağlıyan ka

nun tasarı ve teklifleri üzerinde partimin gö
rüşünü Heyeti Âlinize telhisen arz etmiş ıbulu-
n uyuruz. 

Muhterem senatörler : 
Dikkat buyurulursa müşahede edilir ki, bu 

konuşmamda yalnızca Hükümet tasarılarının 
ıtoksa.nl arı m ta d ad etmiş (bulunuyoruz. Hemen 
ifade edeyim ki, /biz bu kanun tasarıları saye
sinde, Ibu tasan ve teklifler kanuniyet kesibet-
tiği zaman aziz vatanımızda Anayasanın de
mokratik siyasi 'hayatın vazgeçilmez, unsuru 
sayılan mahallî idareler müesseselerinin yeni 
baştan kurulabileceğini müdrikiz -ve hu idrak 
içinde halk öyıı ile teessüs edecek müessesele
rin nihayet tahakkukunun sevinci içindeyiz. 
Vicdanımızda »hissettiğimiz bu bahtiyar kislo 
•mahallî seçimlerde seçimleri kazanacak, âmme 
•hizmeti gibi mukaddes hir -vazifeyi şerefle te-
kahlb'ül edecek partili veya 'müstakil adayları 
Viice Senaffonıın huzurunda bünm'etle selamlı -
yor, mesailerinin ıimıtlu -ve aziz Türk milleti
ne hayırlı ve uğurlu /olmasını temenni ediyo
ruz. 

Tasarının tümü hakkındaki görüşlerimizin 
özetini arz etmiş 'bulunuyoruz. Mutabık olma
dığımız hususlar üzerindeki tekliflerimizi- ise, 
sırası .geldikçe, değişiklik önergelerimizle bir
likte yüksek 'huzurunuza getireceğiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Orupu adına Sayın 
Mehmet Hazer. 

(CUMHURİYET HALK PARTİSİ (İTHJPl 
ADİNA MEHMET HAZET? (Kars) — Muhte
rem arkadaşlarım, mahallî idareler seçim ka
nunlarının tümü üzerinde O. H. Partisinin gö
rüşünü özet olarak arz edceğinı ve bu arada 
benden, evvel konuşan parti sözcüleriyle, bâzı 
senatör arkadaşlarımın temas ettikleri 1 -2 nok
tayı da müsaadenizle cevaplandırmakla yetine
ceği?.. 
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Mahallî idarelerin aslî hüviyetinin farikası

nın, hattâ mevcudiyetinin secime dayandığına 
inanan bir parti olarak yıllardan beri bu mües
seselerin bu esas dahilinde idare edilmesi i<;in 
»•avret sarf etmiş, emek harcamış, kanunlar 
sevk etmiş ve kanunları müdafaa etmişizdir. 
1905 yılından beri özlenen idareye kavuşanu-
yan bu mahallî idarelerin çektiği sıkıntıları 
herkesten çok hissetmekte ve bunun için çok 
çalışmakta ve çareler aramaktayız. Memleketin 
içinde bulunduğu şartları ve hâdiselerin tekev
vün ettiği ahvalin dışında mütalâa etmenin in
sanı çok kere yanlış yollara, yanlış kanaatlere 
götürdüğünü de biliyoruz. Eğer, bugüne kadar 
mahallî idarelerin seçimleri tamamlanmamış ise, 
bu ne Hükümetin arzusundan, ne de her hangi 
bir partinin bunu böyle istemesinden ileri gel
miştir. İnsaf ile kabul etmek lâzımdır ki, bu 
idarelerin özlenen seçim sistemine ve kendi 
idaresine kavuşmaması birtakım talihsiz sebep
lerden ileri gelmiş bulunmaktadır. Memleketin 
içinde yaşıyan ve bu realitelerle yanyana olan 
arkadaşlarımın sanki başka âlemde imiş gibi 
bunları yok, farz ederek birtakım mütalâa der-
meyan etmelerini samimiyetle kabili telif gör
memekteyiz. Mahallî idarelerin, büyük bir ih
tilâl hareketinden sonra bâzı tasfiyelere uğra
dıktan sonra, yeni bir tanzimle kısmen iddia 
olunduğu gibi, tâyinle idare olunması birçok 
yerlerde bilhassa O. H. P. si tarafından şikâ
yet mevzuu olmuştur ve halen de şikâyet mev
zuu olmaktadır. Bilhassa koalisyona mensup 
arkadaşım Sayın Tarlan'ın konuşmalarının bir 
yerinde ve başka bir arkadaşımın muayyen bir 
zümre, diye müphem bir surette bahsettikleri 
bu idarelerin teslim olunduğu kimseler, eğer öğ
retmenler ise, bunlar bir partinin mensubu de
ğil, Devlet memurlarıdır. Onun dışında bu ida
relerin mümkün mertebe tarafsızlara verilmesi 
Millî Birlik İdaresi tarafından tamim edildiği, 
tasrih edildiği cümlece de malûm bulunmakta
dır. Ve bugün de bir istatistik yapılırsa ma
hallî idarelerde iş başına getirilmiş olanların en 
az yüzdesinin gene 0. H. Partisine düştüğü sa
bit olacaktır. 

'Esasen bu idareler, mahallî idarelerin, ihti
lâlin yapıldığı gün iş başında bulunan heyet
leri, o idarelerle irtibatını kaybetmiş, seçimle 
olan alâkaları kesilmiş, gayrikanuni duruma 
düşmüş idiler. Çünkü, o zaman imkânları mev-

cııdolduğu halde, muayyen müddetler içinde 
seçimleri yapılmamış ve böylece seçildikleri 
idare ile ilgileri, alâkaları kesilmişti. Bunu tas
hih etmek, ancak ihtilâl idaresi zamanında 
mümkün olmuştur. Elbette bu tasarrufların 
içinde de hatalı olanlar bulunmuştur. Ama, hiç
bir zaman bu tasarrufları vicdanen tek bir 
parti görüşü ile ve muayyen bir ölçü ile izah 
etmek mümkün değildir. Ve hiç kimse de bu
nun için inanılır bir delil gösteremez. 

Türkiye'nin realitelerini hep beraber yaşı
yoruz, memleektin her tarafını hep beraberce 
görüyoruz. Bu itibarla bu iddialar vâki ve va
rit değildir. 

CEMAL TAKLAK (Tekirdağ) - - Size göre 
tabiî. 

C. H. P. (IRUPIT ADİNA MEHMET HA-
ZER (Devamla) --- Bize göre değil, hakikate 
göre böyledir. Ve Türkiye'nin her yerinde arz 
ettiğim gibi eğer istatistiğiniz varsa mukayese
sini de yapmaya hazırız. 

(.'E Al AL TAKLAN (Tekirdağ) — İstatistik
lerin sizin elinizde olması lâzım. 

BAŞKAN — Birbirinizle münakaşa yapma
yınız. 

(\ H. P. (İRTPU ADINA MEHMET HA-
ZER (Devamla) — Eğer kasdıuız Hükümetse, 
siz de Hükümettesiniz. Değilse yalnız; niçin bi
zim elimizde olurmuş. Mahallî idarelerin seçim
lerinde yeni getirilen, hakikaten ileri adım sayı
lacak bâzı hususları O. H. P. si yıllardan beri 
arzuladığı emellerin tahakkuku gibi görmekte 
ve bunun için sevinç duymaktadır. 

Okur - yazarlık mevzuu da bizim için her za
man olduğu gibi bugün de temenni olunan fa
kat bâzı imkânsızlıklar dolayısiyle tatbiki he
nüz mümkün, olmıyan hususlardan biridir. Pir 
idarede vazife alanlarda okur - yazarlık şartı
nın aranması Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımın 
iddia ettiği gibi, ne Anayasaya aykırı, ne idare 
hukukunun prensiplerine aykırı ne de hukuk ni
zamımıza aykırıdır. Bilâkis, hizmetleri birta
kım derecelere ayırıp mukayese yapmak ve böy
lece bir neticeye varmak mümkün ise bir nüfus 
kâtibinde bile muayyen tahsil şartı aranan bir 
memlekette ondan daha şümullü bir belediye ida
resinde, bir âmme idaresinde, tahsil şartı ara
manın hiçbir mahzuru, hiçbir geri tarafı yoktur. 
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Hiçbir zaman Anayasaya aykırılık tarafı da yok
tur. Anayasanın maksadı gayesi budur. Âmme 
imkânlarımız bizi daba o hududa getirmemiştir. 
Onun için biz de talisi] şartı üzerinde üzülerek 
ısrar edememek durumundayız. Eğer, imkânları
mız olsa idi, eğer bütün Türkiye'de tahsil im
kânları mevcut olsa idi bunu kabul etmek, Ana
yasa hukukuna, Anayasa rejimine, demokratik 
icaplara asla aykırı düşmezdi. ' Zaten hedefimiz, 
gayemiz budur. Her hizmeti ehline vermek, 
tahsilliyi her mertebede, vazifede iş basma ge
tirmektir. Bu husus bizim parti olarak müşte
rek idealimiz, gayemiz ve hedefimizdir. İnşaallah 
bunun tahakkuk ettiği günü de göreceğiz. 

Mahallî idarelerin bir derecelenmesi vardır. 
Belediye idareleri ile köy idareleri bünyeleri iti
bariyle bir komün idaresi vasıf ve karekterinde-
dir. Bu idareler daha cok mahallî hizmetleri ifa 
('den teşekküller olarak görülmüş ve bugüne ka
dar da bu tarzda idare edilegelmişlerdir. Fakat 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri bir bakıma 
mahalli idareler olsa bile aslında bunlar daha 
çok merkezi idare hizmetleri 'gören teşekküllerdir. 
Zaman zaman mevzuatımızda bunlar yerlerini de
ğiştirmiş, bazan İm hizmetler belediyelere devir 
edilmiş bâzan mahalle eski bir tesis, eski bir te
şekkül olduğu için, tekrar mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetlerine tevdi edilmiştir. 

Şimdi bu idarelerin iş başına getirilecek he
yetlerinde tatbik edilecek sistem mevzuuna da 
müsaadenizle kısaca temas edeyim. Nispî temsil 
bu memleketin realitelerinden ve ihtiyaçlarından 
doğmuş olan bir sistem olarak müdafaa edilmiş 
ve bugün de aynı şiddetle ve ihtiyaç halinde, bu 
memleketin zarureti halinde görülmektedir. Par
lâmentoda birbirine zıt iki grup un teşekkülü 
memleket içinde birbirine taban tabana zıt iki 
fikrin çatışmasının tevlidettiği zararları hepi
miz gördük. Ve bunun için nispî temsil ile bu 
zıtlaşmayı hiç olmazsa yumuşatmak, tanzim et
mek için, nispî temsil kabul edilmiştiı\ Ayrıca 
nispî temsilin esprisinin içinde bir de memleket
te fiilen yaşıyan, her fikrin muayyen idarelerde 
temsili imkânını da sağlamaktır. 

Bu itibarla, nispî temsilin mahalli idareler
den hangisinde tatbiki mümkünse orada tatbik 
edilmesinde memleket realiteleri bakımından hem 
zaruret vardır, hem de bunda fayda mevcuttur. 
Eğer Hükümetin kuruluşundan beri, bu biraz 
15 Ekim seçimlerinden sonra bâzı koalisyon hâ-
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(liseleri, bu temsil aleyhinde şahit olarak gösteri
liyorsa bunun tek sebebini, nispî temsilin esasına 
ve bünyesine mal etmek mümkün değildir. Çek
tiğimiz sıkıntıların bir kısmı da memleketimizi 
bu sistemle idare etmeye alışmamış olan siyaset 
adamlarımızın bu sistemin işlemesi tarzını maa
lesef henüz tam kavramamış olmasındandır. 

Bu itibarla, Hükümette nispî temsili muvafık 
ve ihtiyacın zarureti icabı olarak mütalâa ettik
ten sonra onu belediyelerde, İl Genel Meclisin
de1 aynen tatbik etmekte hiçbir mahzur mevcut 
olamaz. Köy idareleri biraz evvel arz ettiğim 
gibi mahiyetleri itibariyle bir tabiî teşekküldür. 
Milletin doğrudan doğruya kendi temsilcilerini 
seçmesi sistemi kabul edilmeden evvel de köylü. 
yani 1924 den beri köylüler kendi temsilcilerini 
doğrudan doğruya seçmeyi öğrenmiş ve bunu 
tatbik ede gelmişlerdir. Bu itibaırla köy siste
minde yeni bir değişiklik yapmak belki köyler
de, ancak itirazları ve şikâyetleri tahkik etmek
le olur. Ve -zaten, köylü arz ettiğim gibi kendi 
sistemine alışmış ve zaınıanhı onu tekâmül etti
rerek kızıyla, kadınıyla, erkeğiyle bu seçim
lere asığari. % 90 ı ile iştirak eden aşağı yuka
rı rek seçim bölgelerimiz köylerimizdir. Bu iti -
'barla köyleri alışageldikleri, tatbik ede'gel-
dikleri sistemden ayınmak için hiç bir haklı ve 
mantıki sebep görmüyoruz. Yeni kanunların ge
tirdiği hükümlerden bâzılarının tashihi lâzım 
geldiği inancındayız. Bunlar maddeler geldiği 
zaman ele alınacak ve görüşlerimiz ayrıca huzu
runuza arz edilecektir. 

Bugün için tüm olarak ınıaihallî seçimler ka
nununun çok evvel Meclise sevk edilmiş olması
na rağmen gerçekleşmemesi üzüntüsünü ifade 
ederken bâzı yenilikler getirmiş, bâzı ileri haın-
lelerli Ibünyesi içinde toplamış Ibulunaıı (bu kanun-
ları toptan, umumi esasi a riyi e, umumii istikam e-
tiyle t as vibetm ekteyiz. 

Bir noktayı yüksek huzurunuzda! bu umumi 
ifadeler arasında t es bit etmeyi zaruri görmek
teyiz. O da; 'bir taraftan nispî temsil kabul edi
lirken bir taraftan da. müstakil aıdaylara müş
terek liste yapmanın encümence kabul edilme
si bu sistemin esasları ile taarruz teşkil eden, 
sistemi kökünden yıkan ve başka bir ifade ile 
bu sistemin inkârı ananasına gelen bir netice ile 
karşılaşılmıştır. Temenni olunur ki, bu hükmün 
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müzakeresi esnasında, bu yanlışlık da tashih olu-. 
mır ve sistem kendi hüviyeti ile, kendi esas ve 
tııaksadiyle, kendi vâzıı için oturtulmuş olur. 
Aksi takdirde sistem; bir madde ile diğer mad
deye taarruz halinde ve esasından sarsan hü
kümlerin camiası halinde tedvin etmiş olmak 
gibi bir netice ile bizi karşılaştıracaktır. 

Seçimlerden, bugüne kadar, bilhassa yeni 
Meclisin teşekkülünden beri kaçılmadığı vakıa
sını herkes kendi muhitinde kendi vicdanında 
muhasebe edip neticeye varabilir. Ama hepimi
zin arzusu bugün şartların çok evvel müsaidol-
ması ve bu idarelerin seçimle heyetlerinin iş ba
şına gelmesidir. Fakat C. H. P. nin bugün tes-
bit ettiği, mahallî idareler mevzuunda tesbit et
tiği noktalardan bir esaslısı da bu idarelerin 
malî imkânlarla teçhiz edilerek, malî bünyesi 
takviye edilerek hizmet edebilir, ehliyetli bir 
kadroya kavuşması imkânını da sağlamaktır. 
Sadece seçimin yapılması, bir Anayasa hükmü
nün yerine getirilmesi, meseleyi kökünden hal
letmeye yetmiyeceği için bu idarelerin bünyevi 
arızalarının giderilmesi ve kadrolarının bu esa
sa göre takviye edilerek bunlar, fiilen iş yapa
bilir hale getirilmeleridir. 

Bir noktayı da müsaadenizle arz edeyim. 
Mahallî idare âmirlerinin, mahallî idarelerde ve
kâleten vazife yapmalarını bir arkadaşımız sa
dece ek görev almak vesilesi olarak tavsif etti
ler. Bunu, idare başında iyi örnekler vermiş, iyi 
hizmetler yapmış olan idare âmirleri arkadaşla
rımızın hizmetlerini inkâr mânasına almak ka
bil, ama insaf ile bir ciheti beraberce tesbit et
meyi lüzumlu görmekteyiz. Bu idarelerin başı
na bu idare âmirleri kendi arzuları ve kendi ter
tipleri ile gelmemişlerdir. Bir zaruriyetin şevki 
ile ve Hükümet kararı ile gelmişlerdir. Bunlar
dan hizmeti yapmıyanlar sadece ödenek almak 
için çırpınanlar olursa ve şayet böyleleri varsa 
bunlar hakkında kanunlarımızın tâyin ettiği mü
eyyidelerde vardır. Ve bunların içinde çok mu
vaffak olanlarda vardır ve bunu da tesbit etme
yi hakikatlere, vakıalara uygun mütalâa etmek
teyiz. Mahallî idarelerde hizmet alan her insan 
her yerde olduğu gibi birtakım işler yapar. 
KÖylü, şehirli, kasabalı öteden beri alıştığını 
bulmamaktan da şikâyetçi olabilir. Fakat ma
hallî idarelerde eğer aksaklıklar varsa bunu sa
dece iş başında bulunanların şahsında değil; o 
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idarelerin içinde bulunduğu şartlar ve imkân
larda aramak lâzımdır. Borç içinde, ehliyetsiz 
kadro elinde bir idarenin başına filân memurun 
gelmesi veya yeni seçilmiş olan insanın gelmesi 
kolay kolay onu muvaffakiyete götürmez. Ve 
nitekim eğer sadece bununla iktifa ederse Yük
sek Meclis; yani seçim kanunlarını yaptım, ma
hallî idarelerin işleri düzelecektir derse; düzel-
miyecektir. Mahallî idareleri iktar etmek, im
kânlarla teçhiz etmek şartı da beraber düşünül
medikçe bir sene sonra da yeni seçilmiş olanlar
dan şikâyet edileceğini şimdiden tahmin etmek 
bir kehanet olmaz. Mahallî idareleri arz ettiğim 
gibi, sadece sistemi ile kendi idaresine kavuştur
mak lâzımdır, şarttır, Anayasa icabıdır, demok
ratik zaruretlerdendir. Fakat mahallî idareleri 
âmmenin istediği istikamette ve muhitine ya
rarlı olacak tarzda çalıştırabilmenin şartı da. 
bunu, bu idareleri imkânlarla teçhiz etmek ve 
çalışır bir kadro ile takviye etmekle mümkün
dür. Bu inançla, yeni kanunların yeni tatbika-
tiyle memlekete hayırlı olmasını temenni eder, 
Hükümetin de arz ettiğimiz esaslar dâhilinde, 
yani bu idareleri iş yapabilir hale getirecek ye
ni kanunlar da hazırhyarak bir an evvel yüksek 
huzurunuza getirmesini istemekteyiz. Hürmet
lerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Turhangil, buyu
runuz. Sayın Çağlayangil size grup adına söz 
verirsem saym üyelerin konuşmasına sıra gel-
miyeeek. Bu sebeple grup adına bir defa konu
şulmuş oldu, artık grup adına konuşmalar te
vali ederse üyelerin konuşmasına imkân olmaz. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Takdir Riyasetindir. 

BAŞKAN — Biraz sayın üyelere de söz vere
lim, ondan sonra gruplara söz veririz. 

Buyurun Saym Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Saym Bakan 
ve Bakanlık erkânı; gerek C. Senatosunda ve 
gerekse Millet Meclisinde teşriî göreve başladı
ğımız günden bugüne kadar bu mevzu birçok 
sözlü sorularla Heyeti Umumiyeye getirilmiştir. 
Saym Dahiliye vekilleri bu mevzuda birçok de
falar cevap vermek mecburiyetinde bırakılmış
lardır. 

Nispî ve çoğunluk sisteminin münakaşaları 
yanmda demokratik nizamın anası bulunan Türk 
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milletinin öz İn ligi kendi kendini idare etme im
kânını sağlıyau İMI kanunların getirilmesinden 
dolayı memnnniyelimizi ifade etmek isteriz. 
Bunun yanında bâzı arkadaşlarımızın konuşma
sından mülhem olarak mazur görüldüğü takdir
de arz etmek meebiriyeiindeyiz k i ; 27 Mayıs 
!!)(>() ihtilâlini n ağır şart lar ı içinde I »ire ok ihti-
lfıl tasarruf lar ı karşısında, memleket idaresini 
ele almış Millî Birlik Komitesi o büyük yük ve 
şar t la r alt ında bir Anayasayı tedvin, halkoyuna 
arz, bilâhara Cumhuriyet Senatosunun, Millet 
Meclisinin secim kanunlar iyle birlikte temel 
hükümleri teşkil eden kanunları tedvin etmiş 
ve Türk milletini özlediği demokrat ik nizama 
bir sene beş ay yibi kısa bir zamanda götürmüş 
bulunduğu halde, nizam üzerinde icrayı. Hükü
met görevini almış bulunan ve demokrat ik ni-
>amın mümessili bulunan hükümetleri seneyi 
aşan bir müddet ten sonra özlcnilen bu sistemi, 
özliyen vatandaşlara vermesinde ne kadar .müc
bir, ne kadar yayri müsait şar t la r ileri sürülürsc 
sürü l sün ; misal gösterdiğimiz devrenin şartla
rı ile kabili mukayese olmıyacak şa r t l a r nıııva-
cehesindc gecikmeden dolayı teessürümüziide 
ifadeyi bir zaruret biliriz. Muhterem arkadaş
larım, .Adalet Partisinin mensubu bir üye ola-
lak arz etmek isterim ki. Anayasamızın siyasi 
partilerin demokrat ik nizamın temeli olduğunu 
kabul etmiştir. Meriyette bulunan N sayılı. Ka
nun, Türk toplumunun (< 70 ini tecavüz eden 
köylerde Anayasanın ;">(>' ncı maddesinde tasrifi 
edilen demokrat ik nizamın sivasi organlarını 
filluıl besüyeıı, fakat kanun nazarında besle
mez y-ibi ırönler'den bu muvazaa sisteminden bir 
an evvel çıkmamız lâzımdır. Köylü vatandaş 
ilçe \'" ilde kurulnruş bulunan siyasi bir part iye 
üye kayıt edilirken onun kendi bünyesi içinde 
siyasi l'aaliyel yapmak ve demokrat ik nizamda 
hizmetini frenlemek durumumla bulunan 8 sa
vdı Kanunun tadili yapılacak part i ler Kanu
nunda bu mesele ele al ınarak bir an evvel halli 
ve köylü ile şehirli vatandaşı bölme, sisteminden 
bir an evvel uzaklaşmamızın zaruret ine kaaııi 
bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar ım, nispî sistemin ba
riz bir faktörünü "'ördük, arzdan kendimi alı
koyamıyorum. .Muhterem arkadaşlar ım bilirler 
k i ; demokrat ik nizamın ve Yasama Meclisleri
nin kurulmasından bu vana ilci koalisvou Hü

kümetine şahit olduk. İki koalisyon Hükümet in
den birincisi iki part iden kuru lmuş tu . Bu se
bepte iki, başvekil mesabesinde birisi başbakan, 
birisi başbakan yardımcısı ile tedvinini uygun 
mütalâa ettik. Kakat, ikinci koalisyonu kuran 
part i lerin adedinin artması karşısında bir tâviz 
sisteminin ortaya çıkması ve baskısını bariz 
olarak müşahede ettik ve bir başvekilin yanın
da M başvekil yardımcısının teşkiline mütedai r 
kanun koalisyon kanat lar ının desteği ve yalnız 
partimizin muhalefetiyle çıkmış bulunuyor . Bu 
nedir arkadaşlar : ' Bu şudur. Koalisyona katılan 
part i lere bir başvekil yardımcılığı vermek gay
retinden ibarett ir . . Bence bir başvekil yardım
cılığından bir bakanlığın müstakil sorumlulu
ğunu almak daha evlâdır.. Kak at makam ve 
t İtri meselesi işte nispî sistemin tabiî bir sonu
cu olarak bizi tavize götürmüştür , ve Yasama 
Meclislerinin çalışmasında bu husus tarihimize 
maalesef geçmiş bulunmaktadı r . 

Muhterem arkadaşlar ım, çoğunluk sistemi, 
nispî sistem, hakikaten bunun üzerinde Cumhu
riyet Senatosunun kürsüsünden katî bir ibare 
ile konuşmak doğru değildir. Mutlak secimin 
mahzurlarını ortaya koyan arkadaşlarımızın 
nispî seçimin ne gibi mahzur lar doğurduğunu 
veya. doğuracağını şimdiden kest ir ip peşinen 
hükme bağlamaları gayr imümkündür . Bende
niz, tatbik edilmekte olan bu sistemin memle
ket ve millet için hayırlı olmasını temenni et
mekle beraber ilerde tadili zaruret inin de bir 
an için düşünülmesinin mümkün olacağı kanaa
t indeyim. Muhterem arkadaş lar ım, bugün ye
tirdiğimiz sistemin veya mevcut sistemlerin 
mutlak -nispî mutlak çoğunluk olduğunu iddia 
ederek hiçbir arkadaşımız yoktur. Çünkü, biz kar
ma bir sistem tatbik etmekleyiz. Bâzı nokta
larda. çoğunluk sistemini, bâzı nokta larda da 
nispî sistemi tatbik etmekleyiz. Ve bu. pek 
haki; olarak: bizi, özü e dilerim, bu ta tb ikat ın 
israHa komünlere kadar götürülmesini , götü
rülmek istenmesinin samimiyeti üzerinde bir 
şüpheye götürmektedir . Millet MVciisi üyeleri
nin nispî sistem, Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçiminin çoğunluk sistemi, belediye başkanı 
seçiminin çoğunluk sistemi; belediye meclisi 
•üyelerinin nispî sistem ile secimi şeklindeki tat
bikat . bir sislemiiı müdafaasına veya makbul 
olduğu yoluna bizi gül ürmenıektedir , Sayın 
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Mehmet Hazer Beyefendi bağımsız olarak aday
lığını koyanların karma oy tanzimi hususunu 
mahzurlu bulduklarını ve bunun sistemi bozar 
bir halsolduğunu beyan ettiler. Kendilerine ev
velâ şu hususu hatırlatmak isterim ki, biz, mut
lak bir nispî secim sistemi içinde değiliz. Biz, 
karma bir sistemin içindeyiz. Onun için şu şe
kildeki bir sistemin ana sistemi bozar, iddiası 
çürüktür. Bu sistem, Hükümetin getirdiği sis
tem kabul edildiği takdirde memleketimizde bu 
kürsüden ifade edilen ve nispî sistemi de mü
dafaa eden fikirleri cerh etmiş oluyoruz. Nispî 
sistem fikri nedir, arkadaşlar? Her kütlenin o 
mecliste temsil edilmesi, o mecliste fikirlerini 
beyan etmesi, o mecliste faydalı olması tezine 
ve temeline dayanıyor. Bugün takdir edersiniz 
ki, memleketimizde siyasi partilere mensubolan 
kişilerin üz'.? rinde milyonlara varan bağımsız 
kütleler vardır. Şu halde bağımsızları cazip hale 
getirmek demek; siyasi partileri iyi eleman te
min etmek gayreti içine v götürmek demektir. 
Veya bağımsız olarak politika ile meşgul olmak 
istiyen kişileri kazanmak için onların ayağına 
gitmeyi ve onları kazanmak gayreti içinde bu
lunmayı temin etmek içindir. Biz, Sayın Meh
met Hazer'in bu noktadaki bir fikrine de mua
rızız. 

Anayasanın 55 nci maddesi seçme ve seçil
me hakkından bahseder. Seçme hakkı mutlak 
olmakla beraber, seçilme hakkı da mutlaktır, 
Bu iki hakkın özüne dokunmamakla beraber 
kısıtlıyan hükümler Hükümet tasarısında mev
cuttur. Şöyle ki ; bir seçmene bir sandık basma 
geldiğinde siyasi partiye oyunu kullanacaksan 
10 kişiye isim verebilirsin, 10 kişiye rey vere-
'bilirsin diyor. Ama bağımsız, 'kullanacaksan ha
yır, senin seçme hakkın o olmakla beraber ben 
sana 10 kişiyi seçme hakkını vermiyorum, bir 
kişiyi seçeceksin, diyor. Ve 10 kişiyi seçme 
hakkını bir kişiye indirmek suretiyle tatbik 
ediyor. Gerek yasama meclislerimizin anlayışı, 
gerek Anayasamızın seçen vatandaşı hiçbir za
man seçme hakkını kısıtlıyacak hükmü tecviz 
etmiyeceği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir noktaya 
daha temas etmek isterim. Mahalli idareler: 
Mahalli idarelerin seçimine mütedair olan hük
mün nispî sistem üzerinde Yüksek Heyetinize 
gelmiş olduğunu 'görüyoruz. Hükümet dün ver
miş olduğu izahata göre, il ve ilçeler dâhil ol-
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mak üzere seçim bölgesi olan 637 aded ilçe 
vardır. Mahallî idarelerde seçim bölgesi ilçe
lerdir. Bunlardan 219 ilçe 1 üye çıkaracaktır. 
Meclisi umumiyeye 1 üye gönderecektir. Şu 
halde demin arz ettiğim belediye reisi. Cum
huriyet Senatosu mutlak seçimlerinin - burada 
bir üye çıkaran ilçelerin mutlak bir seçime -
nispî seçim kalkanı altına bizi götürdüğü bir 
realitedir. Bundan başka 182 ilçede iki kişi 
çıkacaktır. Toplamı 400 dür, seçilenin üçte 
ikisini çıkaracak, ilçeler üçte ikisinden 1 - 2 
üyesi çıkacaktır. Buradaki nispî sistemin amelî 
tatbikatının takdirini Yüksek Heyetinizin ıttı
laına arz ederim. 

'Burada mahallî idarelerin müstakil bir hü
viyetle meselelerini halledecekleri bahis konusu 
değildir. Çünkü merkez üyesi bulunan vali hu 
meclisin başındadır. Adalet Partisinin bir üye
si olarak ben mahallî seçimler mevzuunda mut
lak seçimin, çoğunluk sisteminin tatbiki zaten 
kısmen 'kendiliğinden olacağı cihetle nispî ma
hallî dertlerin oraya girecek kişiler tarafından 
temsilinde 'bir fayda mülâhaza etmemekteyim. 
Bir mevzuat tatbik edildiğinde memleket sat
hında ya tüm olarak kıymet ifade eder yahut 
nispî olarak bir kıymet ifade edilmesi mütalâa 
olunmamalıdır. 

'Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi nihayete 
erdirmeden evvel 'ben de şu hususlara değine-
ceğiım: Belödiyte Kanunu 'henüz gelmemelkle bera
ber Hükümet tasarısı ve Millet Meclisi tasarı
ları elimize 'geçmiş bulunmakla Komisyonun 
yapmış olduğu tadiller veçhile tekrar konuş
mak hakkımız mahfuz kalmak şartiyle mev
cut tasarılarda belediye reislerini tek dereceli 
çoğunluk sistemine göre Meclisle daima ayrı bu
lunduğu, bir kere takdir buyurursunuz ki, tek de
receli ve oy çoğunluğu ile seçilen bir belediye 
reisini, Meclis üyeleri seçimlerine müreccah bir 
hali var. O, o beldenin heyeti umumiyesinin ek
seriyet reyi ile seçilmiştir. Ve bir nevi seçim 
sistemi yönünden Meclis üzerinde bulunduğu ha
leti midyesini taşıyacaktır. Meclisler ise; belediye 
meclisleri ise nispî sistemin teşkil ettiği bir kar
ma hal içinde ve bağımsızlardan müteşekkil ola
caklardır. Belediye reisleriyle meclisin ayrım ha
li ve politik mülâhazalar da nazarı itibara alın
dığında meselâ, belediye reislerinin maaş almak 
sistemi, belediye meclisinin takdirine vabestedir. 
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Eğer belediye meclisi tek dereceli ve çoğunluk
la seçilmiş olan Belediye Başkanını uzaklaştır
mak, kararında ise ve belediye meclisi ile başkan 
siyasi düşünceleri bakımından ayrı düşünüyorlar 
ise, bu maaş mevzuu, belediye reisliğinden istifa
ya veya ayrılmaya zorlıyan bir hüküm olarak or
taya çıkmaktadır. Bu bakımdan hâlâ bir türlü 
telâffuz dahi edemediğimiz ben şahsan 1329 ta
rihini taşıyan 1963 Anayasası ile yürürlükte bu
lunan Yasama Meclislerinin mensuplarının bu 
kürsüden tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu is
mini taşıyan kanunla beraber Belediyeler Kanu
nu ve Köy Kanununun, en kısa bir zamanda 
Meclislere getirilerek kanunlaşması, konmakta 
olan yeni hükümlerinin bir arada işlemesini an
cak, rahatlığı temin edecek ve çıkacak ihtilâfları 
da halledecektir. Ricam bu kanunların bir an 
evvel gelmesidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 
A. P. GRUPÜ ADINA İHSAN İ3ABRÎ ÇAĞ-

LIYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; partimizin bu kanunların tümü hak
kındaki görüşü sözcümüz tarafından ifade edil
dikten sonra huzurunuzu tekrar işgal etmem için 
hiçbir sebep yoktu. Yalnız ben, yan yana çalış
maktan şeref duyduğumuz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına konuşan arkadaşımın bir 
tutumu ve zihniyeti için partiyi de, sözcüsünü de 
size şikâyete geldim. 

Evvelâ grup adına söz sırası kendisine geldiği 
zaman sözcü arkadaşım şimdi konuşmam dedi. 
Sayın Reis bu arzuya uydu ve muhterem Halk 
Partisi Sözcüsü arkadaşım buraya geldiklerin
den beri takibettikleri itiyada uyarak, son olarak 
konuşmayı tercih ettiler. Benim bildiğim grup 
adına yapılan konuşmalar gelen teklif hakkında 
o siyasi teşekkülün müşterek temayül ve fikirle
rini huzura getiren, üzerinde çalışılmış disiplin
li, mazbut konuşmalar olur ve ekseriyat mektup
tur. Yazılır, grupta okunur, rötuş yapılır, tas
hih edilir ondan sonra gelir. Sayın sözcü arkada
şım evvelâ, her zaman itiyadı olduğu gibi, bura
ya gelip diğer partilerin görüşleri hakkındaki fi
kirlerini, tenkitlerini ifade etmekte hususi zevk 
duyuyorlar. Gelen bir tasarıdır, tasarıyı Hükü
met getirmiş, Hükümet tasarısı hakkında her 
parti fikrini söyler, Hükümet sözcüsü, Komisyon 
ona ait cevapları verir. Aramızda hegemonya te-
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sis etmiş bir parti mi vardır ki, diğer partilerin 
görüş ve tasavvurlarını Hükümet ve sözcüden 
gayri kendi hesabına tenkid edip cevaplandırmak 
ihtiyacını duyar? Hepimiz görüşlerimizi söyleriz. 
Hangimiz yanlış, hangimiz doğru; takdir Umu
mi Heyetindir, reylerde tecelli eder. Ama bir
birimize şu partinin getirdiği bu görüş doğru de
ğil, bu partinin getirdiği bu görüş doğru değil; 
ona arzı ccvabederim, buna arzı ccvabederim di
ye grup adına böyle bir yola gitmemizde isabet 
yoktur. Benim mensup olduğum partinin grup 
sözcüsü geldi dedi ki; «Köy muhtarlarında tah
sil kaydı aranmasını tecviz etmiyoruz.» şu şu se
beplerledir. 

Sayın sözcü dedi ki; Adalet Partisinin köy 
muhtarlarında tahsil şartı aramamasını Anaya
saya aykırı bulması... Yok böyle şey, hepimiz bu
nu istiyoruz, keşke imkân olsa. Bir kere biz 
Anayasaya aykırı demedik. Dedik ki, Anayasa
nın köy muhtarından çok daha mühim mevkiler 
için aramadığı bir kayıt bu muhtarlar için ara
mayalım. Köy muhtarından tahsil kaydı aran
masın demek, arkadaşlar cahilleri muhtar yapa
lım demek inidir? Hayır Küçücük bir köyde se
nelerden beri kendi kendini idare etmek için 
atamik meziyetleri haiz bu millet kimin kendisi
ni idare edeceğini vâzıı kanundan daha iyi bi
lir, onun takdirine dokunun yalım demektir. Bir 
köyde 300 - 500 kişi içinde hangi ihtiyarın, han
gi simanın, hangi nasiyenin o köy için en emin, 
en itimatlı adam olduğunu o köy halkı takdir et
mezse biz burda şartlarla tezyini ederek onları 
oriyante edip kendi kendilerini iyi idare edecek 
adamı bulmıya çalışacağız? Hayır diyoruz. Millî 
irade işte buralarda kendi kendine tecelli eder. 
Köylü bunu bizden iyi bilir. Zaten ben idare 
hayatında çalıştım, aramızda bizimle beraber ida
re hayatında bu memleketin sosyal bünyesine va
zifeleri itibariyle vâkıf pek çok arkadaşlarımız 
vardır. Tetkik ediniz; her hangi bir seçimde şu 
ekseriyetle kahir, mutlak bir ekseriyetle falan 
partiyi destekliyen bir köy bakarsınız ki, kendi 
haricindeki bir simayı getirtip başına muhtar 
seçmiştir. Bunlar varittir. O bizden iyi bilir, 
onun kendine ait sezişleri köyünün taalisi için 
kimin faydalı olduğuna dair buluşları vardır ve 
inanın ki, bütün münevverlerin zorlıyarak arayıp 
bulacağı tedbirlerin çok fevkinde ve üstündedir 
o seziş. Bu itibarla ben sayın sözcü arkadaşımın, 
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biz köy muhtarlarında tahsil kaydı aranmasın I 
dediğimiz zaman cehaleti koruyan veya Anayasa 
hükümlerini idrakten âciz bir parti halinde bizi 
tavsif etmek ihtiyacını duymasın. Kendi görüş
lerini getirsinler, bizimki nakızsa, sakatsa, isa-
betsizse kendilerinin ikazına hacet kalmadan Yük
sek Heyetiniz reyleriyle o istikameti tâyin eder. 

Nispî temsil, zaruret diye 'buyurdu saym ar
kadaşım. Nlispî temsille ekseriyet sisteminin 
fayda, mahzurları hakkındaki akademik mü
nakaşalar uzun sürer. Yalnız biz iki nokta üze
rinde duruyoruz. Nispî temsil, bir memleketin 
idaresinde muayyen yanyana hattâ karşıkarşı-
ya fikirlerin rol oynamasını temsile yarar bir 
seçim sistemidir. Müdafa edilir; ileridir, geri
dir, ayrı dâva. Fakat bir vilâyet idaresi bir 
memleketin politikası demek değildir. Bir vilâ
yet idaresi tamamen teknik hususlara münha
sırdır. Bir vilâyet idaresinde şu görüş de yer al
sın, bu görüş de yer alsının amelî bir faydası 
yoktur. Çünkü işbaşına 'gelen heyet bu şekilde 
rengi belli olmıyan bir heyet olursa mesuliyet 
ve salâhiyet hisleri muallâkta kalır. Başarısız
lığın hangi taraftan geldiği, kimin sorumlu ol
duğu meçhul kalır. Biz istiyoruz ki, sorumlu 
bir heyet gelsin mesuliyet takabbül etsin, kimin 
başarılı, kimin sorumlu olduğu belli olsun. Bir 
vilâyet idaresidir nihayet, Devlet politikası de
ğil. Maliye politikası değil. Nispî temsili bura
lara kadar sokmak, yarısını ekseriyet usulü ile, 
dörtte birini nispî temsil usulü ile yapmak doğ
ru olmaz. Ve sonra diyoruz, biz bu parti ile or
tak Hükümet ettik. O zaman bu kanunlarda pe
kâlâ anlaştık. Ekseriyet sistemini beraber kabul 
ettik, beraber kanun tedvin ettik, Vekiller He

yetinden geçirdik, Meclise getirmek üzere idik. 
Neden döndüler ? Döndülerse demek şimdiki 
Koalisyonda yeni ortaklarının tesiri altında 
kaldılar. O halde memleket mukadderatiyle 
taviz meselesini ayırsınlar diyoruz. (Bravo ses
leri) Geldi burda Y.T.P. nin sayın sözcüsü de
di ki, 1955 ten »beri bu memleket mahallî seçim
den uzak yaşıyor. Halbuki demokrasi bir mil
letin kendi kendini idare etmesi demekse, bu iş, 
mahallî seçimden başjlar. Parlâmentolar Devlet, 
Hükümet idaresiyle iştigal eder. Halkın irâdesi 
mahallî seçimlerle tecelli eder. Biz çatıyı yap
tık, temel yok. Birinci kat yok, ikinci kat yok; 
muallâkta kaldık. Muayyen zümrenin eline düş- | 
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tük. Geç kaldık ama nihayet bu tahakkuk edi
yor dedi. Muayyen zümre. Umumî, yuvarlak 
bir lâf. Hiçbirimiz alınmadık. Değerli Halk Par
tisi sözcüsü arkadaşım dedi ki, kimi kasdediyor. 
Muayyen zümreden kasıt öğretmenler -ise Dev
let memuru. Ama hâşa biz değiliz, taktik yan
lış. Bir kere sizsiniz. Neden sizsiniz söyleyim. 
Alım 1957 seçimlerini bakın köylere. Kaç seçmen 
var : 337, reylere bakın 185 Demokrat Parti, 
şu kadar Halk Partisi. Köylerde seçime iştirak 
nisbeti % 90 in fevkmdedir. % 99 ve her köyde 
de umumiyetle şu iki partinin biri seçime şu 
reylerle girmişlerdir. Bir ihtilâl oldu, muayyen 
bir zümre üzerindeki şüphe ve tereddüt onları 
idare saflarından el çektirdi. Köyde bitaraf 
adam yok ki, köyde bitaraf adam. Bakın seçim 
istatistiklerine köyde her adam bir partinin 
mensubudur. Elbette ki karşı zümreden seçecek
lerdi, bu bir zaruretti, bunda utanacak bir şey 
yok, üzülecek bir şey de yok. O muayyen zümre 
kendileridir. Köyler de bunu şerefle takabbül 
etsinler, herhangi bir 'mensupları bir haksızlık 
ederse partilerin hükmi şahsiyetine niçin halel 
gelsin? Bir şahsi kusur olur, şahsi hata olur. 
Nasıl teşhis ettiler, o muayyen zümre lâfı için
de kendilerini de gelip burada müdafaaya kı
yam ettiler? Esasen şu hâdise içlerindeki tered
düdün bir açık delili olur. Lüzum yoktu buna. 
Bir ima yapmış arkadaşını. Hiçbirimiz, hattâ 
düşünmedik hile kendilerinin partisini. Bunu 
buraya getirip böyle bir şeyi, hem iki ortak ka
nat arasında, bizde üzüntü yaratan bir tenkid 
mevzuu yapmıyan sebep var mıydı? 

Benim istirhamım şu: Siyasi partiler olarak 
grup adına yaptığımız görüşlerde mevzu ve ga
ye haricinde birbirimize nasihat vermek, birbi
rimizi öğütlemek, birbirimizi tenkid etmenin ha
ricine çıkalım. Ne kadar güzel çalışıyoruz şurada 
iki senedir. Ne kadar itinamız var bu teşekkülün 
seviyesini yüksek tutmak hususunda; buna ha
lel getirmiyelim. 

Benim hepinizden hiçbir arka niyet, art fi
kir olmadan samimî istirhamım bir tasarıyı 
tenkid edelim, görüşlerimiz birimizin ak, biri
mizin kara olabilir. Ama onu ilgililer tetkik et
sin, ilgililer cevaplandırsın ve Yüksek Heye
tiniz reyleriyle isabetli neticeyi alsın. Ama bir
birimizi tenkid etmek yoluna, hele böyle parti 
adına yapılan konuşmalarda yetki dışı, kurtu-
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vazi dışı, müeamelc harici hareketlere yer veril
memesini en hâlis niyetlerimle ve sayın Söz
cüden de kendilerine herhangi bir tariz, her
hangi bir şey kastıyla değil, hakikaten yapı
cı, uzlaştırıcı niyetlerimle istirham ediyorum. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güzey, 
MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade 

ederseniz Gurup adına cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Daha sonra, Buyurun Sayın 

Güzey, 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Ben vazgeçtim. 
Yerime arkadaşım Aksu konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksu. 

CENAP AKSU (Maraş) — Mulhlterem Baş-
ıkan, iSena'tonuıı ısaıyın üyeleri, Anayasamızın 
getirdiği demokratik nizamın temiel miüesse-
ıselerini teşkil eden mahallî teşkilâta aıiit seçim 
hükümlerini düzeml'iycm kanun tasarıları mlüna-
selbetiiyle görüş ve ıteımennıileıimli arz ıetme!k 'üze
re 'huzurunuzu işgal etmiş bulııııuıyoruim. 

Köy mulhtar ve ihtiyar meclisleriyle ışehir 
ve kasabalarda «lalhalle ımulhltar ve ilhitiyar heyet
lerinim 'belediye reiis ve meclisinin ve genel mec
lis üjyeıl e rinim ıseçjinrlerimi İteninin etmelk malkısa-
ıdiıyle İdarei Umumüyei Villâyalt Kamununum, ha
len meri bâzı maddeleriyle beleıdiye ve ıköıy Ka-
mumıuııda ve 4641 isaıyıılıı Kamu nida ıdeğiışilklilk ya-
ıpılması ve bâ.zı maddeler ek'lenlmesi 've bir 'kusun 
hükümlerinin 'kaldırılması lıalklkında Millet 'Mec
lîsimden geçerek ^Senatomuzun muhteiiif Ikomis-
-yonu mazbatasına bağlamak suretiyle iyiü'fcsek 
Ihııızurunuza getirilmiş lolan ve dört ayrı tasarı 
hadiimde [buluman ımalhaillî ^organlarıın iseçimleri 
ıha'kkında'ki mevzuatım yekdiğeriyle loilan alâlka-
sı ve ısiistemı. ve prensiplerinim Ibir dereceye ka
dar aynı olması sefb elliyi e topyekün ftümlü üze
nimde müzakere aıçlum asını münasip gfören 
Yülksefk Heıyetinize bu vesile ile Amayaisammzın 
ibııran evvel ikurullup çalışımaısımı zaruri Ikılldığı 
demolkratiiik temel mıüeısiseıselere ait ıseıeim Ihlüküm-
lerinin birimci iKoaiilsıyom Hükümetdmce Ihazırlam-
mıış, aradan Ibir ıhayili 'zaman 1 seme kaldar ,geç-
miş olmasına rağmen ısaidece ııllk tasarılardan 
gendi meclis üyelerine alt Ikılsnıında evvelce ka
bul olunan <çıoğumlu!k ısliötemi Ibir -tarafa baralkıla-
rak nlilspî «listeme çövrilmdk ısuretiyle aymen ge
tirilmiş lolmaisımı Ilım Ikadar Ihaıyati ehemmiyetteki 
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[kamunla nm gecllktiirilmelsi İçin Ikâfi Ibliır ısidbop 
telâlklki eJtnıeıcliğıiımlilai ve bu münaısebeitle maliki
mizin şiddetle arzuladığı ive kemdi 'kendiilsini 
idare Idemeık lolan ımalhallî ımüelsıseselerin yıllarca 
güdümlü /olarak devam e'tjtirillmeısimim. ıcaîiz lolma-
ıdığrnı her şeyden evvel tebarüz ettirmelk dişte
nim. 

Yüksek Meclisimizce ide malûm olduğu üze
re, 'köy ve maıhaıllle ımulhltar ve ilhtiyar (heyetleri 
(seçimlerini düzeni diyen Ikaııum t asarıl arının Hü
kümet gerelkçelerinlde, seçim çevresinin lkö]y 
olmaisı sebebiyle, dar bölge elsaisma daiha uygun 
ımıütalâa edilerek Ibu Iseçimlerde «sikliden loilduğu 
:gdbi 'Çioğunlıık ulsulü aıynen muhafaza eıdilmdşş 
Ibulumımaktaldıi'. 

Bu eilheltiin realiteye ve ımemldket şartlarıma 
uygunluğunu ve Hükümetin bu görüşlüne Ika-
tıllmıış bulııniduğumulzu liıfaıde etmieklten ızevlk duy-
ıualkt ayılın. 

Millet Meclisince k'ajbui 've muihteliJt Ikıomils-
yonca aıynen ımulhafaıza led'illen Ibu diki Ikanuınum 
diğer tatbikat madlcleleri üizerimide de fazla sıöz 
etmeye ihtiyaç duymamakla beraber, bir ııok-
Itamın (belirtillmeis!imlde faıylda mülâlhaıza ıc'timelkte-
yiz. Mer'i Anayasamıza g'öro partiler ıdemıok-
ratik nizamın vazgeçilmez unsuru olmasına yur
dumuzda toplumum (hizmet yarışmaisında >cıı ve-
rimlıi nilticeleiıİ aılalbliılmek (gayeısüyle feıldî aday
lıktan öolk 'en iyiijyi ve ıeu 'dirayetliyi Ibuılup ıhallk-
âyuma a uz etmeıdo partilerin nolleri leıllbet'telki 

aşilkâr ibulunmalîltaıdır. Bu cilhet göız iöınıümıde 
tuitularalk Ibu (seçimlerde partlilerce aıday ıgöislter-
ııno 'yolunun 'açık Ibulunldurullması igrupumuzca 
muvafık mütalâa edilmekte olduğunu ve hiç 
lölmaızisa malhalle ımuJhtar ıseiçimleriıude partilere 
aidajy gösterme imlkânmın Itamııımaısiinım yerinde 
alacağımı if aıdte ve 'arz eltmdk üıslterim. 

Genel Mcıclils iyelerimin ıseıçiminıi ıdüzenlüyen 
İdarefi Umuımdjyed VdlâjyaJt Kanununda değişdlkldlk 
yapmayı beıdeif tultan kamun tasarlısına ıgelimce : 

Dar Iböllge, ad'eld azlığı ve adaylarım ımalhallî 
oluşu, bunlara ilâveten adaylarım lıerkesc>e ya-
kiııen tamıraııma-sı gibi çıoğunlulk usulümıün tatbi-
Ikıııde aranılan falkltöıflere ızamimeten ikıomi'sıyon-
da bir ısuale cevabem Hükümet ımümıcsısiılinin 
izalhatınldan Türikiyelde mevcut 507 ilıçeden 
401 ııdm tek veya dlkii üye 'çılkaırabdleceği ve amcalk 
236 dılçedle, bu ilçelere ıinerifcez ilçeleri ele dâhil
idir, o veya dalha fazla meclils üyesi aitamanın 
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mümkün (olacağı anllaşıılmış ihullunduğuna göre 
genel meclis 'üyeleri seçimlerinde ttıaiüg'i kıstas 
ve zarurelte göre nispî isiısteım'itn "uıyıgıılanmak 
istendiği anlaşılamamaktadır. 

Kaldı ki yukarda arz ettiğim veçhile birinci 
koalisyon Hükümetince (bu tasarı çoğunluk usu
lüne ıgöre 'teslbilt v.e Ikalbul edilmiş Ibulıınmafe'ta 
lildi. 

Hükümet gerekçeısinde !bu Ikanunda sadece 
ıseçmen ioylarmm daiha iyii kıymetilendirilmeısi ve 
muhtelif ıs'iyasi parltilerin (bîr mecliste rt-etnusdil 
edilmesine imkân vereceği tasrih edilmekle ye-
tin'ilmliştiı*. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Buna (başka bir misâlini de Kenaitomuızıun ço

ğunluk usulüne göre iseçilmiş lOÜımaısıınım muhte
lif partilerin 'temsil ediilmiş loTJmaısına mâni >olma-
ıdığı suretinde arz etmek miümkündür. 

Tercihi gereken ısidtemin yoğunluk usuiLü 
.olduğu neticesine varilidıktan isomra; îbu yıolıda, 
Ibu tasarıda 'bir değişiklik yakmanın ımümasiibo-
lacağı ikanaaltindejyiiım. Kendimizi ızıorlıyarak ta-
Ibialtı eşyaya muhalif Ibdır usulün ihdas .edilmesi 
.hem l%alka!tli aday (bulmada ısaodulk tevlidede-
•ce'k ve hem de yılda îhir kerre 'tioplanaeak ©lan 
.genel mecliste Ihizmıetlerin 'ifasını güçlektiricıi 
çelişmelere meydan vermiş idlacaktır. 

Bırakalım hizmetin şerefi de ısonıanluluğu da 
'çıoğunlluluğu isağlıyanlara alilt >ofeun. Bu takdir
de mesuliyet, lhiz;me!t nölbeltİnde (bulunan partiye 
ait ve munJhaısır kalacak, muvaffafciyeiteizliği-
nin cezasını (bir Ikerre Iclalha seçilmemek suretiyle 
ödeme mevlidinde (bulunacaktır. Nlispî sistemin 
en zayıf tarafı ımuıvaffalk lalunamadığı tafkdirde 
yalnız çoğunluğu sağlıyan parüii değil, .meclis
lerde temsil edilen parltiler ve dolayııısı ile mec-
lliısler zedelenmek (sure'tiyle tlopyekûn ısis'tem ve 
rejim muhatap ve sorumlu tultulımuş (olmasıdır. 

Bu sebepledir ki, nispî ısistem'in Italtibdlkmde 
çok dikkati! ve (ba&iretıli 'olmak lâzıımidır kanaa
tindeyim. 

Maihallî taşelkjküılkr umumiyetle gayri siyasi 
ve tam amfiyle idari hizmet -organlarıdır. Bu İfci-
Ibarla ıgenei meciislıerii <mulh!telif parti i raplarının 
faaliyet .gösterdiği (bir ınneydan haline tgetirmek-
ten çekimmek lâzımdır. Mütecanis (biir {heyet 
halinde çalışmalarına imkân vermeyi, Ibilhasısa 
Ibu intikal devri için, Ibir zaruret ıcalbı Baymak
tayım. 
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Tasarılardan tahsili meelburtye'tJinin kaldırıla

rak ısadeee okuyup - yaızma Ibilmenin ışarlt koışul-
masını ımemleket realitelerine uygun Ibir telâk
ki olarak memnunlukla ımütaılâa etmekteyim. 

Belediye Kamunu ile Ibir llosım hükümileri de
ğiştirilen İdarei Uımumiyei Vilâıyait Kanununun 
İtiimıü üzerinde Bakanlıkta çalışmalar yapıldığı
nı ve prenslilbolarak ıbu kanunların yeniden tan
zim ve Yüksek Meclise arızı kaJbul edilmiş ioldu-
ğunu memnunlukla öğrenmiş ibuılunuyoruız. Bu 
kanunların da Ibiran evvel çıkarılmasına İçişleri 
Balkanının Ihimmet edeceğine de emin Ibulunmak-
tayıım. 

Müzakere edilmekte 'olan tasarıların tümü 
hakkındaki mâruzâtım Iburada 'bitmektedir. 

»Maddeler üzerindeki nolktai nazarımı ayrıca 
anz ve İzalha iç alış ac ağım. Müzakere etmekte 
olduğumuz kanunların kalbul ve tatbikine (baş
landığı gün mıemlekette huzur ve sükûn yollun
da esaslı Ibir adıım atılmış ıdlacağına inanıyo
rum. Bu kanunların milletimiz için hayırlı ol
masını tenıenınli eder, muhterem Senatoyu 
hünmetle ısellıâmtarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Eyidoğan. 
AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Ook 

aziz ve muhterem arkadaşlarım; mahallî seçim
ler konusunda gerek parti sözcüsü olan ar
kadaşlarım, gerekse şahısları adına konuşan 
arkadaşlarım -mevzuun türlü yönlerine temas 
etmişlerdir. Bendeniz, şimdiye kadar değil-
memiş bâzı noktalar hakkında Muhterem He
yetinizi tenvir etmekte fayda görürüm. 

Bu seçim kanunları neden geç geldi, neden 
iki ayağımız bir pabuçta ve yumurta kapıda 
böyle kanunları müzakere ediyoruz sorusu 
Öteden beri varidolmaktadır. Birinci Koalis
yonda, yani ilk Hükümetin kurulduğu 6 - 7 
ay içinde bu seçim kanunları projeleri Hü
kümetçe hazırlanmıştır. Yalnız, biz o zaman 
bir ufak hataya düştük. Partilerden anket 
yapalım dedik, mütalâa alalım dedik. Siyasi 
partilere gönderdik. Muhtelif yerlerden de an
ket yapıldı. Diğer anketlerin cevabı geldiği 
hakle, siyasi partilerde bu anketlerin cevabı 
bir hayli gecikti. Hükümet tebeddülü üzerine, 
umumiyetle bir yuvarlak lâf olarak memle
ket realiteleri derler; Birinci Koalisyonun ki, 
memleket realiteleri iki partiden Hükümetin 
terekkübünü gerektiriyordu ve o Hükümetin 
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teklifi mutlak ekseriyet şeklinde vilâyet mec- I 
lisi umumilerinin seçimi tasarısını getiri
yordu. Sonra daha çok kanatlı bir Hükümet 
teşekkül edince memleket realitelerine tabi* 
uyarak bir taviz yoluna gidilmiş oldu deni
lebilir. Elbette memleket realiteleri önünde 
boynumuz bükülecektir. Fakat .memleket rea
liteleri üzerinde de elbirliği ile çok oynadığı
mızı ve memleket realitelerini çok kere karman 
çorman hale getirdiğimizi itiraf etmeliyiz. 
Meclise bu projeler yine erken gelmiştir. 
Encümenlerle de bu tasarıların Heyeti Umu-
miyeye sevkı bir hayli zaman almıştır. O ba
kımdan da önümüzdeki Sonbaharda da seçim
leri yapacağımıza göre aradaki fasıla gittik
çe daralmaktadır. [Bu gayet tabiî bir netice
dir. Esasen insan müfekkiresine veyahut in
sanların teşkil ettiği grupların, beşeri züm
relerin, grupların, siyasi heyetlerin müfekkire
sine yerleşmesi en zor olan kaziye siyasi ka-
/iyedir. Riyazi hakikati kabul ettirebilirsiniz, 
müspet ilimlere ait birçok hakikatleri kolay
lıkla kabul ettirebilirsiniz, faak siyasi hakikatleri, j 
siyasî zümrelere, çevrelere kabul ettirmek ha
zan 20 seneye, hazan 50 seneye, baz&n 150 se
neye tevafuk eder. Bu noktayı geçelim. 

Şimdi temsil denince, bir vekâleti siyasiye 
müessesesi karşısındayız. Bir köy toptan ken
di işlerini idare etmek için bir muhtara ve 
bir ihtiyar meclisine vekâlet veriyor. 

Bir şehir, aynı şekilde bir belediye reisine 
ve bir şehir meclisine siyasi prosedülerle vekâ
let veriyor. Kezalik, bütün bir vilâyetin 
halkı kendi bölgesi ihtiyaçları ve hizmetleri ı 
üzerinde tasarruf edecek deliberatif bir or
gan olan meclisi umumiyei tevkil ediyor, mü
vekkil olan heyetlerin tevkile ehliyetleri mutlak 
ekseriyetle, yani yarıdan bir fazlasının ço
ğunluğu ile sabit oluyor. Bütün siyasi vekâlet 
müesseselerinde ve dünyanın her tarafında 
nazari olarak amelî olurak, esas vekil olan 
kimsenin, vekil olan heyetin kendisini tevkil 
edenlerin yarıdan bir fazlasının oyunu top
laması esastır. Fakat liste usullerine, si
yasi. partilerin çokluğuna, memlekette siyasi 
fikir cereyanlarının, ayrı "ayrı kanallar takibet-
mesine, bunların hepsinin birer suretle tem
siline fırsat aranmasına, gide gide bakıyor- | 
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sunuz ki, bizim dalha bugüne kadar, hattâ Senato
nun temsilinde dahi bugüne kadar liste usuliyle 
seçilmekte olan adaylarımız eğer reyler dtığı-
lırsa en çok rey alan, âzalığı, mebusluğu, se
natörlüğü ihraz edeceğine göre, yarıdan bir 
fazlasını almadığı halde temsil sıfatını ikti-
sabediyor. Şimdi vilâyet meclisleri için teklif 
edilen veyahut istediğimiz mutlaJk ekseriyet 
diye aradığımız şekil, düne kadar devam etmiş 
olan şekildir. Bunun mahzurlarını görmedik 
mi? Gördük arkadaşlar. 

İ 957 senesinde Allah gani gani rahmet ey
lesin, Faik Ahmet Barutçu kürsüye çıkıyor; 
Hükümete diyor ki, seçimler yapıldı. Mevcut 
seçim kanunlarına göre Meclisteki kol
tukların büyük ekseriyetini aldınız. Şimdi de 
o 'ekseriyete dayanarak iktidara geldiniz, ikti
darınız 'mübarek solsun. Fakat unutmayınız 
ki, milletin umumi reylerinin ancak yüzde 47 
sini temsil etmektesiniz. Yüzde '53 ü sizin :mu-
halifinizdir» diyor. Bunu dikkate alarak icra
atınızı ve mesuliyet duygunuzu lona göre ayar
lamanızı isterim dİyior. 

Şimdi arkadaşlarım, işte eski seçimi usulü
nün (bu mahzurlarından ders almış (olan 'bugün
kü nesil, 'bir yağmurdan kaçtı. Aıma, nereye 
tutuldu'? Nispî temsile doğru kaydı. Nispî 
temsil malûm 'olan neticeyi 'verdi. Biz nispî 
.temsilin mahzurlarını tatbikatta iyi bir anla
yışla bertaraf edelim mulhassenatmdan da is
tifade edelim 've memleketimizi istifade ettire
lim amaciyle milletin reylerinin % 73 ünü tem
sil eden birinci Kanma Hükümeti kurduk ve 
kurabildik. Yürütebildik mi? Yürütemedik ar
kadaşlar. Niçin 1 40 yıldan iberi teşekkül etmiş 
Meclis koltuğuna, koridoruna, encüımene, Ana
dolu Kulübüne, Yat Kulübüne' intibak etmiş 
40 yıllık bir parti var -ve lonun yanında bir 
ay içinde kurulmuş, ıhenüz da'ha (birbirini ta
nımayan diğer partiler var. Tabi, <bm vaziyette 
bâzı intibaksızlıklar, anlayışsızlıklar «elbette !Oİ-
du. Bugüne kadar da 'şa/hsan /bundaki Tıata pa
yımı hâlâ aramak ve tahlil etnıekle meşgulüm. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, vilâyetlerin ma-
îhallî idarelerinde, belediyelerde, diğer kademe
lerde im adem burada nispî temsile gittik ille 
orada da nispî temsile imi (gidelim? Hayır efen
dim. Böyle değildir. 
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Âlmılz Birleşik Amerika'yı, 'her tarafın

da kiminde nispî ıt'emsil, kiminde mutlak, şu 
veya bu usul. Ahmz Fransa'yı yalnız 'belediye 
reislerinin seçiminde (şimdiye kadar yani 100 -
130 seneden beri '12 figür cereyan etmiştir. Şu 
hâlde işiiı (tabiatı mahallî idarede yetkili kıla
cağımız deli'beratif organın (bünyesi nispî tem
sile mütehammil ise, lorada nispî .temsili kabul 
edelim. Meselâ, belediye meclislerinin âıza sa
yısı zaten '.12 den az alamaz. 'Bu 12 adedi nis
pî temsile mütehammildir. Kaldı ki, belediye 
reisini de 'mutlak (ekseriyetle, mutlak ekseri
yetle demeyim, - proje geldiği zaıman dalha nü
fuz edeceğiz - yani orada baliotlojla <v. s. ile, 
ber hakle seçmenlerin, seçime katılan seçmen
lerin salt Çoğunluğu ile reis 'olmasını /talebede-
eeğiz. O usule karşı 'belediye meclislerinin 
nispî temsilden olması Ibir 'Contre pole teşkil 
eder, güzeldir. 'Ona taraftar olurum, fakat vi
lâyet umumi meclislerinde, arkadaşla mm, ga
yet güzel besabmı çıkardılar. Görülüyor ki, 
kaza üzerin'e j-apılaıı ber kazayı bir seçim çev
resi olarak yaptığımız Meclisi •U,mumi\ye arası 
seçimlerinde o kazanın çıkaracağı, âza adedi 
haddizatında nispî temsile :müte'haımımil değil
dir, yani 'Millet 'Meclisinde farz buyurunuz ki 
Hakkârj Mebusu 1 tane, bir temsili nispî var, 
ama ne. oluyor. Yine /orada bildiğimiz eski se
çim usulü cereyan ediyor, demektir. Şimdi 
'burada Hakkâri Vilâyeti 'vaziyetinde 400 kaıza 
var. Anlaşılıyor ki geriye kalan kalabalık 
bâzı vilâyetlerde, 'İstanbul gülü, îzmir gibi, An
kara gibi (bâzı vilâyetlerde 8 - 1 0 âza verebile
cek kazalara nispî temsili âdeta enp'oze ediyo
ruz ki, Dahiliye Vekâleti 'tabiîninimde yanılmı
yorsam, meselâ istanbul şehrinin içinde daha 
birkaç kaza teşkil edecektir, )onu da 'bölecek
tir. Yani IO çok âza /veren, im es ela 'Beyoğlu ka
zasıdır, onun için de (bir Kasımpaişa kazası teş
kil ederse onun da vereceği âza adedini 'bölmüş 
olacaktır. İzmir'de de (böyledir. Ankara için 
de böyle 'olacaktır. O bakımdan vilâyet mec
lisi umumileri seçimi nispî temsile müteham
mil değildir. Arkadaşlar bunu z!o ilamı ya hım, 
fakat benim gönlüm şa'bsan şunu arzu eder idi, 
vilâyet umumi meclislerine Ibiz ne böyle liste 
usulü ile ne de temsili seçimle; esasında siyasi 
Vekâlet müessesesinin talelhettiği yarıdan ibir 
fazla oy almîş, azaların, temsilcilerin gelmesini 
sağlıyacak tek âzalı, fek adaylı dar Ibölge sis-

12.7 . 1963 0 : İ 
temine gitmeyi denemek ıgönlümün en samimî 
isteği idi. 

Arkadaşlar, meselâ, vilâyet meclisi umumile
rine bugün 20 bin nüfuslu hakiki bir nahiyenin 
yahut 20 bin nüfustan ibaret itibari nabiye çev
relerinin birer âza göndermesi suretiyle ve o 
âzanm da reylerin •dağılması halinde en çok rey 
alanlardan 2 tanesini balotaja koyup mutlaka 
seçmenlerin yarıdan bir fazlasının reyini ihraz 
etmiş olan âza ile meclisi umumilerimizi terki; 
betmeyi denemeyi gönlüm çok arzu ederdi. 
Şimdi artık bu projeler böylece 'gelmiştir. Bi
rinden birine tabiî 'gideceğiz. Bu arada takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Yani bendeniz vilâyet 
meclisi umumilerinin nispî seçime mütehammil 
olmadığı kanaati ile çoğunluk sistemine /gitme
sine zaruri olarak taraftar olacağım. Ama ha
kikaten 'gönlümün istediği dar ıbölge ve tek 
aday sistemidir ki bunda bugünkü nispî siste
min siyasi meelislerimizdeki verdiği mahzurlu 
neticelerden kaçmak için ilerde gideceğimiz 
yol odur. Ne deniliyor du? Demokrasi halkın, 
halk için halk ile idaresi değil mi? Bunun te
meli mahalleden, köyden ve aşağıdan yukarıya 
gelmiyor mu? O hakle bunu en mahzursuz, se
nede bir defa kırk gün için toplanacak olan bir 
meclise, dediğim gibi, bu denemeyi tatbik et
mekte fayda var imidir? Oetirece'kleri iller Ka
nununda, inşallah, ümidederim ki Dahiliye Ve
kâleti muvaffak olur. Köylere, mahallelere, 
\k'6y muhtarlarına siyasi partiler müdahale et
sin mi, etmesin mi? Burada da memleket reali
teleri ne merkezdedir. Şimdi yine şunu arz ede
yim. Tanzimat devrinde Meclisi Âlinin, Tanzi-
matın hazırlamış olduğu Idarei Vilâyat Nizam
namesi ve bu nizamnamenin babı hâmisi, 5 nci 
babı Meşrutiyet devrinde İdarei Umumiyei Vi
lâyat Kanunu muvakkati çıktığı 'halde bu babı 
hâmis yürürlükte kalmıştır. Ve maihalle ve köy 
ihtiyar kurulları o babı hâmis tahrifatı ve ah
kâmı dâhilinde cereyan etmiştir. Ne vakte ka-
dar ? 1340 ta Köy Kanunu kabul edilinceye ka-
dar, köyler için. 1340 tan beri köylerde bu de
ğişmiş ama, .mahallelerde Belediye Kanununa 
kadar bu devam etmiştir. 1580 sayılı Kamuna 
kadar devam etmiştir. Sonra mahallelerin tem
silcilerle idaresi ihtiyaca el vermemiş iş tekrar 
-muhtar ve ihtiyar bey eti usulüne gidilmiştir. 
Onda da yine babbı hamişe iadei hayat ettiril
miştir. Bunların tatbikatına-gelince; bunların 
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tatbikatında muhterem arkadaşlarım çok güzel 
tavsiye ettiler. Memleketin örfü ve âdeti millet; 
yani köyde olsun, mahallede olsun kendi işle
rini en iyi idare edecek olan bir komşusunu seç
mekte büyük isabeti ehliyet göstermiştir. Ve 
huna arz ettiğim gibi Tanzimat'tan beri yani 
Kocabaşı ve [Subaşı sisteminden Çağdaş sisteme, 
muhtar sisteme geçildiğinden beri; buna ne 
ıSultan Mecit, ne Sultan Aziz, ne de Sultan 
Abdülhamit, ne de Meşrutiyet İdaresi karış
mıştır. Tek parti devrinde C. H. Partisi muhtar 
adayı göstermeyi bir kere denemiş, onda da 
menfi netice aldığı için elini çekmiştir. Şimdi 
biz sonuna kadar elimizi çekecek miyiz? Parti
ler mahalle ve köy seçimlerinde aday göstermi-
yecek mi? 'Bugünkü hükümlere ıgöre mahalle 
ve köy kademesinde pertiterin teşkilâtı olmadığı 
için bir neticei tabiîyedir. Fakat partilerin bu
raya aday getirmesini yasak eden bir maddeyi 
'koymak 'kanaatimce siyasi partileri memleket 
âmme hayatının vazgeçilmez'unsuru olarak tas
vir eden Anayasamızın temsil etmekte ve ge
tirmekte olduğu konstitüsiyonel espriye, ruha 
aykırıdır. Önünde sonunda tahsille, ilk tah
silli yüzde yüz bütün milleti -okur - yazar hale 
getirecek kadar şümullendirmek ve muvaffak 
kılmakla bu neticeye elbet günün birinde vara
cağız. Fakat müsaade buyurun da şu yasak 
eden hükmü koymıyalım partiler kendi ara
larında, âlemıyan olmıyan -bir protokolle bu işi 
'halletsinler. Zaten yine; aynı denemeye getirse
ler de köyleri, mahalleleri birçok 'fuzuli eatı-
şıkh'kla.ra götürecekleri için ve iyi bir deneme 
oLmıyacağı için ve köyü rahat 'bırakmak, ma
halleyi rahat bırakmak, siyasi parti çekişmele
rinden azade kılmak hakikaten umumun arzu
su olduğu için, bunu teamülde, tatbikatta idare 
etmek için müsaade buyurun bütün partileri
miz olgunluk göstersinler. Şimdi (geriye mahallî 
idarelerin görevleri, yetkileri, gelir kaynakları 
için hakikaten kuvvetlendirici ve zenginleşti
rici hükümleri ihtiva eden projelerle gelmesini 
Hükümetten temenni etmek kalıyor. Benden 
evvelki sözcü hatip arkadaışımın şu temennile
rine 'dopdolu bir gönülle iştirak ederim. 

Bir de belediye reisi seçimine gelince; beledi
ye meclisi seçimlerinde zihnimin takıldığı bir 
nokta vardır. Müsaade buyurursanız bunu eğer 
beledive kanununda söz verecekteniz orada arz 
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edeyim. Müsaade ederseniz iki satırla şimdiden 
arz edeyim. 

BAŞKAN -— Buyurun, devam edin. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Tasavvur 
buyurunuz ki, istanbul gibi iki milyonluk bir şe
hirde mini mini Laguardia gibi bir adam beledi
ye reisi seçilecek, seçmenlerin yarıdan bir fazlası
nın çoğunluğu ile seçilecek, bunun fevkinde is
tanbul valisi olmak; (I) harfinin üzerinde bir 
nokta olmak gibidir, izmir'de de biraz böyledir, 
Ankara'da da biraz böyledir. Bu noktadan haki
katen bâzı arkadaşlarımızın dediği gibi; göz önün
de bu kabîl vilâyetlerde çok erken arz ediyorum, 
belki protez telâkki edilebilir valinin dahi seçim
le vazife başına getirilmesini gönüller çok arzu 
eder. Veyahut bu seçilecek belediye reislerinde 
o tavır görülürse aynı zatı vali vekili yapmayı 
dahi kabul etmeyi bir idari zaruret olarak görü
yorum. Bu, maaş faslı dediler. Belediye reis
lerinin maaş makanizmasından dolayı meclis, şeh
rin heyeti umumiyesinin seçtiği reisi şu veya bu 
şekilde düşürebilir, denildi. Ona karşı bugünkü, 
elimizde mevcut hükümler, kâfi garantiyi ihtiva 
etmektedir. Bilirsiniz ki, belediye bütçeleri üst 
makamın idari vesayeti altındadır, üst makam
lar belediye bütçesini 4 noktadan tetkik ederler 
ve 4 noktadan bütçeye müdahale ederler, lâzım 
olan tadilâtı yaparlar o noktalardan birisi de 
mecburi masrafları ilâve etmek yetkisidir. Ensk-
ripsion Imposition de fişe yetkisidir. Bu mecbu
ri masrafları karşılıyacak varidat nisbetlerini 
yükseltmezse onun da nisbetlerini yükseltmek yet
kisi imposition de fişe yetkisi yine üst ma
kama verilmiştir. Bugünkü Belediye Kanunu
muzda bu hükümler vardır ve bunu aletderecat 
Danıştaya kadar götürüp aynı garantiden istifa
de etmek kabildir. Yani Meclis, Reisi her hangi 
bir şekilde müşküle koymak için böyle bir reduc-
teur vaziyete kendisini düşürmemek, hazer etmek 
ve bilkuvve bundan çekilme .yolunda kanunî ga
rantiler mevcuttur. Maaş bahsinde yalnız arz ede
ceğim şu nokta vardır. Bizim belediye reislerini 
kanun âdeta Devlet memuru gibi görür. Barem-
li memur gibi görür. Meselâ bendeniz mütekai
dim, yaşım da 65 ten ufak; bir menşeini olan ka
sabaya da belediye reisi seçildim diyelim. Be
nim tekaüt maaşım kesilir. Belediye bütçesi, ufa
cık bir kasaba, bana ne maaş verir. Belki de be
nim tekaüt maaşımdan daha az bile verir. Ben 
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•de bir hizmeti fâlıire olarak çalışacağım orada. 
Ama bizim tekaüt maaşı kesilir. Yalın kesilmesin 
efendim, bırakın ben tekaüt maaşımı alayım, şu 
belediye reisliğinde bedava çalışayım desem, yi
ne caiz değildir, yine kesilir. İşte bu ahkâmı ıs
lah etmeye ihtiyaç vardır. Yani belediye reisi 
olan zat bu ücreti onöre olarak alabilmelidir. 
Kendisinin tekaüt maaşına veyahut tekaüt statü
süne tesir etmemelidir. Aksi takdirde hakika
ten menşei aslileri olan memlekete hizmet edecek 
yüksek tahsil görmüş, dünya görmüş birkaç li
san bilir ve yüz ağartır vasıfta çok arkadaşları
mız ufak tefek kasabalarda bir vatani hizmete 
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koşmak için gönül dolusu bir arzu ile gittikleri 
halde bu vaziyet kendilerini engeller. Bunu be
hemehal ıslah etmeye ihtiyaç, vardır. Bendenizi 
aç karınla dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize teşekkür ederim. Eldeki tasarı
ların millete, memlekete ve bilhassa demokrasinin 
yerleşmesi uğruna hayırlı olmasını temenni ede
rim, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — 14,30 da toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,45 

». 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER — Ahmet Naci Arı (Kırklareli) — Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

Sayın Baki Güzey. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) Konuşmayaca
ğım efendim, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 

Buyurun Sayın Kurutluoğlu, 
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S.Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, mahallî 
idareler seçimlerine taallûk eyliyen seçim ka
nunlarının tâdili hususundaki kanun tasarıla
rının, ana prensibolarak ihtiva ettiği seçim sis
temleri üzerinde lehte ve aleyhte cihetteki fi
kirler söylenebilir, söylenmelidir ve söylenmek
tedir. Ancak, meseleleri sadece prensip zaviye
sinden nispî temsil ve ekseriyet sisteminin arz 
ettiği hususiyetler zaviyesi içerisinde mütalâa 
etmekte fayda var iken; getirilen veya düşünü
len sistemlerin tatbikatla alâkası olmıyan dü
şüncelerle beraber ortaya konmasında ha'kikat-
lar ifadesini bulmak da mümkün olamıyaeak-
tır. Koalisyon Hükümetlerinin yürütülmesin

de ve işlerin tedvininde kanunla tefrik edilen 
sandalye adedlerini, sadece bir taviz meselesi 
diye bir yanından mütalâa etmekle, hakikatin 
ifadesine varılmış olamaz hiçbir zaman. Mese
leyi bir taviz zaviyesinden ele almaktan daha 
ziyade mesuliyetsiz mevkilerde, Hükümet ida
resine dışardan karışmanın memleket için geti
receği zararları tefrik ederek; Hükümet içeri
sinde mesuliyete iştirak etmenin, memleket fay
dasına, daha yararlı olduğu zihniyetinin böyle 
sandalyeler ihdasına, sebebiyet verdiği ve za
ruret verdiği göz önünde tutulursa Hükümet 
idaresinde bir tavizden ziyade mesuliyetleri 
paylaşma, ve deruhde etme mânasına gelen ha
kiki hüviyetini ortaya koymuş oluruz. Bu iti
barla ne bir sistemin tefrikinde, ne bir sistemin 
tâyininde bir evvelki veya bir sonraki, işbirliği 
ve ortaklığının ayrı zaviyelerden mütalâa yü
rüterek sandalye parlaşmaya gittiklerini kabul, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve mesuliyet 
deruihde edilmesinde bir sebebi aslî olarak ci
hetteki görülmiyecektir. Bu kısma bu kadar-
lık işaret ettikten sonra, memleketimizde cari 

349 — 



C. Senatosu B : S 
olan seçim sisteminin bir karma seçim sistemi 
olduğu iddiası Varit değildir. Karma seçim sis
temleri nazariyatta, nispî ve ekseriyet sistem
lerinin getirdiği müşkülâtı bertaraf edecek or
talama bir yolu ariyan sistemlerdir. Bâzı seçim
lerde ekseriyet sisteminin ve bâzı seçimlerde de 
nispî temsilin tatbik edilmiş olmasında bir kar
ma sistemin mevcudiyetini iddia etmek nazari 
bakımdan elbetteki doğru olmıyacaktır. Zaru
retler, gelenekler, âdetler ve millî menfaatlerin 
icabettirdiği sistemlerin kendi hududu içerisin
de tatbik edilmesinde muhtelit ve karma bir 
sistemden ziyade tabiatı eşyanın doğurduğu za
ruretleri göz önünde tutarak bu neticeye varıl
mış olduğunun, kabulü kendiliğinden zaruret 
halini almış olur. Köy ihtiyar meclisleri ve muh
tarları, mahalle ihtiyar heyetleri ve muhtarları 
seçimlerinde ekseriyet sisteminin kabul edilmiş 
olması, il genel meclisleri ve belediye meclis
leri seçimlerinde nispî temsile gidilmiş bulun
ması, böylece muhtelif bir listem teşkil etmedi
ği hususuna işaret ettikten sonra; nispî temsil 
ile ekseriyet sisteminin kabulünde veya reddin-
de ve muhtelif yerlerdeki tatbikinde güdülen 
gayelere bu sistemlerin tarihçeleri itibariyle 
kısaca işaret etmekte fayda mülâhaza etmekte
yiz. Ne idari taıks'imat ve ne de idari tatbikat 
bakımından değil; günümüzün geçirmekte ol
duğu tehavvüller bakımından seçim sistemleri 
üzerindeki tercihimizin neden nispî temsile doğ
ru kaydığını ve neden ekseriyet sisteminden 
büyük devreli seçimlerden uzaklaştığını ifade 
etmekte fayda vardır. Yüksek Heyetinizin ma
lûmudur ki ilk nispî temsil fikri Victor Kon-
siran tarafından Cenevre ilk defa verilen bir 
muhtıra ile ortaya çıkmış bir fikirdir. Geçen 
asrın sonlarında tatbikata da yavaş yavaş inti
kal etmiş bir 'meseledir. Nispî temsile cemiyet
leri ve milletleri götüren sebeplerin başında ek
seriyet sisteminin adaletsizliği ve tahakkümü 
doğuran birtakım neticelerinden kurtulmanın 
gayretleri teşkil etmiştir. 

Nispî temsilde, mutlak ekseriyet sisteminin 
tatbikinin getirdiği zorluklar ve mutlak ekseri
yet sisteminin balotajlar ve turlar neticesinde 
kendiliğinden nispî bir çoğunluğa tahavvül et
mesinin neticeleri göz Önünde tutulunca daima 
yüzde «51 üzerinden rey alanların millî iradeyi 
veya mahallî iradeyi temsil kuvvetini elde etme-

I 1 2 ? . 1963 0 : 2 
diklerini tatbikatı göstermiş bulunmaktadır. 
Fransa'da 67 sene 7 ay içerisinde 96 Hükümet 
tebeddül etmiş olması ve bu 67 sene 7 ay içeri
sinde ekseriyet sistemin tatbik edilmiş bulunma
sı göstermektedir ki, bir bakıma kabine buhran
larına, ve idaredeki istikrarı bozmaya mütevec
cih birtakım neticeler doğurduğu yolundaki id
diaları da bu tarihî misal ret ve cerh etmekte
dir. Ekseriyet sistemi kabul edildiği veçhile dai
ma seçenlerin ekseriyetinin reylerinin lâhik ol
duğu bir idareyi de getirmez. Gene bu Fransa 
tatbikatında uzun yılların istatistikleri ile sa
bittir ki ; 10 - 1.5 seçim devresinde iktidarı teş
kil edenlerin aldığı reyler 4 milyonla, 4,5 mil
yon veya 5 milyon arasında tehalüf göstermiş 
olmasına rağmen azınlıkta kalıp ekseriyeti geri 
almış olanların reyleri daima 5 milyon, 5,5 mil
yon ve 6 milyona yakın bir yekûna baliğ olmuş
tur. O halde ekseriyet sisteminin hakiki bir 
temsil sistemi olduğu yolundaki iddialarda bu 
tarihî hakikatler karşısında hakiki bir kıymet 
olarak tecelli edemiyecektir. Esas fikir, idarede 
her fikrin, idareye iştirak etmesi olduğuna ve 
vahdet ifade eden fikrî varlıkların temsilde hak
ları ve reyleri bulunması bulunduğuna göre dün
yada riyazi ve hakikî bir hakikatle elde edilecek 
bir seçim sistemine henüz ulaşılmamış bulunma-

• sına göre en âdili ve her düşünüşün her fikrin 
ve her teşekkülün sesini duyuracak bir sistem 
olarak tecelli eyliyen nispî temsil üzerinde mem
leketlerin karar kılmasında elbetteki bu bakım
dan bir zaruret hâsıl olmuştur. Buna mukabil 
gene bilecektir ki, birtakım Garp demokrasile
rinde nispî temsilden uzaklaşılmaya gidildiği de 
bir vakıadır. Fakat tetkik Duyurulduğu zaman 
görülecektir k i ; nispî temsilden uzaklaşma, ek
seriyet sistemine yaklaşma gibi bir netice doğur-
mamakta, nispî temsilden tehaddüs eden zorluk
ların ve tatbikattaki güçlüklerin giderilmesine 
matuf karışık sistemlere doğru bir inkişaf gös
termiş bulunmasmdadır. Bu da ekseriyet sistemi 
lehine bir tecelli değil; nispî temsili güçlükler
den kurtarmaya matuf gayretlerin aranmasın
dan ileri gelmiş bulunmaktadır. Nispî temsilin 
mahzurları meyanmda istikrarlı bir Hükümet 
kurmanın mümkün olmadığına ve siyasi partile
rin teaddüdüne sebebiyet, vermesi sebebiyle, ka
bine buhranlarının daima milletlerde hâkim ol
duğuna ve istikrarlı Hükümetler kurmanın müm
kün bulunmadığına dayanılarak ileriye sürülen 
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sebeplerdendir. Ve en tipik misal olarak da bu 
mevzuda Weimar Cumhuriyetinin akibetini mi
sal olarak gösterirler. Evvel emirde Mauriee 
Duverger'inde işaret ettiği gibi meseleyi siste
min bünyesinde değil; cemiyetin içtimai yapısın
da ve fikir yapısında aramak ve beraberce mü
talâa etmek lâzım olduğundan itidalli memleket
lerde böyle bir teadülün husul bulmadığı ve fa
kat hareketli memleketlerde ve fikir yapıları 
itibariyle muhtelif fikirlerin içtimai bünyeye te
sir ettiği yerlerde böyle teadütlerin vücuda, gel
diğini görmek mümkün olmaktadır. Weimar 
Cumhuriyeti 2 nci Cihan Harbinden sonra Al
man milletinin en sıkıntılı zamanında içtimai 
bünyeye düzen vermek, gelişatlarla karşı karşı
ya gelerek kurulmuş bir idaredir. Yalnız Alman 
Hükümetinin, milletinin bünyesine değil bütün 
içtimai tesirleri ile beraber 2 nci Cihan Harbin
den suma bütün memleketlerin bünyesinde tesir 
icra eden zamanın şartları her millette mevcut 
bulunmakta idi. 

1851 Viyana Muharebesi asırlar boyunca yüz
lerce Hükümet ve Devlet halinde bir arada ya
şamış bulunan Almanya'yı 38 adedine indirmek
le içtimai bünyede büyük bir vahdet ifade ey-
İcrnediği gibi Bismark'ın 2 nci Reich'ıda cemi
yetin siyasi bünyesi üzerinde birtakım vahdet 
husule getirmiş olsa bile içtimai vahdeti te
min edememiştir. Fakat bütün buna rağmen 38 
devletin, seçimler neticesinde elde ettiği yekûn
ları ve işgal eyledikleri sandalyeler, ehemmiyet
leri itibariyle bir tasnife tabi tutuldukları za
man 2 - 3 , 5 -6 alanlar hariç 8 büyük partinin 
ekseriyeti elde ettiği ve bu 8 büyük partinin 3 
tanesi de 21 - 22 ve 24 sandalyeden ibaret mev
kii işgal ettiğine göre bunları da mülâhaza dışı 
bıraktığımız zaman da bu kadar içtimai ve fikrî 
bünyesinde teşevvüş bulunan bir zaman içeri
sinde Waimar Cumhuriyeti 5 ana parti ile ida
rede rol oynıyan saldalyeleri aralarında pay
laşmış bulundu. Eğer ekseriyet sistemi de cari 
olsa idi; bu kadar bir parça almanın mutlak 
gene tezahür eyliyeceği kabul olunabilirdi. Bu 
itibarla arz ettiğim gibi nispî temsil parti aded-
lerini taaddüdettirmekle fena bir netice doğur
muş bulunmaktadır. Bunun yambaşında parti 
tahakkümünün nispî temsil usulü ile yapılan 
seçimlerde mühim rol oynıyacağı nazariyesi ile
riye sürülmektedir. Bu belki bir bakıma doğru
dur. Çünkü, seçmen rey kullanma hususunda 
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hangi fikre veya hangi şahsa rey vereceği sua
linin kendi vicdanında hitabını bulmak ister. 
Hangi fikre rey vereceği sualinin cevabını nis
pî temsilde, hangi şahsa rey vereceği sualinin 
cevabını da ekseriyet sisteminde bulabilir. Bu 
itibarla şahsı mı, fikri mi tercih meselesi, cemi
yetlerin hayatına müessir olacaktır. Bu nokta 
üzerinden de tercihleri kullanmakta millî bün
ye bakımından fayda mevcuttur. Hangi fikre 
rey vereceği sualinin nispî temsille karşıkarşıya 
bıraktığı seçmene; seçeceği insanlar üzerinde 
tasarruf hakkı bahşetmek mümkün müdür, de
ğil midir? Bu da karma listelerde tercihli oy 
sistemini ortaya getiren sualler olarak kabul 
edilebilir. Hangi fikre rey vereceğinin kabulü 
halinde donmuş ve bloke listeleri üzerinden 
seçmenin oyunu kullanması, tenkide mâruz ka
lan bir sistemdir; çünkü bunun bir seçim değil; 
bir nevi plebisit mahiyeti arz ettiği iddia olu
nur. Çünkü, partiler seçilecek insanları dondu
rulmuş bir liste içerisinde seçmen oyuna arz et
mektedirler. Seçmen bunlar üzerinde bir tercih 
hakkını kullanmadığına göre; seçimi berveçhi-
peşin partiler kendi listesi üzerinde kazanacak
ları tâyin -suretiyle yapmışlar, fakat millet ira
desini hangi partiyi devletin ve milletin idare
sini terk etmeyi plebisit mahiyetinde tezahür 
ettirmiş ve tecelli ettirmiş olacaktır, derler. Ve 
bunun içindir ki, tercihli oy sistemi ile vatan
daşa seçilecekler arasında sandalyelerini terk 
ettirmek veya sandalyeye oturtmak gibi bir 
hakkı istimal etmek suretiyle tercihini kullana
rak oylarında şahsiyetlere kıymet vermeyi or
taya koyar. Ek karma liste olsa da, nispî tem
sille beraber; hem diğer bir partide kuvvetli 
gördüğü bir şahsı tercih etse ve hem de istedi
ği bir partinin listesini kullansa ve bu suretle 
karma bir sistemle nispî temsilin neticesine va
rılsa suali; ehemmiyet arz eden bir sual ola
rak seçim sistemleri üzerinde yer almış ve 
düşünülmüş bulunmaktadır. Bunun hemen 
cevabı şu şekilde tecelli eder. 

Nispî temsil, esas itibariyle bir karma sis
temdir. Çünkü, hiçbir partinin yüzde yüz, mut
lak ekseriyeti elde etmesi mümkün olmıyan bu 
sistemde vatandaşların kullanacakları listeleri 
tercih; tercihli oy değil, partileri tercih sade
dinde kullanacakları oyun, muayyen bir haricî 
kıymet üzerinden yapılacak hesabın neticesin-
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de tevzi edilecek sandalyeler, muhtelif partile
re iktidarı vermese bile, sözlerini duyuracak bi
rer sandalyeye terk etmiş olması itibariyle neti-
eesi bakımından karma bir sistem olarak tecelli 
eden nispî temsilin içerisinde karma liste gene 
mütefekkirlerin ta/biri ile kanma sisıtem olan 
nispî temsili karmakarışık bir 'hale (getirecek
tir derler. Kaldı ki; karim a listeye 'en geniş 
surette yer veren isviçre 1919 Kanunu ile her 
türlü rey kullanmayı serbest 've mümkün (bırak
mış olmasına rağmen ibu karışıklıkları, İhtı he
sap güçlüklerini ve fikir 've 'şallısı tıereilhin Ibir 
arada y'ürüfiilıuesindeki mahzurları lıertaraf 
edecek bir sistemi de 'Seçim Kanununa ithâl 
etmiş •bulunmaktadır. O da Nkmkülâ'tif dedi
ğimiz yığma oy usulü ile hu şekilde karma lis
te kullanılsa bile neticeye tesir etmiyecek Ibir 
hale getirmiş 'bulunmaktadır. Yığma toy sis
teminin ifade ettiği mâna; /bir liste içerisinde 
4 namzet m'evcut ise sistemin kaibul ettifği ade
de ve nis'bete göre seçmen ıbir reyini, isterse 
4 namzet üzerinde kullanabilir, isterse Ibir re
yini 1 namzet üzerinde 4 defa tekrar etmek 
suretiyle 1 namzede 4 oy verebilir. Bunun ifa
de ettiği mâna karma listede 4 kişiyi 2 ye in
direbilmek ve bir şahsa '2 'veya 8 rey veyaihut-
ta 4 rey vermek suretiyle diğerlerine tercihan 
tonu seçilmesini temin cütııı'e-k suretiyle karma 
toyu işlemez bir hale (getirebilir. 1953 Fransız 
Seçim (Kanununda da karma listeler tercih 
edilmiş ve ta/tlbikı mümkün kılınmış lolmasma 
rağmen; yine Fransız Kanununun T-6 ncı mad
desinde karma listelerin işliyejbilmesi için, bir 

partinin almış olduğu oy yekûnunun yarısın
dan fazla karma -oyu kazanmış olması 'şart 
koşulmuştur. Bu da .gösterinektedir ki; şeklen 
ve hukukan karma liste kullanılmasını müm
kün kılan secim kanunları .bile fiilî ive tatbiki 
sahada karma listelerin işlemesini mümkün kıl-
mıyacak Ibirtakım takyidi hükümleri kanun
lara vaz'etmek suretiyle sistemi kendi hu
dudu içerisinde işler «bir hale getirmeyi düşün-
ımüştür. Bütün (bunlar 've demokrattık rejime 
intikalimizden sonra ekseriyet sisteminin arz 
ettiği (hususiyetler /birer Ibirer gö;z önünde tu
tularak 'bir seçim sisteminin tercihi cihetine 
gidilmiş bulunmaktadır. Fransa'dan misalini 
'verdiğim ekseriyet sisteminin neitieelerin tec'el-
lisindeki cilveleri memleketimizde de -müişalha-
de edilmiş 'bulummaktadır. Demiokrat Parti 
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iktidarı zamanında verilen köydeki 180 veya 
120 oyun almışı ile herkesin 'taraf tuttuğu yo
lundaki misal, meseleyi aydınlatacak vuzuhta 
değildir. İ'9'50 - .19)54 ve 1957 seçimlerindeki 
oy miktarının bu zaviyeden tevezzüünü ve ne
ticelerini göz önünde tuttuğu/muz zaman da 
hakiki iradenin tecellisinden ziyade suni bir 
iktidarın tekevvününe meydan verdiğini gör
memek ımümkün olmaz. 1'9'50 seçimlerinde oy
ların yüzde 5'5/54 ünü iktidar, yüzde 44,46 sini 
azlık almıştır. Buna mukalbil çoğunluk san
dalyelerin yüzde 85,42 sini, azınlık ise yüzde 
14,58 ini elde etmiştir. Aradaki fark elde edi
len reylerle mütenasip ıbir şekilde bir aded arz 
etmemektedir. Ve hakikaten neticeleri ç'ok 
düşük ve çok yüksek olarak görülmektedir. 
Milletvekilliği adedi 'zaviyesinden bu nis'bet 

416 ya 68 olarak tecelli oylemişitir. 1954 se
çimlerini ele aldığımız zaıman çoğunluk partisi 
58,®6 sının 'oylarını almış, azınlık partisi 41,14 
ünü elde etmiştir. Buna mukalbil çoğunluk 
partisi sandalyelerin yüzde 93,30 unu, azmbk 
sandalyelerin yüzde 6,70 ini iş'gal edebilmiştir. 
Aradaki fark yüzde itibariyle yüzde 17 iken 
elde edilen sandalyalar bakımından ııisbet; 36 
nm 504 e nispetinden ibarettir. Gayet 'garip 
'bir tecellidir. 1957 seçimlerini ele aldığımız 
zaman da oy nispetinin yüzde 48,10 unu iktidar, 
yüzde 51,90 mı azınlıklar almış (bulunmaktadır. 
Görülüyor ki yüzde 51 inden fazlası millet re
yinin iktidarı teşkil edenlere teveccüh etmemiş 
olmasına rağmen yüzde '51 ini .mnlhalefete ve 
azınlıkta kalanlara tevcih etmiş bulunmasına 
rağmen çoğunluk partisi, sandalyelerin yüzde 
69,50 sini, azınlık partisi ise yüzde 30,50 sini 
elde edebilmiş ve rakam lolarakta çoğunluk 
partisi 424 milletvekilliği /elde etmiş 'olmasına 
rağmen, . azınlık partileri 186 sandalye elde 
edebilmişlerdir. İşte kendi seçim tarihiımizde 
've siyasi tarihimizde 'bu ışekilde tecelli eyliyen 
Ve hakikatleri ifade eden rakamlar göstermek
tedir ki ; ekseriyet sistemi ile varılacak netice
ler, hakiki iradeden ziyade sistemin arz ettiği 
cilveler dolayısiyle zahirî iradeyi 've zahirî ik
tidarları meydana getirmiş (bulunacaktır. (Bu 

sebepledir ki nispî temsilin ımemleke'tıte tatbi
katının Ibir zaruret olduğuna inanılarak Kuru
cu Mecliste bu seçim sistemi kabul edilmiş (bu
lunmaktadır. Bir suali mukadder daiha kendi-
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liginden ortaya akar . O ihalde niçin köy se
çimlerinde, mahalle ihtiyar heyeti seçimlerin
de bu sisteme gitmiyoruz da; ekseriyet siste
mi ile bunu yapmaktayız. Hemen bunun ce-
'vaibını arz etmek isterim ki ; 'burada işaret edi
len re siyasi partilerin aday igöstenm'esinin de 
zaruri olduğu yolunda fikirlerini ifade (buyu
ran muhterem arkadaşlarımızın Ibu yoldaki 
ikazları, (bu sistemin siyasi partilerin nüfuzun
dan ve tesirinden uzak ve ıma'halle ve köy ih
tiyar heyetlerinin igelenek Ihalmde siyasi par
tilerin karışmadığı 'bir seçimle ve kendi ken
dilerini idareye müteveccih /bir usulle yapıl-
'inasınm faydalı olduğunun tarihî ibir hakikat 
olarak tezahür etmiş lolmasmda aramak lâzım
dır. Yoksa 'bir temsili nispînîn, 'bir nispî tem
silin huraya teşmilini parti mücadelelerinin 
köyde en had ,'bir şekilde tecellisine meydan 
vermemek içindir Bunun da (memleketin Itoün-
yesi itibariyle fayda 'getirdiğini kaibııl etmek 
zarureti zâlhirdir zannetmekteyim. 

Mesele daha ziyade il genel meclisleri seçi
minde nispî temsilin işleyiş tarzının bâzı yerler
de ekseriyet; ve bâzı yerlerde nispî temsile mü
teveccih neticeler vermiş olmasında söz konusu 
olabilir. Bir sistemin seçileceklerin adedi itiba
riyle işlememiş olması; o sistemin tümünün red
dine bir sebep teşkil etmiyeceği gibi, bir veya iki 
tane il genel meclisi üyesinin seçileceği intihap 
dairelerinin 400 e yakın bulunuşunun bu siste
min Hemesini •mümkün kılacak bir sebebolarak 
da kabul edilemiyecektir. 236 seçim çevresinde 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 ve 15 il genel meclisi üye
si çıkaracak seçim çevreleri mevcut olduğuna gö
re; kemiyet itibariyle işi intihap çevreleri zavi
yesinden mütalâa etmek kadar, intihap dairelerin
de ve intihap çevrelerinden çıkacak il genel 
meclisi adedi erinin yekûnlarının bu çevrelere 
taksiminde hangisinin üstünlükle diğerinden te-
teferrük arz ettiğini gösterdiği hususunu da bera
ber mütalâa etmek icabedecektir. Bu itibarladır 
ki, 236 yerde 3 ve daha yukarı il genel meclisi 
üyesi çıkarabilecek çevrelerde nispî temsilin; de
minden beri tercihinde sebep olarak düşündüğü
müz ve bu sebeplerle nispî temsile kaydığımız 
bir sistemin işlemesinin de zaruretini ortaya ko
yacaktır. Ama 2 ve daha aşağı olan yerlerde bu 
zaten kendiliğinden ekseriyet sistemi neticesini 
vereceğine göre orada sistemin işliyemeyişi, çı
kacak adayın veyahut seçilecek il genel meclisi j 
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üyesinin adedine bağlı olması itibariyle tabiî ola
rak böyle olacaktır. Bu itibarla meseleyi idari 
taksimatın bünyesine değil; meseleyi seçimin 
bünyesine bağlamakta fayda elbette ki, vardır 
ve olacaktır. 

Ancak kanunun, kanun tasarısının bağımsız
lar zaviyesinden getirmiş bulunduğu müşterek 
liste yapma hususunda da mâruzâtta bulunmayı 
şahsan zaruri görmekteyim. Karma listelerin 
arz ettiği hususiyeti ve seçim kanunlarının kar
ma listeleri önlemek babında getirmiş bulunduğu 
hükümleri biraz evvel arza çalışmıştım. Karma 
listelerin, seçim neticelerini tâyindeki tatbik edi
len usul; nispî temsilde bir başka hususiyet arz 
eder. Siyasi partilerin aldığı oylarla, şahısların 
aldığı oyların yekûnu neticeyi tâyinde müessir
dir. Şahsa verilen oylara şahsi oy; partilere veri
len oylara mütemmim oy tâbir edilerek, bir par
ti listesine ithal edilmiş bulunan şahsın; karma 
listedeki aldığı oyla birlikte, partinin aldığı mü
temmim oy yekûnu partilerin aldığı oy olarak 
tesbit edilir ve tatbik edilen sistem hangi sistem 
ise- dont sistemi, basit, haricî kıymet sistemi v. s. 
netice ona göre tâyin edilir. Böyle olunca bağım
sızların alacağı, müşterek listenin alacağı oy şa
hısların oyu mudur? Yoksa fikre verilen oy mu
dur? Evvelâ bunu tefrike imkân yoktur; çünkü, 
bağımsız aday bir fikri temsil etmemekte şahsan 
kendisini ortaya atmaktadır. Fikri tercih etmek
sizin müstakil kalmayı göze almış bir şahsın 
memleket idaresinde ister mahallî olsun, ister 
millî olsun, umumi idarede hakiki bir istikameti 
tâyin eden birtakım prensip ve doktrinlere mâ
lik olmadığını kabul etmek lâzımdır. Ve bilhas
sa Türkiye'mizde partiler dışında ve partiler üs
tünde kendini mütalâa ederek seçimlerde netice 
alarak memleketin idaresine veçhe vermenin bu
günkü Anayasa nizamı içerisinde demokratik ni
zamın kaçınılmaz birer rüknü olan partiler dışın
da kalmanın bir üstünlük sağladığı fikrine ben 
şahsan sahip değilim, ve kaani değilim. Memle
ketimizde taazzuv etmiş fikirlerin vahdet halinde 
ifadesidir diye tarifini bulan siyasi partilerin tâ
yin ettiği ve çizdiği istikametler dışındaki düşü
nüşlerin sahip olduğu iddiası, partilerin fikriya
tını, zihniyetini beğenmemekten daha ziyade ken
dinin düşünüş ve fikirlerinin hakiki veçhesini 
arzda müşkülât çekmenin gösterdiği bir hakikati 
görmek zaruridir. Bu itibarla parti dışı kalmak 
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bugün artık bir marifet telâkki edilemiyecek za
mana geldiğimiz için, bağımsız adayların karma 
listesinde hangi fikrin tercihini yapabileceğiz 
ve hangisinin takdimen seçilmesini mümkün kıla
bileceğiz ve mütemim oyla gahsi ve asli oyu na
sıl tefrik edeceğiz? Bunu anlamak bir defa müm
kün değil. Ve görüyoruz ve dikkat ediyoruz ki; 
neticeyi tâyin edecek usul, eğer yanlış anlamadı 
isem gelen tasarı da, tamamen dont sisteminin 
tatbikatından ibaret kalmaktadır. 

Böyle olunca liste, bloke liste usulü partiler
de cereyan edecek, tercih oyu kullanmak müm
kün olmıyacak. O halde bağımsızlar bir araya 
geldiği zaman da liste başını hangi bağımsız teş
kil edecek? Bunu tefrike imkân yok. Bağımsız
lar aralarında anlaşabilir, o ayrı. Ama mutlak 
olan şudur ki; bağımsızların teşkil ettiği müşte
rek listenin başındaki eğer seçim harici kıymeti
ni dolduracak miktarda bir rey almışsa; sadece o 
kazanacaktır. O halde ondan sonra geleceklerin 
seçilme şansları, seçimlere tesirleri ve seçim
lerdeki müesseriyetl'eri hiçtir. Böyle olduğuna 
göre ha müstakil olarak girmiş bu neticeyi 
elde etmiş; veya müştereken tanzim edilen bir 
listede tek bir liste olarak liste elde etmiş, aynı 
neticeyi almış. O halde niçin bunun üzerinde 
duruyorsun? Blbetteki bu sual sorulabilir. 
Bunun üzerinde şu sebeple duruyorum. Parti
lere tanımadığımız karma liste hakkını, ba
ğımsızlara üstün bir hak olarak tanımak, sis
temin aslını zedeliyeeeği gibi, hangi fikre, 
hangi şahsa niçin tercihan verdiğini neticeyi 
tâyin edecek hariç kısmı da elde ettikten sonra 
Listenin başındalkini niçin seçtiğini bilmeme 
imkân yoktur. Bu itibarla liste tanziminde 
zorluk arz edecektir ve partiler üstünde tefer-
rük, partiler üstünde bir sistemle kendilerine 
müşterek liste yapma imkânı verilecektir. Bu 
itibarla sistemin aslına, prensibe muhalif bir 
halde bağımsızların müşterek liste yapmaları 
getirilmiş bulunmaktadır. Neticeyi tâyin za
viyesinden çok zorluk arz edeceği kanaatinde
yim. Küçüik daireyi intihabiyeleri tefrik sure
tiyle hepsinin bu yolda bir neticeye bağlanmış 
olmasında da fayda gören arkadaşlarınız 
oldu Eğer tarihî hakikatler ve imkânlar buna 
müsaade vermiş olsa idi, belki olabilirdi. İngil
tere buna daima misal getirilir. Yalnız oy 
vermenin ve Hükümet teşkilinin idareyi efe al
manın târihini tetkik ettiğimiz zaman da bunu 

12.7.1963 0 : 2 
tetkik; medeniyetin tarihini tetkik kadar ehem
miyet arz eder Ve herkes şunda müttefiktir 
k i ; İngiliz seçim sistemlerini ve tarihini tet
kik etmek, seçim tarihini tetkik etmenin 
tâ kendisidir. Fakat ananesi İngiltere'de çoktan 
yerleşmiş, 13 ncü asırdan beri devam edeğe
len ve 1832 Islahat Fermanında bir istikamete 
tevcih edilen küçük daireyi intihabiyye ta
rihî bir gelenekten doğmuş bulunmaktadır. 
Coğrafi zaruretlere dayanılarak ayrılacak kü
çük bölgelerin memleketin hakiki ihtiyaçlarına 
cevap vermek bir taksim olmıyacaktır. Ha rita 
üzerindeki ayrılışlar, nüfus çoğunluklarının tak
simi bu hakiki mânada dur bölgeyi yaratacak 
bir sistem teşkil etmez. 

Hepimiz gayet iyi biliriz .İdari taksima
tın tehavvvülünde bir kazanın diğer bir vi
lâyete bağlanması halinde, kendisini öksüz te
lâkki eden kaza zihniyeti, seçim zaviyesinden 
bir başka .kaza, ile ikinci bir daireyi intihabiye 
bir çevre olmak için, nüfus bölümünü bir 
araya geldikleri zamanda hiebir vakit aynı 
düşüncenin mahsûlünü verecek bir toplum ha
linde tecelli etmiyeceklerdir. Bu itibarla 3ger 
günün birinde Türk milleti için dar bölgeye 
gitmek nasibse bunu getirecek bir kanınla 
bir gün içerisinde tahakkuk ettirmek değil; 
yıllar ve yıllar boyunca millet bünyesi ve 
memleket bünyesi ile dar bölgenin getireceği 
neticeler üzerinde ki, fikrî ve amelî düşünce
lerin, nazariyelerin ve neticelerin mukayeyesesi 
uzun »emeklerin mahsulü olarak bu cihetle bir 
tercihin yapılması zarurettir. Bizde bir tane 
ve iki tane il genel meclisi üyesi çıkaran ka
zalarımızın, seçim çevrelerimizin bu vasfı; sa
dece nüfus zaviyesinden tecelli eyliyen bir 
netice olarak kendisini Ya bir müddet sonra 
burası ikiden fazla seçilecek kimseleri çıka
racak nüfusa malik olduğu zaman yine kü
çük bir daireyi intihabiye olarak bir ünite ba
kımından, bir kaza olarak tecelli eylediği halde, 
çıkardığı il genel meclisi üyesi zaviyesinden 
hiçbir zaman bir küçük daireyi intihabiye ola
rak kabul edilemiyecektir. Çünkü; küçük 
daireyi intihabiye; seçim sistemleri içerisinde 
bir kişi çıkaran dahi olarak kabul 'edilir. Ve 
en nihayet iki kişi olarak mütalâa edilebilir. 
İngiltere bunu tarihî geleneğinde 2 ye iblâğ 
etmek suretiyle orda (kalmış bulunmaktadır. 
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O vakit ki,seçimlerde liste usulüne tei'errükü 

var mıdır, yok mudur? 'Bunlarda birçok müna
kaşaları doğurmuştur. Gladyatörlerin müsa-
raası ve mücadelesidir denir. İktidarların 
dar bölgede tesirlerini fazla icra ederek ikti
darı daiııı.%1 kazanmaya sevk edebilecek nimet 
dağıtan bir sistemdir denir. Ve nitekim 3 ııcü 
Napolyon; iktidarı ele aldığı gün küçük daireyi 
intilhabiyeyc gitmek suretiyle, iktidarı de
vam ettirmenin mümkün olduğunu görerek 
Fransa siyasi tarihinde, seçim tarihinde bu 
yolu tercih etmiştir. Şahısları tanımak müm
kündür, diye bunu tercih edenlere şahsiyet
leri şahısları ile tanımak her zaman mümkün 
değildir. Sempatik zannolduklarından dolayı 
seçilirler. Fakat seçildikten sonraki tuta
cakları hareketlerin ne olacağı belli olmaz. 
Ve hattâ daha ileri giderek, en düşünülmeyen 
hizmetlerin âleti ve âmili olurlar derler. Bun
lar cevaplandırılmış veya cevaplandırılma
mış olsun kesin olarak halledilmiş meseleler 
değildir. Bu itibarla komisyonun getirmiş bu
lunduğu belediye ve il genel meclisi seçimle
rine taallûk »oyliyen nispî sistemin bünyemiz 
bakımmd'an kabul ettiğimiz milletvekili seçi
mine uygunluğu zaviyesinden bir sistem ola
rak kabulünü zaruret olarak bendeniz şahsan 
görmekteyim. 

Efendim, rengi belli olmalıdır ki mahallî 
idarede mesuliyeti kendisi deruhte edebilsin. 
Koalisyonda Hükümetlerin rengi belli değil mi
dir? Bu renk milletin refahını temin edecek is
tikamette yürüme rengidir. Bu renk şahsi dü
şüncelerimizi ve şahsi menfaatlerimizi millet le
hine terk etme rengidir. Hangi siyasi fikri tem
sil edersek edelim, iştirak halinde ve ortaklıkta 
renklerimiz aynıdır, gayemiz' birdir. Bu itibarla 
rengi ("belli olmıyan bir mahallî idare diye giri
len bir tavsife yeni bir isim icadederek bu şekil
de vasıflandırmaya bendeniz şahsan imkân gör
memekteyim. Bir ilk ortak il genel meclisinin 
rengi başka, fakat bir tek partinin teşkil ettiği 
bir il genel meclisinin rengi başka veya kendi 
ifadeleri ile biri renksiz; biri renkli. Böyle 'bir 
tefrik ve böyle bir taksim hakiki mânası ile bir 
tefrik ve taksim değildir. Hangi istikamette 
olursa olsun; göreceği ıvazifenin, ifa edeceği 
hizmetin icabım yerine getirecek ruha malik ol
manın verdiği renk; onların bünyesinin rengini 
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teşkil edecektir. Bu itibarla bunun bir kusur 
olarak telâkki edilmesini anümkün görmemekte
yim. Buna zamimeten nispî temsilde her azınlı
ğın ve her çoğunluğun fikir ve renk sahibi ol
masını mazhariyeti ve murakabenin bu şekilde 
içte tesisi ayrıca üstünlük tesis eyliyen bir ha
kikat olarak kendisini gösterecektir. 

Vekâleti siyasiyelerde bir fazla, yarıdan bir 
fazla oy almanın zaruretine işaret buyurdular, 
Muhterem Eyidoğan Beyefendi. Belki ekseriyet 
sisteminin, mutlak ekseriyeti yemin suretiyle ne
ticesini tayinde faydai ameliyesi olmasa bile, 
faidei siasiyesi ve hukukiyesi elbetteki kaçınıl" 
maz bir hakikattir. Ama tecrübe göstermiştir ki, 
sözlerime başlarkende ilâve ettiğim veçhile, bun
lar tatbikatta tur atlama, balotaj ıgibi birtakım 
yenilemelerden sonra, nispî çoğunluğa tahavvül 
ederek meseleyi yine aslî mahiyetine irca et
mekten başka bir şey teşkil etmez. Ve hemen 
bunun yanıbaşmda zannederim ki kendileride 
bendenizi bu zaviyeden destekliyeceklerdir. Yüz
de 49 u hiçe sayan bir sistem hakiki bir mâkes ve 
hakiki bir ayna olamıyacaktır. Çünkü küçük daire 
içinde aynı şeyler söylenmektedir. Ufku dar bir 
zürriyet içerisinde memleketin hakiki veçhesini 
bu dar aynada görmek mümkün değildir. Bu iti
barla getirilen sistemler anemleketin geniş bir 
ufuk içerisinde bütün veçhesiyle ve bütün hu
dudu ile müşahedesine imkân veren bir sistem 
içerisinde mahallî seçimlerin yapılmasını müm
kün kılmaktadır. 

Kanunun Senatomuzea kabulünden sonraki 
alacağı şekil her ne olursa olsun; mahallî idare
lerde kendi kendini idareyi temin edecek, vatan
daşın kendi kendisini idaresini temin edecek se
çim sistemlerinin kanuniyet kesbedip, mahallî se
çimlerin bir an evvel yapılması memleketin hay
rınadır. Seçimlerin ve kanunların işleyişinde ve 
neticesinde Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Mil
letine hayırlı neticeler getirmesini temenni eder 
ve hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer sıradasınız, ancak 
Komisyon ve 'Hükümet söz istedi. Acaba onlar
dan sonra konuşmak ister misiniz? 

MEHMET HAZEH (Kars) — Daha önce 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — O halde buyurun efendim. 
C.H.P. ÖRUPU ADINA MEHMET HAZER 

(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza 
getirilen kanunların müzakeresi sırasında Gru-

— 356 — 



C. Senatosu B : 92 
pumuzun nokta i nazarını özet olarak arz etmiş 
ve bu arada cevap verilmesi gerekli bâzı itham
ları da cevaplandırmakla yetinmiştim. Bu konuş
malarımın umumi hedefi, iddia ve ifadeleri şim
diye kadar Yüksek (Senatoda devam od eğelen 
usule, esasa uygun ve o seviyede bir konuşma ol
duğu kanaatiyle arkadaşımız İhsan 'Sabrı Oağ-
layangil'in bir nasih cdasiyle ve bâzı jestlerde 
(katarak yaptığı konuşmasını bir bakıma cevap 
vermeye değer görmüyorum. Fakat bir bakıma 
mesnetten uzak, hukukî delillere dayanmıyan 

.bâzı ithamları cevapsız kalmasın diye kısaca arz 
etmeyi zaruri gördüm. Evvelâ şunu yüksek hu
zurunuzda tesbit edeyim. Bizim grup nâmına 
yaptığımız konuşma bir hazırlık mahsulüdür. 
Ve kendi ifadeleri ile tekrar edeyim matluptur 
yani yazılı idi. Yazılı olan metin hem el yazısı 
ile hem de daktilo yazısiyledir. Fakat grup adı
na yapılan konuşmaların mutlaka harfi harfine 
yine o mektup üslûbunun bir karşılığı olarak 
aynen kıraat edilmesi zarureti yoktur. 

Bir şeyi daha yüksek huzurunuza arz ede
yim: Parlâmentolarda grup sözcülerinin konuş
maları sırasında evvelce derpiş olıınmıyan hu
suslara cevap vermek teamül ündendir. 

Ayrıca bir noktayı daha müsaadenizle tesbit 
edelim. Parlâmentolarda evvelâ muhalefetin nok-
tai nazarını öğrenmek, ondan sonra iktidar par
tilerine söz vermek de bir teamüldür. Bu C.IT.P, 
Sözcüsünün âdeti değildir. Bunu sayın arkada
şım bilmiyorsa, bunun günahını bize yüklemek 
insafsızlık olur. Parlâmentolarda âdet, evvelâ 
muhalefeti konuşturmak ve biz yıllarca bu iş iyin 
emek sarf etmiş, eziyet çekmiş insanlar olarak, 
evvelâ muhalefetin nokta i nazarını bekliydim on
dan sonra konuşalım diye sözü daha sonra almış 
ve onun için konuşmuştuk. Bunun ayıp olan, ku
surlu olan, bunun kötü âdet olan tarafı neresi
dir arkadaşlar? Bence ayıp ve kusurlu olan bi
linmeyen bir hususu biliyor gibi nasihat edası 
ile başkalarına aktarmaktır. Bunu arkadaşımız 
bilmiyorsa ümit ederim ki, bundan sonra öğrene
ceklerdir. Ve ayrıca ben isöz aldığım zaman Tar
lan arkadaşını hatırlarlar, herkesten sonra almış
tım. Yani onuncu veya on ikinci sırada söz al
mıştım. Bunun için söz sıramı bekledim. Ve sa
dece bu bekleyişi arkadaşımız kötü bir âdet, kö
tü bir itiyat kabul ediyor. iSonra bir şey daha 
arz edevim, Ben Hükümete taallûk eden husus-
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hıra da cevap vermedim. Hattâ bu arada bâzı 
arkadaşlar konuşurlarken; «hasretle beklediğimiz 
tarafsız idare dediler», Hattâ ıSayın Yusuf De-
mirdağ «ekspres hızı ile Meclislerden kanun ge
çiren Hükümet» dediler. Bunların hiçbirisine ce
vap vermedik. Sadece partimize taallûk eden 
'kapalı bâzı iddiaları, açık veya kapalı bâzı iddia
ları cevaplandırmakla yetindik. Ne dedi arkada
şımız? «Hazırlıksız» Arkadaşlar, Grupumuz bu 
işe o kadar esaslı hazırlandı, o kadar iyi tetkik 
etti ki, iSayııı A. P. Sözcünün burada yaptığı 
konuşmadan evvel Millet Meclisinde bu parti 
grupunun yaptığı konuşmanın da esasını, özünü 
almış ve bugün tetkik ederken, dinlerken, Mil
let Meclisinde hangi iddialar ileri sürülnıüşse 
burada da aynısının tekrar edildiğini görüyo
ruz. Meselâ bunlardan birisi o'kur-yazar mevzuu
dur. Adalet Partisi grup sözcüsü arkadaşımız 
bu okuryazarlık, yani tahsil şartının kabulünü 
Anayasa aykırı buldu, demokrasiye aykırı bul
du.. Hukukî nizama aykırı buldular ve Pertev
inden de aktarma yaptılar. Millet Meclisinde 
A. P. (Trupu adına yapılan konuşmalarda da 
Şükrü Akkan arkadaşımız aynı iddiaları dermc-
yan etmiştir. [Bunlara cevap vermek, Tahsil şar
tının aranmasının Anayasaya aykırı olmadığını, 
fakat zaruretlerin ilcaı ile bugün bunu tahak
kuk ettiremiyorsak bu bizini gönlümüzün istedi
ği değildir demek, bilmem neden arkadaşımızı 
bu kadar tehevvüre, bu kadar hassasiyete sevk 
etmiştir. Hepimizin insafına hitabederek soruyo
rum. Benim bu tahsil mevzuundaki konuşmala
rımda imâ tarzında dahi olsa Adalet Partisinin, 
gericilik müdafii olduğunu iddia edecek tek ar
kadaşımız çıkar mı? (iSağdan gürültüler, öyle 
bir iddia olmadı, sesleri) (Zaten ele öyle bir 
İddiada asla bulunamazsınız, sesleri) öyle bir 
iddiada bulunmadım, İhsan iSabri Bey, sanki 
böyle söylenmiş gibi bir .hüküm va'zetti. (Sağ
dan öyle bir şey demedi, sesleri ve gürültüler) 
Öyle dedi, öyle dedi... F fendim işte zabıtlar mey
danda dinliyen arkadaşlarımız da hamdolsun hu
zurdadır. Ben arkadaşımı, dâvasına inanan bir 
insanın haklı sükûtu içinde dinledim.. Kendile
rinde eğer haklı iseler sükût içinde bizi dinle
mek lûtfımu göstersinler. Şimdi arkadaşlarım, 
İ lisan Sabri arkadaşımızın bir başka iddialarına 
müsaadenizle cevap vereyim. Bir ihtilâl oldu, ih
tilâlden sonra mahallî idarelerde bâzı değişiklik-
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ler oldu. O günün idaresi bâzı tedbirler aldı. Bu
nu bir zümre diye birkaç arkadaşımız tekrar 
edince cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 
Umardım ki İhsan Sabri 'Bey buraya geldikleri 
zaman, efendim biz zümre ayrılığını kabul etmi
yoruz desinler ve îbu memlekette yıllardan beri 
mücadelesini yapılmış, hepimizin şikâyet mev
zuu olmuş bu zümre ayrılığını benimsemedikle
rini göstersinler. Fakat gördüm ki, bütün bu 
olmuş geçmiş hadiselere rağmen yine bir zümre 
tarafı, yine bir zümre müdafaasını yaptılar. 
Esef edilecek nokta asıl kanaatimce budur. Bu 
memlekette zümreler ve sınıflar yoktur arkadaş
lar. Bu memlekette müsavi haklara sahip vatan
daşlar vardır. Anayasayı benimsemiş, Anayasa
nın müdafaasını yapan arkadaşlarımız, Anaya
sanın bu espirisi bu umumi hükümlerini de be
nimsemiş olmalarını beklerdim. 

Gene bir şey beklerdik. İdare âmirlerine bâzı 
arkadaşlarımız umumi olarak mahallî idareler 
hizmetinde sadece tahsisat alan, ödenek alan 
insanlar olarak hücum ettiler. Beklerdim ki, 
idarenin bir mensubu olarak Çağlayangil arka
daşımız bu noktada, başka noktalarda hiçbir 
sebep göstermeden ileri sürdüğü hassasiyetin 
bir nebzesini göstersinler. Onu da göstermedi
ler ve gene beklerdim ki, Yüksek Heyetinizi, 
meclisleri Hükümet emriyle ekspres kanunlar 
geçiren, teşekkül olarak ifade eden arkadaşına, 
kendi partisinden olan arkadaşına cevap ver
sin, hiç olmazsa onu tasvibetmiyoruz, diye bu
rada da ifadede bulunsunlar. Fakat o da ol
madı. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Yalan mı? 
MEHMET HAZER (Devamla) — Yalan de

ğil, diyen arkadaşıma kendi benliğini; içinde 
bulunduğu Meclisi bu hale getiren bir iddiayı 
nasıl benimsediğini hayretle insan tetkik etmek 
mecburiyetinde. Ekspres kanunlar Meclisten 
Hükümetin emri ile geçmemiştir, arkadaşlar. O 
devri biz çoktan geride bıraktık. Ekspres ka
nunlar geçmemiştir ve Hükümet emri ile bu 
Meclisten hiçbir kanun geçmemiştir. Hepsi Yük
sek Heyetinizin iradesiyle, reyleri ile geçmiştir. 
Eğer arkadaşımız bir kanuna muhalif kalmışsa; 
o kanunu Hükümet emri ile geçmiş gibi tavzif 
etmek, asgari bu heyetin heyeti umumiyesine 
tariz teşkil eder. Birinci koalisyonda mahallî 
idareler seçimlerinde ekseriyet usulünün 2 nci 
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koalisyonda nispî temsil usulünün bir taviz ola
rak kabul olunduğu iddiası da vakıalara, haki
katlere uymıyan ve bu itibarla neticeleri de 
haksız olan bir iddiadır. O zaman partilerden 
bu esasta bir iddia, bir mütalâa alınarak ka
nun sevk edilmiş değildir. Hükümet arasında 
bir hazırlık yapılmış, fakat bu hazırlık Hükü
metin heyeti umumiyesi tarafından da imza 
edilmediği gibi Meclise de gelmemiştir. Ve bu 
itibarla bir tâviz de asla mevzuubahis değildir. 
Sahir Kurutluoğlu arkadaşımız ifade ettiler. 
Hükümette mesuliyet almak, Hükümetten ay
rılmak, bir sandalye bölüşmesi bir taviz hare
keti olarak asla tavsif olunamaz. Şimdi bu id
diaların Yüksek Heyetiniz huzurunda bu kadar 
kolayca arkadaşımız tarafından nasıl ileri sü
rütebildi ğinin sebebi üzerinde durmak lâzımge-
lir. Şahsan ben bunun sebebini bulamadım. 
Yani, arkadaşımızı o eda ile buraya getirmek 
için; benini konuşmalarımda tek bir noktayı 
maalesef çok aradım, bulamadım; eğer bir ha
talı tarafını bulsaydım, özür dilerim, derdim. 
Bu filân noktada ben sizi tahrik ettim, grupu-
ııuzıı tahrik ettim. Ne gibi tariz var, ne şahsa 
tariz var. Ne imiş? «Muhalefetten sonra konuş
mak, bir adetmiş, bu âdetten arkadaşım vazgeç
meli imiş» Asıl ben arkadaşıma müsaadeleriyle 
bir hususu hatırlatayım; bu gibi ileri derecede, 
yüksek tonda nasihat vermek yerine biraz da 
bu memleketin teamüllerini, bu Parlâmentonun 
işleyiş tarzını tetkik etsinler, ondan sonra ko
lay kolay iddialardan kendilerini de kurtarmış 
olurlar, bizi de lüzumlu lüzumsuz cevap verme 
zaruretinde bırakmazlar. Her halde bu parlâ
mentonun ve Senatonun çalışmaları daha ha
yırlı olur, kanaatindeyim. 

Bir noktayı daha arz edeyim. Bu umumi 
mülâhazalardan sonra M. P. adına konuşan bir 
arkadaşım sarahaten C. H. P. nin öteden beri 
müdafaa ettiği bir noktayı şimdi müdafaa lü
zumunu, yani seçimlerde radyodan konuşmayı 
müdafaa etmesi lüzumunu ifade ettiler. Hepi
nizce, Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, bu Se
çim Kanununun değişen hükümlerinde eğer 
sarahat yoksa, o' ahvalde seçimlerin temel 
hükümlerine dâhil olan kanun tatbik edilecektir. 
Binaenaleyh, eğer o kanunla bu ahvalde radyo 
ile konuşmayı hükme bağlamışsa arkada
şım emin olsun bu tatbik olunacaktır ve C.H.P. 
bunun asla karşısında değildir, bunun yanında-
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dır ve kendileri ile beraberdir. Bir noktayı da
ha müsaadenizle tesbit etmekte grupumuz ba
kımından fayda görüyorum. 

Arkadaşlar, bugün nispî temsil hakkında hü
küm verecek zamanın geçtiği kanaatinde deği
liz. Nispî temsil bütün tatbikatı ile teferruatı 
ile henüz tatbik edilmiş, neticeleri alınmış bir 
usul, bir sistem değildir. Ama ekseriyet usulü
nün bu memlekette naşı] bir 'hâtıra bıraktığı 
da cümlenizin malûmudur. Nazarî ne iddialar 
olursa olsun; sadece neticeleri itibariyle bu iki 
sistemi mukayese ettikten vsonra memleket re
alitelerine ve memleket şartlarına, en uygun sis
temin bugün için nispî temsil sistemi olduğunu. 
kabul 'etmemek için zannederini haklı hiçbir 
sebep ileri sürülemez. Nitekim bu arkadaşları
mın bu mevzuda ileri sürdükleri sebepler 
sadece bir nazari mütalâa ve münaka 
şadan ileri geçmemiştir. Biz, bu sistemi memle
ket realiteleri ve şartları içinde tatbik etmeyi 
lüzumlu görmüşüz ve bunun için mahallî idare
lere teşmilini tasvihetmişizdir. Yani arkadaş
larımız biliyorum, geçmiş bâzı müzakerelerde 
ileri sürdüler «efendim, işte ekseriyet usulü
ne şunun için gittiler. Seçmenlerin ekseriyeti bi
zim tarafımızdadır» filân gibi, şeylerle bunu 
izah edeceklerdir. Asla böyle değil arkadaşlar. 
Yine bir vesile ile arz etmiştim; seçmen reyleri
nin hangi tarafta olduğunu seçim sandıkları an
cak ispat eder. Seçimden sonra kimin ekseriyet
te, kimin çok rey alacağı o zaman belli olur. On
dan evvelki iddiaların çoğu sadece birer şahsi 
görüşten ibaret olur. Biz nispî temsili kabul et
tiğimiz zaman geçmiş yılların tatbikatım da dü
şünerek muhalefet yıllarında C.H.P. olarak bu 
mevzuu uzun uzun tetkik ettirmiş, ve bu
nun lüzumuna inanarak müdafaasını yap
mıştık. Bilâhara 15 Ekim seçimlerinden sonra 
da bunun kanunlarda Kurucu Meclis zamanın
da kanunlarda yer alması için emek sarf ettik. 
Bu gün de aynı istikamette bunu benimsemek
teyiz. Arz ettiğim gibi bunun birtakım mallı-
zurları olabilir. Her sistemin faydaları ve mah
zurları vardır. 

Ama bugünün şartları içinde nispî temsilin 
lüzumuna inanarak Hükümet tasarısı geldi di
ye değil, Hükümet bunu benimsedi diye değil, 
inanarak tetkik ederek ve bunu lüzumlu göre
rek müdafaa ediyoruz. Bu gün için müdafaa 

ediyoruz, yarının şartlarının ne olacağını bilme
diğimiz için şimdiden 50 senelik istikbali de sa
dece bu sistemin garantisi altında tutmayı da 
aşırı bir iddia olarak kaimi ediyoruz. 

Yeni kanunların getirdiği ileri adımları bi
raz evvelki konuşmalarımızda yüksek huzuru
nuzda tesbit etmiştik. Bu ileri adımların tatbi
katta da memleket bayrına neticeler vereceğim1 

inandığımız için bunu tasvibediyoruz. Ve mad
delerin. bâzdarmda ilerde noklai nazarımızı ayrı
ca ifade edeceğimizi de arz (diniştim. Ounıhuri-
ye1 Halk Partisi olarak mahallî idarelerin bir 
an evvel hür ve serbest seçimlerle normal idare
ye kavuşması samimî arzumuzdur ve bu kanun
larla bunun tahakkuk edeceği inancı ile bu ka
nunların heyeti umumiyesini umumi esasları ile 
tasvibediyoruz, lelıindeyiz ve bunun muvaffak 
neticelerini de ümidetmekteyiz. Sözlerimin ba
şında bir arkadaşın {'vvıl hareketlerine ve hissi 
tarizlerine çok sakin bir eda içinde de olsa cevap 
vermek sureliyle vaktinizi aldığım için özür dile
rim. Paka t bunun günahı, vebali zannederim ce
vap verene değil, bu cevabı zaruri kılana aittir. 

Hürmet Primle. (P. H. l\ den bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın Bctil, Oeeici Komisyon 
adına. 

(JEOlÜİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) - - Muhterem arkadaşlar; söze bas
larken, sözcüsü bulunduğum komisyon adına bir 
hususu bilhassa belir!mek isterim. Burada konu
şan arkadaşlarımızın, ister lehte olsun, ister 
aleyhte olsun, bülün sözlerini, komisyonumuz 
daha iyiyi arama, daha güzeli bulma ve onu uy
gulama maksadiyle söylenmiş fikirler ve sözler 
olarak telâkki etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, genel görüşmesini 
yaptığımız tasarılar, köy muhtar ve ihtiyar mec
lisleri, şehir ve kasabalarda muhtar ve ihtiyar 
heyetleri, belediye meclisleri ve il genel meclis
leri konularını ilgilendirmektedir. Köylerde 
muhtar ve ihtiyar meclisleri, şehir ve kasaba
larda muhtar ve ihtiyar heyetleri beldelerde be
lediye meclisleri illerde il genel meclisleri mahal
lî, müşterek ihtiyaçların karar organıdırlar. Bu 
teşekküller bütün yurt ölçüsünde, bütün milİet 
ölçüsünde, tasarruflarda bulunamazlar. Sadece 
ve sadece mahalli ve müşterek ihtiyaçları görü
şür ve karara bağlarlar. Anayasamız bu gerçeği, 
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116 ncı maddesinde aynen- : «Mahallî idareler, 
il, belediye veya köy halkının müşterek mahallî 
ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organ
ları, halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileri
dir» diye ifade etmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh, köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri se
çimlerinde nispî temsil usulüne göre mi, yoksa 
çoğunluk usulüne göre mi, şehir ve kasabalarda 
muhtar ve ihtiyar heyetleri seçiminin keza bu 
usulden, bu iki usulden hangisi ile olması lâzım-
geldiği beldelerde belediye seçimleri ve il genel 
meclesleri seçimlerinin keza bu iki usulden hangi 
usul ile yapılması lâzmıgeldiği, konusu üzerinde 
dururken, evvelebirde Anayasamızın koyduğu bu 
temel prensibi göz önünde bulundurmak iktiza 
eder. 

Bunun yanı başında, muhterem arkadaşlarım, 
millet ve memleketimizin tarihî, siyasi, içtimai 
ve bilhassa idari tecellileri üzerinde durmaklığı-
mız gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Osmanlı İmparator
luğunun kuruluş ve inkişaf devrinde memleketi
mizde bir ademi merkeziyet sistemi câri idi. Ye
niçeriliğin ilgasından sonra koyu bir merkezi
yetçiliğe yönelindi. Sonra 1864 tarihli Vilâyet 
Nizamnamesi, 1870 tarihli îdarei Umumiyeyi Vi-
lâyat Nizamnamesi yapıldı ve yürürlüğe kondu. 
Bu nizamnamelere göre mahallî organlar, tama
men istişari mahiyette fonksiyonda bulunurlar
dı. 1913 te, 1871 Fransız Kanununda, ufak tefek 
değişiklik yapılmak sureti ile kabul edilen îda
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkati yürür
lüğe konuldu. Sonra bu kanun muhtelif zaman
larda, çeşitli sebeplerle değişikliklere mâruz kal
dı. Bugün de yeni bir değişikliğin görüşülme
sine başlanmış bulunuyor. 

Tatbikatı, tarihî seyri içinde mütalâa ettiği 
miz zaman görmekteyiz ki, mahallî idareler, ma
hallî ölçüde, idari hizmet için düşünülmüş birer 
hizmet organıdırlar ve daima bu hüviyet içeri
sinde kalmışlardır. 

Hal bu olunca, seçim çevresi köylerden olan, 
köylerden ibaret olan köy muhtar ve ihtiyar mec
lisi seçimlerinde nispî temsil yerine çoğunluk 
sistemini kabul etmenin bir zaruret olduğu ken-
diğinden ortaya çıkar. 

Bu seçimlere siyasi partilerin aday gösterip 
göstermemeleri noktasına gelince. Halk bir dar 
bölgede uzun zamandan beri oturan kaynaşmış, 
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birbirlerini yakından tanıyan insanlardır. Seçile
cekler, sadece mahallî ve müşterek ihtiyacı gi
dermek için görevde bulunacaklardır. Birbirleri
ne böyle dar sahalarda çok yakından tanıyan in
sanların; mahallî dert ve ihtiyaçları için karar 
alacak organları seçerken Siyasi Partilerin şahıs 
tanıtma bakımından kendilerine kılavuz etmesi
ne ihtiyacı olmadığı aşikârdır. Seçilecek bu ka
rar organları sadece mahallî ve müşterek dert ve 
ihtiyaçları giderme ve karara bağlamakla meş
gul olacakları için siyasi partilerin programları 
bu seçimlerde bahis mevzuu da olamaz. O halde 
siyasi partilerin köy muhtar ve ihtiyar meclisle
ri seçiminde aday göstermede faydalı, lüzumlu 
bir rolleri olacağı düşünülemez. Aynı şey, şehir 
ve kasabalarda, mahalle, muhtar ve ihtiyar he
yetleri için de bahis mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlar; belediye meclisi üyele
ri ve belediye başkanları seçiminde siyasi parti
lerin aday göstermeleri kabul edilmiştir. îl ge
nel meclisi üyeleri seçimlerinde de siyasi partile
rin aday göstermeleri kabul edilmiştir. Köy ve 
mahallelere nazaran daha geniş bir saha, daha 
çok adedde bir seçmen bahis mevzuu olduğu ve 
mahallî ve müşterek ihtiyaçlar köy ve mahallele
re nazaran daha çok genişlediği içindir ki; siya
si partilerin bu seçimlerde aday göstermelerinde 
fayda mülâhaza edilmiştir. Bu seçimlerin nispî 
temsil usulüne göre mi, yoksa çoğunluk usulüne 
göre mi yapılmasının daha uygun olduğu husu
suna gelince. Yine Anayasamızın 116 ncı mad
desinin ilk fıkrasındaki temel kaideyi göz önün
de bulundurmaklığımız gerekecektir. O kaide bu 
kamu tüzel kişilerinin sadece mahallî ve müşte
rek ihtiyaçları karara bağlıyan organlar olduğu
dur. Nispî temsilde seçmen oyları daha iyi de
ğerlendirilmektedir. Nispî temsilde muhtelif si
yasi i)artiler meclislerde temsil olunma imkânına 
kavuşmaktadırlar. Gerek belediye meclislerinde 
gerekse il genel meclislerinde hem seçmen oyla
rının daha iyi değerlendirilmiş olması bakımın
dan hem muhtelif siyasi partilere mensup seçilen
lerin bir arada o bölgeyi ilgilendiren, o bölge 
halkını ilgilendiren idari hizmet mevzuları üze
rinde daha geniş Ölçüde görüşerek, tartışarak 
karara varmalarında sadece fayda mülâhaza edi
lebilir. 

Muhterem arkadaşlar; belediye başkanlarının 
ilk defa tek dereceli, genel oyla ve belediye mec
lislerinden ayrı olarak seçilmesi konusuna gelin-
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ee: Komisyonumuz, bekle halkı tarafından, çok 
yakından tanınan, çok sevilen, eok güvenilen 
kimselerin belediye başkanlıklarına seçilebilme
lerinde sağlıyacağı kolaylık bakımından bu usu
lün daha faydalı olacağı kanısına varmıştır. Tec
rübe edeceğiz, İnşaallah faydalı olduğunu tecrü
be1 ile de göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, belediye meclisleriy
le il genel meclislerinin nispî temsil usulüne gö
re olmayıp, çoğunluk usulüne göre yapılmasını 
savunan muhterem arkadaşlarım, umumiyetle 
memleketimiz realiteleri üzerinde durmaksızın, 
karar organının, icra organının lıüviyeti belli 
olur, kararın ve icranın şerefi ve sorumluluğu 
vardır. Şerefin sahibi belli olur, sorumluluğun 
sahibi belli olur, dediler. 'Ve şimdiye kadar mü
nakaşa edilegelmekte olan tezleri gerekçeleri ile 
ileri sürüp nispî temsil aleyhinde söylenenleri 
zikir, çoğunluk sistemi lehinde söylenenleri ifade 
ile yetindiler. Muhterem arkadaşlarım, iyi hiz
metin elbette şerefi olur. Hizmet sayılmıyan ve
yahut iyi hizmet sayılmıyan fiil ve hareketlerin 
de elbette sorumluluğu olur. Yalnız her şeyden 
önce bizim nazara almaklığımız lâzımgelir ki, sa
dece hizmetin yapılması kâfi değildir. Aynı za
manda hizmetin en iyi şekilde yapılması da gaye
lerim izdendir. 

Binaenaleyh, o gerekçeye göre, hizmeti ço
ğunluk sistemi ile bir siyasi partiye verdiğimizi 
düşünelim. Fakat hizmet şeref ıgetirememiş, so
rumluluk getirmiştir. Sorumlusu 'belli olsun di
ye, 'hizmetten, mahrum olmaya rıza göstermek 
mümkün olabilir imi muhterem arkadaşlar? 

İlgili .maddelerde, hu mevzular üzerinde 
tekliflerde 'bulunulacağı tekrar üzerinde 'konu
şulacağı için, ben konuşan arkadaşlarımın te
mas ettikleri bâzı esaslı noktalara bu suretle 
kısa ve umumi cevaplar vermekle yetinirim. 
Yeri 'geldiği zaman daha geniş anıklamalarda 
bulunmak üzere konuşan arkadaşlarımdan bâ
zılarının üzerinde durdukları bâzı noktalan da 
'kısaca cevaplaaıdırmaıfcta fayda görüyorum. 

Arkadaşlarımızdan' birisi, seçimlerde 25 yaş 
yerine 22 yaşın kabul edilmesinin daha uygun 
olacağını söylediler. Tasarı ve konıisyonumuzun 
kanısı o merkezdedir ki, 20 yaşını 'bitiren as
kerlik ödevini ifaya çağırılır. Bu ödevden dön
mek ekseriyetle iki üç yıl geçmesini 'gerektirir. 
Askerlik ödevi vesilesiyle köyünden ayrıları "bir 

kimsenin, köye döner, dönmez köyle olan ilgisi 
ve 'köy hakkında 'bilgisi bakımından araya fa
sıla .girdiği için hemen seçilebilmesi ekseriyetle 
mümkün olmaz. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi 
diyoruz. Hiç şüphe yok ki, buradaki ihtiyar 
sözü yaşlı mânasında kullanılmamıştır. Ama 
köylü her değer sahibine değer vermekle bera
ber, tecrübenin değerine de ayrıca inanmış bu
lunmaktadır. Bu hir takdir meselesidir. .Ko
misyonumuz bu mülâhazalarla 25 yaşın daha 
uygun bir yaş olduğu kanısına vararak tasarı
daki, kabulü 'benimsemiştir. 

Arkadaşlarımdan birisi, bu kanunlarda se
çimleri esnasında radyo konuşması ya.pılmıya-
cağıııdan bahsettiler. Siyasi partilerin, aday 
gösterecekleri seçimlerde radyo konuşmaisı ya
pılacaktır. Her hakle, vakit darlığı sebebiyle 
olmuş olacak ki, bu tenkidi yapan muhterem 
arkadaşım, tasarının bütün hükümlerini tetkik 
ed em em iş bııhınaca.k ki bu hataya düşmüşlerdir. 

2(i Nisan 19(51 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun, birçok hükümlerine bu ka
nunlardan atıf yapılmıştır. Atıf ile de yerinil
memiş, aynı zamanda bu kainuııda hüküm bu
lun m ıyan. hallerde, 298 sayılı Kanunun hüküm
leri uygulanır, denilmiştir. 298 sayılı Kanu
nun. 52 nci maddesi radyo konuşmaları hakkın
daki hükmü vaz'etmektedir, ki bu 'hüküm arz 
etmiş olduğum tarazda, ve şekilde sözü edilen 
kanunlar tarafından 'benimsendiğine göre rad
yo konuşması kabul edilmedi ı̂ eya. yalağı ko
nulduğu gibi bir endiyeşe düşmeye mahal yok
tur. 

Muhterem arakdaşiarım, bir arkadaşımız da 
belediye başkanlığına seçilecek kimseler iciıı 
tahsil bakımından kayıt ve şart konulduğunu 
söylediler ve tenkidlerde bulundular. 

Tasarıların: hiçbirisinde o'kuyup - yazma
dan 'başka tahsil şartı derpiş edilmemiştir. 
Belediye başkanları için de tahsil şartı derpiş 
edilmemiştir. Muhterem arkadaşlarım, konu
şan arkadaşlarımdan ikisi, belediye meclisi üye
leri, il genel meclisi üyeleri seçimlerinde ba
ğımsız adaylar için karma oy puslası kullanıl
masının nispî temsil usulünün .getirdiği esas 
ve neticeye aykırı düşeceğini ileri sürerek ten-
kidde bulundular. Komisyonumuz, Millet Mec
lisince kakül edilen metni, değiştirerek, bağım
sız adaylar için karına.' oy puslası kullanma im-
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kânını çoğunlukla kabul etmiş bulunuyor. Bu 
konu üzerinde bendeniz muhalif kaldım ve ko
misyon sözcüsü sıfatiyle tanzim ettiğim rapor
da, bu konularda söz hakkımı saklı tuttuğumu 
tasrih ettim. Ancak, komisyonun sözcüsü olan, 
komisyonda çoğunlukla beliren fikrin sadık 
•bir nakîbi olarak arz etmek isterim ki, bu 
esası kabul eden arkadaşların, bu esası kabul 
etmelerine, bir beldede, 12 - 1(6 belediye meclisi 
üyesi seçilecekse, 'bir ilçede 2 • 4 il 'genel mec
lisi üyesi seçilecekse siyasi parti lehinde oy 
kullandığı zaman 12 - 14 - 16 belediye meclisi 
üyesine oy verilsin. .2 - '•> - 4 il genel meslisi 
iiyesine oy vereceği halde bağımsız aday lehin
de oy kullanmak istediği zaman neden sadece 
bir kişiye oyunu vermek mecburiyeti ile karşı 
karşıya kalsın"? Bu seçmenin oy kullanma hak
kını tahdidetmek olur. İşte bu düşünce iledir 
ki, komisyonumuzda bir çoğunluk, bağımsız 
adaylar için karma oy puslasını bir değiştirme 
yapmak suretiyle tasarı metnine almıştır. Yeri 
geldiği zaman tahmin ediyorum ki, bu konu 
üzerinde tekrar (görüşmeler yapılacaktır. 

'Tasarıların tümü üzerinde benim komisyon 
adına kısaca arz edeceklerim bundan ibaretti)'. 
Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BER

ATA (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarını, 
Hükümet tarafından hazırlanan ve Millet Mec
lisinin tetkikinden geçtikten sonra huzurunuz
da konuşma konusu olan mahallî seçimlerle il
gili 4 kanun tasarısına Büyük Senatonun ko
misyonlarında ve Heyeti Umumiyesinde göste
rilen alâkadan dolayı lehinde, aleyhinde konu
şan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Müşterek çabamız bu kanun tasarılarının daha 
da mükemmel bir hale koyarak mahallî seçim
leri her suretle tatmin edici bir şekilde yapa
bilme imkânına kavuşmaktır. Böyle olunca ar
kadaşlarımın noktai nazarlarını ciddiyetle din
leyip, bunların gerçekleşmesine mümkün olan
ları zemin hazırlamayı vazife telâkki eden bir 
zihniyetle huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 
İdare organları, halk tarafından seçilen ma
hallî idareleri bir an evvel gerçek sahiplerine 
kavuşturmak müşterek arzumuzdur. Böyle 
olunca bütün arkadaşlarım, bu müşterek arzu
yu gerçekleştirmek çabasının dışına çıkmama-

. lan tabiîdir. Burada ileri sürülmüş bulunan ten-
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kidlerden bir ikisine, diğerlerine tasarılar ko
nuşulurken yaş gibi ve diğer bâzı hususlara te
mas edeceğimizden, hepsini kapsıyan müşterek 
bâzı tenkid konularına kısaca cevap vermek ve 
gerek sözcü, gerekse diğer arkadaşlarımın söy
lemiş bulundukları sözleri tekrar etmemek su
retiyle huzurunuzda bâzı noktalara temas ede
ceğim. 

Arkadaşlarımızdan hemen hepsi bu kanun 
tasarılarının Meclise getirilmesinde ve bu su
retle mahallî seçimlerin geciktirilmiş olmasın
da toplanmış olduklarını görüyoruz. Hakikaten 
mahallî seçimlerin geciktirilmiş olması gibi bir 
vakıa vardır. Fakat insafla, takdir hislerini 
yerinde kullanarak meseleleri değerlendirmek 
lâzım gelirse; bu gecikmenin nerede olduğunu 
tesbit edip, en sert tenkidi yapan arkadaşı dahi 
ikna etmek mümkün olacaktır. O halde bir göz 
attığımız zaman şunu görüyoruz. Mahallî seçim
lerin köy muhtarı ve ihtiyar heyetleriyle, ihti
yar meclislerinin seçimi en son 7 Kasım 1954 ta
rihinde yapılmıştır. 4 sene sonra yani 1958 de 
yapılmış olması lâzım idi. Yapılmamış, 1960 se
nesinde gene yapılmamış. O halde büyük gecik
me geçmişteki devre aittir. Belediye seçimleri 
en son 13 Kasım 1955 te yapıldı. 4 sene sonra 
1959 da yapılacaktı, yapılmadı, 1960 ta da ya
pılmamıştır. î l genel meclisi seçimleri 25 Eylül 
1955 te de en son yapıldı. 1959 da yapılacaktı, 
yapılmadı 1960 ta da yapılmadı. Demek ki, se
nelerce uzatma tarzında bir gecikme vâkıdır. 
Ve arkadaşlarımızın tenkidleri doğrudur. Ama, 
bu tenkidi er şimdi arz edeceğim; sebeplerle biz
den evvelki devre ait ve racidir. Şimdi gelelim 
bizimle ilgili olan devirde bir gecikme hakika
ten var mıdır? Gerek umumi efkâra, gerek ba
sına ve gerekse meclislere zaman zaman soru 
önergeleriyle de getirilen ve her seferinde bir 
gecikmeden bahseden arkadaşların bu kanun 
tasarıları vesilesiyle hiç. olmazsa bir defa daha 
katı cevaplarını almasında isabet vardır. 

15 Ekim 1961 de umumi seçimler yapıldı. 
2 Ocak 1961 de 1 nci koalisyon güven oyu aldı. 
Demek ki, 1961 senesinin sonunda, 5 ay sonra 
28 Mayıs 1962 de ıbirinci (Ktoalisyion istifa etti. 
Bu zaman içinde mahallî seçimlerle ilgili ka
nun tasarıları tam değilse dalıi (hazırlanmış 
halde idi. Ve fakat şimdi arz edeceğim sebep
lerle noksan idi. 'Sayın Eyidoğan arkadaşımı-
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zm da (burada (belirttikleri >gilbi Ibu kanun tasa- I 
rılarma, ilerde mütalâaları alınmamış denme
sin diye Ibizinı memleketimizdeki partilerden I 
mütalâalar istendi. O. H. P. il Genel Meclisi 
ile ilgili kanun tasarısı hakkındaki (mütalâa
sını '20 Mart Ü902 de verdi. Adalet Partisi 
1902 nin Nisan ayında verdi. Diğer partiler 
Temmuz ayında (Verdiler. Halibuki Hükümet 
28 Mayısta istifa etmişti. Demek ki (birinci 
Hükümet istifa ettiği zaman Adalet Partisinin 
verdiği mütalâa üzerinden 20 gün kadar geç
miş veya bir ay geçmiş; diğer partilerin ise 
'Temmuzda geldiğine göre mütalâaları ıhenüz! I 
o zaman gelmemiştir. Demek ki geciktirme; 
bu kanun tasarılarının en çok çıkmasını isti-
yen siyasi tevekküller tarafından hâsıl solmuş
tur. 'Suçsa suç, ihmalse i'hmaldir. Diğerlerin
de de öyle olmuştur. Kiöy muhtar ve ihtiyar 
heyetlerine aidolan kanun tasarıları hakkın
daki mütalâalardan Ouımlhuriyet Halk Partisi 
27 ıŞuibat 196İ2 de 'cevap vermiştir. Adalet Par
tisi Nisan .19162 de, diğer partiler de '19 - 24 
Temmuz 1962 de cevap vermişlerdir. Keza aynı 
şekilde belediye meclisi ve belediye başkanları 
seçimine de Cumhuriyet Halk Partisi '20 'Mart 
19'62 de, Adalet Partisi Nisan 19612 de, diğer 
partiler de Temmuz 1962 de. Şu halde 1 nci 
Koalisyonun istifa tarihinde partilerin muta- I 
lâaları Hükümete tamamen .gelmiş değildi. O e- I 
çiyorum 2 nci Koalisyona : 7 'Temmuz il 9162 de I 
2 nci Koalisyon güven oyu aldı. Bu arada 
demek ki Temnımuz ayı içinde, 10162 nin. Bu I 
arada bu kanun tasarılarının daha (mükemmel 
hale gelebilmesi için 18 yaibancı Devletin ıg'eç- I 
m iş tecrübelerinden de faydalanmak üzere, (bu 
sahadaki kanunları tetkik edildi. Memleketin I 
içinde bulunan ilim adamlarından ve üniver
site mensuplarından mütalâalar alındı ve sü
ratli Ibir çalba ile meseleyi ıbir an evlvel Meclise 
ıgötüıımek arzusu yürüdü. Nitekim 7 . 7 . 10162 
de güven oyu alan Hükümet, iki ay tfonra Mec
lise gelen ive IS. Sayısı 283 lolan şehir ive kasa
ba mahalle muhtarları ile ilgili kanun tasarı
sında da . gözükeceği gibi İçişleri 'Bakanlığı 
Millet. Meclisi Başkanlığına, İçişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan >ve Türkiye 'Büyük Millet 
Meclisine arzı Bakanlar 'Kurulunun 1 Ekim 
'1902 tarihinde kararlaştırılan, ışeihir ve kasaha 
'mahalle muhtarları seçimi Meclise sunuldu. 
Ne kadar sonra; Temmuzdan, iki ay sonra, Di-
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ğerleri de hunu takilben Meclise takdim edildi. 
Şu halde gecikme diye Ibir ımelvzu, (bahis konusu 
değildir. 1962 nin Ekim ayında Meclise geldi
ğine göre; Mecliste geiçen 'müddet Hükümet
le ilgili Ibir ihmalde olmıya<cağma nazaran, va
ziyeti otantik olarak tarihlerle, rakamlarla or
taya koyduk mu gecikme diye !bir mevzuu or
tada olmadığı bir yana, arkadaşımı izin sadece 
tenkid 'olsun diye «ekspres kanun» sözünün de 
asla yeri ve mahallinin Iburada 'olmadığını1 şim
di 'başka bir deyimle arz edeceğim. Kanunla
rın hepsi 4 tanedir. Bu 4 kanundan şehir ve ka
sabalara aidolan kanun Meclise ıgeleli 9 ay /ol
muş. Köy Kanunu ile ilıgili lolan ve IKöy muh
tar ve İhtiyar meclisleri seçimi Kanunu Mecli
se 'geleli 6 ay olmuş Belediye Kanunu M'eıclis'e 
geleli 4 ay olmuş, İl ıgenel Meclisi seçimi Ka
nunu Meclise geleli (5 ay olmuştur. Ekspres 
kanunun ıgeemiş siyasi terimlerde ifade ettiği 
mâna şudur. Hükümet 'Meclisin vaziyetine (ba
kar, hiç kimsenin halberi olmadan saıbahleyin 

Ibir kanun getirir. Daha lonu kimse faile etme
den akşam çıkar işte ıbu ekspres kanundur. 
İlân ede «de arkasında hütün Meclisin kovala
dığı ve d/okuz ay evvel Meclise 'verilmiş bulu
nan 'bir kanun ekspres kanun lolamaız. Bunu 
da Ibu suretle cevaplandırıp; siyasi ede'biyatı-
ımızda yer alan (terimlerin isalbetle kullanılalbil-
mesi için kâfi Ibir yiolu (gösterdikten s'onra; Ibir. 
iki 'başka nokta üzerinde kısaca ara cevap 'et
mek istiyorum. 

Arkadaşlarım nispî .temsil .mevzuunu ele 
aldıkları zaman çok mukni cevap veren arka
daşlarımın beyanlarını tekrarlamamak için açık 
kalmış bir noktayı arz edeceğim. Bu nispî tem
sili belediye meclislerinde muvafık görüyorlar. 
Zaten muhtar ve ihtiyar heyeti ile meclislerinin 
seçimi çoğunluk usulü ile olduğuna göre; ba-
'his 'konusu münazara il genel meclisleri seçim
leriyle ilgilidir. Filhakika bu kanun tasarısının 
iki metni vardı. Metinlerden bir tanesi çoğun
luk sistemini esas alıyor. Metinlerden ikincisi de 
nispî temsili esas alıyordu. İlk sevk edilmesi 
düşünülen birinci koalisyonda çoğunluk siste
mini esas alan kanun tasarısı idi. Fakat demin 
arz ettiğim gibi bu tasarı hazırlandığı zaman 
partilerden 3 ünün mütalâası gelmediği bir ya
na, 18 yabancı, tecrübeli, memleketin kanunları 
da tamamen tercüme edilmiş değil idi. Bu iti-
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barla mevzu tekâmül ettikçe bir sistemin bir 
memlekette tatbikine kıstas olabilecek esaslar 
belirdi. Ve bu beliren esaslara göre il genel mec
lisi seçimlerinin de nispî temsil esasına göre ya
pılması fikri gali]) geldi. Bunun mesnedi nedir. 
Onu da kısaca arz edeyim : Memleketimizde 637 
il genel meclisi seçimi için ünite vardır. Kaza 
diyoruz. Bu 637 ünitenin ancak 210 u birer kişi 
seçecektir, 637 nin içinde 219, üçte birden daha 
azdır. O halde kazaların üçte ikinin bünyesi bir
den fazla genel meclis azası seçmeye müsait 
bünyedir. Bu galip bünyenin seçimlerde göster
diğimiz esaslara göre ahenkli bir seçim yapabil
mesi ; yani fikir istikametinde yer alan partile
rin temayüllerini, Mecliste olduğu gibi bunun 
onun bir küçük örneği olan illerde de temsil et
tirebilmesinin yolu nispî temsil esası olduğu 
noktası, Hükümette galip geldi. îşte bunun için
dir ki, başlangıçta hazırlanmış bulunan çoğun
luk sistemiyle ona mütenazır hazırlanmış bulu
nan sene aynı zamanda nispî temsil sistemini 
esas alan il genel meclisi seçimlerine ait iki ka
nun tasarısından nispî temsile aidolan ağırlık 
fazla olunca bunu esas olarak almakta fayda gö
rüldü. 

Şimdi bunu da arz ettikten sonra arkadaşla
rıma diyeceğim ki ; seçim mevzuu bundan sonra 
bu memleketin umumi siyasi ve sosyal bayatını 
toptan tanzim eden siyasi bünyeler özürsüz ola
rak tanı teşekkül edeceği zamanlara kadar mü-
naferetleri tadil eden, ahenkleri ikame eden 
memlekette iş yapmayı bir parti galibiyeti ha
linde zıddiyet derecesine çıkarmada beraber ça
lışabilme ahi Tikini vatandaşa, Meclise, Belediye
ye, il genel meclisine sokabilen zihniyeti bera
berce desteklemeliyiz. Ben mevzuu, benim par
timin mevzuu, memleket mevzuundan ve mille
tin menfaatleri mevzuundan çok sonra gelmeli
dir. İşte bu zihniyeti benimseyince beraber ça
lışabilmenin yolu ona en müsait kapıdan gir
mekle mümkündür. Bu kanunda bu kapının adı 
da nispî temsildir. O halde boş yere arkadaşla
rım her hangi bir noktada ben üç tane mi kaza
nayım; iki tane mi, kazanayım gibi derece hâsıl 
olacak. Belki de bu düşünce doğru değil. 

Ama madem ki, böyle hayaller kuruyoruz. O 
hayali bâzı partiler de kurabilir. Çoğunluk sis
temi olursa ben daha çok kazanacağım, düşünce
si sadece bir partinin malı değildir. O halde baş-
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ka partiler bu düşünce ve neticelerden hangi öl
çüde ve hangi büyük maksatla feragati güdüyor
larsa bu denenmemiş hayal, arzusunun arkasın
da ümidi olan her parti milletin hizmetlerinin 
daha iyi görülebilmesi, vatandaşların, küçük halk 
topluluklarından itibaren, ahenkle bu millet men
faatlerini beraber düşünerek halledebilmesi, ter
biyesi istikametinde fedakârlık yapmayı biz Hü
kümet olarak düşündük, Meclis olarak doğru ola
cağı kanaatine vardık, ve bunun hepsinin üstün
de de memleketin ve milletin yararına gördük. 
Bu yolda da tereddüdü olan arkadaşlarım varsa, 
bu tereddütleri küçük hesapların üstüne çıktık 
mı hemen hallediyoruz. Ne imiş o küçük hesap? 
Benim falan kazada 2 kazanma imkânım var. Hig 
kazanma memleket kazansın, dâva bu. Ber-^n fi
lân kazadaki şartlar, nispî temsil yoriae çoğun
luk sistemine gidilirse bana 2 iiyc getirecek. Evet 
olabilir. Size veya bu tarafa veya başka tarafa 
2 üye getirir, ama o kurulmuş bulunan cemiye
tin bünyesi belki infisah edecek kadar. O memle
ketin ig yapısına aykırı bulunabilir, işte bizim 
dâvamız küçük hesabı bırakıp memleketin gitti
ği istikamette siyasi hayatın daha çok kökleşme
sini sağlıyacak, yerleştirecek, devam ettirecek ve 
memlekete istikrarlı bir huzur getirecek yoln ara
dık, o yolun çaresi olarak bunu bulduk. Bu iti
barla muhalefetteki arkadaşlarımdan bu zihni
yeti desteklemelerini rica edeceğim. 

Arkadaşlarımızın haklı olarak ileri sürdükle
ri bâzı şeyler var, onlara da birer cümle ile ce
vaplarımı arz edeyim. 

Halen bine yakın belediyelerimiz bu belediye
lerimizin 1 900 milyon liraya .yakın borçları 
vardır. Bu seçim kanunlarından sonra bu borç
lar yüklendiği ve bugünkü belediyelerin geliri 
aynı ölçüde kaldığı takdirde belediyeler çalışa
maz. îşte bu Hükümet, dâvanın azametine rağ
men bu durumu göz önünde tutarak, Konselidas-
yon Kanunu hazırlamış bulunmaktadır. Bu su
retle borçlar, belediyelerin yükü üstünde onları 
iş yapamaz halden çıkaracaktır. Diğer taraftan 
yeni bir kanun tasarısı hazırlamış bulunmakta
yız. Bu da hizmetlerle orantılı olarak gelir kay
nakları sağlamanın yolunu, memlekete belediye
lere getirmiş bulunacaktır. Bu kanunun kabu
lünden sonra da kurulmuş bulunan yeni belediyele
rin mevcut borçlarından bir nevi onun tazyikin
den kurtulmalarının yanıbaşmda gelirleri çoğal
mış ve o nisbette hizmet görebilir hale gelmiş 
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olacaklardır. Köy Kanununda, İller İdaresi Ka
nununda ve diğer ilgili kanunlarda da teşkilât 
kanunlarında da bu zihniyeti destekliyen hazır
lıklarımız kanun tasarıları haline gelmektedir ve 
yakında bir bir huzurunuza intikal etmiş olacak
tır. Demokratik düzenimizin içinde yeni bir fe
rahlığı sağlıyacağmda hiç şüphemiz buluımuyan 
mahallî seçimlerin bir an evvel yapılmasını ve 
en ahenkli şekilde yapılmasını sağlıyacak bulu
nan bu kanunların, Yüksek Senatonun da tasvi
bini alarak kanunlaşması halinde memleketin öte
den beri arkasında beklediğimiz yeni bir demok
ratik müessesesi daha halledilmiş, tanzim edilmiş 
olacaktır. Böyle bir istikamete giden ve bu ka
nunlarla bu huzurlu, istikrai'U yeni seçim hayatı
nı sağlamak istediğimiz bu kanunların tasvibini
ze mazhax olması ile memleketteki arz ettiğim 
huzura yeni bh? imkân verileceğinden o Hüküme
tin getirdiği esasların itibar görmesini rica edi
yorum. Ve bu kanunların memleketimize yeni 
bir hayır ve uğur getirmesini diliyorum. Teşek
kür ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, buyurun. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
•— Sayın Başkan; değerli arkadaşlarım, pek muh
terem Dahiliye Vekilinin Mahallî Seçimler Ka
nunu münasebetiyle bu müesseselerin istikbalini, 
gelir kaynaklarının ıslahı ve demokratik bir ni
zamın bünyesine uygun hale getirilmesi yolunda
ki temennileri, vaitleri beni cidden fazla sevin
dirdi. Bir demokraside halkı sadece rey 
sahibi kılmak bütün meseleleri halletmez. Halkı 
kendi kendisini idare etmenin tadına, sorumlulu
ğuna, yetkisine de kavuşturmak lâzımdır. Bugün 
halk rey vermesinin ötesinde idarenin her safha
sında seyirci bir haldedir. Vilâyetlerimizde bir 
bölgenin kendi ihtiyaçlarını kendi meclislerin
de, kendi kanunlariyle, kendi gelirleriyle hallet
menin zevkini ve sorumluluğunu mahallî ida
relere sağlayabildiğimiz gün demokraside bü
yük merhale kat edeceğiz. Bugün Devlet, Dev
let olmanın icabettirdiği meşguliyetlerin hari
cinde. Köy bütçelerine kadf*', belediye borçla
rına kadar, mahallî hizmetlere kadar bütün bir 
memleketin her türlü dâvasını sırtına yüklenmiş: 
ve karşılamanın maddi, mânevi edası içinde. 
demokrasi -mücadelesi içinde kıvranıp dur
maktadır. Ma'hailî idareleri batı 'anlamın
da'' ve hakiki hüviyetleri ile teçhiz ve 
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teşhis etmedikçe demokrasinin işler hale gele
ceğine lâyıkı ile yürüyeceğine inanımız tam de-
ği'Mîr. Bu (görüşümüzü şöylece ;belir>ttilkiten sonra, 
sabahleyin bir konuşmam üzerine müsaade eder
seniz yine sabahki, cümlelerimle başlıyayım. 
Bir çatı altında yan yana çalışmaktan şeref 
duyduğumuz muhterem Halk Partisi Sözcüsü 
arkadaşımın yersiz, mesnetsiz, fevri diye tavsif 
ettiği konuşmalarıma verdiği cevaplara temas 
edeceğim. Evvelâ muhterem arkadaşımdan şu
nu rica ederim. Kendileri bir aralık yerlerinde 
görmüştüm. Fakat, acaba konuşmalarımı tama
mı ile takip imkanını bulamadılarda naklen mi 
dinlediler? Çünkü söylediklerimin cevabı yok. 
Söylemediklerim, söyledim iddiasiyle cevaplan
dırıldı. Ben huzurunuza geldim. Ders vermek 
adetim değil, ders vermedim; nasihat verme
dim ; rica ve istirham da bulundum. Edam o 
idi, üslûbum o idi, şahitsiniz. Ve kendisine şu 
noktaları hatırlattım. Buyurdular ki; efendim 
muhalefet evvelâ konuşur, sonra iktidar konu
şur. Benim söz almamda, Çağlayangil'in takıldı
ğı nokta var. Eğer böyle bir mülâhazamız olsay
dı, ewolâ Sayın Başkanımıza niçin söz sırası
na ve usulüne riayet etmediniz derdik, öyle şey 
söylemedik. Bizim işaret ettiğimiz bir nokta var 
Söz sırası alınmış, söz sırası Adalet Partisi Söz
cüsü arkadaşımıza gelmiş, kürsüye davet edil
miş, hazır bulunmuyor. Kendileri davet ediliyor, 
istinkâf ediyor. Ben sonra konuşayım dedim. Bu 
noktaya işaret ettim. En sonraya kalmak ihtiya
cı herkesi dinleyip cevap vermek ihtiyadını do
ğurmasın dedim. Arkadaşımız her türlü fikirle
rini grup adına ifade eder. Ben dedim ki, grup 
konuşmaları adettir, benim bildiğim, grup ko
nuşmaları yazılı olur, yazılı konuşulur. Bu iti
barla da değişmez ve kendisinden evvel konu
şulanlar o grup konuşmasında yer almaz. Buyur
dular ki, «neden bize hazırlıksız diyorlar» böy
le bir şey hazırlıksız diye bir şeyi ben demedim, 
Biz yazmıştık sayfalarla idi, ama oradan okuma
dık. Ben ne bilirim, isterlerse cilt d oldursunlar. 
Ben grup namına yaptığım hazırlıklardan değil, 
burada konuştuklarından intiba alırım. Önlerin
deki cilt çok muteber olur, muhtevası iyi olur o 
beni alâkadar etmiyor. Buradaki konuştukları
nın muhasebesini yapıyorum ve kendilerinden 
şu ricada bulunuyorum. Her parti grupu fikrini 
söylesin. -Ben buna ak derim, siz buna kara der
siniz. Ikimizinki de fikirdir. Ama parti grupla-
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rı olarak bilhassa Hükümetin getirdiği bir tasa
rı üzerinde yekdiğerimizi tenkit etmek; partinin 
partiye cevap vermesi doğru değildir. Kendileri ı 
hedef tutulmadıkları hâdiselerde cephe almasın
lar. Partiler fevkinde, hegemonya iddiasiyle 
anaç parti halinde seninki hatalı, sen şöyle de
din demesinler. O hataya ikinci konuşmalarında 
da düşüp, Millet Partili arkadaşımızın radyo 
hakkındaki konuşmasını; sanki kendileri Hükü
met sözcüsü veya komisyon sözcüsü imiş gibi na
kıs bir şekilde, tatminkâr olmıyan bir esbabı 
mucibe ile cevaplandırmak istediler. Benim üze- j 
rinde durduğum nokta bu. Bir tasarı gelmiş, Hü
kümetten gelmiş. Her siyasi parti fikirlerini 
söyler, ama son konuşan siyasi parti kendinden 
evvel konuşan siyasi partilerin şu veya bu fikri 
üzerinde, şu partinin görüşü doğru, şu partinin 
ki yanlış diye tenkitlerde bulunmasına ihtiyaç 
yok. Benim fikrim bu, sizin fikriniz o, reyler ko
nuşur. Efkârı umumiye, Yüksek Heyetiniz bir 
karara varır, birbirimizi kırmayalım, dedim. Bu 
iddiamın ne kadar doğru olduğunu, kendilerinin 
benim söylemediğim sözlerden alınarak; ne ka
dar ayrı bir üslup ile benim beyanlarımı burada 
tahlil etmek suretiyle ispat ettiler. 

Bu bakımdan kendilerine teşekkür ederim. 
bir parti, diğer partiyi hedef tutunca lüzumsun 
münakaşalar yer alıyor. Buyurdular ki, züm
re müdafaası yaptılar, hâşâ. Ben zümre müda- | 
faasıi yapmadım. Bir siyasi partinin sözcüsü, mu- i 
ayyen bir zümre idare etti seçimleri dedi. Halk ı 
Partisi sözcüsü arkadaşım da eğer bu öğretmen-
lerse diyeceğim yok ama; biz isök yüzde nisbeti j 
en az bizdeydi dedi. Ben kendilerine dedim ki, ' 
hiatalısmız. Köylerde herkes rey sahıbidÜr. Se
çimlerde herkes reyini kullanır. Binaenaleyh, 
herkesin bir partisi, mensubolduğu, temsil etti
ği bir akide vardır. İhtilâl sonraki devirde köy-
lerde tarafsız adam bulmalk güçtü. Bizzarur 
sizin part i mümesslilleri ımahallî idareleri ele al
dılar. Bundan niye yeriniyorsunuz? Ayıp mı? : 
Utanılacak bir şey mi? Şereftir, içlerinden ibir 
iki (kişi hatalı tasarruf da etse, hükmî şahsiyeti 
ilzam etmez. Niye gocundunuz dedim. Bunda 
zümre müdafaası var mı? Bunda, zümre suçlan
dırması var mı? Bunda, kendilerimi şerefle tem
sil ettikleri siyasi, hükmî şahsiyete; müsbet ve
ya menfi bir ima Var mı? 

Buyurdular ki, eski bir idarecidir. M. P. 
'mümessili çıktı, idare âmirleri maaş almaktan 
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gaynı bir şey yapmıyor dediler. Niye o hassa
siyeti göstermedi, niye ona itiraz etmedi. Biz 
diyoruz iki; bir bir siyasi parti, diğer siyasi par
tinin mülâhazalarım tenküdet'memelidir. 

Muhterem hatip bana niye sen M. P. ni te li
kide tımedin? Edemem. Edilmesini tenkidediyo-
i'iıııı da, edemem. O fikirde olsa idim, ben d?-
grupum adıma o noktayı nazarı getirirdim. Ge-
tirmedim 'ise o fikirde değilim demektir. 

Nispî temsil ekseriyet sistemi üzerinde, biz 
bu temsil iyi bu sistem iyi, bu sistem doğrudur, 
meselesini münakaşa etmiyeceğimtizi söyledik. 
Olmada işaret ettiğimiz nokta şu idi : Sayın Yeni 
Türkiye Partisi sözcüsü nispî temsili müdafaa 
etti, bir şey söyledik mfi? Dedik ki, kendilerinin 
şerefle temsil ettiği parti "bu sistemi müdafaada 
imsak etmeli idi. Çünkü ortak olduğumuz za
man bu sistemi uygun düşünüyordu. Pek muh
terem İçişleri Bakanı da izah buyurdular, doğ
rudur. O zaman öyle düşünmüyorduk sonra fi
kir değiştirdik. Tetkikat yaptık, diğer partileri 
dinledik. Bunu doğru bulduk kabul ettik dedi
ler. Fikirleri muhteremdir. Yalnız Sayın Ve
kilin de hataya düştüğü nokta şu oldu. Bize 
döndü dedi. Küçük hesap yapmayın, gelin siz
de şuna iltihak edin, muhalefet partileri hep 
beraber çıkaralım. Muhterem arkadaşlarını, biz 
bir muhalefet partisiyiz. Küçük hesap bu mev-
zudaki görüşümüzü gizlemek ve iktidara gel
diğim zaman nasıl olsa yapacağımı bilirim, şim
di bu iş böyle gidiyor, katılayım demektir. Ha
yır biz medeni bir parti olarak diyoruz ki, bi
zim bu mevzudaki görüşümüz aynı değildir. 
Bir yerine 2 âza kazanalım çok gelelim diye 
değil... Sorumluluk belli olsun. Bu mahallî ida
reler yüksek politika mercileri değildir, teknik 
yerlerdir. Kazanan otursun, mesuliyeti takalb-
büi etsin, şeref de onum olsun diyoruz. Bir yer
de iki tane il genel meclisi âzası çıkmış biri 
bir partiden, diğeri bir partiden; işler bozuk 
giderse iki parti de birilbirme atar. Ahmet ka
rıştırdı, Mehmet karıştırdı derler. Al sorum
luluğu üzerine takibet kazanın işini iyi yap 
şerefini al, kötü yap, başarısızlığını kabul et de
dik. Bu da bir görüş. Bu küçük hesap değil 
ki, bilâkis şimdiden medeni bir parti olarak mil
lete dönüp diyoruz İki, biz bu görüşteyiz, günün 
birinde inşaallah iktidar bize nasip olur, biz 
böyle hareket edeceğiz. Düşün, taşın hangisini 
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beğenliyorsan reyini <oııa göre kullan. B u n u n 
küçük hesap ne resinde? B u belki büyük, hesap. 
İ l t ihak etmek, kabul eder görünmek, bugiinlkü 
havaya u y m a k ve ya r ın ik t idara geldiğini zaman 
fikir değişt ir ip, öyle dedik, ama şimdi te tk ik 
e t t ik 'böyle yapıyoruz demek, küçük hesaptın-, 
bence. (Sağdan alkışlar.) Ne kimseye ders ver
dik ne nas iha t e t t ik ne de hadd'imizdir. Yal
nız, ders vermeğe kalkışanlar , hâdiselerden ders 
alır larsa, ibret alırlarsa onunla hem memnun 
oluruz, hem de if t ihar ederiz. Benlin maruzatın! 
bu 'kadardır , hepinizi hürmet le selamlıyorum. 
(Sağıdan, alkışlar.) 

BAŞKAN • Buyurun, Ağırnaslı . 
NİYAZİ ACIRNASBL (Ankara ) — Muhte

rem arkadaşlar ını , >en, hemen 194(i dan bu ya
tır. nispî temsil sisteminin zaruret in i müdafaa 
et t im ve bu zaruret i müdafaa eden siyasi orga
nın saflarında yov a la rak mücadele ettim. Kğer, 
hakikaten .1940 dan evvel, 1946 - 1950 arasın
da Millet Par t i s i adı ile teşekkül etmiş, sonra 
C. K. M. P. si o la ıak 1954 teki kapa tma hadi
sesinden sonra siyasi mücadelelerine devam et
miş ve sonra da O. K. M. P. si o larak Köylü 
Partisinin, i l t ihakından sonra yine siyasi müca
delesine devam etmiş pa r t in in ; temsil ettiği fi
kir benimsense idi nıemleektin, 1940 dan... 

P A Ş K A N - - İşitilmiyor, Sayın Ağırnaslı . 

NİYAZİ A(Î1"RNTASI/I' (Devamla) — Bğer, 
1940 - 1950-arasında bu nispî temsil esasına gi
dilmiş olsaydı, menılekel olarak siyasi bakım
dan kat edeceğimiz mesafe, merhaleler çok daha 
farklı olurdu. Bugün aşağı - yukar ı , 27 Mayıs 
İhti lâl inden ve yeni Anayasamızdan sonra de
mokrasiye yönelme cabası içinde bulunuyoruz. 
İşte bu 1950 de mümkün olurdu. Arkadaş lar . 
.Vasıl o lurdu? Pğer, nispî temsil sistemine göre 
1950 de ik t ida r int ikal • etmiş olsaydı ki, 1950 
de ik t idar ın değişmesi, el değiştirmesi bir zaru
retti., bunu görüyorduk, işlerin bu is t ikamete 
doğru gidiyor olduğunu görüyorduk. O zaman 
Demokrat Part i ik t idara kah i r bir ekseriyetle 
gelmiş olmıyacaktı . Ve par lâmentoda, eski tec
rübelerden geçmiş olan par t in in , Cumhuriyet 
ITalk Partisinin, hayli fazla sayıda lemsilcisi bu
lunacaktı , ve Millet Par t is inin de o zaman gene 
en az 50 nin. üs tünde, temsilcisi bulunacakt ı . 

Bu !0 yıllık politika haya t ındaki mütemadi
yen Anayasa çift meclis, nispî temsil, grev hak

kı vesaire diye bugün Anayasamıza girmiş olan 
hak la r için 10 küsur sene daha mücadele edil
mesi zaruret i doğmamış olurdu ve hat tâ 27 Ma
yıs İhtilâlini de doğurmıyacakt i. 27 Mayıs İh
tilâli bir zaruret olarak meydana geldi, fakat 
arz ettiğim gibi bunlar olsa idi o zarure t de doğ-
mıyaeaktı . \ i c i n ? İşte bunun misal i ; 2 seneden 
beri muhterem Cumhuriyet Senatosu muhtelif 
parl i lcrden olan. arkadaşlar ın vücuda getirdiği 
bir akademik' teşekkül ka rak te r i ile gi t t ikçe 
olgnnlaşarak çalışmasına, devam ediyor. Ye ha
kikaten C .Senatosunun tu tumu bana ümit veri
ci bir hal almıştır. Artık ilk günler indeki asabi 
ve fevri haller var mıdır arkadaşlar '? Yok. Cok 
daha anlayışla birbirimizi dinliyor, karşı l ıyor ve 
Cumhuriyet Senatosunun hakemliği ile netice
leri istihsale çalışıyoruz. Ye çok defa filân fi
kirle, filân siyasi par t i ler le beraber olacağı zan
nedilen insanlar, ayrı ayrı par t i lerden, hat tâ iki 
ucun mensuplarından oldukları halde aynı file
re r(>y veriyorlar. Demek ki, bir doğruyu bul
manın çarelerinin, başında muhtelif fikirlerin, 
muhtelif görüşlerin, temsil edilmesi zaruret i 
gelyior. Demokrasinin intikal devresi için nispî 
temsilin gerçekten zaruret ine inanıyorum ve 
hâla da o inancım devam ediyor. Çok yazık 
olur arkadaş lar , nispî temsilden, hemen bu kü
çük. tecrübeden sonra, aman bu kargaşal ık lar 
oluyor, kahir ekseriyetle bir par t i gelsin ne ola
caksa olsun, memleketin ik t idar ına el koysun, 
şeklindeki düşünce benim görüşüme göre büvük 
bir tehlike arz eder. Yaptıklar ımızı bir anda, 
yoketmek gibi bir netice doğurabil ir . Ayrıca 
muhterem arkadaş lar ım, bugün kimseyi kasde-
derek, itham ederek söylemiyorum. Ama, köy
ler, kasabalar , nahiyeler, ikiye veya üç bloka 
ayrı lmışt ı r d a ; şu partinin veya bu par t inin 
mümessilidir, öyle şey yok, a rkadaş lar . Büyük 
vatandaş kütlesinin ekseriyeti karar ın ı verme
miştir. Asıl siyasi teşekküllerin kazanmak için 
gayret sarf edecekleri kütle bu tarafsız olan, 
seyyal olan, henüz kulak kabar tan , ha t t â seçim 
arefesine k a d a r da kulak kabartacak' olan küt
ledir. Bu i t ibar lad ı r ki, şu pa r t i büyük par t i , 
şu part i onun biraz daha küçüğü par t i , şu par
t i ler daha küçük part i ler , gibi şimdiden kendi
mize göre ölçüler yapmakla aldanırız, a rkadaş
lar. Hangi part inin büyük olacağını, hangi par
tinin küçülüp eriyeceğini filân, zaman gösterir. 
Onun b'in bugünden bir büyük lük vehmine v. s. 
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ye kapılıp da, köylerde kütle bize rey verir, 
katılır, köylerden başlıyarak nahiyeleri, kaza
ları ele geçirelim, gibi bir hesap zaten kıymetli 
arkadaşlarımın vicdanlarında ve aklıselimlerin
de yer etmez. Etmesinin faydasız olacağına te
mas bakımından bunu sadece arz etmiş oldum. 
Vatandaşın büyük kütlesi bugün daha çok ta
rafsızdır. Bugün hattâ daha çok politikadan, 
şüphe getirmiş, endişe ile büyük bir istifhamla 
İm mihrakı, bu muhterem mihrakı parlâmento
yu takibetmek durumundadır. 

Muhterem arkadaşlar, ben de bâzı köylerde 
temasta bulundum ; zaten Cumhuriyet 'Senato
sunun 2 yıldan beri çalışma1]arma, ara vermeden 
devam etmeye gayret ettim. Fakat aralıklı ola
rak köylülerle ya köylerine giderek yalı ut on
lar geldikçe de temasım olmuştur; kasabalı, köy
lü, .şehirli vatandaşlarla. Bu temaslara da daya
narak gerçekten arz ediyorum k i ; vatandaş 
kütleleri henüz kararsızdır, vatandaş kütleleri, 
henüz falan parti, filân parti, şu parti diye 
bir karara; varmış değildir. Muayyen 'bir par
tiden menfaat bekliyen veya, bir havari sada
kati ile ona kendini kaptırmış olanlar istisna 
edilirse, ki bunlar •çok azınlıktır. Diğer kısım 
vatandaşlar, hâdiseleri dikkatle izlemektedir
ler. Davranışları, Meclis saatlerini çok titizlikle 
takibediyortar. Hangi parti, hangi fikir için 
mücadele ediyor, hu fikirle kimin menfaati sa
vunuluyor, vatandaşlara ne gibi fayda sağlan
mış oluyor, bunları gayet titizlikle ve dikkatle 
takibediyor. Şu halde henüz vatandaş kimse 
için, hiçbir parti için bunu büyük parti yapaca
ğım, şunu da küçük parti yapacağım diye bir 
lıiyararşi kurup, derece, barem tâyin etme
miştir. Belki de en küçük parti diye görülen
lerden biri, ikisi veya belki de hiç doğmamış 
olan bir parti yahut seçimlerden birkaç ay ev
vel doğup muayyen âmillerin tesiri altında bir
denbire gelişme gösteren 'bir parti, bakarsı
nız çok süratle gelişecek, başka bir parti, bü
yük sanılan bir parti ise eriyip gidecektir. Ko
nu ile ilgili olduğundan temas etmeden geçemi-
yeceğim, çok defa ağır veballer ve mesuliyet
ler altında olduğumuzu hiç hatırdan çıkarma
malıyız. 

Huzursuzluktan bahsettim. Vatandaşlar hu
zursuzluk içinde diye ifade ettim. Çok defa 
bunun sebeplerini kendi içimizde, İçendi ara
mızda aramalıyız. Vatandaşlar arasında, ^öy-
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lerde birbirini yiyecek derecede 'huzursuzluk 
yoktur arkadaşlar; ben de temas ediyorum, 
-görüyorum ve huzursuzluğun sebepleri, âmil
leri biziz. Bunu, seçmenleri demokrasiye alıştı
ra. alıştıra, vatandaşa örnek olmakla gidermek 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, hu mesele ne kadar 
başarılı olursa, bu memlekette demokrasinin 
gelişmesi o kadar ümit verici olur ve süratli 
olur. Köylerde tarafsız insanlar vardır. Bun
lar orta bir yol tutar ve hâdiseleri izlerler. 
Bir de tarikat gibi bir partiye bağlanmışlar 
vardır. Muhtar sevimlerinde ekseriyet sistemi, 
tarafsızların oylarını değerlendirecek isabetli 
bir seçim şeklidir. Tamamiyle kanunun getirdi
ği espriye uygundur. Köy durumunda olan na
hiyeler için de kısmen durum böyledir. Onun 
için muhtarlık seçimle rinde kanunun getirmiş 
olduğu ekseriyet sistemini ben şahsan isabetli 
buluyorum. Hattâ vatandaşlar arasında, halk 
kütleleri arasında huzur getirici şartların ba
şında telâkki ediyorum. Meğerki, bizler yuka
rı kademelerden aşağıya doğru köylerde, kısır 
politikanın huzuru bozan, kardeşi kardeşe düş
man eden örneklerini götürmiyclim. En ehli
yetliyi ve en tarafsızı muhtar veya belediye baş
kam seçtirmeye doğru seçim bölgelerimizi tcş'vik 
edersek, seçilenler de particiliği bir kenara itip 
vatandaşa eşit muamele yaparlarsa, hizmette 
taraf tutmazlarsa, huzur yurt sathına kolayca 
yayılmış olur. İdare âmirlerinin taraf tutmaları 
mevzuu da belki kısaca bu konuda bir yer İş
ığa 1 eder. 

Arkadaşlar, daha evvel de geçen sene Da
hiliye Bütçesinde ifade ettiğim gibi, bir par
tinin, gayretim güttüğünü ifade eden ve bunu 
hissettiren idare âmirinin bu gayreti, o parti
nin aleyhine olur, lehine olmaz. Bu bakımdan, 
tamamen vatandaşa 'hizmet etmek şuuru içinde, 
falan parti, filân, part i ; bunların üstünde sa
dece memleket vardır, millet bütünlüğü vardır 
ve kanun vardır. Ben bunu bilirim diyenler 
yanında partizan idare âmirleri, maalesef var
dır. Dün de vardı, bugün de var, evvelisi gün de 
vardı. Jandarmanın durumu da böyle, içişleri 
Bakanlığı mümkün, olan süratle bunu ıslah et
melidir. Bunu örnek istemek ve beklemek hak
kımızdı r. 

Belediyeler ve Özel idareler, bugünkü büt-
celerivle Hazinenin vardumına veva İller Banka-
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smdan alacakları kredilere güvenerek hizmet 
görme halinde kaldığı müddetçe, memleketin 
toptan kalkınımasının tahakkuku ımümkün olmı-
yacaktır. Onun için ben, konsolidasyon kanım-
lariyle, belediyelerin borçlarını uzun. vâdelere 
bağladıktan sonra bu idareleri, kendi yağları 
ile kavrulabilir bir bütçeye sahip kılma ve bele
diye hizmetlerinden faydalanma nisbetinde yurt-
daşı mahallî idare teklifleri altına alma zarure
tine de işaret etmek isterim, mahallî idare ve 
belediye borçlarını konsolide etmek hususunda
ki karan takdirle karşılarız. 

Muhterem arkadaşlar; yukarı hizmet kade
meleri nispî temsilde bir hizmet yarışı mercii
dir. Binaenaleyh, meclisi umumiler, vilâyet ve 
belediyeler, kül halinde bir görüş içinde mümes
siller için tecrübe tahtası değildir memleketin 
sırtı.. O görüşte temsil edilsin, bu görüşte tem
sil edilsin. Ve yavaş yavaş birbirine zıt görüşle
rin, hislerin ve şekil farklarının değil, gerçek 
görüşlerin a3rnı Mecliste temsiline alışalım. Böy
lece, memleketin sırtı bir tahterevalli tahtası 
olmaktan kurtulsun ve bu kısır çekişmeler de 
bitsin artık. Bunu tahakkuk ettirebilme yolları
nın başında nispî temsil sistemi gelir. Gerçekten 
16 - 17 seneden beri bu inancın savaşını verdik. 
Bugün vardığımız neticeden ümitsizliğe düşme
meliyiz. Bilâkis, nispî temsilin faydalı olduğu 
inancımı kuvvet bulmuştur ve memleketin gele
ceğinden de Umutluyum. 

Bu itibarla, muhterem arkadaşlarım, diyebi
lirim ki, iltihak ettiğim Türkiye İşçi Partisine 
karşı bâzı arkadaşlardaki peşin ve yanlış yar
gılardan doğan alerjiye rağmen, bakın, Yüksek 
Senatoda benim bugüne kadar alışılmamış dü
şüncelerime, sözlerime yavaş yavaş alışıyor, di
liyor, hattâ bazan kabul de ediyorsunuz. İşte de
mokrasinin faydalarından biri. 

Elbette ki, bugün azınlıkta olan partimiz bü
yüyecek, çoğunlukta olan partiler de belki kü
çülecektir. Kimler hangi fikir etrafında topla
nacaklar? Henüz belli değil. Halkımız açık re
jim içerisinde eğitilecek ve hakemliğini rahatça 
ve serbestçe yapacaktır. Bu itibarla biraz evvel 
belediyelerde de çeşlitli fikirler temsil edilmeli
dir, hepsi de bu memleketin evlâtlarıdır dedim. 
Türlü inançta insanlardan kurulu meclislerde 
çalışacak insanların hiç şüphesiz ilk günlerde 
birtakım kısır çekişmeleri, verimsiz davranışları 
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olsa bile İm kısa zamanda bertaraf olacak, 
memleket menfaati hâkim olacak ve bir hizmet 
yarışı başlıyacaktır. 

Müzakeresine başlıyaeağınıız kanunların hal
kımıza hayırlı olmasını dilerim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, Senatonun ya
vaş yavaş kendi fikirlerine alışacağını söyledi. 
Aksi de varittir. Umumi Heyetin fikirlerine, 
Yüksek Senatonun fikirlerine Sayın Ağırnaslı 
da elbette alışacaktır. O da Senatonun umumi 
fikirlerine alışır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz isti
yorum, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Yeterlik önergesi var, fakat esasen gö
rüşecek arkadaşımız kalmamıştır. Bu sebeple 
okutmuyorum. 

Şimdi Köy Kanununda değişiklik yapılması 
konusundan başlıyarak maddelerin müzakeresi
ne geçiyoruz. 

1 • •— Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların 'kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının Millet IMeclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu ^Geçici Komis
yon 'raporu (M. Meclisi ,2/339; €. Senatosu 
1/262) (S. Sayısı : 193) < (1) 

BAŞKAN •—• Efendim, evvelâ raporu okutu
yoruz. 

Anayasa ve Adalet vo İçişleri Komisyonlarından 
kurulu Geçici Komisyon raporu 

9 . 7 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 
Köy KanunııiKİa değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısının, Millet Meclisi Geuel Ku
rulunun 5 . 7 . 1963 tarihli 109 ncu Birleşi
minde öncelik ve ivedilik ile görüşülerek ka
bul edilen metnini, Komisyonumuz, 9 . 7 . 1963 
tarihine müsadif Salı günü öğleden önce 
ve sonra, yaptığı toplantılarda, Hükümet tem
silcileri hazır oldukları halde görüşmüştür. 

Komisyonumuz; köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçiminde, seçim çevrelerinin 

(1) 193 S. Sayılı basmayazı tutanağım so-
nundadır. 
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dar bölge sayılacak köyler olmaları hase
biyle, çoğunluk usulünün uygulanmasını, köy
lerde çoğunlulk bütün vatandaşları birbirini 
yakından 'tanımaları hasebiyle de, adayları seç
menlere tanıtmak için başvurulan adaylık 
usulünün uygulanmamasını, boşalan muhtar
lıklar için sık sık seçime gitmenin doğura
cağı külfet ve mahzurları göz önümle bu
lundurarak, ara seçimlerin yılda bir defa ya
pılmasını ve aradaki süre içinde muhtarlık 
görevinin 1 ııci üye tarafından görülmesini, 
seçilebilme niteliklerine ait hükümlerin ihti
yar meclislerinden beklenilen görevlerin yapı
labilmesi amacına göre düzenlenmesini ve Ana
yasamıza uygun olarak ihtiyar meclislerine 
kaza yetkisi verilmemesini uygun görmüştür. 

Millet Meclisi G-enel Kurulu tarafından ka
imi edilen madde metinlerinde Komisyonu
muzca yapılan değişikliklere gelince : 

Madde 1. — 18 . 3 . 1342 tarihindeki yıl ra
kamı, doğru olarak 1340 şeklinde değiştiril
miştir. 

Ek madde 5. — Üslûp ve terim, birliği sağ
lamak için, 1 nci fıkradaki, «muhtar ve ihtiyar 
heyeti» yerine, «muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri» tâbiri ve 2 nci fıkradaki, «muhtar ve ihti
yar heyetij» yerine de, «muhtar ve üyeler» tâ
biri kullanılmıştır. 

Ek madde 7. — 298 sayılı Kanun için ilk 
fıkrada kullanılan, «hakkında» sözü, «hakkın
daki]» sözü ile değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Oylarda eşitlik halinde sa
dece yaşın tercih sebebi sayılması uygun 
görülmemiş öğrenim durumunun bunda da eşit
lik halinde yaşın tercih sebebi sayılması 
daha uygun görülmüş ve yaşta eşitlik halinde 
ad çekmeye başvurma esası 'kabul edilmiştir. 
Değişiklikler bu amaçla yapılmıştır. 

Madde 25. —• Üslûp birliği sağlamak için, 
8 nci benddoki, «taksirli suçlar harieol-
mak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mah
kûm olmamak)» yerine «taksirli suçlar haricol-
mak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile ke
sin olarak hüküm giymemek^» tâbiri kulla
nılmıştır. 9 ncu bencideki, «yüz karartıcı:» 
sözü, doğru olarak, «yüz kızartıcı» sözü ile 
değiştirilmiştir. Madde sonunda bend işareti 
olarak kullanılan (14) rakamı, haşiv olduğun
dan kaldırılmıştır. 

Madde 33. — 4 ncü benddeki, «taksirli suç
lar haricölmak üzere 5 yıldan fazla hapis ce
zası ile mahkûm ohınlar» yerine, üslûp ve te
rim birliği sağlamak için, «taksirli suçlar ha-
ricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile 
kesin olarak hüküm giyenleıj» tâbiri kulland
ım tşıi". 

8 nci bend, 25 nci maddenin 13 ncü bendine 
mütenazır hale getirilmek için «köy işlerinin 
miitaahhidi; bu işler ile ilgili kimselerin kefili 
veya ortağı olanlar ve bu cihetlerden köye 
borçlu bulunanlar» şeklinde değiştirilmiştir. 

8 nci bende 2 nci cümle halinde eklenen, 
«muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il vo 
ilçe idare. kurulunca çıkarılanlar» tâbiri, 
muhtar veya ihtiyar meclisi üyeliğinden, il ve 
ilçe idare kurulunca çıkarılanlar» tâbiri, «muh
tar veya, ihtiyar meclisi üyeliğinden, il veya 
ilçe idare kurulunca çıkarılanlar» şeklinde de
ğiştirilmiş ve bu cümle, 8 nci bendin 8 ine 
ıb şâmil biı* hüküm taşıdığından satır başı 
haline, getirilmiştir. 

Madde 41. — Bu madde, metne mâ o a an
lamında açıklık ve kesinlik vermek için, «il 
merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı 
köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini 
ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yap
madığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bu
lunurlar. Buna, rağmen iş görmiyen muhtar, 
yetkili idare kurulu kararı ile görevinden 
uzaklaştırılır,» şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 1. — 298 sayılı Kanun için 
kullanılan, «hakkında» sözü, «hakkındaki» sözü 
İhı değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — 1 nci fıkradaki, «köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üye seçimleri» yerine. 
«köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçim
leri» tâbirinin kullanılması daha uygun gö
rülmüştür. Ayrıca, kütük yazınıma 1 Ekim 
1963 t-1 baskınlı masının 298 sayılı Kanuna uy
gunluğunu sağlıyabilınek için, maddeye sözü 
edilen kanunun 46 nci maddesinin son fıkra
sındaki 20 günlük sürenin bu seçime uygula-
namıyacağı şeklinde bir fıkra eklenmiştir. 

Geçici madde 3. —• 298 sayılı Kanun adı
nın, diğer maddelerde olduğu gibi tam ola
rak kullanılması için, liretinde bu kanun için 
kullanılan tâbir verine, «26 Nisan 1961 tarihli 
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ve 298 say ilk Seçimlerim temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki Kanun» tâbiri 
kullanılmıştır. 

Komisoynmnuz, bu kanun tasa fisinin Cum
huriyet Senatosu Gene! Kımıl unda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini teklif etmeyi de ka
rarlaştırmıştır. 

işbu rapor ve ilgili dosya Genel Kurulun 
tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

Tf. Menteşoğlu 
Kâtip 

Tekirdağ 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Üren 
Tabiî Üye 
0. Koksal 

Konya 
S. Çunmılı 

Söz 

Sözcü 
Tokat 
Z. Betil 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Aydın 
hakkım mahfuzdu 

U. Turhangil 
izmir 

Ö. L. Bozcalı 
BAŞKAN — Raporu dinlediniz. Tümü üze

ri ude görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geri I meşini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
NlYAZt A&IttNASLT (Ankara) — Usul 

hakkında söz riea ediyorum. 
BAŞKAN — Görüşmeler usulü dairesinde 

eereya.ii etti. Usul luevzuu yok. Bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1!K! sıra, sayılı kanun tasarısının öncelik 

AV ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Muğla 
Haldun Menteşcoğl u 

BAŞKAN — İvedilikle müzakeresini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1.8 . :1 . 3:340 tarih ve 442 sa
yılı Koy Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
in iştir : 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyou 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili ek maddelerin kabulün
den sonra açık oyunuza, sunulacaktır. 

KK MADDH I. - - Köy 'muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğun
luk usulüne göre, eşit w gizli oyla bütün yurtta 
aynı günde yapılır. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenim'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza sunulmuştur. 

EK MADDİ'] 2. — Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinin seçiminde her köy bir seçim 
çevresidir. 

BAŞKAN —~ Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Açık 
ovunııza, sunulmuştuı*. 

EK MADDh] o. — Köy muhtar ve ihtiyar 
meelisi üyeleri seçimi her dört yılda bir .ya
pılır. 

iler seçim döneminin son yılının Temmuz 
ayının .15 uci günü seçimin başlangıç tarihi
dir. Aynı yıl Eylül ayının ') ncii Pazar gününe 
raslıyan gün oy verilir. 

Seçim döneminin sona (irmesinden önce 
köy ihtiyar meclisi üye sayısının - yedekle
rin de getirilmesinden sonra, - meclis üye tam
sayısının ,tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi 
halinde, köy muhtarı durumu bir hafta için
di» ilgili seçim kurulu başkanlığına bildir
meye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkan
lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. İlân 
tarihinden sonra 60 ncı günü ftrkibeden ilk Pa
zar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple 
boşalması halinde de ihtiyar meclisi birinci 
üyesi kez*a, bir hafta içinde yazılı olarak key
fiyeti ilgili secim kuruluna bildirmeye mecbur
dur. 

1 kısalan muhtarlıklar için yılda bir defa 
Eylül ayının 3 ncii Pazar günü seçim yapılır. 
Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi 
birinci üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği 
hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise bu 
takdirde Eylül ayı beklenmeksizin her iki se
çim beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş basma gelen muh-
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tar ve ihtiyar meclisi üyeleri gen kalan süreyi 
t a mumlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçi
lebilirler. 

BAŞKAN -~ Madde üzerinde söz istivan, 
Saym Güzey, Ek 1 v? 2 nei maddeler açık oyla
rınıza arz edilecekti!'. 

BAKİ GÜZKY (Bursa) — Şimdi bu mad. 
dede bilhassa köy muhtarlarının, ihtiyar he
yetlerinin, tabiî üyeleri de dâhil olmak üzeıv, 
yarısjnd'an çoğu yedekler doldurulduktan son
ra münhal vâki olursa, 0 iş günü içinde ilân 
edilecek ve 48 saatte Seçim Kurulu Başkan
lığımı bildirilecek; 48 saat sonra da karara 
bağlanacak. «.. 60 neı günü t*akibedm .ilk Pa
zar günü seçim yapılır.» deniyor. Şu hale göre 
ihtiyar heyetinin (ÎO gün. orada, bir boşluk 
hâsıl olacaktır. Bu boşluğun kısaltılması lâ
zımdır. Bunu >H) güne indirmek, icabeder. '10 
<^\um indirilmesi için bir önerge veriyorum. 

İkinci, köy muhtarı, seçildikten, sonra bir 
inhilâl vâki olursa, Bylül. ayının ."> ncü Bazlar 
günü seçim yapılır, deniyor. Eğer bir seçim
den sonra, bir muhtarlık hemen İnhilâl edecek 
olursa, II ay beklemek icabedecek. Altmış günü 
takibeden ilk Pazar günü seçim yapılması yani 
iki aylık gibi bir inhilalden sonra muhtar
lığın doldurulması faycralı olur. Günkü onbir 
ay gibi bir zaman içinde köy hizmetlerinin 
aksatılmasına hakkımız yoktur. Ve binaenaleyh 
bu ayın zamanda mahallî seçimlere verilen 
ehemmiyet bakımından (ki çok önemlidir. Bu
na, dair iki önerge veriyorum ; birisi... 

Diğeri de, inhilâl öden muhtarlığın, inhi
lâl tarihinden sonra geçen altmışıncı günü ta
kibeden ilk Pazar günü muhtarlığın doldurul
masına aittir. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tarlan. 
OJEMAL TARLAN (Tekirdağ) — LM udi te

rem arkadaşlar, ek 3 ncü madde «ihtiyar mec
lisi üye sayısının -yedeklerin de getirilmesin
den sonra - Meclis üye tamsayısının, Taıbiî üye
ler hariç, yarısına düşmesi 'halimle, köy nnüiı-
tarı durumu 'bir 'hafta içinde ilgili seçim ku
rulu (başkanlığına»1 üaüer vermek mecburiyeti 
tahmil edildiğine göre ihtiyar meclisi bu vazi
yete düştükten tfonra 'bir İh afta içerisinde bu 
bildirinin yapılması (biraz zor olacağından, Jm-
na imkân vermek ve kanaatimce maddeye bi

raz daüa vuzuh vermek için -bu maddede şöy
le 'bir değişkilik yapılması muvafık olur. 
O da. şöyledir. «Meclis üye .tamsayısının Tabiî 
üyeler hariç yarısına düşmesi 'haline köy 'muh
tarı 'hu 'halin. [başladığı 'guinü takiben 8 gün için
de ilgili seçim kurulu başkanlığına 'bildirmeye 
mecıburdur.» şeklinde 8 'günü kabul etmek ve 
bu Volda düşünmek -ve taki'bedileni yapmak lâ
zımdır. Tatbikatta karışıklıklar, aksaklıklar 
'bu şekilde önlenmiş lohır. Nitekim köy muhtarı 
Ihakkmda, köy mıuih'tarlığının her 'hangi Ibir se-
(beple boşalmış olması 'halinde ihtiyar -meclisi 
.birinci üyesi keza ıbir hafta içinde, 8 gün için
de olmak suretiyle bu Ibildiri vecibesini yerine 
.getirmiş /olur. Bu 'hususta 2 önerge takdim 
ediyorum. Maddelere vuzuh vermesi İbakı m ni
dan kabulünü rica ederini. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurun. 

SADİK AiriTIvMAG (Yozgat) •- Muhte
rem arkadaşlarını, sabahleyin de arz ettiğim 
gibi, muhtarlık, veya ihtiyar meclisi üyelikleri 
'boşaldığı zaman 'muhtarın bir taraftan seçim 
kuruluna -boşluğu Ihaiber -vermesi lâzımgelir. Di
ğer taraftan da bilgi olarak, maüallin en bü
yük mülkiye âmirine 'bilgi •verilmelidir. Mül
kiye âmiri ilm suretle durumdan haberdar edil
melidir. Tatbikatta Ibu şekilde yapılmadığı 
için eskiden pek çok aksaklıkların .meydana 
getirildiği görülmüştür. Bumu bir önerge ile 
arz ediyorum. Sonra, ele üçüncü maddede 'bi
rinci üyeden ıba'hsedilir. Fakat bu birinci tüye
nin kim 'olduğunu tbiz 'bilmeyiz, 'bunun tavzih 
edilmesi yerindi1 olur, tereddütleri önlemek için. 
Bu maksatla ek üçündü mıaddenin 5 nei fıkra
sındaki «ihtiyar meclisi ibirinci üyesi» ibaresi
nin «ihtiyar meclisi ibirinci üyesi (en çok oy al
mış olan üyesi)» şeklinde değiştirilmesi yerin
de olur. Bu suretle birinci üyenin kim oldu
ğunu (belirtmiş oluruz. Diğer ,bir cihet de ek 
.'] ncü maddenin üçüncü fıkrasında, «seçim ku
rulu •başkanlığına 'bildirmeye mecıburdur.» De
nilmekte. 5 nei fıkrasında ise; «seçim kurulu
na bildirmeye medburdur» denilmektedir. Bu
radaki «seçim kuruluna»5 ibaresinin de «seçim 
kurulu başkanlığına» şeklinde düzeltilmesi ye
rinde olur. Başka Ibir cihet de 5 nei fıkranın 
birinci satırdaki «bu takdirde» sözüdür. Bu 
takdirde kelimelerinin üiçlbir surette yeri yok
tur, bunlar metinden çıkarılmalıdır. Bu hu-
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susta (bir önerge ıtakdirn ediyorum, H'ünmetle-
ririıle. 

iBAŞKAN — (Başka söz is t iyenl . Yok. Öner
geleri okutuyorum. Bu hususlar Hükünuetten 
veya konrisyondan 'boşalıp Iboşalıııadılğmı Sa
yın Sa/hir Kui'utluıoğlu rica etmektedir. 

SAHİR KURUTLUOĞ-LU (iCumlhuıibaşka-
nınca 'S. Ü.) — Efendim 'tadil zıimmmda ıveril-
•miş bulunan takririn i.> neii maddesinde yer 
alınış 'bulunan 60 (günlük ımiüddetin 30 günlük 
'müddete indirilmesi hususu mevcuttur. 60 ııeı 
günü takibe de c ek lolan dik Pazar ıgün'ünde 'oy 
'verilmesine taallûk 'eyliyıen ıhüküın Öyle tahımin 
ediyorum ki, seçmen listelerinin ve seçim kü
tüklerinin ya'zılaibilmesini ımiüimkün kılacak za
manın geçmesini hedef tutmaktadır. Ancak 
Seçimlerin Temel Hükümleri 've vSeçmeiı Kü
tükleri (hakkındaki (Kanun bu seçimlerde tat-
'.bik edileceğine 'göre ve 'bizini seçimlerdeki kü
tük sistemimizde daimilik aifz etmiyen her se
çimde değişmesi <ve tanzimi ic a be den kütlükler
le selimlerin yapılacağı esası kaimi edilmiş ol-
duğuna göre, inhilâl 'vukuunda, Eylül ayının 
üçüncü 'gününe kadar beklemek yeniden bir 
kütük tanzimini ieaıbettirecektir. :Bu itibarla 
belki mümkün olacak, ama kütüklerin tanzimi 
umumi muhtar seçiminin yapıldığı 6 ay içeri
sinde, muhtar ihtiyar un.ec.lisi üyelerini bir kü
tük tanzimine müncer olacak {> aylık devre 
içinde yapılmasında bir mahzur var mıdır? Bu 
zaviyeden bir tereddüt lolup (olmadığını komis
yonun izah etıtnesinde fayda mülâhaza edi
yorum. Baki (lüzey arkadaşımız da !60 ıgünlük 
süreyi 30 güne indiren bir takrir /vermişti. 

BAKİ GÜZEY ('Bursa) — İlen takririmi 
geri aldım. 

SAHİK KUIIUTLUOĞLU (Cumhunbaşka-
ııınea S. Ü.) — O Ihalde mesele kalmıyor. 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum. 

'Başkanlığa, 
Köy muhtarlığı seçiminden (bir ay sonra muh

tarlığın inliilâli halinde 11 aylık müddet için 
birinci âza muhtarlık yapacaktır. 

Âzalık ve muhtarlık için aranan faaliyet ay
rıdır. Bu hal ile uzun zaman gayri faal bir âza, 
köyde muhtarlık yapacak demektir, Bunu ön
lemek için : 

Üçüncü maddede (Boşalan, muhtarlıklar için 
yılda bir, Eylül ayının 3 neii pazar günü secim 
yapılır.) cümlesinin (Boşalan muhtarlık için 
ilce seçim kurulu başkanlığının ilânımdan itliba-
reıı geçecek 60 ııeı günü takibeden pazar günü 
seçim yapılır.) şeklinde değiştirilmesini rica 
ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

Yüksek i>aşkau lığa 
Ek madde 3 deki köy muhtarlığı inhilâlinin 

haber verilmesıini sağlıyan fıkradaki «keza» dan 
sonra «bir hafta» kelimesinin (8 gün) olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Cemal. Tarlan 

Yüksek Başkanlığa 
Kk madde 3 deki, yarısına düşmesi halinde, 

köy muhtarı, ibaresinden sonra «...Bu halin baş
ladığı tarihi takibeden 8 gün içinde...» ibaresi
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Yüksek Başkanlığa 
A) Köy Kanununa ek 3 ncü maddenin 2 nci 

fıkrasının son satırındaki (Başkanlığa) keli
mesinden sonra (ve bilgi olarak da mahallin 
en büyük mülkiye âmiline) kelimelerinin ilâ
vesini, 

B) 4 ncü fıkramın son satırındaki (seçim) 
kelimesinden sonra (kurulu) başkanlığına ve 
'bilgi olarak da mahallin en büyük'mülkiye âmi
rine) kelimelerinin ilâvesini ve (Kuruluna) ke
limesinin çıkarılmasını, 

4 ncü fıkranın birinci satırındaki üyesi ke
limesinden sonra (en çok oy almış üyesi) iba
resinin eklenmesini; 

C) 5 nci fıkranın 'birinci satırındaki (bu 
takdirde) kelimelerinin fıkra ımetııinden çıka
rılmasını ; 

arz ve teklif ederim. 
Yozgat, 

Sadık Artukmaç. 

BAŞKAN - - Sayın Baki Güzey ek 3 ncü 
maddenin, «Üçüncü maddede (boşalan muhtar
lıklar için yalda, bir, Eylül ayının 3 ncü pazar 
günü secim yapılır) cümlesinin (boşalan amili-
t arlık için ilçe seçim kurulu başkanlığının ilâ-
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nmdan itibaren geçecek 60 günü takibeden P;ı- j 
zar günü seçim yapılır)» şdklinde değiştiril me
şini istemektedir. Komisyon katıkyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TlL (Tokat) — Anlıyamadım, efendini. 

BAŞKAN — Tekrar okutayım, efendim. 
(Baki Güzey'in önergesi tekrar okundu.) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TİL (Tokat) —• Muhterem arkadaşlar, bu öner-
. genin kabulü halinde memleketin muhtelif yer

lerinde biribirinden farklı tarihlerde muhtarlık
lar boşalabileceğ. için ilçe seçim kurullarını bu 
'Seçimler için devamlı vazife başında tutmak ve 
memleketin muhtelif yerlerinde devamlı olarak 
bu seçimleri yapmak gibi bir netice doğar. O 
itibarladır ki, Komisyon olarak bu teklife işti
rak etmiyoruz. 
. HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca \ 

S. Ü. ) — Bir sorum vardır efendim. ! 
BAŞKAN — Buyurun. j 
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Eylü- | 

lün 3 ncü Pazarına iki gün evvel inhilâl edildi- [ 
ğinde muhtar no yapacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE- | 
TİL (Devamla) —• Birinci olarak muhterem 
arkadaşıma 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü- | 
tükleri hakkındaki kanunları okumasına tavsiye I 
ediyorum... Orada hüküm vardır. Açık 'aday- | 
iarm oy verme gününden 20 gün önce kesin 
olarak ilan edilmesi lâzımdır, Bu temel bir hü- | 
kümdür. 

BAŞKAN —. Komisyon katılmıyor. Hükü
met? Katılmıyor. Dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiy enler... Dikkate alınma-
mıştır. 

Sayın Cemal Tarlan'in, birinci önergesini 
okuyoruz. I 

(Cemâl Tarlan'rn, önergesi tekrar okundu.) ı 
Komisyon? İştirak etmiyor, Hükümet? İşti

rak etmiyor. Dikkate alınıp alınmamasını oyla- j 
rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Cemâl Tarlan'm 2 nei önergesinde 
(8) gün istemektedir. 

(Cemâl Tarlan'm 2 nei önergesi tekrar okun- ı 
du.) | 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE- i 
TİL (Tokat) — Efendim umumi kanunlarda, I 
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umumi hükümlerle halledilmiş mevzulardar. 
mefhumu yeniden İm kanun tarif etti. Uygun 
görmüyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet? Katılmıyor, Komis
yon? Katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy eni er.... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Artukmaç'ııı takririni tekrar fıkra fık
ra okutup oyunuza sunacağım. 

(Sadık Artukmaç'm önergesinin (A) fıkrası 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Teklife iştirak ediyoruz, 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OGTZ BEKA-
TA (Ankara) — İştirak ediyoruz... 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyorlar, dikkate alınıp alınmamasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Komisyon filhâl iştirak ettiği için 
buraya eklenmiştir, «ve bilgi olarak mahallin en 
büyük mülkiye amirliğine» ilâvesi yapılmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, dördüncü fıkranın 
son satırında «ve bilgi olarak da mahallin en 
büyük mülkiye amirliğine...» denilmektedir. En 
büyük mülkiye amirliğine demek doğru değildir; 
amirliğine demiydim, âmirine diyelim. Şimdi ye
ni bir terim icadetmiyelim. Âmirine demek da
ha doğrudur. Biraz önce de hep bu terim kulla
nıldı. Bu terim Memurin Muhakemat Kanunun
da da vardır. O halde en büyük mülki âmirine 
diye bu şekilde tashih edilecektir. 

(Sadık Artukmaç'm önergesinin (B) fıkrası 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Buna iştirak etmiyoruz; çün
kü kanunun 22 nei maddesinde bu hususa açık
lık sağlıyacak ifade mevcuttur. 

BAŞKAX — Arkadaşımız «kuruluna» kelime
sinin çıkarılmadım (istemiş, ıktom«y;tm "Dunu zaten 
çıkarıyor. O halde 2 yerinde tashih olacak «bilgi 
olarak da mahallin en büyük mülkiye âmirine» 
kelimesinin ilâvesi hususundaki değişikliği ko
misyon zaten yapmış bulunmaktadır. Bu tak
dirde kelime çıkmış bulunmaktadır. Komisyon 
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maddeyi yeniden tedvin eder mi? Yoksa madde 
yi yüksek huzurunuzda İm değişiklikle hazırla
yıp bil Ahara verir mi? Bu değişiklikle maddeyi 
okuyoruz. 

EK M'ADDK 3. -— Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapı
lır. 

İ ler seçim döneminin son yılının Temmuz ay
nın 15 ııci günü seçimin başlangıç tarihidir . Ay
nı yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe raslıyan 
gün oy verilir. 

.Seçim döneminin sona ermesinden önce köy 
ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de ge
tirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, 
tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtarı du rumu bir hafta içinde ilgili seçim ku
rulu başkanlığına ve bilgi olarak da mahallin en 
büyük mülkiye Amirine bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkan
lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir, ti An 
tarihinden sonra gecen (İO ncı günü takibeden 
ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarl ığının her hangi bir sebeple bo
şalması halinde de iht iyar meclisi birinci üyesi 
keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili 
seçim kuruluna ve bilgi olarak da mahallin en 
büyük mülkiye Amirine bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtar l ıklar için yılda bir defa Ey
lül ayının 3 neti Pazar günü seçim yapılır. Se
çim yapılmcıya kadar muhtarl ık görevi birinci 
üye tarafından yü rü tü lü r 

İht iyar .meclisi seçimi yapılması gerekt iği 
••hallerde, köy .muhtarlığı da boşalmış ise, Kylül 
ayı beklenmeksizin her iki seçim 'beraber yapılır . 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar 
ve iht iyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi ta
mamlarlar . 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçile
bilirler. 

B A L K A N — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza sunulacaktır . 

UK MADDE 4. — Köy muhtar ve iht iyar 
meclisi üyeleri seçiminde adaylık usulü yoktur. 
Seçmenler muhtar için bir ad, üyeler için de asıl 
üye sayısının bir katı kadar ad yazılmış oy pus-
lalarını aynı zarfa koyarak aynı sandığa atar lar . 
Ancak, muhtar ve üyeler için atılan oy puslaları-
tıın üzerine muhtar için, üyeler için olduğu yazı
lır. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları ol
duğu gibi kabul edilir. Bir oy puslasmda aynı 
isim birkaç; defa yazılmış ise tek oy sayılır. San
dık kurulunca okunamıyan oy puslaları nazara 
alınmaz. Puslalarda seçileceklerin sayısından faz
la ad bulunduğu takdirde sondan baslıyarak faz
la adları hesaba katılmaz. 

B A Ş K A N — Söz istiyen? 
BAKİ' (iÜZKY (Bursa) —- Söz istiyorum 

efendim. 
SELAMİ ÜRKN (Tekirdağ) - - Ben de söz 

ist iyorum, 
BAŞKAN —- Sayın Baki <îı"ızey buyurunuz . 

Sayın Üren siz 'komisyon adına1 mı söz isliyor
sunuz? 

SBBÂMİ ÜRKN (Tekirdağ) — Hayır efen
dim, şahsını adına. 

BAKİ (İÜZttY (ılîursn) — Sayın arkadaşla
rım, 4 ncü •maddede köy muhta r ve iht iyar 
heyeti üyeleri seçiminde adaylık usulü yoktur , 
diyor. Seçimde serme ve serilme hakkı aday
lıkla bera'ber gelir ve adaylık seçmenin ve seçil
menin lâzımı gayri mufarikidir . Binaenaleyh 
aday gösterilmemesi hakikaten burada bir nok
sanlıktır . Yakıa deniliyor ki, aday usûlü yok
tur, ya'iıi Seçim Kanununda adaylık için par
tilerin gösterdiği sisteme tabi değildir denil
mek isleniyorsa da burada buna .ait b i r vuzuh 
yoktur . Yani şahsan muhta r kendisini aday 
gösterebilecek mi, yoksa iht iyar meclisine seçi
lecek üyeler 'kendilerini 'hû; mi aday ilân efmi-
yecekler? İht iyar meclisine seçilecek üyc'ler 
kendi adaylığını gösterebilecek mi? Burada 
bir vuzuhsuzluk vardır. Bu maddeye bir vuzuh 
vermek lAzııııgeiir. İkincisi, üyeler ir inde asıl 
üye sayısının ve part i lerce gösteri lerek yazıl
mış oy puslaları zarfa konularak atı l ır lar. 
Belli sayıda ad yazılmış oy puslaları olduğu 
gibi. kabul edilir. Bir taraftan 2 misli oy yazı
lacağı kaydedilmekte, diğer taraf tan belli sayı
dan az yazılmış, yani iki mislinden az yazılmış 
oy puslaları da kabul edilecektir. O halde ya 
fürinci teklif yoktur , ya da ikincisinin ayrıca 
tavzih edilmesinde bu hükümden kasdedilen iki 
misli yani bir katı kadar oy yazılması ve yahut 
az yazılmasının kanundan çıkarılması lAz'ım-
ge'linektedir. Bundan başka; yazılmış oy pus
laları diyor. Yazılmış oy puslası iki suretle 
olur. Ya 'kendisi vazar zarfa kovar ve vahıtt 
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da. 'başkasına yazdırdığı oy puslasıuı zarfa ko
yarak k-ullanır. Şimdi burada, kanunda sara
hat yoktur, Bu hususta kanunda vuzuh olma
dığına. göre yarın muhtar sevimlerinde, scç-
menler rey vermek için sandık başına gittikleri 
zaman, sen, kendin oy puslasını yazanııyorsun. 
binaenaleyh bu pus'ladaki yazı senin yazın de
ğil, diye birtakım ihtilaflara yol açacaktır. 
Binaenaleyh takririmde zikrettiğim husus mad
deye eklenmelidir, Hiç olmazsa zabıtlara geç
mesi için komisyon tarafından bu hususun bu
rada. açıklanması lâzmıgelir. Bu husustaki de
ğiştirge önergelerimi Başkanlığa veriyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Üren. 

SFLÂMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarım, mevcut 8 sayılı Kanun ilçe ve il
ler haricinde parti teşkilâtı kurmamayı âmir 
bulunduğuna göre, gerek köyleıde ve gerekse 
mahallelerde parti teşkilâtı kurulmadığından 
bu yerlerde yapılacak seçimlerde parti teşkilâtı 
namzet gösteremiyeceklerdir. Ancak, görüşül
mekte bulunan bu kanunun 4 ncü maddesi şim
diye kadar alışık' olmadığımız bir şekilde yep
yeni bir usulde bir seçim sistemi karşımıza ge
tirmektedir. Deniyor ki, kanunun 4 ncü mad
desinde; köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçiminde adaylık usulü yoktur. Yepyeni ve 
işitmediğimiz şekilde bir sistemdir. Ama diye
cekler ki, bâzı hallerde başka yerlerde de aday 
göstermeye mâni hükümler vardır. Fakat bu 
bir başkasının diğer bir şahsı aday göstermesi
ne engel teşkil etmez. Nitekim tatbikat bu şe
kildedir. Şimdi biz burada aday gösterme usu
lünün olmadığını kabul edecek olursak, diğer 
bir şahsın bir başkasını aday göstermesine en
gel olamıyacağız. (Tmkü. el altından kapı do
laşmak suretiyle aday listeleri dağıtılması veya 
şu şu kişileri listeye yazın, şeklindeki faaliyet
lerle karşıkarşıya kalacağız. Bu hükümle yaşa
tılmak istenen huzur temin edilenıiyeeek, belki 
de gayrikanuni yollara başvurulmak suretiyle 
huzurun tamamen bozulmasına zemin hazırlan
mış .olacaktır. Benim şahsi kanaatim şudur ki, 
köylerde aday gösterme sisteminden kaçınılma
sı. yalnız ve yalnız bâzı malî külfetlerden kaç
mak nıülâhazasiyle husule gelmiş. Köylerde 
aday sisteminden kaçan, komisyon, ve Hükümet 
aynı şekilde mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti 

seçimlerinde aday sistemini kabul etmiş bulun
maktadırlar. İkisi de muhtar ve ihtiyar heyeti 
seçimi olduğuna göre, ayrı ayrı sistemlerde işi 
mütalâa etmek yanlış bir sistem olacaktır. Şim
di bendenizin kanaatine göre, Türkiye'de seçim 
yapılacak köy adedi nazarı itibara alınarak 
aday sisteminin konulmaması yoluna gitmenin 
sebeplerinden birisi ilân ve sair masraflardan 
seçim kurullarını kurtarmaktır. Yani muvakkat 
aday listelerinin asılması, bunlara yapılacak iti
razlar, itirazın kati şekle bağlanması, kati lis
telerin tanzim ve ilânı gibi muamelelerden ve 
bunların masraflarından kurtulmak düşüncesi 
bu hükmün vaz'ında âmil olmaktadır. 8 numa
ralı Kanun partiler teşkilâtının köy kademesi
ni kaldırdığına göre, bu maddenin ona müte
nazır olarak tanzimi suretiyle partilerin köy
lerde muhtar ve ihtiyar heyeti için aday göster
mesi menedilnıesi istenmektedir, kanaatinde
yim. Eğer komisyonun maksadı da bu işe, bura
da partilerin aday gösterenıiyeceğini açıkça 
ifade edelim. Köylünün kendi aralarında aday 
göstermelerine mâni olmak suretiyle seçme ve 
seçilme haklarını zedeleyici hükümler tedvinin
den tevakki edelim. Bu şeklin demokratik esas
lara daha uygun olacağı kanaatindeyim. Ben
deniz bir önerge takdim etmek istiyorum. Bu 
önergemi Başkanlığa veriyorum. Kaimi ünü is
tirham ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç söz mü isti
yorsunuz i. . Buyurun. 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, dördüncü maddeden anlaşılan 
şu : Bir seçmen vatandaş eline pusulayı alacak, 
«muhtar» kelimesini yazdıktan sonra, bunun 
altına bir isim yazacak. Meselâ ; Hüseyin Şahin 
yazacak, ikinci pusulayı alacak «üyeler» keli
mesini yazdıktan sonra, bunun altına isimleri 
yazacak. Faraza Ali, Yeli, Hasan, Hüseyin... de
yip 8 veya 12 kişi yazacak; bunu yaptıktan son
ra., iki pusulayı da bir zarfın içine koyacak, bir 
sandığa atacak. Maddede bu ifade edilmek is
teniyor. Fakat, tetkik buyurulduğu takdirde 
maddenin ifadesinden bunu anlamak biraz müş
kül olmakta ve tekerrür eden kelimeler bulun
maktadır. Sayın komisyon bu hususta ne düşü
nür, onu sormak isterim. Bir takrir vermiyorum. 
Birincisi bu. 
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Ayrıca burada bahsettikleri şey, mütaakıp 

5 ııci maddede tekerrür halinde, encümen tet
kik buyurursa, 5 ııci maddenin birinci fıkrası, 
«... muhtar ve üyeler ibareleri yazılı ayrı ayrı 
kâğıtlar bir zarfa konarak sandığa atılır.» de
nilmesi daha uygundur. Tekrarlara meydan ve
rilmemesi için Sayın Komisyonun dikkatini 
çekmek arzusundayım. İkincisi, şu da hatıra ge
lebilir. Seçmenin matbu puslaları kullanma ihti
mali de vardır. Meselâ, seçmen; bir kâğıda 
«muhtar» kelimesini yazar ve bunun altına 
Mehmet Çakmak yazar. Yine arz ettiğim gibi 
üyeler der. Bunun altına da üyelerin adlarını 
yazmış ve bu puslalar tabettirilmiş olabilir. İşte 
böyle bir oy puslası sandığa atılabilir. Bu şekil
de atılan oyların muteber olup olmıyaeağını 
matbu vesikaların kullanılıp kullanılmıyacağını 
öğrenmek istiyorum. Sonra yine elle teksir eski 
devirde münakaşa edilen bir konudur. Münaka
şa mevzuu olan bir konuda elle yapılan teksir 
de muteber midir, değil midir? Zabıtlara geç
mesi ve ileriye de ışık tutması bakımından bu 
sorularımın aydınlanmasını istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka KÖZ istiyen ?... 
Buyurun, Kumtiüoğlu. 
SAHÎR KURUTIiUOĞLU (Oıımhurbaşkanın-

ca S. Ü.) —- Muhterem arkadaşlarım, bu mad
dede adaylık usulü yokluğu, hükmü, yeni gel
miş bir müessesenin ifadesi değildir. Ancak, 
maddede zikredilmek' suretiyle ifade edildiği 
için yeni bir müessese gibi görünmektedir. 
5631 sayılı Kanunda görülecektir. Orada Mil
letvekili Seçimi Kanununa yapılan atıf ek ikin
ci maddede, ikinci bölüm hariç kaydiyle, diğer 
hükümlerin tatbik edileceğini âmir bulunmakta
dır. Hariç tutulan ikinci bölüm, aday listesidir. 
Bu itibarla, eski sistemde, bu usul cari olmasına 
rağmen, adaylık usulü yoktur. İkinci bölüm ha
riç, denmekle adaylık usulü olmadığı ifade edil
miştir. Bu sebeple yeni bir müessese değildir. 
Adaylık usulünün olmayışı, aday göstermenin 
memnuiyeti mânasına gelmez. Bilfarz köy kah
vesine bir aday, falan adayın adı yazılabilir. 
Bir şahıs ben adayım diyebilir. Buradaki aday
lık müessesesi formalitelerin işlemiyeceği mese
lesi, muayyen ve müşterek müracaatla ilce se
çim kurulu tarafından, il secini kurulu tarafın
dan muvakkat aday listeletince ilânı, itirazı, iti
razın tetkiki, itirazın kesinleşmesi, kesinleşmiş 
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itirazın kesin listelerle ilânı, bunlar köyde pek 
tabiîdir ki, 'mümkün olamıyacağı için bu müesse
seye yer verilmemiştir. 2 ııci nokta olarak yani 
aday usulü olmayışı siyasi partilerin aday gös
termemesi gayet tabiîdir. Arkadaşım gayet gü
zel ifade buyurdular. 8 sayılı Kanuna göre köy
lerde siyasi parti kademelerinin teşkil edilme
yişi sebebiyle de köyde adaylık müesseseleri ne
ticelerine de müessir olacaktır. Vre bu sebeple 
faydasından ziyade zararları olacaktır. 

Bu itibarla, burada usulsüzlük yoktur, arz 
ettiğim şekilde köy realitesi hâkim olacaktır. 

5 ve 7 nci maddeler arasında tekerrür bakı
mından faydaya işaret etmek isterim. 

Burada, oy zarflarının şekil, biçim renk ve 
saire bakımından Yüksek Setim Kurulu tarafın
dan açıklanması, gerekince zarfların hazırlana
cağı burada zikredilemez. Fakat, ekseriyet sis
teminde eksik ad yazılması, fazla ad yazılması, 
elle yazılması, karma yazılması veya başka isim 
yazılmasını ihtiva etmek suretiyle takyidi, bil
hassa bizim geçirdiğimiz tecrübelerle de sabit
tir ki, temsil bakımından çok kötü netice ver
mekte ve seçim hürriyetini dondurmaktadır. 

Bu itibarla eksik ad yazılmış da olsa, bu oy 
puslası muteber- olmalı, doğru sayılmalıdır. Ek
sik oy kullandı diye, oyu gayrimuteber addet
mek, bizim kanun ile seçmene tesir icra etmemiş 
olacaktır. Bu iyi bir netice sayılamaz. 

Ekseriyet sisteminde oya müdahale binnetice 
tahakküm doğuran bir yol açılmasına sebebolur. 
.1954 ten sonra Secim Kanununda yapılan tadil
ler bu istikamette olduğu için bu memleket çok 
acı çekmiştir. El teksirleri, matbu listeler, ek
sik de olsalar, köyde muhtar ve ihtiyar heyetle
rinin seçiminde muteber oy olacaklardır. Ekse
riyet sisteminde netice itibariyle bir takyidi ka
bul etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla, değiştirecekleri maddeler ihtilâf
lara yol açacaktır, aksi istikamet gösterecektir. 
Maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Baki Güzey, 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, ktomis-

yîoııdan Ibizim ricamız, !bâzı yazılmıış foıy pusla-
larının muteber \olup olımıyacağıdır. Ondan 
sonra önerg-eyi okutursunuz. 

BAŞKAN —'Komisyon ne diyor, 
GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZOÜSÜ ZİHNİ 

BETÎL (Tokat) — Madde metninde «ada -ya. 
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zılmış oy puslalan» sözü vardır. Elle .yazılmış 
diye mâna tahdidetımediğine -göre elle ya'zılmrş 
-oy puslalan muıteiber de, Ibasılı oy puslalan da 
muteberdir. Hattâ komisyon elle yazılmış ve
ya 'basılı oy puslalan şeklinde .bu tabiri tadil 
yol iyi e tvuzuha kavuşturmasında hiçbir mah
zur görmemiştir. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
4 neti maddede: Adaylık usulü yoktur den

mektedir. Muhtar olmak isteyenlerin, şahsan 
adaylıklarını koyabilmeleri, ihtiyar heyeti 
içinde anlaşabilenlerin .müşterek olarak aday
lıklarını ilân edebilmesi mümkün «İmalıdır. 

Bu itibarla 4 neti maddeye (muhtar «İmak 
istiyenler köyde ilân tahtasına isimlerini yaz
dırabilirler. 'îhtiyar heyetleri için de bu usul 
ile adaylıklarını koyabilirler) fıkrasının ilâ
vesini rica ederim. 

Bursa, 
Baki Güzey 

Başkanlığa 
4 neü maddeye (ma'tibu listeler kullanılabi

lir) şeklinde bir fıkra ilâlvesini rica ederim. 
Bursa 

Baki Güzey 

C. ıSenatosu 'Başkanlığına 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısının 'ek 4 neü maddesinin bi
rinci eıümlesinin aşağıda yazılı şekilde tadilen 
kabulünü arz've teklif ederim. 

Tekirdağ 
Selâmı Üren 

«Köy muhtar ve ihtiyar meclisi <üyeleri se
çeninde siyasi partiler aday igösteremez.» 

BAŞKAN — Sayın 'Baki Güzey'in önerge
sini yeniden okutuyorum. 

(Baki Güzey'in 'birinci önergesi yeniden 
lokundu.) 

BAŞKAN — lûmıisyon iştirak ediyor mu! 
GEÇİCİ KDMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — 'Bu talhtaları muhafaza 
edecek, müracaat edecek Ibir merci yok. Kara 
tahtaya yazılacak, sionra silinecek. Bu bakım
dan iştirak etmiyloruz. 

.BAŞKAN — Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmivenler... Dikkate alınmamıştır-. 
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(Baki Güzey'in ikinci önergesi tekrar okun

du.) 
•BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ 'KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Eğer el ile yazılır 'veya ba
sılır mânasını ifade ötmek istiyorsa, esasen 
bu maddede ifade ediliyor. İştirak etmiyo
ruz. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Komisyon ifade 
etti, lüzum kalmadı, öneııgemi ,geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergesini geri almıştır. 
(Selâmi Üren'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 'Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (ITokat) — Efendim, 7 . 7 . « 0 tarih 
Ö672 sayılı 'Kanunun yürürlüğe girmesi tarihin
den itibaren köy muhtarı ve ihtiyar (heyeti 
•meclisi üyelerinin seçimlerini ve adaylık usu
lünün lOİup, olmadığını Sahir Kurutluioğlu ar
kadaşımız söyledi. Önergeye iştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met? iştirak etmiyfor, Dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza sunuyorum. 'Kabul edenler... 
Etmiyenler. Kabul edilmemiştir. Ek 4 neü 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oy
larınıza arz edilecektir. 

EK MADDE 15. — '26 Nisan T9!61 tarihli v.e 
298 sayılı Seçimlerin 'Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince 
ıoy zarflan hazırlanıl', (muhtar r e ihtiyar mec
lîsi üyeleri seçimi için tek zarf kullanılır. Muh
tar ive üyeler ibareleri yazılı ayrı ayrı kâğıtlar. 
aynı zarfa konup aynı sandığa atılır. Mute
ber olmıyan 'zarflar açılmaksızm tutanağa (bağ
lara k saklanır. 

BAŞIKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi <oj\ı sunuyorum. 'Kaibul edenler... 
Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Acık aylarınıza arz edilecektir. 
EK MADDE 6. — Seçim tutanaklarının 

'verilmesi ilçe secim kurullarına aittir. Bu ku
rullar, •muhtarlığı ve ihtiyar meclisi asıl ve ye
dek 'üyeliklerini kazananların tutanaklarını 
•geciktirmeksizin verir. İlçe seçim kurulu baş
kanı köy muhtarlığına ive İhtiyar meclisi asıl ve 
yedek üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın 
bir suretini o secim çevresinde derhal ilân 
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ettiril ' . Diğer Ibir sure<tini de ibir 'hafta süre 
ile ü<;e seçim kuru lu kapıs ına astırıl*. 

Muhtar l ıklar ı , iihtiyar lueclisi asıl ve yedek 
üyeliklerini kazananlar ın köyler i t ibariyle 'bir 
listesi ilce seçim kuru l la r ınca vali veya kay
makamlara verilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen .'. 
Vok. Maddeyi u>ya sunuyorum. Kaibul edenler... 
Ktmiyenler... Ka.bııl edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
KK 'MADDİM 7. — İlçe seçim kurul lar ın ın 

k a r a r l a r ı n a ; •>(» 'Nisan I9öl tarilhli ve '2!)8 sa
yılı Seçimlerin Temel 'Bükümleri ve Seçmen 
Kütükler i 'hakkındaki K a n u n u n 129 ucu .mad
desinde belirti len süreler içinde, 

Seçimin iptaline dair ka ra r la r ına da lf> y'ün 
zarfında, 

İl seçim kuru l la r ına it iraz edilebilir. 
İl secini kurul lar ı i t irazları inceliye re U en 

yeç bir ay içinde kesin o larak karara bağlar
lar. İl seç.im kurul lar ınca 'muhtar ve iihtiyar 
.me(*lisi seçimlerinin ip'tali 'halinde aşağıda ya
kıldığı şekilde hareket, edilir. 

A) Muhtar ve ih t iyar meclisi seçimi ipi al 
edilmişse eski muhtar ve iht iyar meclisi yeni 
secini yapı l ıncaya kada r »görevlerine devamı 
ederler. 

B) Sadece mıılh'tar secimi iptal edilmişse 
yeni mulhtar seçilinceye kadar mıtbtarlık yö-
reylerini yeni seçilen .birinci öve 'yöriir. 

C) Yalnız ih t iyar <meeiîsi seçimi iptal ıcdü-
iaişse eski meclis yeni seçime k a d a r görevine 
d e v a m C'(\<'v. 

BAŞKAN — Madde ^hakkında buyu run Sa
vın ar'tuknıaç. 

SADIK Al î 'TUKMAr (Y<wya:f) — Kfendim, 
7 nci ek maddenin ikinci fıkrasında «seçimin 
iptaline dair ka ra r la r ına da ÎT) »-ün zarfında, 
denmektedir . İtirazın s'elbeibinin 'y'Österilmesi 
lazımdır. Ka ra r safhasında değil, 1'5 >yün, teb
liğ tar ihinden, her 'halde beibliğ tarishinden son
ra 1.1 yün olacak. Buraya «seçimin iptal ka
rar lar ına, da»' kelimelerinden sonra, «teibliğ 
tariihindcn i t ibaren» kelimelerinin ilâVe edil
mesi 15 yün zarfında, daha uyyun olacaktır, zan
nediyorum. Bir öncrye takdim ediyorum. Tliir-
u n eti erimi e. 

BAŞKAN — 'Başka s'üz i s t i y e n L Yok. İki 
öncrye var , okutuyorum. 

Yüksek -Başkanlığa 
Tasarının ek 7 nci maddesinin (T>) bendinin 

sonuna1 (Muhtar ın geçici o larak görevini yapa-
mıyacağı hallei'de yürevi, aldıkları oy sırası
na' yöre üyeler taraf ından yürü tü lü r . ) cümlele
rinin e'klenmesiui arz ve- teklif ederim. 

Ordu 
Zeki Kumru I ıı 

Yüksek Başkanl ığa 
Kk 7 nci- -madde '2 nci fıkrasındaki (karar

larına. da) kelimesinden sonra* (tebliğ tarihin
den i t ibaren) ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Yo /ya t 
Sadık Ar tukmaç 

BAŞKAN ----- Önergeleri t ekra r okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Zeki Kumrııltı 'mın üneryesi t ek ra r okundu.) 
BAŞKAN -• Komisyon l.*1 İştirak ediyor, 

Hükümet? İştirak ediyor. Kaibul edenler... Ki
miydiler. . . Kabul edilmiştir. Bu şe!kli (T>) ben
dine ilâve ediyoruz. 

(Sadık Art ı ıkmaç 'm üneryesi t ek ra r okundu.) 
BAŞKAN •— Komisyon. 

(İKOİTİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BK-
TÎL (Tokat) — 2!)'H sayılı Kanunda tebliyatın 
başlauyıcı hakkında hüküm var. Ayrıca burada 
uy'yıınluğunu tasrih ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Ar tukmaç komisyonun 
açıklamasından sonra, önergenizi yeri alıyor 
musunuz? 

SADİK AKTKIvMAY (Yoz-yat) - - Tebliyat 
Kanunu ile i İyisi var mı bilmiyorum. 

BAŞKAN •—- Karar lara itiraz hakkında ora
da açıklık var, tebliğ tar ihinden itib-aren. Ora
da- hüküm bu. 

SADIK A R T K K M A r (Yozyat) - - <lerİ alı
yorum. 

BAŞKAN — ö e r i al ıyorsunuz. 
Madd(\\'i değişil-; şekliyle tekrar okuyoruz. 

KK MA DDK 7. ----- İlçe se<;im kurullarının ka
ra r l a r ına ; 2ö Nisan İÎKİ1 tarihli ve '"2!)S sayılı 
Seçimlerin Temel HTıl'ümleri \Te 'Se<;men Kü-
tilkleri 'hakkındaki Kanunun 12i) nen maddesin
de belirtilen süreler içinde, 

Seçimin iptaline dair karar lar ına da 1b yün 
zarfında, 

İl seçim kurul lar ına itiraz edilebilir. 
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İl sevim kurulları j t i r a z l a r ı iııeeliyerek en 

»•et; bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar . 
İl seçim kurullar ınca muhtar ve i'hliyar mecli
si seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığa 
şekilde hareket edilir. 

A) ;.Muhtar ve iht iyar meclisi secimi iplal 
edilmişse eski muhta r ve iht iyar meclisi yeni 
seçim yapılıncaya kadar görevlerine devam eder
ler. 

B) Sadece muhtar setimi iptal edilmişse 
yeni muhtar seçilinceye1 kadar muhtarlık' gö
revlerini yeni seçilen birinci üye görür. Altılı
ların secici olarak görevini yapamıyacağı hal
lerde de görevi aldıkları oy sırasına »'öre üye
ler ta raf ından yürü tü lü r . 

{') Yalnız ihtiva.r meclisi serimi iptal edil
mişse eski meclis yeni seçime kadar görevine 
devam eder. 

BAŞKAN — Söz istlyen? Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Külliyeliler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulmuştur . 

KK AIADDK S. — Seçim delillerinin saklan
ması, 2ö Ala-yıs 19(> 1 tarihli ve :>0(l sayılı Alillet-
vekili Seçimi Kanununun 17 nci maddesi uya
rınca yapılır . 

'BAŞKAN - - Aladde üzerinde söz istiyen .' 
Yok. Aladdeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Küniyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık' oya arz edilecektir. 

KK AIADDK !). — Devlet İstatistik Knstitü-
sü ilçe seçim kurullar ı laraf ından seçimi üı-
kibeden bir ay zarfında kendisine intikal et
tirilecek belcelere dayanara'k köyler itibariyle 
seçmenler sayısını, oy kul lananlar sayısını ve 
muteber sayılan oy sayısını, secimi takibedeu 
biı- yıl içinde yayımlar . 

Ara seçimlerinin sonluları Devlet İstatistik 
Knstitüsü taraf ından yay unlanın az. 

BAŞKAN - - 'Aladde üzerinde söz ist iyen.' 
Yok. Aladdeyi oya siniliyorum. Kabul edenler... 
Külliyeliler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edüecekür . 

KK AIADDK 10. - - Bu kanunda özel hüküm 
bulunmayan 'hallerde «2b' Nisan İÎH51 tarih ve 
2!)S sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men -Kütükleri hakkında kanun» hükümleri uy
umla m r. 

BAŞKAN — Aladde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ki
miydiler.. Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz 
edilecekt ir. 

Birinci maddeyi ek maddelerle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Küniyenler.. 
Kabul edilmiştir. Ayrıca açık oylarınıza arz edi
lecektir'. 

.AIADDK 2. — -142 sayılı Köy Kanununun 
22, 25, ,13 ve 41 nci 'maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — SÖK istiyen.' Yok. Kabul eden
ler... Külliyeliler... [Kabul edilmiştir. 

Aladde 22. — İıhtiyar meclisine, son nüfus 
sayımına »-öre nüfusu 1 000 den az olan köy
lerde (S ve I 000 den fazla olan köylerde 12 kişi 
seçilir. 

Bunlardan nüfusu 1 000 den az olan köy
lerde en çok oy alanlardan başlanarak 4 ü asıl 
geri kalan 4 ü yedek, nüfusu 1 000 den fazla 
olan köylerde yine en çok oy alanlardan başla
narak (i sı asıl geri kalan 6 sı yedek üye olur
lar. Oylarda eşitlik olursa öğrenim durumu üs
tün olan sırada öne alınır. ıBunda da eşit iseler 
yası büyük olan nazara alınır, yaşları da eşit 
ise ad çekilir. 

t iyelikten biri her hangi bir sebeple boşalır-
sa yedeklerden önde olan muhtar taraf ından asıl 
üyeliğe davet edilir. ıBnnlar arta kalan süreyi ta
mamlarlar. 

BAŞKAN' — Aladde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kt-
ıııiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza su
nulacaktır. 

Aladde1 2'"). — Köy muhtarlığına ve ihtiyar 
meclisi üyeliğine seçilebilmek için: 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya secimin ya

pıldığı günden önce en az altı aydan beri köy
de yerleşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde 
yazılı bulunmak, 

o. 2ö yasını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
ö. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı <>1-

| ıııamak, 

(i. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz
metlerinde bulunmamak, 
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7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan 

fazla hapis cozasiylc kesin olarak hüküm giyme
ni e'k, 

9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, saihteeilik, inancı kötüye kul
lanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biri ile kesin olarak ihüküm giymiş olmamak, 

10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ol
mak, veya yapmış sayılmak, 

lıl. [Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, 'köylerin, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve mü
esseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olmamak, 

12ı. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletve
kili, İl Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclisi 
Üyesi, 'Belediye Başkam olmamak, 

13. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle il
gili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve bu 
cihetlerden köye borçlu bulunmamak. 

7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affedil
miş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliğine seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sadık Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efen
dim, bu maddede 2ı5 yaş esasını kabul etmiştir. 
Halbuki bundan önce 18 yaş idi. 25 yaş pek faz
la, 18 yaş da az olduğuna göre bunun normal 
22 yaş olması lâzımdır. 'Seçilmek için, arz etti
ğim gibi 212 yaşını bitirmiş olan kimseler, asker
den köyüne d'önmüş kimseler bilgisi ve görgüsü 
artmış kimselerdir. Kendisinden iyi istifade edi
lebilecek cağdadırlar. Bu bakımdan 22 yaşı bi
tirmiş olan şahıslara seçilebilme imkânı veril
melidir. 

Bir de, bu 12 nei bendde; «C. Senatosu Üye
si, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye 
meclisi üyesi, belediye başkanı olamamak» deni
yor. Burada, belediye meclisi üyesi sıfatı bahis 
mevzuu değil. Yani, belediye meclisi üyesi keli
melerinin metinden çıkarılması lâzım. Çünkü, 
bir yerde belediye üyesi olan bir kimsenin köyde 
oturması bahis mevzuu değildir. Bu, ancak bele
diye meclis üyeleri hakkındadır. Başka şekilde 
bahis mevzuu değildir. Çünkü fiilen mencdilmiş 
durum vardır. Bir de, 7, 8, 9 ncu fıkralarda be
lirtilen suçlar affcdilmislerse, bile köv ihtivar 
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meclisi üyeliğine seçilemezler. Af bütün şümu
lü ile sâri bulunduğuna göre, suç ve ceza orta
dan kalkmış bulunduğuna göre, affedilen kimse
lerin seçilmesi imkân içine konulmuş olması lâ
zım gelir. Bu hususta da bir önerge takdim edi
yorum. İtibar edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Onat, 
HİLMİ ONAT (İzmir) --- Muhterem arkadaş

larını, Sadık Artukmaç arkadaşımızın ufak bir 
yanlışlığı vardır. Meselâ Manisa'nın bir ilçesin
de, hem de yakın bir köyünde oturan bir İçişi, 
mü kem el en bu ilçenin belediye1 reisliğini yapa
bilecektir. Tatbikatla bu bir hata olımyacaktır. 
Bizde pek çok köyler vardır ki, ilçelere yakın
dır. İstanbul'da da bu şekilde pek çok yerler 
vardır, köy diye oturur, l'aka.i başka bir İlçenin 
belediye reisliğini yapar. Binaenaleyh, bunların 
köyde oturur diye belediye reisliği hakkından 
faydalanmaması doğru olmaz kanaatindeyim. 
Hükümetin teklifi yolundaki bu bakımdan olan 
önergenin nazarı itibara alınmamasını istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, önerge
leri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
A) Köy Kanunu 25 nci maddesinin 10 ncu 

bendindeki (veya yapmış sayılmak) kelimeleri
nin çıkarılmasını; 

B) 12 nci bendindeki (belediye meclisi üye
si) ibaresinin de çıkarılmasını; 

C) 13 ncü bendin 2 nci fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını; arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
Köy kanunu 25 nci maddesinin 3 ncü bendin

deki (25) rakamının (22) olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, 10 ncu mad
deye, muvazzaf askerliğini yapmış veya yapmış 
sayılmak diyor; burada, (sayılmak) kelimesinin 
eklenmesinin ilâvesini istiyor. 

Komisyon... 

OEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Milletvekili Seçimi Kanunu 
vardı i-. Bu itibarla katılmıvoruz. 
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SADIK ARTI'KM AÇ (Yozgat) — Koıuisyo- | 

ııun tekliflere karşı bir direnmesi olduğu için, 
bendeniz de mukavemetten vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ai'tııknıaç'm bir başka 
önergesi daha var. Belediye meclisi üyesi olma
mak, kaydının çıkarılması isteniyor. Komisyon i1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — İki vasıf bir kimsede birle-
şemez, diyoruz. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, belediye 
meclisi üyesi olmakla, muhtarlık aynı şahısta 
bağdaşamaz, deniyor. 

BAŞKAN — 7, 8, 9 ncu fıkralardaki suçlar 
affedilirse seçilebilirler, diyor, önergede. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Milletvekili Seçimi Kanunun
da hüküm vardır, iştirak etmiyoruz/ 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz.. İkinci öner
gede 25 yaşın 22 yaş olarak değiştirilmesi isten
mektedir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı yok. 25 ne i 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyu
nuza sunulacaktır. 

MADDE 33. — (a) Köy muhtarlığına ve 
ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten sonra: 

1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasak
lı olanlar, 

2. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz
metlerinde bulunanlar, 

3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 

4. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan 
fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm giyen
ler, 

5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan bi
ri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar. 

6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve mü
esseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olanlar, 

7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili. 
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il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, be
lediye başkanı olanlar, 

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili 
kimselerin kefili veya ortağı olanlar ve bu cihet
lerden köye borçlu bulunanlar, 

Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, ile ve
ya ilçe idare kurulunca çıkarılırlar. 

b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve dâvâlı 
olan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu dâva
larda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Yetki
li temsilciyi köy derneği seçer. 

BAŞKAN — Bir dakika, açık oylamaya 
oyunu kullanmıyan sayın üye varım?. Olmadı
ğına göre oylama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun, komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, (b) bendinde 
«mıuhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri..» deniyor, bu 
«ihtiyar heyeti» ihtiyar meclisi olacak, bu şe
kilde tashih ediyoruz. 

BAŞKAN —• Evet, ihtiyar meclisi üyeleri... 
Sayın Artukma.ç sizin dediğiniz de bu idi, değil 
mi? 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi düzeltilmiş şekliyle 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Madde açık oyunuza 
sunulacaktır. 

Madde 41. — İl merkezine bağlı köylerde va
li, ilçelere Ibağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın 
köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevle
rini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ih
tarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen 
muhtar, yetkili idare kurulu karariylc görevin
den uzaklaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler. Kabul edilmiştir. 
Ayrıca açık oylarınza sunulacaktır. 

Evvelâ okunan 2 nci maddeyi ekleri ile kabul 
edildiğinden açık oylarınıza sunuyorum. 

MADDE 3. — 4-12 sayılı Köy Kanununun 21, 
24, 28, 49, 50, 51,52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65 ve 67 nci maddeleriyle 5672 sayılı Kanunun 
ok 1, ek 2 ve ek 3 ncü maddeleri ve 5998, 6835, 
7366 sayılı kanunlar yürürlükten, kaldırılmış
tı w 
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BAŞKAN" Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. 

Kabul edenler. Kabul etmiyeııler.. Kabul cdil-
ınişlir.. Ayrıca a«;ık oylarınıza sunulacaktır . 

(JKÇİCİ MA DDK I. - - «2(i Nisan 1961 ta
rihli vo 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun» un 14 ncü 
maddesinin 1 ııci fıkrasında filigranlı zarf ve 
kâğıt imaline, zarf ve kâğıt ların özelliklerine da
ir olan hükmün HKi'î yılı içinde, yapılacak köy 
muhtar vo ihtiyar meclisi üyeleri 'seçimlerinde 
uygulanıp uygulanmaması. Yüksek Seçim Kurulu
nun kararma, bağlıdır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz ist iyen.'... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaimi 
edenler Ki m iyen Lor Kabul edilmiştir. 

M'adde açık oylarınıza arz edilecektir. 
(IKÇİCİ MADDE 2. — Bu döneme mahsus 

olmak üzere koy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri seçimleri için seçmen kül ilklerinin yazılma
sına 1 Ekim 1 !)(>.') tar ihinde başlanır ve 17 Ka
sım 1968 Pazar günü. oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyelerinin kanuni ii'örev süresi 1967 yılının 
Ekim. ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarihli vo 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen .Kütükleri hakkın
daki Kanunun 46' ncı maddesinin son fıkrasın
daki 20 günlük süre bu seçimler için uygulan
ın az. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen;'... 
Yok. Maddeyi, oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edimler Mt miyenlor Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arz edilecektir. 

CKCİCİ MADDE .'}. -••• Sandık seçmen lisle-
Icrinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih
li vo 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümler i ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci 
maddesinin birinci fıkrası uygula tırnakla beraber 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye vo 
il radyoları vasıtasiyle uygun saatlerde, seçmen 
listelerinin yazımına, başlandığı, askıya, çıkarıl
dığı vo indirileceği tar ihler vo itiraz müddetl.eri, 
yayınlanacak bildirilerle halka duyuru lur . 

Yüksek Seçim. Kurulunun vo il seçim kurul
larının ibu. konudaki her türlü bildirilerinden 
Türkiye ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz ist iyon?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler Etmiyeııler Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arz edilecektir. 
MADDK 4. Bu kanun yayımı tar ihinde 

yürür lüğe girer. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz istiyen:'... 

Yok. Maddini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... lütmiyonlor... Kabul edilmiştir. Tasa
lının tümü üzerinde leh vo aleyhte söz ist iyen?. 

MADDK 5. --. Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürü tü r . 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... r]1 miyenlor... Kabul edilmiştir. Tasa
rının tümü üzerinde1 leh ve aleyhte söz istiyen.'. 
Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler . . Ktmiyenlor... Kabul edilmiştir. Böyle
likle kanunim Senatomıızoa görüşülmesi tamam
lanmıştır. 

5. — ('eza evleri inşaatı irin yetecek yıllara 
ye cici yüklenmelere yirişilmesine ve istikraz ak
dine dair kamın tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/İ3-İ; C. Senatosu 1/263) (S. Sa
yısı : 199) (1) 

BAŞKAN —- Önerge vardır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

199 sıra sayılı k a n u n tasarısı basılıp üyele
re dağıt ı lmış bulunmaktadı r , (lelen kâğı t lar
dan gündeme a l ınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sahir Kurutlı ıoğlu 

BAŞKAN — l)iı kanun tasarısı , bu inşaat 
devresi içerisinde ceza ve tevkif evleri için za
rur i bu lunmaktad ı r . Bu it ibarla okunan öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyeııler... Kabul edilmiştir. Tîaporu oku
lu voru m : 

Bütçe Komisvomı raporu 
963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 5 . 7 . 1 9 6 3 tarihl i 109 nen 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

(1) 199 S. Say ıh basmayazı tutanağın so
nun eladır, 
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kabul edilen «Ceza evleri inşası için »-ölecek 
yı l lara geçici yüklenmelere ii-iı-işilıntvsint' ve is
t ikraz akdine dair kamın tasarısı» komisyonu
muzun 1 1 . 7 . IÎH>:> tarihli toplantıs ında ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iş t irakiyle te tkik ve 
müzakere edildi : 

Komisyonumuz, kanun tasarısının m-orekce
simle geniş bir şekilde izah olunduğu gibi ve 
ilgili bakanlık temsilcisinin verdiği tamamla
yıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilerek Millet Meclisince kabul edilen sekli 
aynen kabul edilmiştir. 

(îenel Kurulun tasviplerine «'incelik ve ive
dilikte arz edilmek üzere Yüksek başkanl ığa su
nulur . 

Başkan 
(Cumhurbaşkanınca S. 

S. Kurui luoğlu 
Kâtiı> 

Niğde 
K. Bayhan 

Konya 
M. Dinekli 

Ü. 

r 

ir. 

Sözcü 
SİİH 

\. Aykıd 

Konya 
A. Onar 
Pahiî Üye 
Tunokana 

Tabiî Üye 
S. Cürsoy l rak 

HALKAN --- Ti'ıınü üzerinde söz ist iyon?... 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Ktnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. Komisyon adına Kudret Bayhan 
(Xiğde) , fiükümet adına Adliye Hakanlığı 
Müsteşarı buradalar . İvedilik hususu vardır . 
İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyetılor... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum : 

Ceza evleri inşası için gelecek yı l lara geçici yük
lenmelere girişilmesine ve is t ikraz akdine dair 

k a n u n tasarıs ı 

M A DDK I. ----- Ceza evleri inşası için senelik 
ödeme miktarı f> (100 000 lirayı geçmemek üze
re 15 000 000 liraya k a d a r gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişmeye Adalet Bakanı ve 
bu ödemeleri karş ı lamak üzere millî bankalar
dan is t ikraz akdine Maliye Hakanı yetkil idir . 

BAŞKAX - - Madde üzerinde söz istiyoiı .'... 
Yok. .Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Külliyeliler... Kabul edilmiştir. 

M'A DDK '2. — Birinci madde gereğince va-

pılacak ist ikrazın itfa taksit leri '2 5 4 S, .r'7~>7 sa
yılı kanunlar la sağlanan gelirden, faizleri genel 
bütçeye konulacak ödenekten verilir. 

BAŞKA.V Madde üzerinde söz istiyon?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Külliyeliler... Kabul edilmiştir. 

MADDK '•). - Bu kanun yayımı ta r ih inde 
yürür lüğe girer. 

B A Ş K A \ - - Madde üzerinde söz istiyon?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyonler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 4. - Bu kanun hükümlerini Ada 
lot ve Maliye Bakanlar ı yü rü tü r . 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyon.'... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktnıiyeiıler... Kabul edilmiştir. 

fi. —- 1'UİS ı/ılı ll'ûlce Kanuıııuta hayli (A/l) 
iv (A/:>) işanlli cclvellı vdc değişil,-!}/,- yapıl
ması hul;kındu Lınıun lasarısı iv Karma BiiUy 
Komisyonu rajıoru (M. Meclisi î/197, İS9: ('. 
Senatosu 1/270) (S. Sayısı : 197) (1) 

BAŞKAN --- Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
l!)7 sıra sayılı kanun tasarısı basılıp üyelere 

dağıtılmıştır, (ielen kâğıtlardan gündeme alına
rak öncelik!'- görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca, S. İl. 

Sahir Kurut luoğlu 

BAŞKA.V - Şimdi kabul buyurduğunuz 
köy, kasaba ve şehirlerde muhtar ve ih t iyar he
yetleri ve diğer seçimlerin masraflarını karşıla
mak üzere olağanüstü ödenek verilmesi ile ilgili 
l()7 sıra sayılı kanun tasarısının gelen kâğıt
lardan gündeme alınarak' öncelikle görüşülmesi 
hakk ındak i önergeyi oyunuza sunuyorum. Kil
imi edenler... Kabul efmıyonler... Kabul edil
miştir. Uaporu okutuyorum : 

Karma Bütçe 'Komisyonu raporu 
ıo . 7 . ım;:) 

Cumhuriyet- Senatosu Yüksek Başkanlığına 
l!)(io yılı Bütçe 'Kanununa bağlı ( A / l ) ve 

(A/l?) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

(i) 197 S'. Sayılı hasmayazı Udanuyın sanan
dadır. 
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hakkındaki 1/497 ve 1/489 esas sayılı kanun ta
sarıları Komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde 
incelendi ve görüşüldü. 

Her iki kanun tasarısı da 1963 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılmasını derpiş ettiğin
den biri eştiril mişt ir. 

Tasarının birisi, 'köy, kasaba ve şehirlerde 
muhtar ve ihtiyar heyetleri ile, belediye başkanı 
ve üyeleri, il genel meclisleri üyeleri için 1963 
Ekim ayında seçim yapılması takarrür ettiğin
den bu secim masraflarını karşılamak üzere Ada
let Bakanlığa hü i çesin in özel bölümüne 27 81-5 000 
lira olağanüstü ödenek verilmesini, 

Diğer tasarı ise, 227 .sayılı Kanunla kurulmuş 
bulunan (Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu) nun 
faaliyete geçmesini temin ınaksadiyle 3 500 000 
lira ek ödenek verilmesini derpiş etmektedir. 

Bu yıl seçimlerin yapılması Yüksek Meclis
çe de kabul edilmiş bulunduğuna göre 'lüzumlu 
ödeneğin verilmesi icabetmektedir. Diğer taraf
tan Kalkınma Planının 1963 bütçe yılında ön 
gördüğü Süt Kurumu yatırımlarının gerçekleş
tirilmesi için Kurumun bir an evvel faaliyete 
geçmesini sağlıyacak ok ödenek de yerinde gö
rülmüştür. 

Bu maksadı temin eden kanun tasarısı Ko
misyonumuzca yeniden düzenlenmişi ir. 

Öncelikle .görüşülmek ve Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Adana 
M. Ünaldı 

Sözcü 
Ordu 

A. İT. Onat 

Aydın 
1. Sezgin 

Aydın Balıkesir 
O. Apaydın Muhalefet şerhlerim eki 

İmzada bulunamadı A. A. Bolak 
idiı 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Çanakkale 
S. İnan 

Bitlis 
C. Oeboloğlu 

10] âzı ğ 
Ö. V, Sanac 

Giresun (Jümüşanc 
Söz hakkım mahfuzdur. S. Savacı 

İ. E. Kılıeoğlu feci 
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Kars S. Kutlay 

K. Okyay Kırşehir 
Konya Muhalefet şerhi ilişiktir. 

M. Dinekli A. Bilgin 
Konya Konya 

A. Onar H C. Yılmaz 
Mardin Niğde 

S,. Aysan K. Bayhan 
Sakarya, Sinop 

K. Yurdakul M. Alicanoğlu 
Sivas Tabiî Üye 

M Vural Muhalefet şerhi eklidir. 
(Hıınhurbaşkanmca S. îj. [T. Tunokanat 

S. Kurutluoğiu Yozgat 
V. Uyar 

BAŞKAN — Muhalefet şerhini okutuyorum. 

Muhalefet şerhi 
Mahallî seçimlerle ilgili kanunların bütçeye 

yükliyeceği giderlerin karşılıksız ek ödeneklerle 
sağlanmasn, bugünden /tahmini mümkün bütçe 
açığını artıracak veya kanuı yatırımlarının se
viyesini düşürecektir. Adalet Bakanlığı bütçesi 
veya tümü üzerinde tasarrufların açnlk kaynağı 
gösterilmeden ek ödenek talebine karşı fikre 
sahibiz. 

227 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin hük
mü açıktır. Bütçe yılının 5 nci ayında, karşılığı 
bütçe tasarrufatı olarak gösterilen 3,5 milyon 
liralık ek ödeneğin kalbulü bütçe açığına artıra
cak veya yatırım giderlerinden eksilmeyi ge
rektirecektir. Sıhhatli gelir kaynağı gösterilme
den ek ödenek kabulünün aleyhindeyiz. 

Balıkesir Kırşehir 
Ahmet Aydın Bolak Ahmet Bilgin 

Tabiî Senatör 
Haydar Tun çkan at 

BAŞKAN — Tümü üzerinde «öz istiyen'?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarımıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenlei'... Kabul edil
miştir. 

İvedilik hususu vardır. İvedilik hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etuıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1963 Kanununa 
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bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet 'Bakanlığı 
kısmında (il genel meclisi, belediye meclisleri, 
belediye başkanları, muhtarlar, ihtiyar meclis- j 
leri ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin gerektirdi- I 
ği giderler) 'adiyle yeniden açılan 421 nci bolü- ı 
me 27 815 000 liıa olağanüstü ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1.9:63 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
•kısmının 715 nci (sermayesine mahsuben ikti
sadi teşekkül ve benzeri müesseselere yapılacak 
ödemeler) bölümüne o 500 000 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Madde.yi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ıBAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler. Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE — 4. — Bu kanunu Maliye Ba'kanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

7. — i sayılı Kanunun tatbikatı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 1 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu 5/3) (S. Sayısı: 203) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar meyanında 203 sıra sayısın- j 

da kayıtlı bulunan Cumhuriyet Senatosu hesap
larını inceleme komisyonunun bir sayılı kanun 
tatbikatı hakkındaki raporunun öncelik ve 
ivedilikle gündeme alınarak müzakeresini arz 
ve teklif ederiz. 

Sözcü Cumhuriyet Senatosu 
Ma.raş Hesaplarını inceleme ko-

C. Aksu misyonu Başkanı 
Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

(1) — 203 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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BAŞKAN — Bahsi .geçen 203 sıra, sayılı C. 

Senatosu Sayıştay ve C. Senatosu 'hesaplarını 
inceleme komisyonu raporunun gelen kâğıtlar
dan gündeme alınıp görüşülmesi teklif edilmek
tedir. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu) (1) 
BAŞKAN — Komisyon raporunu Başkanlık 

. 1 2 . 7 . 1963 tarihinde Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna havale etmiştir. Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun mütalâasını okutuyorum. 

12 . 7 . 1963 

'C. Senatomu Yüksek Başkanlığına 
Sayıştay ve Hesapları İnceleme Komisyonu 

raporunda Anayasa ve Adalet Komisyonlarının 
mütalâasının alınması derpiş edilmişse de «Bu 
•hususun takdiri Yüksek Umumi Heyetin salâhi
yeti cümlesindendir.» denilmektedir. Şu durum 
karşısında (Başkanlıkça, raporu Umumi He
yetçe karar verildiği takdirde, Anayasa ve Ada
let Komisyonuna havalesi gerektiğinden key
fiyet komisyon gündemine alınmamıştır. 

Gereğinin İni yolda ifasını arz ve bahis ko
nusu rapor ilişik olarak takdim olunmuştur. 

Anayasa ve Adalet'Komisyonu Başkanı 
Bursa 

Ş. Kayalar 

BAŞKAN — Görülüyor ki, komisyon Heyeti 
Umum iyenin ancak böyle bir karar verip raporu 
kendisine gönderdiği takdirde rapor üzerinde 
müzakere yapacağını bildirmekte ve bu hususun 
oylarınızla tasvibini istemektedir. Bu bakımdan 
Başkanlığa düşen vazife raporun Anayasa ve 
Adalet komisyonlarına gönderilip gönderilmeme
si hususunu oylarınızla tesbit etmektir. Raporun 
adı gecen komisyonlara gönderilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. O halde Başkanlık Divanı su
nuşu olarak rapor okunmuştur. Rapor üzerinde 
söz istiyen? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4511 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 

(t) — 203 S, Sayılı rapor tutanağı sonun
eladır. 
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kaldırılması hakkındaki kanun insansının Millet 
Meclisince kabul olunan incini re ('uınhuriıjcf 
Senatosu (U'ciei Komisyon raporu. (M. Meclisi 
1/309; (\ Senatosu l/^<ir>) (S. Sayısı: 19i) (1) 

BALKAN —- Raporu okutuyorum. 
Anayasa ve Adalet ve İrişleri komisyonlarından 

kurulu (leçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Şehir ve kasabalarda 'nıahal le muhtar ve ihti

yar heyetleri 1 eskil ine dair 5441 say.il ı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırıl
ması hakkındaki kanun tasarısını. Millet Mecli
si (lenel Kurulunun ö . 7 . 1 !)(>.'> tarihli 10!) nen 
Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
metnini, komisyonumuz; !) . 7 . 1 !)(>-] tar ihinde 
yaptığı toplantıda, Hükümet temsilcileri hazır 
oldukları halde görüşmüştür. 

Komisyonumuz; şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi dönemi ile 
köy muhtar ve iht iyar meclisi seçimi döneminin 
aynı olmasını ve her iki seçimin bütün yur t ta ay
nı günde yapılmasını, seçim çevresinin mahalle
den ibaret ve dar olmasını göz önünde bulundu
rarak çoğunluk usulünün uygulanmasını, seçile
bilme yeterliğinin Anayasa prensibim1, muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinden beklenilen görevlerin yapı
labilmesi esasına göre ^düzenlen m iş olmasını, gö
revde nâzım rolü bulunması hasabiyle muhtarın 
ihtiyar heyetinden ayrı ve tek dereceli olarak se
çilmesini, seçilme yeterliğine sahip her vatanda
şın, ister siyasi parti üyesi olsun isler olmasın, 
mahalle muhtar veya ihtiyar heyeti üyeliğine 
adaylığını koyabilmesi usulünün kabul edilmiş 
bulunduğunu, aday olanların seçilmezden (ince 
veya sonra siyasi partiye kaydol.unmalar.inin 
mümkün olduğunu, muhtar ve ihtiyar heyeti 
üyelerinin, büyük şehirlerdeki büyük mahaller 
hariç dar çevrede seçildiklerini ve halk ile her 
an ve devamlı temaslarda bulunduklarını , seçil
me yeterliğine sahip, halle taraf ından sevilen ve 
güvenilen fakat siyasi parti üyesi olmıyan kim
selerin de - siyasi parti lerden birisine üye olma 
zorunda kalmaksızın - seçilebilme imkânına ka
vuşmalarını, nihayet köy muhtar ve ihtiyar mec
lisleri seçimlerinde olduğu gibi, mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin de mümkün 

fi) 191 S. Suı/ilı ba.snıaıja.ii tutanağın sonun 
dadır. 

olduğu kadar siyasi mücadele dışında tutulma
sının daha uygun olacağı göz ününde bulunduru
larak, siyasi partilerin bu seçimlerde aday göster
memeleri prensibini, ihtiyar heyetinin, muhtar 
hariç, 4 asıl ve 4 yedek üyeden kurulmasını, 
im ılıt ar dâhil ihtiyar heyetinin W kişiden aşağı 
düşmesi halinde yeniden seçim yapılmasını 
Takat seçilen heyetin seçim döneminin geri ka
lan süreden ibaret olmasını, diğer hükümlerin, 
Anayasa, 2!)S ve .'U)(> sayılı kanunlar ın nazara 
alınmaları suretiyle konulmuş bulunmasını ve 
boşluklar için. 2!)S sayılı Kanuna atıf yapılmış 
olmasını uygun görmüşlür. 

Millet "Meclisi tarafından kabul edilen madde 
metinlerinde komisyonumuzca yapılan değişik
liklere gelince: 

Madde 5. - - «-Asil» yerine doğru olarak 
«asıl» sözü kullanılmıştır. 

Madde 8. - - !) ucu bendin sonundaki 5 keli
me, köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimine 
ait kanun ile üslûp birliği ve mânada açıklık sağ
lamak için, «kesin olarak hüküm giymemiş bu
lunmak» şeklindi' değiştirilmiştir. 

Madde 1!). --- «Asli» ve «asil» kelimeleri ye
rine, doğru olarak, «asıl» kelimesi kullanılmış
t ı r . 

Kk madde '•'>. ü nei fıkranın 2 nci cümlesi, 
köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimine ait 
kanun hükümlerine uygunluk sağlamak için «oy
larda eşitlik olursa öğrenim durumu üstün olan 
sırada öne alınır. Bunda da eşit iseler yaşı bü
yük olan nazara alınır. Yaşlar da eşit ise ad çe
kilir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

KOmisyonunıuz; bu tasarının Cumhuriyet Se
natosu (ienel Kurulunda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini teklif etmeyi de kararlaştırmıştır . 

İşbu rapor ve dosya (İenel Kurulun tasviple
rine arz edilmek' üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü 
Muğla Tokat 

İT. Meıüeşeoğlıı Z. Bet i I 
Kâtip 

Tekirdağ Aydın 
Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuz 

S. Üren l<\ Turhangil 
Tabiî Üye Tabiî Üye 
S. Özgür O. Koksal 

Konya, İzmir 
S. Çumra lı <">. L. Bozca 11 
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B A Ş K A X — Maddelere geçilip geçilmemesi-

ııi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

İvedilik takr i r i vardır, ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDİM 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, <s ve 
19 nen maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

BAŞKAX ----- Madde üzerinde söz istiyeıı ' . . 
Vok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. . Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili diğer maddelerin kabu
lünden sonra ayrıca açık oyunuza sunulacakt ı r . 

Madde 5. — Mahalle muh ta r ve ih t iyar he
yeti seçimleri, köy muh ta r ve ih t iyar meclisi se
çimleri ile aynı dönemde ve ayın günde yapılır . 

Bu seçimde, birinci maddedeki esaslara göre' 
mahalle muhtarl ığı kurulan her mahalle bir se
çim çevresidir. ITer seçim çevresi gerektiği ka
dar sandık bölgesine ayrılır . 

Mahalle muhta r ve ih t iyar heyeti seçimlerin
de, seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tarafın
dan çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir muh ta r 
ile 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

BAŞKAX — .Madde üzerinde söz istiyeıı.'.. 
Vok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aç.ı'k oya arz edilen tasar ı la ra oylarını kul-
lanmıyan var mı? Yok. Oylama işlemi bitmişi ir. 

Madde 8. — Mahalle muhtar l ığına ve ihti
yar heyeti üyeliğine seçilebilmek için şu şa r t la r 
a ran ı r : 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak. 
•]. Secimin başlangıcından evvel en az bir 

y ı ldan beri mahallede yerleşmiş bulunmak, 
4. Askerlik görevini yapmış olmak veya 

yapmış sayılmak, 
5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
ö. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz

metinde bulunmuş olmamak, 
7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu kıymetler inden yasaklı olmamak, 
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i). Hırsızlık, dolandırıcıl ık, sahtecilik, ka

çakçılık, sahte evrakı bilerek kul lanmak, dolan
lı iflâs, inancı kötüye kul lanmak, zimmel, ihti
las. i r t ikâp , rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biri ile veya ağır hapis veya taksir l i suçlar ha
riç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile 
kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak. 

Bu f ıkrada belir t i lenler affedilmiş olsalar da 
seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, il ge
nel meclisi, belediye meclisi üyeleri, belediye 
başkanları , askerler, yargıç lar . Devlet ve kamu 
idare kurum ve teşekkülleri ile tesis ve ortaklık
larında görevli memur ve hizmetliler mahalle 
muhtar l ığına ve ih t iyar heyeti üyeliğine aday
lığını koyamazlar ve seçilemezler. 

BAŞKA.V — Madde üzerinde söz istiyeıı... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza sunulacakt ı r . 

İMadde 19. — .Muhtar ve üye olmak için lâ-
zimgelen şa r t l a rdan her hangi birine, seçildikten 
sonra, halel geldiği t akd i rde muhtar l ık ve üyelik 
sıfatı ka lkar . 

Ancak, bu sıfatın kaybedildiğine veya üye
lerden birinin veya muhtar ın istifasının kabulü
ne vaya bunların 15 günden fazla özürsüz ola
rak göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi sayıl
masına il ve ilçe idare kurul lar ınca ka ra r verilir. 

Muhtar l ık her hangi bir şekilde boşaldığı 
t akd i rde mahallin mülkiye âmirinin bir hafta 
içinde yapacağı tebligat üzerine birinci üye. ge
çici olarak muhtar l ık görevine bakar. 

Asıl üyeliklerde hâsıl olacak' boşalmalara 
muhtar ın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile 
gelirler. 

Yedek üye kalmaz ve asıl üye sayısı da iki
den aşağı düşerse muh ta r veya birinci üye du
rumu bir yazı ile derhal ilçe seçim kuru lu baş
kanlığına bildirir. 

Bunun, üzerine ilçe seçim kuru lu oy verme 
gününü belirt ip ilân ederek o mahallede yeni
den seçim yapt ı r ı r . Eğer üyelerle beraber muh
tar l ık da boşalmış ise üye seçimi ile birlikte 
muhta r seçimi de yapılır . Yalnız muhtarl ığın 
boşalmanıası halinde, muhta r seçimi, her yıl köy 
muhtar lar ı ara seçimi ile aynı günde yapılır . 

Bu suretle seçilen yeni muhta r ve ih t iyar he
yeti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna 
kadar devam eder. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle birinci maddenin görüşülmesi bit
miştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

MADDE 2. — 4541 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir: 

BAŞKAN — Madde 'üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyürum. Kabul eden
ler... İEıtımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek maddelerinin kabulünden sonra açık oyu
nuza sunulacaktır. 

EK MADDE 1. — Seçimlerin temel bükü in
leri ve seçmen kütükleri hakkındaki 208 sayılı 
Kanunda yazılı ilçe secim kurulları -mahalle 
ıııuihtar ve ihtiyar «heyetleri seçimlerini yaptır-
ımak ve seçim işlerini düzenlemek 've yürütmek
le görevlidir. 

İlçe seçim kurullarının kararlara işlemleri 
ile seçim sonuçlarına dair tutanakları aloyhine 
ilgililer tarafından üç .gün içinde il secini ku
ruluna itiraz olunabilir. Tutanakların iptaline 
dair itirazlar 40 gün içinde incelenerek sonuçlan
dırılır. 

îl seçim kurulunun vereceği kararlar kesin
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. TCaibul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul -edilmiştir. Acık .oyla
rınıza sunulacaktır. 

EK MADDE 2. - - Seçilme yeterliğini Uıaiz 
1ıer vatandaş mahalle muhtarlığına 'veya ihti
yar 'heyeti üyeliğine adaylığını koyaibilir. 

Adaylık için -müracaat en geç loy verme gü
nünden önceki 30 nen günü saat 47 ye kadar 
ilçe seçim kurulu başkanlığına yazı ile yapılır. 

îlçe seçim kurulu, adayları seçim çevresinde 
geçici olarak 'hemen ilân etmekle Iberaiber, aday
lar üzerinde re'sen veya itiraz üzerine gerekli 
incelemeyi yaparak neticesini ilgililere teibliğ ve 
en ge<ç oy verme gününden 'önceki 20 nci günü 
saat 47 ye kadar kesin aday listelerini alışılmış 
araçlarla secim çevresinde ilân eder. 

Milletvekili 'Seçimi •hakkındaki 306 sayılı Ka
nunun 46, 17, 18, 2.1, 35, ı3<J, 37 ve 39 ucu mad
deleri maHıalle muhtar ve ihtiyar iheyeti seçim
lerinde de kıyas yolu ile uygulanır. 

BAŞKAN"— Madde üzerinde söz istiyen?,. 
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Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kaibul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Ayrıca açık oylarıni'za sunulacaktır. 

EK MADDE 3. — Biri muhtar, diğeri ihti
yar heyeti üyesi adaylarına aidlolmak üzere iki 
ayrı oy puslası doldurularak Ibir zarfa konur ve 
sandığa atılır. 

Oy pusl ala rina muhtarlık için Ibir ve üyelik 
için de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 

Da'ha az ad yazılı my pusl al arı 'olduğu gibi 
kaibul edilir. Ea.'zla ad yazıldığı takdirde s'on-
dan başlanarak fazla adlar .hesaba katılmaz. 
Aynı ad ;blrkaç defa yazılmış ise tek oıy sayılır. 
Kurulca okunamıyan 'veya kime aldlolduğu an
laşıl anı ıyan veya siyasi parti rumuzu taışıyan 
ioy puslaları 'hesaba, katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak muhtar 
ve üyeler için ayrı ayrı veya. ibunlardan yalnız 
•biri için oy puslası doldurmakta serlbest olduğu 
gi'bi basılı oy puslalarıuda ya'zılı adlardan dile
diğini silip istediği ismi yazaihilir. 

Seçim Sonunda, 'o çevrede en çok oy kazanan 
muhtar adayı -muhtarlığa ve üye adaylarından 
sıra ile -1- ü asil, 4 ti yedek üyeliğe seçilmiş 'olur. 
Oylarda eşitlik olursa öğrenim durumu üstün 
•olan sırada öne alınır. Bunda da eışit iseler yaşı 
'.büyük: olan nazara alınır. Yaşları da eşit ise 
ad çekilir. 

İlçe seçim kurullarınca oy sionucları ibirle>şti-
rildikten sonra, seçilenlere tutanakları verilir 
ve der'ha! ilân. edilir. Mattallin Mülkiye Âmiri
ne de 'bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi toylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... 'Kafbul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
F4\ MADDE 4. -— Sandık seçmen listelerinin 

askıya çıkarılmasında 298 sayılı 'Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri (hakkın
daki Kanunun 44 nci maddesinin (birinci fık
rası uygulanmakla Iberaiber Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından Türkiye ve il radyoları vası-
tasiyle uygun saatlerde, seçmen listelerinin ya
zımına (başlandığı, askıya,, çıkarıldığı >ve indiri
leceği tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlana
cak bildirilerle 'halka duyurulur. 

Yüksek Secim Kurulunun ve i! se'çim ku
rullarının (bu konudaki 'her türlü bildirilerin
den Türkiye 've il radyülarmea ücret alınmaz. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz istiyen?., 
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Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza arz edilecektir. Açık oylarınıza su
nulacaktır. 

EK MADDE '5. — Bu kanunda özel /bir hü
küm bulunmıyan (hallerde Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
298 sayılı Kanun 'bükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi aylarınıza arz ediyiorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... İKalbul edilmiştir. Açık 
oyunuza sunulacaktır. 

2 nci maddenin görüşülmesi (bitmiştir. 
Açık oyunuza sunulacaktır. 

MADDE 3. — 4541 sayılı Kanunun 7 nci 
•ve 9 ncu maddeleri ile Ibu kanuna ek 5046, '5671, 
6010, 6834 ve 7164 sayılı kanunlar yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi loyunuza sunuyorum... Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi 'oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türdü üzerinde leb ve aleyhte söz istiyen? 
Yok. Tümünü toyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

3. — îdarei TJmıımiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/339, 2/340; C. Senatosu İ/267) 
(S. Sayısı : 195) (1) 

BAŞKAN —• 'Rapora lokütuyorum. 
Anayasa ve Adalet ve içişleri komisyonların

dan kurulu Geçici Komisyon rapioru 
1 0 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği

şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 

(1) 195 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna adır. 
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kaldırılmasına dair kanun tasarısının, Millet-
Meclisi Genel Kurulunun 9 . 7 . T903 (tarihli 
111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilen metnini, komisyonumuz, 
10 . 7 . 1963 tarihine raslıyan Çarşamba günü 
öğleden önce ve sonra yaptığı toplantılarda, 
Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde, 
görüşmüştür. 

Tasarı, il .genel meclisi üyeleri seçimini dü
zenleme ve sağlama amacını gütmektedir. 

Komisyonumuz; 

1. Merkez ilçeler ile ilçelerin ayrı birer seçim 
çevresi olmasını, il ölçüsünde mahallî ve sadece 
idari ihizmet için düşünülmüş birer organ olan 
il genel meclislerinin, illerin çeşitli bölgelerine 
ait dert ve ihtiyaçları ortaya koyup çarelerini 
müştereken aramaları ve (bulmaları bakımın
dan, 

2. iSeçimlerin, serbest, eşit, gizli, tek dere
celi genel 'oy, açık sayım <ve döküm esaslarına 
göre yapılmasını, Anayasamızın 116 ve 55 nci 
maddelerine uygunluğu bakımından, 

3. 'Seçimin, çoğunluk usulü yerine, nispî 
temsil usulü ile yapılmasını, 'oyların daha iyi 
değerlendirilmesi ve meclislerde ımuhtelif si
yasi partilerin temsil olunmaları, merkezî Hü
kümet temsilcisi önüne .halk ihtiyaç 've dilekle
rinin daha geniş ölçüde getirilmesini sağlama
sı, il genel meclislerinden Ibeklenilen ihizmeıtle-
rin mahiyetleri, millet ve memleketimizin tari
hî, sosyal, siyasi ve (bilhassa idari realiteleri 
Ibakımmdan, 

4. Seçilme yeterliğine sahip her vatanda
şın kendi kendisine adaylığını koyaibilmesine 
ilâveten siyasi partilerin de aday gösterehilme-
lerini, demokratik esaslara ve halka daha çok 
ve daha iyi hizmet edebilmek için siyasi parti
ler arasında yarışma sağlayabilmesi ıbakımm
dan, 

5. Secimin 4 yılda (bir ve Eylül ayının 3 
ncü Pazar günü oy vermek suretiyle yapılma
sını, köy muhtar ve ihtiyar meclisleri, şehir ve 
kasabalarda mahalle ive ihtiyar heyetleri, be
lediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları 
seçimleriyle aynı zamanda yapılması bakımın
dan, 
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C. Il genel meclislerinin feslhlolunımalarmın 

îbelli sebeplere istinadettirillmesini ive Danıştay 
kararma (bağlanmasını, Anayasamızın 11116 nci 
.maddesinin 3 ncü fıkrasına uygunluğu bakı
mından, 

7. İl genel meclislerinin Iher 'hangi bir se-
jbeple boşalması ıveya yedekleri dâıhil üye tam
sayısının yarısına düşmesi Ihalinde, '6İ2 •günü 
takilbeden Pazar günü ıoy kullanacak şekilde 
seçime gidilmesini, illeri bu meclislerin fonksi
yon ive görevlerinden uzun zaman unahruım bı
rakmama bakımından, 

8. İl genel .meclislerinin siyasi meseleleri 
müzakere etmelerinin ıveya siyasi temenniler
de •bulunmalarının fesih, seibejbi sayılmasını, Hm 
meclislerin il ölçüsünde jve sadece idari hiz
met için düşünülmüş birer organ olarak çalış
malarını sağlama (bakımından, 

9. Diğer konulardaki bükümlerin Anayasa, 
298 ve '306 sayılı kanunlara 'göre klomulmuş ol
masın], dem'okratik Ihukaık devleti prensibine 
bağlılık (bakımından, 

10. Ve tasarıda hüküm ıbulummıyaıı ilıalleı-
de 298 sayılı Kanun 'hükümlerinin uygulanma
sının kabul edilmesini1, Anayasaya uygunluğu 
her yönden sağlama bakımından 

Yerinde görmüştü r. 
Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ka

imi edilen .madde metinlerinde komisyonumuz
ca yapılan değişikliklere {gelince: 

Ek madde 1. —• Millet meclisi tarafından ka
bul edilen madde /metni, Anayasamızın 1İ6 ve 
55 nci 'maddelerine tam olarak uygunluk sağ
lama 'bakımından değiştirilmiş ve madde, (İl 
genel meclisi seçimi, tek derecelidir. Nispî 
temsil usulüne ve serbest, eşit, gizli, genel oy, 
açık sayını ve döküm esaslarına göre yapılır.) 
şekline kalbedilmiştir. 

Ek madde 3. — Maddenin ilk fıkrasındaki 
(her) edatı, haşiv (olduğundan, kaldırılmıştır. 

Ek 'madde 4. — 'Bu maddede yapılan deği
şiklik, üslûp -ve terim birliği sağlama, merkez 
ilçeler dışındaki ilçeler için aday gösterme ba
kımından siyasi partilerin Ibu ilçelerdeki idare 
kurullariyle bu ilçelerin bağlı bulundukları il 
idare kurulu arasında zuhuru ıminfhtem.el çatış
maları önleme ve adayların 'oy verme 'günün
den mutlaka 20 gün önce ilân edilmelerini te
min etme amaeiyle yapılmıştır. 

Ek unadde 6. — İlk fıkranın 2 nci hükmü, 
seçmenlerin, ımeıvcut 'bağımsız adayların cüm
lesine oy verebilmelerini sağlama amaeiyle ve 
(Bağımsız adaylar için, adayların adları ba
sılı 'veya el ile yazılı oy puslası kullanılır.) şek
linde değiştiril] n işti r. 

Ek madde 7. — İlk fıkra, seçmenlerin, mev
cut bağımsıız adayların cümlesine oy verebil
melerini sağlama amaeiyle 've 

(1. »Seçime katılmış olan siyasi partilerin 
adaylarından teşkil edilmiş karma oy puslaları, 

'2. Siyasi parti adayları için, »basılı oy pus-
lalarındanlbaşka oy puslaları 

Muteber sayılmaz. 
Bağımsız adaylardan teşkil edilmiş karma 

•oy puslaları muteberdir.) 
Şeklinde değiştirilmiştir. 
Ek madde 9. — (E) Ibendi, mânada açıklık 

ve kesinlik sağlamak için, (IBir siyasi partiye 
ait. asıl üyelik boşalınca, 'o yer ilcin a ne ak o 
siiyasi partiye mensup yedek üye oy sırasına 
göre dalvet edilir.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Ek madde 14. — iBu madde, üslûp ve terim 
'birliği sağlamak için, (Bu kanunda özel bir hü
küm bulunmıyaıi 'hallerde 26 Nisan 1961 tarih 
ve 298 'sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri vo 
Seçmen Kütükleri hakkımdaki Kanun 'hüküm
leri uygulanır.) iş eklinde değiştirilmiştir. 

Ek madde 15. — Maddeye, 'çeşitli seçimlere 
ait sayım ve dökümlerin bütün yurtta aynı sıra 
ile yapılmasını sağlamak için, (Önce köy muh
tar ve ihtiyar meclisleri, dalıa sonra köy ve kasa
balardaki nıahadle muhtar ve ihtiyar (heyet
leri, daha sonra belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları ve mı sonra da il genel 
meclisi üyeleri seçimlerine ait sayım ve döküm
ler yapılır.) şeklinde bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 105. — Maddenin 7 nci bendi, üslûp 
birliği sağlamak için, (Taksirli suçlar hari'çol-
mak üzere 5 yıldan fazla* hapis cezasiyle kesin 
olarak hüküm giymemiş bıılunmalc) şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 1. — Üslûp ve terim birliği 
sağlamak için, 1 nci fıkrada sözü edilen 208 sa
yılı kanun, (2(6 Nisan 1961 tarih ve 298 sa
yılı Seçimlerin: Temel Hükümleri ve Beçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanun) şeklinde değişti
rilmiştir. 

Geçici madde 2. — Keza üslûp ve terim bir
liği sağlamak için, 'maddede sözü edilen kanun. 
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(2Ş Nisan 1961 tarih ve '298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 'hakkın
daki Kanun) olarak 'adlandırılmıştır. 

Geçici madde 3. — Seçmem kütüklerimin ya
zılmasına 1 'Ekim 1963 tarihimde başlanılması
nın 298 sayılı Kamuma uygunluğunu sağlıyabil-
me;k için, maddeye, (26 Nisan 1961 tarih ve 
208 sayılı ıSe'çimlerin Temel Hükümleri ve Seç
mem. Kütükleri hakkımdaki Kanunum 46 ncı 
maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük süre bu 
seçimler için uygulanınıaz.) şeklinde bir fı'kra 
eklenmiştir. 

Komisyonumuz; bu kamun tasarısının Cum
huriyet 'Senatosu Genel Kurulunda öncelik ve 
ivedilikle görüşüLmesini teklif etmeyi de ka-
rarlaştıırmıştır. 

İşbu rapor ve ilgili dosya, Genel Kurulun 
tasviplerime arz edilmek üzere, Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 'Sözcü 
Muğla Tokat 

H. Menteşeoğlu 6 ve 7 nci maddeler için 
söz hakkım saklıdır. 

%. ıBetil 
Kâtip 

Tekirdağ Aydın 
iSöz hakkım mahfuz Söz hakkını var 

S. Üren F. Turîıan'gil1 

Kastamonu Taibiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 8. Özigür 

A. N. Tuna 
Tabiî Üye Konya 
O. 'Koksal Söz hakkım saklıdır 

S. Oumralı 
İzmir 

ö. L. Bozcalı 
İmzada 'bulunamadı 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. İvedilik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal

dırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki madde
ler eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmişti]1. 
Ek maddelerin kabulünden sonra açık oyu

nuza sunulacaktır 
EK MADDE 1. — İl genel meclisi seçimi, 

tek derecelidir. Nispî temsil usulüne ve serbest, 
eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esas
larına göre yapılır. 

BAŞKAN —Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir, açık oyunuza su
nulacaktır. 

EK MADDE 2. — İl genel meclisi üyeleri 
seçimlerinde her ilçe bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri 
seçimi dört yılda bir yapılır. 

BAŞKAN •—• Söz istiyen yok. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip 
her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylı
ğını koyabilir. 

Mei'kcz ilçelerde siyasi partilerin il idare ku
rulları, diğer ilçelerde ilçe idare kurulları o se
cim çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar il 
genel meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. 
Parti teşkilâtı bulunmıyan ilçeler için aday gös
terme yetkisi il idare kurulunundur. Bir ilce 
için il ve ilçe idare kurulları tarafından ayrı lis
teler halinde aday gösterildiği takdirde ilçe 
idare kurulu tarafından verilen liste muteber
dir. 

Siyasi partiler, asıl üyelik için gösterdikleri 
aday kadar yedek üyelik için de aday göster
mek zorundadırlar. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş 
bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetki
sini haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu 
tarafından eksiklerin derhal tamamlanması lüzu
mu bildirilir. 

İlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden itiba-
ran 2 gün içinde eksik kalan adaylıkları doldu
rur. Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çev
resinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 
30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 
Bu müracaat, ilçe seçim kurulu başkanlığına 
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adaylık için aranan sari ve nitelikleri haiz bulu-
duğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu tak
dirde sözü geçen kurul başkanı, müracaatın alın
dığına dair adaya veya siyasi partiye bir belge 
vererek müraeaatleri beldenin özelliğine göre 
halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici 
olarak ilân eder. 

İlçe seçim kurulları, adaylar hakkında yap
tıkları inceleme sonunda şartlarda veya nitelik
lerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri tak
dirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat 
sahiplerine ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 
2 gün içinde ilce secim kuruluna itiraz edilebi
lir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca, en geç 2 gün 
içinde karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde il seçim 
kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu 
itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak kara
ra bağlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan iti
razlar üzerine, eksiklik husule geldiği takdir
de ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren 2 
gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi tak
dirde, siyasi partiler o seçim çevresinde secime 
katılma hakkını kaybederler. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim 
kurulları bütün adayları oy verme gününden ön
ceki 20 nci gün ilân ederler. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, 
seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. An
cak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları 
hüküm ifade eder ve yerlerine, kendilerinden 
sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde 
dahi aynı şekilde hareket edilir. 

"BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler Etraiyonler,... Kabul edilmiştir. Açık oy
larınıza arz edilecektir. 

EK MADDE 5 — Milletvekili Seçimi hak
kındaki 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanu
nun 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu seçim 
lerde de aynen uygulanır. 

Ancak, 17 nci maddede zikredilen belediye 
başkanları ile belediye meclisi üyeleri seçilmiş 
bulundukları seçim çevrelerinde adaylıklarını 
koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için 
istifa zorunda değildirler. 

'BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — İl genel meclisi üye seçi
minde : 

Siyasi pa''tiler için bu kanunda yazılı usuller 
gereğince sıraya konulmuş olan adayların ad
larını gösteren basılı oy puslaları. 

Bağımsız adaylar için, adayların adları ba
sılı veya el ile yazılı oy puslası kullanılır. 

Siyasi partilere1 ait oy puflalarında asıl ve 
yedek üyelikler için gösterilen adaylar bir çiz
giyle ayrılır ve ayrıca bu savı fi arı belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Betil. Si
zin söz hakkınız mahfuz sözcülüğü kim yapa
cak? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) - - Selâmı Bey efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar; ek 6 nci maddenin Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilen metni, bağımsız adaylar için, 
yalnız bir adayın adı basılı veya yazılı bir oy 
puslası kullanılır, şeklinde idi. 

Bu madde, komisyonumuzda görüşülürken, 
uzun uzadı ya tartışmalar cereyan etmiş ve ba
ğımsız adaylar için, «adayların adları basılı ve
ya el ile yazılı oy puslası kullanılır.» şeklinde 
değiştirilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, il genel 
meclisi üyeleri seçiminde nispî sistem esas kabul 
edildiğine göre, bağımsız adaylardan müteşekkil 
karma oy puslası kullanmayı kabul ettmemek ge
rekir. Bu nispî temsilin zaruri bir neticesidir. 
Aksi noktai nazarda olanlar diyorlar ki, meselâ 
bir ilçeden 3 il genel meclisi üyeliği secimi yapı
lacaksa, bağımsızlardan sadece bir kişiye oy ve
rilmesi halinde seçmen vatandaş aday adedi ka
dar oy kullanmak imkânından mahrum kalmış 
olacaktır. İstinat ettikleri gerekçe budur. İl ge
nel meclisine seçilecek olan, ilçede meselâ 3 siya
si partinin seçime katıldığını düşünelim. Her bi
rinin bittabi 3 üyesi olacak. Seçmen vatandaş
lar, bu 3 siyasi partinin aday listesinde bulunan 
üçer kişiyi aynı vasıfta aday gördüğünü kabul 
edelim. Siyasi partilerin Adaylarını ihtiva eden 
listeden ad almak suretiyle karma oy puslasım 
kullanması mümkün değildir. Nispî temsili ka
bul ettiğimiz takdirde bu, sistemin getirdiği te
mel prensibe aykırı düşen birtakım ameliye ve 
muameleleri yapmayı da peşinen kabul etmiş sa
yılmak ieabeder. 
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Şimdi, nasıl siyasi parti adayları teşkil edi

lecek? Nasıl karma oy puslası yapmak, böyle oy 
kullanmak mümkün değilse, bağımsız adaylar
dan terekkübedecek karma oy puslası kullanmak 
da mümkün olmamalıdır. 

Biraz evvel arz ettiğim misale göre, üç. il ge
nel meclisi üyesi seçilecek; bunun için bağımsız 
adaylar var. Karma listede bir an için kabul edil
sin. Seçmenler bu bağımsız adaylardan kendi tak
dirlerine göre 'karma listeye ad yazacaklardır. 
Diyelim ki, seçim sonunda bir üyelik bağımsız 
aday düştü. Şimdi, seçimlerde hangisini, kimi 
yazacak. Seçmenlerin bir kısmı başa (A) yi ya
zabilir, bir kısmı (B) yi yazabilir. Bir kısmı da 
(C) yi başa alır. Yahut ortaya alabilir. Bina
enaleyh, nispî temsil de sıra esas olduğuna göre 
ve bu seçimlerde sıradan bir esasa riayete mec
bur olunduğuna ve bu da mümkün bulunmadığı
na göre, dolayısiyle de bir şey temin edilemiye-
ceğine göre, oyların sayımı ve dökümünde bağım
sızların bir kişilik kontenjanı kazanması halinde 
hangisinin kazandığını tesbit etmeye imkân yok
tur. Hem nispî temsil hem çoğunluk sistemine 
göre tatbikatta netice alınması bu mümkün değil
dir! Anayasanın 55 nci maddesi oyların serbest, 
eşit ve gizli ilâhir olacağı kaidesini koymaktadır. 
Bu oy eşitliğine aykırı da sayılmaz; çünkü, ka
nunda, bağımsız adaylardan ancak birisine oy 
verilebileceği hükmü yer aldığı takdirde, her 
seçim çevresinde, bütün seçmenler için riayeti 
lâzım gelen bir kanuni kaide karşısında bulunu
yoruz demektir. 

Hülâsa; bağımsız adaylardan terkin edilmiş 
karma oy puslası kullanabilmek, nispî temsilin 
dayandığı prensipleri kökünden sarsan bir ameli
yedir. Ve nispî temsil sistemi ile yapılacak se
çimden elde edilecek neticeleri temelinden sar
san bir ameliyedir. 

Bu itibarla, bağımsız adaylar için, yalnız 
İbik1 'bağımsıız 'adayın adı 'balsılı veya el lile ya-
ızılı ioy pulslası ikullılanlmayı ancak 'mlüimlkün Ikıla-
'bMen ıbir değişikliği Ibu şifaıhi mâruiza'tıma dlsiti-
naden (bir önerge ıhaMnde Baışlkaınlığa Italkdim 
ediyorum. K*a|buıliünlü iıstdrihaım edenim. 

BAŞKAN — Saıym Çumralı, 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — ©fendim, 

nilsıpî •temsillin gerektirdiği ızarure'tler meydan
dadır. Memleketimizin lilcjtdnıal hayatında, Itardi-
hî bir 'zaruret olarak gelip, seçim ısMemimiz 
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arasına /girmiş ve yerleşmiş Ibulunmalk'taiflii. Se-
Çıiımieriın t amel Itoüklünılerine ait (kanunlarda rpar-
'tdılerin gösterdikleri adayların çiz'ilemiyocdkleri 
ve yeniden aday listesine yeni ıbir isim (yazıldı
ğı İlmide mutelber ısayılmıyacağı esası Ikalbııl e'dlill-
ımıilş /bulunmaktadır. Burada (bu sistem ile aAa-
daşımıizın izah. e'tltiği şekilde taibam, talbana zıt 
(bir stoem ıgetirmelkteyiz. Partilerin listelerine 
dokunulmam esası ıkalbuıl edildikten ısıonra (bu-
ralda Adaylara Ikaıima liste tanzim e'tmelk ve o 
(karma lıiisiteyıi (buıgünlkü »siisltemimüz (hilâfına <kul-
lanmalk imkânını yermekteyiz. Saibir Kuruıtkı-
loğlu arkadaşımız da dizalh etmiş'tiir. Bağımsızlar 
muayyen |b!ir ftikre isalhilbollan insanlar değildir. 
Olsa idi, gider kendisi, her hangi bir partiye, 
mensup i)se 10 parltifinıiın listesinde yer aliması 
mümkün olurdu. Bu şekilde, esM tâibirle, cemi 
caiz lolmıyan Ikimlselenin Ibir araya ıgetürilerefc 
(karma Ibir liste tanzim dtınetterıindeki malhzur 
aşikârıdır. Bu sıiisftemi.n Ikalbuüü 'hakikaten ana 
sfetemi, zedeleyici ıbir ihüifeümidür. 

Buralda, sıiyasi ihayattımıızın istikrar keslbet-
mesilni arzu ettiğimiz Ibuıgünlerde, toıir Ibaışlka 
ımalhzur da ıorta yere çılkmalktaldır. O mahzura 
da şu sekilide ifade etmek. ımıümkündür: Her 
ıhanıgi Ibir siyasi partiden adaylığını Ikoymıyan 
veya adaylığını koyup da kaızanamıyan bir 
şalhsın, ımıülstakil namı alltıınlda ya Ikenldi partisi 
ile yalhüt diğer partilerle IbMeşmek suretiyle 
müstakil namı altında Ibir liste tanzim etımek 
eilhetâne .gitmelsi endişe veıimelktedir. Ankaldaışı-
mıız Zihni Betliıl'in Itakririine Ibu selbeplerle de 
iltifat Ibuıyıırulm asını Ibendeıiiz de arz ve iısltir-
ham edenim, efendim. 

BAŞKAN — «Sayın Turihangil. 
FİKRET TURHANGtfL (Aydın) — Efen

dim, ımıulhterem 'arkadaşlarımıza dinledim. Sa
bahleyin ide ıSaym öumlhurJiyet Halik Partisi 
Orup Söızcıüisü iMdhme't Haızer Bey Ibu noktaya 
'haissaisiyeltile dokundular. Şimdi de Sayın Zihni 
Bet.il ve Sedat Çuımralı Beyefendliınin mıütailâa-
larmı dinledik. Hakikaten kendilerinin 'beyan 
ve açılanına 'göre mütalâalarına ihalk 'verir ıgnfbi 
lolm'aik icaıbediyor. Ama, ısalbaMeyin Ikanunlarm 
genel durumu üzerinde yapmış .olduğumuz gö
rüşmede ide telbartÜK etltirdiğimiız ıgilbli; Malhallî 
idareler seçimline nıfütedair lolan (bu Kanom muûı-
tereım arkadaşlarımın, sistem, sölstem, sistem di
ye Ib aksettikleri ve (bozulmamasını şiddetle ar
zu ettikleri sistemi ıbizatülıî keındiM (boam akta-. 
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klır. Çünkü, Sayın Dalhiılüye Vekillimin beyanın
dan ıda öğrendiğimize ıgıöre; Ibu ısiıstem nıultlak 
İbik' nıilsıpî isilsıtem. değiljdir. (Bu ısıilsltem Ikairana Tür 
sistemdik'. İlçeleritm!iiz!i<n idurumu, ıseçmen vatan-
daışıların aldcıdi Ibtöliüimü muvacehesinde Ibu «lis
tem, Ibıir ülye çıkaracak yerlerde, mutlak; iiki 
üye ^çıkaracak yerlerde yarı nilsıpî tollaeakltır. 
Çünkü, (siyasi partiılerliın Iburalarda da !i!M üye 
-çıkarması inralhlt'emeMir. O talkdiiirde, multl'ak ço
ğunluk ısıils'teım4 ikilde ide cari 2 dem. sonra gelen 
ancak, üç üye cılk ar an yer 84, 4 üye çıkaran 
yer .103, 5 üye <*ıkaran yer .21, 6 üye çıkaran 
iyer İli, 7 üye çıkaran yere 6, 8 üye çıkaran 
yer 3, 9 üye ^ılkaran yer 4, 11 üye çıkaran yer 
1, 12 üye 'çıkaracak yer 1, 13 üye çıkaracak 
yer 1, 115 üye çıkaracak yer 1 ıd'ir. 

Eğer Hükümetten sıkanlara yerlere ıgföne fciir 
tasnif yapıillmak ısureltliiyile ülkü üye -çıkaran yer
le rlde çoğunluk Isıilstemi, 2 den fazıla il (genel ida
re meclisi 'çıkaran (yerlerde mîlspî isiıslteım 'den
geydi, tatbikattı üzerinde asla durmıyaıcalktım. 
Arz ettiğime Ikaanlilim. Bu s'istem, ısayın arfcaldaş-
1 arı inin Ibeyam etltilklleıii ıgübi, ımutilak .nıilsıpî siste
mi tatjhik eıttirecek 'bir ıseçiım 'imkânını ortaya 
koymamakta; kendi (bünyesi (itibariyle mutlak 
Hür »elçimi de kendi lilçinde İhtiva etmektedir. 
Sulh alo ıgöre nispî Isıilstem nizamına Ibıazar, yıkar, 
ımıüdaf aalsıinı alsla Ikalbul leltmliyoruız. Bizatölhü ken
di kendini esasen yıkmaktadır ve yıkmaya da 
(her ızaman mahkûmdur. Anayalsamıiz Parlâmen
to faaıliyeltler'i Biçimde (bağımsız müesseselere yer 
vermiştir, B'ağımsıızllılk (bir ımıüelslsese lolarak ka-
ıbul edilmiştir. 'Demokratik mizamın il-erleımessi-
ni siyasli ıparltileıiiın dalha 'jjyd insaaı çıkarıp (orta
ya koymalarını ve seçim -şanslarını kuyvetleu-
dirmelerini lüstiyorlsalk, îb'ağımısıızılık gifbi Iblir >mü-
esısıeiseyi yaşa!timamız (lâzımıdır. Şilmldi, mulhte-
rem arkaıda'şiarıım (derler ki, parltiye, ısii|yasi par
tilere ioiy verecelk kişiler, (kaç kişi seıçjilecekse, JO 
kadar aldı iilhtilva elden Iblir liytey'i vereceklerdir. 
Ve Ibu listeler üzerinde isilintli, yerine (başkasını 
yaızmalk -gilbi, konullar Ibalhıs konusu değildir. 
Mutlak, multelber (bir (ay 3 kişiye 'sârliıdlr. Ama, 
ıderler Mı, «Diğer Iblir vatandaş seçmen loy san
dığımın Ib'aşıma ıgeldiği zıaman, oyunu eline al
dığa ızaman, eğer ibağaımlsızları iseçeeefcse, üç ki
şiye (qy veremez ya ; yalnız Ib'ir kişiyi seçmekle 
ımükelleftir. 3 Ibağıımsıizı seçemez.» nilye arka-
daişllar seçemesin1? 

Endişe şu; siyasi partileri parçalar.. Hayır 
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arkadaşlar, siyasi partileri parçalamaz. Siyasi 
partiler (bizatihi bir kuvvettir, zaten. Ben şu 
ka'naatteyim ki, bu kanunun bu maddesi, hiçbir 
meclise, hiçbir meclisi umumiyeye bağımsız 
bii' üyenin girmemesini teminen yapılmış bir 
maddedir. Benim fikrim Anayasadan da bil
iştin at almaktadır. Anayasa en önde gelen hü
kümlerinde seçme ve seçilme hakkından 'bah
seder. Seçme nedir? Seçme; bir vatandaşın 
dilediği bir vatandaşı veya vatandaşları seç
mek için oyunu dilediği şekilde tasarruf et
mesi, kullanması der. Şimdi benim aklıma 
gelen şu : Bir an -seçme hakkının özüne do
kunmuyor, bir kişiyi seçeceksin diyor, ama bir 
kişi seçebilirsin, beş kişi seçemezsin diyerek 
seçme hakkı kısıtlanıyor, takyidediliyor 
Muhterem arkadaşlarım derler ki, madem böy-
ledir siyasi partileri de bir araya getirelim, 
(A) Partisinden üye iki kişi alalım, (B) Par
tisinden 2 kişi alalım, müstakillerden de 2 
kişiyi üye alalım, 6 kişi ile bir karma liste 
yapalım. En iyisi böyle olur, derler. Niye 
buna itiraz etmiyorsunuz da bağımsızlık mües
sesesine hayır diyorsunuz. O da Anayasada ye
rini almıştır. Demokratik nizamın temelini 
siyasi partilere dayamıştır. Ama bugün mem
leketimizde siyasi partiler bağımsızlardan •az
dır. Biz iyi insanları seçmek, getirmek mec
buriyetini ancak karşımızdaki. rekabet yolun
da bulacağız. Ve bağımsız olarak politika ile 
iştigal etmiş "adamların ayağına gider birer 
parti haline geleceğiz. Ve biz iyi insanları par
timiz listesine alamadığımız zaman kaybede
ceğimizi de düşünmekteyiz. O bakımdan komis
yon da uzun tartışmalarla neticeye varıkm 
bu hal, ancak ve ancak mutlak bir ifade ta-
şımıyan nispî bir nizamı bozar, partileri zede
ler. Ama, Anayasaya aykırıdır diyen yok 
arkadaşlar. Biz ise oy verme hakkını kısıtla
dığından dolayı Anayasanın özlük kısmına do
kunmuyor, ama Anayasanın bu tabiî hakkını 
takyidediyor, kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan madde yerindedir. Partilere 
daha iyi olma gayretini verecektir. Bağım
sızlar; siyasi hayatımızın içine girmek sure
tiyle partiler arasındaki mücadelenin ortamı 
ve muvazene unsuru da olacaklardır. Bu ba
kımdan bendeniz maddenin aynen kalmasını 
rica etmekle beraber, okuduğumuz altıncı 
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maddeden sonra gelen 7 nci maddenin tabında 
bir hata bulunduğunu, tenakuz içinde bulun
duğunu da hatırlatmayı bir vazife bilirim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Acık oylamaların neticelerini 
'arz ediyorum : 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının oyla
masına 108 sayın üye oy kullanmış, 108 kabul, 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının, ek birinci maddesi üzerinde 
120 sayın üye kullanmış, 120 kabul, salt çoğun
luk temin edilmiştir. Ek ikinci madde üze
rinde 121 sayın üye oy kullanmış, 121 kabul salt. 
çoğunluk temin edilmiştir. Ek 8 ncü madde üze
rinde 118 sayın üye oy kullanmış, 118 kabul 
salt çoğunluk temin edilmiştir. Ek 4 ncü mad
de üzerinde 113 sayın üye oy kullanmış, 113 
kabul salt çoğunluk temin edilmiştir. Ek 5 
nci. madde üzerinde 115 sayın üye oy kullan
mış, 115 kabul salt çoğunluk temin edilmiştir. 

Ek 6 nci maddeye 108 sayın üye katılmış, 
108 kabul salt çoğunluk temin edilmiştir. 

Ek 7 nci madde üzerinde 113 sayın üye oy 
kullanmış, 113 kabul salt çoğunluk temin edil
mişti]*. 

Ek 8 nci madde üzerinde 103 sayın üye oy 
kullanmış, kabul 103 salt çoğunluk temin edil
miştir. 

Ek 9 nen madde üzerinde 106 sayın üye oy 
kullanmış, kabul 106 salt çoğunluk temin 'edil
miştir. 

Ek 10 ucu madde üzerinde 109 sayın üye 
oy kullanmış, kabul 109 salt çoğunluk temin 
edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde 109 sayın üye oy kul
lanmış, kabul 109 salt çoğunluk temin edil
miştir. 

Değiştirilen 22 nci madde üzerinde 113 sa
yın üye oy kullanmış, kabul 113 salt çoğunluk 
temin edilmiştir. 

Değiştirilen 25 nci madde üzerinde 10.1 sa
yın üye oy kullanmış, kabul 101 salt çoğunluk 
temin edilmiştir. 

Değiştirilen 33 ncü madde üzerinde 112 sa
yın üye oy kullanmış, kabul 112 salt çoğunluk 
temin edilmiştir. 

Değiştirilen 41 nci madde üzerinde 112 sa-
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ym üye oy kullanmış, 122 kabul salt çoğunluk 
temin edilmiştir. 

ikinci madde üzerinde 108 sayın üye oy kul
lanmış, 108 kabul, salt çoğunluk temin edilmiş
tir. 

Üçüncü madde üzerinde 106 sayın üye oy kul
lanmıştır, 106 üye kabul etmiştir, salt çoğunluk 
temin edilmiştir 

Geçici 1 nci maddeye 109 sayın üye oy kul
lanmıştır, 109 kabul, salt çoğunluk temin edilmiş
tir. 

Geçici 2 nci madde üzerinde 107 sayın üye oy 
kullanmıştır, 107 kabul salt çoğunluk temin edil
miştir. 

Geçici 3 ncü madde üzerinde 106 sayın üye 
oy kullanmıştır, 106 kabul, salt çoğunluk temin 
edilmiştir. 

Şehir ve kasabalarda mahalle ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması hakkındaki tasarının (5) nci 
madde üzerinde 105 sayın üye iştirak etmiş 105 
kabul, salt çoğunluk temin edilmiştir. 

8 nci maddeye 103 sayın üye oy vermiş, 103 
üye kabul etmiştir, salt çoğunluk temin edilmiş
tir. 

19 nen madeye 105 sayın üye oy vermiş, 105 
üye kabul etmiştir, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

1 nci madde üzerinde 104 sayın üye oy ver
miş, 104 üye kabul etmiştir, salt çoğunluk temin 
edilmiştir. 

Oylamaya katılmıyan sayın üyeler var mı? 
Oylama işlemi bitmiştir... Ek 6 nci madde üze
rinde söz istiyenl. Buyurun Sayın Kurutluoğlu. 

S AHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) —- Çok muhterem arkadaşlarım, ek 
6 nci madde üzerinde tekrar huzurunuzu işgal 
ettiğim için özür dilerim. Tümü üzerindeki ko
nuşmalarımda da arz ettiğim veçhile; nispî tem
silde seçmene bu sistem 2 sual tevcih eder, as
lında. Hangi fikri tercih ediyorsun? Hangi şah
sı tercih ediyorsun? Esas itibariyle bu sual nispî 
temsille ekseriyet sisteminin tefrikine imkân ve
ren bir sual olmakla beraber nispî temsil hududu 
içerisinde seçmene bu sual tevcih edilmiş bulun
maktadır. Hangi fikri tercih ediyorsun sualinin 
cevabını; seçmen hangi partinin listesini tercih 
ediyorsa, onu atmakla kullanacaktır. Hangi şah
sı tercih ediyorsun sualinin cevabını da eğer blo
ke liste, donmuş liste usulü kabul edilmemişse se-
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çim sistemi içinde bu liste içerisindeki şahısların, 
evvelâ hangisinin kazanmasını istediğini beyan 
ederek, tercihli oy kullanarak yerlerini değiştir
mek suretiyle şahıslar hakkındaki fikrini beyan 
edecektir. Yine sabahleyin ifadesine çalıştığım 
veçhile, nispî temsili tatbik etmekle beraber, kar
ma oy puslası sistemini tatbik eden memleketler 
vardır. Fakat arz ettiğim gibi bu seçim sistemle
rinde dahi karma oy sisteminin işlemez bir hale 
gelmesini teminen birtakım takyitler ve tahditler 
konmuş bulunmaktadır. Bu takyit ve tahditler 
yığma oy veya alman karma oyların muayyen 
bir nisbete ulaşmış olması halidir. Ve bu sebep
le de nispî temsilin cereyan ettiği usullerde tat
bik edildiği yerlerde karma oy hemen hemen iş
lemez bir mahiyet arz eder. Bağımsızların bir 
araya gelerek bir parti listesi şeklinde liste bas
tırmaları. Geçici 6 ncı madde bunu mümkün kıl
maktadır. Her şeyden evvel şurasına işaret et
mek isterim ki, nispî temsil; mahiyeti ashliyesi 
itibariyle bir riyazi katiyet ifade eyliyen esas dai
resinde netice tâyin eyler. Dont sisteminin da
yandığı riyazi espri, bir partinin aldığı oyun; o 
seçim çevresinden çıkacak milletvekili adedine, 
yani orada üç milletvekili çıkıyorsa, yani orada 
üç belediye meclisi üyesi çıkıyorsa, yani orada üç 
tane il genel meclisi üyesi çıkıyorsa, seçiliyorsa 
evvelâ 1 e, saniyen 2 ye ve ondan sonra üçe bö
lünmek suretiyle seçim kesimini ihtiva eden bö
lümler nisbetinde sandalye kazanması demektir. 
20 bin oy aklığını kabul edelim. Evvelâ bire bö
leceğiz, 20 000 oyla bir tam; çıkaracak. 2 ye böl-
düğünmüz zaman 10 bin olacak diğer parti 9 000 
aldı ise, birinci 18 000 oy aldı ise, ikincisi 9 000 
oy ihtiva ettiği için birinciyi, o alacak, ikinciyi 
(A) partisi alacak. 3 böylece bölünecek. Bu ri
yazi katiyet, şaşmaz bir şey. 

Bağımsızların müstakileıı bir araya gelip 
lis'te yapmasını kalimi ettiğimizi farz edelim.' 
(Ekli) maddede seçmeni ihtiyari 'bırakmış, bu 
li siteyi atabilecek, istediği gibi de yazıp atabi
lecek. 3 aday var. A, B, 10. Seçmenlerden bir 
tanesi «3» müstakili seçmek arzusundadır. Fa
kat evvelâ kazansın diye (A) yi tercih etmek-
'tedir. A, T>, O, diye yazdı attı. ikinci seç
men (A) yi beğenmedi (B) yi beğendi, (B) nin 
tercİhan seçilmesini arzu ettiği için (B) yi 
basa aldı 13, € , A diye yazdı. 3 neüsü (O) yi 
'başa aldı. O, A, B diye yazdı, yani ibaiğiımsızla-
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rııı müştereken yaptıkları liste sandıktan farz 
edelim ki 10 000 tane çıktı ama bu on bin oyun 
bir tanesi bir sandalye kazanacak ımiktara ba
liğ olduğu zaman hangi ımüstakil adayın seçil
diği Ibelli değildir. Çünkü ılıe.r (birisi aynı reyi 
almış olmakla beraber sıralarda Ibir ittihat ve 
intizam olmadığı için A, B, C, sırası mutlaka 
Iboizulmıılş olduğu için, 'hangisinin seçileceğini 
tâyin etmek riyazi bir katiyetle hiçbir zaman 
mümkün oliinıyacaktır. Bunun mümkün ola-
Ibilmesi için karma sistemde tatbiki lâzım ve 
zaruri «olan (şahsi ury + mütemmim 'oy) yekû
nu, taksim bir iki, üç -olması lâzımdır. Rallisi 
oy var, fakat parti olmadıkları için partiye ve
rilen mütemmim 'oy ylok ive partilere tanmmı-
yan bir hak müstakillere tanınmakta. Müsta
kil bir şahıs ferden partilerin üzerinde 'telâkki, 
edilmekte. Bir sistemde, ıbir Anayasa rejimin
de demokratik nizamın vazgeçilmez 'temel un
suru olarak kabul edilen partilere üstün şa-
ihısları himaye bu sistemde 'olamaz, bir sistem 
ya toptan külliyen Ibir istikamette işler veya 
işlemez. Siyasi partilere tamnmıyan hakkı 
^şahıslara tanımakla şahısları siyasi tefekkür 
ve düşünüşün (bir araya iğdişinden üstün »telâk
ki etmeye 'bir defa oy hakkı müsait değildir. 
Böyle olduğu gilbi seçilmeyi tâyin edecek bir 
mekanizma 'bulmak mümkün değil. Altıncı ge
çici maddeyi 'olduğu igilbi kabul ettiğimiz tak
tirde; seçimin neticelerinde 1 - 2 sandalye 
daima münlha! kalacak ve bir tek olarak gir
seydi müstakil aday, bağımsız aday seçilefbil-
ıinesi mümkün iken karma listeye girdiği için 
bir hesaba mesnedolmıyacaktır. Oy yekûnla
rı ile hiçbirini kazananın,nnş hale getireceğiz. O 
halde seçmenin şahıs 'olarak tercih ettiği 'bir 
adayı, kabul ettiğimiz karma sistemin riyazi 
netice vermemesi sebebiyle seçilemiyecek hale 
getireceğiz. Bu sebeple müstakilleri himaye edi
yoruz hali, şahısları himaye ediyoruz Ihali sis
temde birtakım sandalyelerin boış kalmasını ive 
ferden iktisabedilmesi mümkün olan inakların 
kullanılamaz 've istimal edilemez hale ıgelmesi-
ııi mümkün kılacaktır. Bu itibarla ıgöçiei 'G ncı 
madde işlemez bir hükmü sinesinde barındır
mış olmakla iktifa edecek bir netice ıvenmeye-
cektir. Sistemin muhite]it oluşu veya olimayıışı 
hususundaki muhterem arkadaşlarımın 'beyan
la rina salbahleyin arzı cevap ettiğim için onla
rın üzerinde durmıyacağım. Ancak Zihni Be-
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til arkadaşımızın vermiş olduğu takririn ka
bulü; sistemi işler 'hale getirecek mahiyette ol
duğunu arz için 'huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. Bunun >gayriahlâki (mücadeleleri de 
bir tarafa. 

Kalbul edelim ki, bunların müşterek liste 
yapmasına kanun imkân verdi ve müşterek 
liste yaptılar. Baştaki sırayı kim /tâyin ede
cektir? (Bir defa Ibu, mümkün değildir. Parti
ler kendi listelerini tâyin ederken buradaki 
sıranın ifade ettiği mânanın nispî temsil içeri
sindeki mânanın anlamı şu: 

ıSiyasi parti diyor ki, ıben bir liste yaparken 
(A) yi başa koydum ise, ben ibir sandalye ka
zandığım zaman gösterdiğim 3 namzetten 
(A) yi tercih edij'.orum. Seçmen bunu seçecek
tir. Eğer 2 sandalye kazanıyorsam (A) dan son
ra (B) yi .tercih ediyorum, .onu .seçecektir. Fa
kat müsttakillerde A-B-C-yi kim, tâyin edecek? 
Bir siyasi teşekkül yok ki, torcihan müstakil
lerden .(A) yi 'ben başta bulundurayım desin. 
Bir siyasi teşekkül yoktur ki, 2 nci aday -ola
rak gösterdiği (B) şayet kazanırsa, harici kıs
met kaysın bakımından (ıB) olsun. Bu tefriki, 
bu tadadı bir sıraya koymayı mümkün kılacak 
bir organ mevcut olmadığına göre mesele aday
ların yekdiğeriyle anlaşmasına kalacak. Aday
lar ittifak edecekler, ben başta olayım, kazanır
sam ben kazanayım. O halde müstakillen ka
zanmakla başta kazanmak arasında hiçbir fark 
yoktur, bunda ittihadettiklermi kabul etsek 
seçmene oy serbestisi verdiğimiz için karma lis
tede bu sefer (B) bir liste ile (B) başta (A) 
ve. (C) altta liste tanzim edecek, (O) kendisine 
göre (€) kaşta A,B kendisinden sonra olmak 
üzere liste tanzim edecek ve bir siyasi 'ahlâksız
lığa prim vermiş olacaktır, bu sistem ve halbu
ki nispî temsilde, tercih oyu mevcut olsun, 
olmasın siyasi partilerin iştirakinde ahlâkilik 
mevcuttur. Bağımsızlara, bu ahlâksızlığın pri
mini terk etmiş olacağız. Bu zaviyeden de, siya
si tedbir zaviyesinden de, hiç bir faydası mev
cut değildir, Zihni Beyin takririnin kabulünü 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler vardır. 
Söz mu, istiyorsunuz?. Buyurun. 
ZİHNİ BETTE (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, Anayasamızın 55 nci (maddesi aynen; «Va
tandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun 

olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir» 
hükmünü vaz'et m ektedir. 

Görülüyor 1 i, seçme ve seçilme hakkı mut
lak değildir. Bu hakkın kullanılışı, kanunlarla 
şartlara, bağlanabilir'. Gene, Anayasanın 11 nci 
maddesi temel hak ve hürriyetler, Anayasanın, 
sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla 
sınırlanabilir.» diyor. Demek ki, temel hak ve 
hürriyetlerin sınırlanması mümkündür. Yeter ki, 
bu sınırlama Anayasanın söz ve ruhuna aykırı 
olmasın ve kanunla olsun. Aynı maddenin 2 nci 
fıkrası; «Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu 
düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep
lerle de olsa; bir hakkın ve hürriyetin özüne do
kunamaz.» demektedir. Muhterem arkadaşım, Fik
ret Turhangil kendi görüşlerini burada savu
nurken, bağımsız adaylardan terkip edilmiş, kar
ma oy puslası kullanmayı yasak ettiğimiz takdir
de; seçmen vatandaşın seçme ve bağımsız olarak 
adaylıklarını koymuş bulunan vatandaşların da 
seçilme haklarının kısıldığını, sınırlandırıldığını 
ileri sürdü. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız, nispî veya 
çoğunluk sistemi hakkında her hangi bir hüküm 
sevk etmemiştir. 

Bunu, memleketimizin, milletimizin tarihî, iç
timai, siyasi ve iktisadi realitelerine göre kanun
larla tanzim etmeyi uygun görmüştür. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütük
leri hakkındaki kanun, adından da anlaşıldığı 
üzere, seçimlere, ait temel hükümleri ihtiva et
mektedir. Ve seçmen kütüklerinin nasıl tanzim 
edileceği yolundaki kaideleri tesbit etmektedir. 

Milletvekili Seçimi Kanunu, bu seçimin nispî 
temsil usulü ile Cumhuriyet Senatosu Üyeliği 
Seçimi Kanunu da bu seçimin çoğunluk usulü 
ile yapılacağı hükmünü ihtiva etmektedir. Her 
iki kanun da Anayasamıza uygundur. Nispî tem
sil sistemi ile seçim yapmak Anayasamıza uygun 
olunca; nispî temsil usulü ile seçim kanunla ko
nulunca, kanunda koyduğumuz kaide bütün seç
men vatandaşlara bütün adaylara sâri ve şâmil 
ve kabili tatbik olunca, yani kanunda umumiyet 
prensibi realize edilmiş olunca; seçmen vatan
daşın veya aday vatandaşın seçme ve seçilme 
hakkının kısıtlandığı sınırlandığı iddia edilemez. 
Binaenaleyh; görüşümü izah için aksi görüşün 
Anayasaya aykırı düşeceği yolunda ileri sürmüş 
olduğu gerekçeler, arz etmiş olduğum bu izah 
karşısında değerini tamamen kayıp etmektedir. 
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yaçlarma ne kadar uygun tanzim ederse ve tat
bik etmek imkânı elde ettiği gün ne kadar sa
mimiyetle ve iyi tatbik ederse; o kadar itibar 
görür. Yalnız unutmamak lâzımgelir k i ; ço
ğunluk sisteminde bu iki itibar kaynağından, 
vasıflı şahıs kaynağı, programın memleket 
dert ve ihtiyaçlarına daha uygun olması itibar 
kaynağından önde gelir, nispî temsilde kaide 
ve netice bunun aksinedir. Nispî temsilde si
yasi partiler, programlarının memleket dert ve 
ihtiyaçlarına uygunluğundan daha çok itibar alır
lar, bünyelerine dâhil olan şahısların vasıfla
rına nazaran. Binaenaleyh, nispî temsil siste
minde listede; siyasi parti aday listesinde şahıs 
erir. Ve siyasi partinin hüviyeti, manevî değeri 
1 nci plânda rol oynar. O aday listesinde kim
ler aday olursa olsun; seçmen vatandaş, şahıs
tan ziyade o siyasi partiye oy vermiş durumun
da olur. Binaenaleyh, nispî temsil sisteminde 
siyasi parti yönünden programa bağlılık bağım
sız, adaylar bakımından prensiplere bağlılık, 
riayeti mutlaka lâzımgelen inhiraf tasavvur 
edilemiyecek derecede büyük ve vahim mahzur
lar doğuracak bir hareket olur. 

Bu itibarla komisyonda çoğunluğunca kabul 
edilen görüş, kabul edilen nispî temsili; netice
leri ve tecellileri itibariyle zararlı, büyük za
rarlar doğurabilecek bir tatbikata mevzu yap
maktadır. Önergenin kabulü hakkında tekrar 
Yüksek Heyetinizden istirham ederim. 
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Fikret Turhangil arkadaşım benim, şu soruma 
ikna edici bir cevap verebildiği takdirde görü
şümde kendisini ben haklı sayacağım. 

Seçmen vatandaş, adaylar arasında, siyasi 
partiler listesinde yer alanlardan; karma oy 
puslası tanzim edemiyor, edemediği zaman seç
me hakkı sınırlanmıyor da, bağımsız adaylar 
arasından karma oy puslası tanzim etmediği za
man mı seçme hakkı sınırlanıyor? 

Siyasi parti adaylarından terkip edilmiş kar
ma oy puslası kullanılmadığı zaman, seçmen va
tandaşın seçme hakkı ne şekilde ve ne suretle 
smırlanmışsa, kısılmış ise bağımsız adaylardan 
terkibedilmiş karma oy puslası yapılamadığı za
man da, o ölçüde kısılmış ve sınırlanmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, sistemi kabul etmek; 
o sistemin zaruri neticelerine karşı gelmek siste
mi kabul etmek değildir. O, sistemi inkârdan da 
daha ileriye mahzurlar tevlideden bir hareket 
olur. Nispî temsile taraftar olmıyabiliriz, her 
hale her türlü şarta rağmen nispî temsile taraf
tar olmıyabilir. Çoğunluk sisteminin mahzurla
rına rağmen faydasının daha fazla olduğu kana
atine bir insan samimi olarak ulaşabilir. Bu 
ayrı mesele. Ama nispî temsili kabul ettikten 
sonra, nispî temsilin zaruri neticelerini, çoğun
luk sisteminin tabiî sayılan bâzı neticeleri ile 
ihtilât ettirdiği zaman tatbikatında husule ge
lecek zarar, cemiyet için çok daha büyük olur, 
çok daha vahim olur. Siyasi partilerin aday 
listelerindeki adaylardan karma listeler yapama
dığı zaman, seçmen vatandaş olarak seçme hakkım 
kısılmıyor da, çünkü nispî temsilin zaruri bir 
neticesidir, bağımsız adaylardan müteşekkil kar
ma liste, karma oy pusulası kullanamadığım 
zaman seçmen hakkım neden kısılmış sayılıyor? 
Birinde kısılmada ısrar, ötekisinde kısılma 
yoktur diyebilmek, biri diğerine zıt olan iki fik
ri aynı ölçüde müdafaa etmek gibi bir netice 
husule getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; siyasi partiler de 
birer cemiyettirler. Her cemiyet gibi siyasi 
partilerde kuvvet ve kudretlerini iki kaynaktan 
alırlar. 

Bunlardan birisi; bünyeleri dâhilinde olan 
şahısların şahsiyeti diğeri programları. 

Bir siyasi parti, bünyesine vasıflı insanları 
ne kadar çok alırsa o kadar itibar kazanır. Bir 
siyasi parti programını memleket dert ve ihti-

BAŞKAN — Söz sırasında Sayın Turhangil, 
Sayın Gerger ve Sayın Üren vardırlar. 

Çalışma saatimiz bitmiştir ve saat yedi bu
çuğa gelmek üzeredir. Eğer söz alan sayın üye
ler sözlerinden vazgeçerlerse bu maddeyi bitir
miş oluruz. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) ^ Vaz
geçtim. 

(Devam, devam sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, meseleyi 

oylarınızla halledelim. 

Sayın Turhangil vazgeçtiler. 
Sayın Üren de vazgeçtiler. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Efendim, ben 

vazgeçmedim. 

BAŞKAN — O halde maddeyi geleeek bir
leşime bırakacağız. 
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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklama -yap'tırıyorum. 
(Yıoifcl'ama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yıolklama ıbiitoeden önıee, şe

hir ve kasaba seçimlerine ait ek 1 nci maddeye, 
(105) sayın üye oy kullanmış, (105) kabul, salt 
çoğunluk temin edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeye, (100) sayın üye oy kul
lanmış; (100) kabul salt çoğunluk temin edil
miştir. 

Ek 3 ncü maddeye, (100) sayın üye oy kul
lanmış; (100) kabul salt çoğunluk temin edil
miştir. 

4 ncü madde üzerinde bir rey yanlış kulla
nılmıştır. Bu oy iptal edilmiştir. 4 ncü madde 
için (101) üye oy kullanmış, (100) kabul (1) 
ret, salt çoğunluk temin edilmiştir. 

Ek madde 5 için (101) sayın üye oy ver

miş (101) kabul, salt çoğunluk sağlanmıştır. 
2 nci madde için (106) sayın üye oy vermiş 

(106) kabul salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun ek 1 

nci maddesine (105) oy verilmiştir. 90 kaibul 15 
ret. Salt çoğunluk temin edilmiştir. 

Aynı kanunun ek 3 ncü maddesi için (104) 
oy kullanılmıştır. (100) kabul (4) ret. Salt ço
ğunluk temin edilmiştir. 

Yine aynı kanunun ek 4 ncü maddesi üzerin
de (103) oy kullanılmıştır. (100) kabul (3) ret. 
Salt çoğunluk temin edilmiştir. 

15 Temmuz 1963 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,35 

*».>.. >9< ...<.... 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasam ma verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
108 
108 

0 
0 

73 
4 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai Ö K a n 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkay; 
Haydar Tunçkanat 
S:-Ükı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğîu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Terfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhanoril 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
ÂM Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahiit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hanıit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nızamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyüre'k 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 

iZMtR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özfoek 

MANİSA 
Ferit Alpiıskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemil Oral 
Abdüikerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
FCudret Bayhan 
izzet Goner 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
NTecip Danışoğlu 

SAMSUN 
^mnalettin ttuiak 
Fethi Tevetoğlu 
-Jahıt Tok$*nz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 
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TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gterger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukrnaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t t).) 
Osman Koksal 
Selâhattin özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

(t) 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t.) 
Mıansur Ülusoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet îikuçan 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittim Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
MuaMâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağua 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kap ani t 
Kâzını Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalorlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Cetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
C. BAŞKANDSCA SE~ 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (î.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 1 noi maddesine verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk vardır. 

TABtt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Hay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHtSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fdhnıi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 61 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
flasan A l Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoglu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Bere, Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersam 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Öral 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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SÎNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

O. Senatosu B 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deımirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif JSyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Ömer Brgün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya kattlmvyanlar] 
TABÎ! ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
(1.) 
Mansur Ulusoy (I.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil CevheTİoğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa < J 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 4 
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Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 2 nci maddesine verilen oyların 

(Madde kabul edilmiştiı*.) 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
121 
121 

0 
0 

60 
4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasiı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali T ürker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çotin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy. 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemcncioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahin giray 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lütfi Bozcalı 
Cahit O küre r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekii 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Ak p ol at 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
Cemalettiıı Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

C. Senatosu B 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
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VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç. 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN 
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Hidayet Ay d iner 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzını Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettitı Vlıtç 
Âdil Ünlü 

[Oya 1i atılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Mehmet Özgüneş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 

AMASYA 
Mucit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
(1.) 
Mansur Ulusoy 
(I.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalaıı 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Ökyayuz 
Talip Özdüiay 

İSTANBUL 
Celil Ccvherioğlu 
Nurııllah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
(Balkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûti'i Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Olmz 

MALATYA 
Mesmct Zeki Tuhınav 
(I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söyleıuezoğiu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (1.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeni/ 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 4 



O. Senatosu B : 92 12 • 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 3 ncü maddesine verilen oyların 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür>soytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksa] 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasıapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : o 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk vardır) 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğhı 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dagiı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uejagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhoıı 

HATAY 
Vehbi A'ksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlıı 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lû'tfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulus oy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğ I u 

MUĞLA 
Mıuıllâ Akarca 
Haldun Mentcşeoğlı: 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kıımrulu 

RİZE 
Necip Danıışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
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SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Latif Aykut 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

C. Senatosu B 
TEKİKDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf D emir d a § 

URFA 
Vasfi Gerger 

92 12 • 7 . 1963 O : 2 
VAN 

Faruk Işrk 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç. 
ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 

ilidayct Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Scngel 
Burhanettiu Uluç 
Adil Ünlü 

[Oya kahlmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelöbi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. O.) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdaknler 
(t) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı OğuzBekaUı (B.) 
İbrahim Saffet O m av 
(D 
Mansur Ulusoy (I.) 

ANTALYA 
Mehmet ÎOcuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıt 

BURSA 
Cahit Ortae 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Alı Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
RiCat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıaıay 
(D 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söyle m ezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkımoğlu 

YOZGAT 
Neşet Cetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (İ.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğln 
Necati özdeniz 

[A çık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 92 12 • 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 4 ncü maddesine verilen oylann 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Os^nan Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Salt çoğunluk vardır.) 

185 
113 
113 

0 
0 

68 
4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangilj 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaMt Sankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
CŞ-aym Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATATt 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menenıencioğlu 
Rifat Öztürkçhıe 
özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerde mü 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca '• 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

O. Senatosu B 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
URFA 

Vasfi Gerger 
VAN 

Faruk Işık 

92 12 • 7 . 1963 O : 2 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç. 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN 
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADIYAMAN 
Hal d Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
t lısan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurulkh Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

Berg Turan 
İZMİR 

Enis Kansu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (î.) 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 

I'jskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
1 I Samsun 

Yekûn 4 



C. Senatosu B : 92 12 • 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısmUn ek 5 nci maddesine verilen oyların 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M ebru et Şükran özkaya 
Haydar Tun çkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlıı 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Alcı 

sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 66 
Açık üyelikler : 4 

IKabul edenler] 

(Salt çoğunluk vnrdır. 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Malimi Ar ikan 
Sırrı Uzunhasanoğlii 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilaliit Sarık aya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök j 

GAZİANTEP 
/eki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Etli em Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahin giray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Biran(d 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
M'ehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumraiı 
Mustafa Dineklî 
Muammer O'buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Ba hattın Özhek 

MANİSA 
İdinin Açar 
Ferit -Alpis'kendcr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğb, 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Hal dun Menteşeoğl u 

MUŞ 
İhsan A.'kpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayi) an 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Ziva önder 
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C. Senatosu B : 92 12 • 7 . 1963 O : 2 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı-
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
d. t».) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

AMASYA 
Macit Zereaı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Rekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(i.) 
Mansur Ulusoy (î.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

[Oya katilmıy anlar] 
BÎLECİK 

Talât Oran 
BÎTLÎS 

Cevdet Gefaoloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlü 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tamman 

ÎZMlR 
Eniıs Kansu 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüv'it Yetkin 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik îtıci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı'kalm (1.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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(Salt çoğunluk vardır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattiıı özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit, Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 

Üye sayısı : | 85 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : i 08 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya, katılın ıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 4 

BOLU 
Kadri Öz t aş 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sı ITI Fzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it, Sarrkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit, Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
I'Yhmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettln Özgül 

[Kabul edenler] 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat, Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menenıencioğlu 
Rifat öztürkç.inc 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Fût fi Bozcalı 
Cahit Oku re. r 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlag'il 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Fût fi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut. 
A. Bahattîn Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskendrr 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy. 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Fvl.iya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayharı 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğlu 
Ziya, önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

C. Senatosu 
VAN 

Faruk fsık 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Tank Rom/i Baltan 

B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
CUMHURBAŞKANIN
CA SECÎLEN ÜYELER 
Amil Art us 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğiu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Senget 
Burlmncttin ÜIııç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Rcfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Kafavelioğlu 
(t. Ü.) 

Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdnkuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce
ciği u 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Om ay 
(î.) 
Mansur Ulusov 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
îskoader Cenap Ege 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLÎS 
Cevdet Ccboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
A İneci din Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
lîahmi San al an 

GİRBSUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevf'ik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

ÎZMÎR 
Enis Kan su 

[Açık ü 
Eskit i l i r 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

KARS 
Sırrı A t alay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TJTusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç, 

MALATYA 
M es met Zeki T ulun, iv 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet fi ener 

y elikler] 
Samsun 1 

Yekûu 4 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyicloğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeni/, 
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Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 7 nci maddesine verilen oyların 

sonucu 

(ıS>a 11, eoğ 11 ti 1 ıık vard ı r) 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gfürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nurd Âdem
oğlu 
Calip Avşar 
Mehmet Ün aldı 
Saikip Önal 
AFYON KARAHÎSAR ı 
Rasirn. Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI i 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saım Sarıgöllü 

Üye s a •yısı : 185 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 1 13 
Reddedenler : 0 

Çeıkinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
1 Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

1 Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangij 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarı kaya 

f*â M t T T f T T I t 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 1 
Celâl Ertuğ 
Rasirn OHray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin. Aynuksa | 

I ESKİŞEHİR 
(favsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niz-arfteıttin Özgül 

GİRESUN 
1 Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy"" 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Men eme nci oğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Biı-and 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okıırer 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçlSgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi To/koğlu 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Krkııt, 

A. Bahattin Özbek 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik TJlusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdül kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Baylıan 

İzzet Cîencr 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kumru]u 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğ'lıı 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batı ir 
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SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zilini Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

C. Senatosu B 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
URFA 

Vasfi Gerger 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

'Sadık Artukmaç 

92 12 • 7 . 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnce

ce ğlu 
AMASYA 

Macit Zere» 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t.) 

Mansur Ulus oy 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamiit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
T>alüp özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Sabahattin Tanımın 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Ata!ay (Baş. Y.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TJlusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 

•(—
1 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 

yetikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç ikalın (t.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 

• • • • < « 
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Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 8 nci maddesine verilen oyların 

TABÎI ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celfıl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhamgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Alî Türker 

sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : () 
Çekinserler : () 

Oya katümıyaniar 78 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi An kan 
Sırrı Uzunhasanuğiu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
«il 
Baki Güze}' 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Ze'ki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN j 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

| İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menerneneioğîu 

1 Rıfat öztarkeine 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
1 İzzet Birand 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevsat Özerdendi 

' KASTAMONU 
| Mehmet Çamlıca 

' KAYSERİ 
Hüseyin Kalpa.kl.ıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lîitfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek i 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

(•Salt çoğunluk vardır) 

MARDİN 
! Kemal Oral 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan. Akpola/ 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
T71 (* A 1 

Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RÎZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapan1, 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
^elâmi üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Yusuf Dernirdağ 
URFA 

Vastfi Gerger 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Balta 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Un er 
Nevzat Sen gel 
Burhanettdn Ulu e 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullak Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( İ .Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ADANA 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
îbrahim Saffet Omay 
(t.) 
Mensur Ulusoy (I.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğîu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilamit Tigrel 
(Bsk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bauguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevhcrioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Bcrç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansn 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tana 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t.) 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
NEVŞEHİR 

I. §. Atasağun 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
StVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşlkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik tnci 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Sadi Koça§ 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 9 ncu maddesine verilen oyların 

sonucu 
(Salt çoğunluk vardır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdctnoğ-
1 , 

lu 
Galip Avşar 
Saki]) önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enveır Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Üye s a yısı : 185 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinse rler : 0 
Oya katılmryanlar : 75 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türkor 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sı ITI Uzunhasanoğlıı 

BURDUR J-J W A V İ / W XII 

Hüseyin Otan 
BURSA j-f v A v r j £ i 

I >î.vl\i ( î i ı zoy 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sar ikaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Griray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uejagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahin giray 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Oku re r 
Nevzat Özerde mü 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A Bahattin özlbek i l . J._'ClXld V 1/X1X V/Û'wVX\. 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
MualJâ Akarca 
Haldun Mcnteşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet (lener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum r ulu 

RİZE 
Necip Danışoğlıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Ceuıalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya, Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

— 418 — 



TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haoıbaloğlıı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

C. Senatosu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Ar tulün aç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orfoay 
Ragıp ÜDer 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

(Oya kahlmty anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( Î .Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakul er 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlıı (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

Mansur Ulusoy (î.) 
ANTALYA 

Mehmet llkuçan 
AYDIN 

tskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlnyangi 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddhı Çutin 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izınen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 

Bere, Turan 
İZMİR 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Ril'at Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten / 

Hulusi Söylemezoğlu 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşjkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (1.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

»••« 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanım tasarısının ek 10 ncu maddesine verilen oyların 

sonucu 

(Salt yoğunluk vardır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
8a mi Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay;; 
1 layclar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHİSAR 
Resim Ilancıoğiu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tnrhangil 

üye sayım : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler ; 109 
Reddedenler 0 
ÇeMnserler 0 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Knver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuıiihasaıiüğ! u 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
M'ehınet Emin Duru] 

DİYARBAKIR 
Azmü Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettin Özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orhun 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğln 
Rifat Öztürkejmc 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtli Bozca !ı 
Cahit Ok ürer 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. lîahattiii Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mcuteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kıtmrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turlıau Kapanlı 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Fethi Tcvetoğlu 
Cahit Tok göz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

- 4 2 0 



TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 

G. Senatosu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

B : 92 12 • 7 .1963 O : 2 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
TTidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burh an ettin Ulue 
Adil Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
"Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Kara veli oğlu 
(I. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 

(t.) 
MJansur Ulusoy (1.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BlLECtK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamil Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahiııgiray 

Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMÎR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Ilazcr 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııi 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Feıit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağu.n 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Seiâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoglu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalm (î.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

1 
.,— 

4 



O. Senatosu B : 92 12 • 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen oylann 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu. 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

((Salt çoğunluk vardır) 

185 
109 
109 

0 
0 

72 
4 

[Kabul edenler] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavşi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Saba'hattin Orlıon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkç.ine 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Ora] 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
ZeM Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

— 422 



O. Senatosu B : 92 12 . 7 .1963 O : 2 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
URFA 

Vasfi Gerger 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
(1.) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansıu* Ulusoy (I.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukm-aç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 
Hidayet Aydıncr 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Oya katılmty anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Taldp özdolay 

İSTANBUL 
Celal Cevkerioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Tleki Tulunay 
(t> 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiıskemder 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Mentegeoğlu 

Bahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Beıtil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (î.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Tekûn 4 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kannun tasarısının 22 nci madlesine verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk vardır. 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

a katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
113 
113 

0 
0 

68 
: 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Etefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KAÎIAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocaboyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sainı Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Fnver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
[Tasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sanri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin O tan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül. 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçlme 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Altsu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

424 



[Oya kattlmty anlar] 

)2 12 . 7 . 1963 O : 2 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyi doğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

tlmtyanlar] 

Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 

Muzaffer Yıırdakuler 
(D 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
•(I.) 
Mansur Ulusoy (İ.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Ge:boloğlu 

O. Senatosu B : 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Domirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
E-them Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başjkan.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Samsun 1 

Yekûn 1 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orfeay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Co'şkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik trtei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (I.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 

[Açtk üyı 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açtk üyelikler] 



O. Senatosu B : 92 12 .7 .1963 0 : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 25 nci maddesine verilen oyların 

Sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdiiek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mıacit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aligiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
101 
101 

0 
0 

80 
4 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
ÂM Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Altsoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Biran d 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim EvMya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettln Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

— 426 — 



TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(i. Ü.) 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 

ANKARA 
IIıfA Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Om ay 
(î.) 
Mansur Ulusoy (î.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

O. Senatosu B : 92 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

12 . 7 . 1963 O : 2 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Oya katılmıyanlar] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE * 
Tahsin Baııguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Nizamettiıı özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Taldp Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmeıt Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıüunav 
(î.) 
Nüvit YetMn 

[Açık üyelikler] 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
3 dil Ünlü 

MANİSA 
Emin Açar 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (1.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 33 ncü maddesine verilen oylar 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay; 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Salt çoğunluk vardır.) 
185 
112 
112 

0 
0 

69 
4 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Mikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Merıemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 

IZMÎR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MANİSA 

Ferit Alpiskendetr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğ 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RtZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

O. Senatosu B 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
URFA 

Vasfi Gerger 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

92 12 . 7 . 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurııtluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıy anlar] 
TABİİ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 

Muzaffer Yurdakuler 
(Î-) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulus oy (î.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDDS 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Cehil Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Lldhmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavît Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sîıad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul una y 
(i.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik înei 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açık alı ıı (î.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

1 
— 

4 



O. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 41 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(ıSalt çoğunluk vardır) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
112 
112 

0 
- 0 
ög 

4 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka" 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Hasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuıksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifa't öztarkçiııe 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Balhattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkenim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolatf 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

— 430 — 



SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betöl 
Osman Haeıbaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Selâhattin özgür 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t.) 
Mlanstır Ulusoy (1.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

C. Senatosu B 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
ÜRFA 

Vasfi Gerger 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

92 12 . 7 . 1963 O : 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydı ne r 
Ömer Ergün 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

İhsan Saibri Çağlayan-
«il 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
d.) 
Nüvit Yetifcin 

MANİSA 

Emin Açar 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Z al o ğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (1.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[A§tk üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasansınm 2 nci maddesine verilen oyların 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeımer 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai (3'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnas.lı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Salt çoğunluk vardır.) 

185 
108 
108 

0 
0 

73 
4 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Haki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha m it Tigrel 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy fi 'f 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Niz'amettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATA^ 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
?uat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal v^ral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

— 432 — 



SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

O. Senatosu B 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
ÜRFA 

Vasfi G-erger 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

92 12 • 7 . 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 

Hasarı Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uiuç 
Âdil Ünlü 

[Oya kat ılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
(î. Ü.) 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADIYAMAN 
H a l i Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Mansur Ulusoy (1.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Taldp özdolay 

İSTANBUL 
Celi'l Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçiııe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluııay 
(1.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (1.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 ! Samsun 
Hakkâri 1 
tstanbul 1 Yekûn 4 

t>9<« 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 .1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarının 3 neti maddesine verilen oyların 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzboyoğlu 

sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk vardır.) 

Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlgil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkcrim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mentegeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Dani§oğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

— 434 — 



TOKAT 
Zihni Bötdl 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Selâhattin özgür 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
.Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(D 
Mansur Ulıısoy 
(D 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

O. Senatosu B : 92 
VAN 

Faruk Işık 
YOZaAT 

Sadık Artukrnaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kati 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDÎRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmejı (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevheri oğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

12 . 7 . 1963 O : 2 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Bazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
d.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Samsun 1 

Enver Kök 
Sahir Kurııtluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kaıpanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Alü Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğluı 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (I.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Yekûn 4 

[Acık üyelikler] 

Imıyanlar] 

\>m<&~~—<» 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1983 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanan tasarısının geçici 1 nci maddesine verilen oyların 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü j 

sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
109 
109 

0 
0 

72 
4 

[Kabul edenler] 
1 Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
1 Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

1 GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öz'türkçine 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz | 
Ah m et Onar 

1 MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkeritn Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat j • 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

— 436 — 



TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmanuUah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Muzaffer Yurdakul er 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata(B.) 
ibrahim Saffet Omay 
a.) 

Mansur Ulusoy (I.) 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
BtLECtK 

Talât Oran 

O. Senatosu B : 92 
URFA 

Vasfı Gerger 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

Eskişehir 1 
HaUkâri 1 
İstanbul 1 

12 . 7 . 1963 O : 2 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Art as 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özfoek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

Samsun 1 

Yekûn 4 

Enver K5k 
Sahir Kurutluoğla 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulııç 
Âdil Ün™ 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten ' 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCEIİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil öoşlkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik tnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (t.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 

[Oya katılmtyanlar] 

[Açık üyelikler] 

- » • ^ > » » - < — • < • -



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun itasansının geçici 2 nci maddesine verilen oylarm 

sonucu 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay-
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Öelâl Tevfik Earaaapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

:Sall çoğunluk vardır) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler î 07 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler 0 

Çekinserler 0 
Oya katılmıyanlar : 7 4 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuıiihasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzsey 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azam Erdoğan 
İhsan ilam it Tigrel 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertug 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uc'agök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgü! 

GİRESUN 
Sabahattin Orhorı 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçinc 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

1 KOCAELİ 
Lû'tfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Ba'hattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpisfeemder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal. OraI 
Abdülkeritn Sa ra<M>g! u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca. 
Haldun Menteşe >;• İr: 

MUŞ 
t lisan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref. Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Necip Danuşoğlu 

SAMSUN 
CemaJettin Bulak 
Fethi Tevetoğlıı 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

1 Selâmı Üren 
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C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osınatı Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Denıirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Tşrk 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğara 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Brgün 
Haşatı Kangal 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Setıgel 
BuTkanettin Uluç 
Adil Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 

Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
HaJil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înec-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet O m ay 
(t) 
Mansur Ulusoy (İ.) 

ANTALYA 
Mehmet îülfcuçaıı 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLtS 
Cevdet Geiboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavi't Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nuru'llah Esat Sümer 

Sabaihattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza UTusman 

KOOAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(1.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağuıı 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezuğlu 

TRABZON 
Şevket Bııladoğitı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mabmut Karaktırt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (1.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

I Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının geçici 3 ncü maddesine verilen oyların 

sonucu 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar • 
Açık üyelikler 

185 
106 
106 

0 
0 

75 
4 

(Salt çoğunluk vardıı 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Me'hmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Calip Avşaı* 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğru 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunıhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Haliit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Haz mı Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Ilışan Hamit Tigrcl 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi TLçagök 

GAZİANTEP 
/ ek i İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkç&ne 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Alım et Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpivskender 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

440 — 



TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

C. Senatosu B : 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukraaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

92 12 . 7 . 1963 O : 2 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 

Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnceoğln 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Om ay 
(t.) 
Mansur Ulusoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

{Oya kahlmıy anlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip, özdolay 

İSTANBUL 
Celil öevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırra At alay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkumoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 I Samsun 1 
Hakkâri 1 —— 
İstanbul 1 Yekân 4 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri taşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısının 5 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

'HMII. çoğun"!ıık vardır) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tun çka nat 
S.'tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Mehmet Ün aldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Oelâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Kifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 185 
Oy ve rejiler : 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : o 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Haiit Sankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
AlAeddin Çetin 

DENtZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamiıt Tigrel 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizameıttm özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlfigil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tofcoğlu 

KONYA 
Sedat Çnmralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik TJlusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya. 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Snraçoğlıı 

MUĞLA 
Ha 1 dun Monteşeoğl u 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Geııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Necip Danışoğlıı 

SAMSUN 
Cem aletti 11 Bulak 
Fethi Tevet.oğhı 
nahif, Tok göz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batnr 

442 



SİVAS 
Ahmet Oekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betdl 
Osman Hacıbaloğlu 

C. Senatosu B : 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ ' 
URFA 

Vasfi Gerger 
VAN 

Kanık Işık 
YOZGAT 

•Sadık Artukmac 

92 12 . 7 . 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Tari'k Remzi Baltan 
Akif Eyidoğarı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer R-rgün 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
Kâzım Orbay 
Ragıp üner 
Nevzat Sengei 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katilmıy anlar ] 
TABtt ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğla 
d. ü.) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakul or 
(t.) 

ADANA 
(.'alip Avşar 
Sîiıkip Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasinı Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz încc-
nğlıı 

AĞRI 
Ycysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbrahim Saffet Om ay 
(r.) 
Mansur TJlusoy 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Kadri Öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Gfiray 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Ta İlip Özdolay 

İSTANBUL 
C^lil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

IZMIR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TJIusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(D 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Açık üyelikler] 

MUŞ 
lisan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rii'at Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açrkalm (t.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 

-+.-r~m>m<ı 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar hejyetleri taşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunlann kaldırılması hakkında kanun tasarısının 8 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai Ö K a n 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
S.'tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdcmoğiu 
Galip Avşar 
Meflhımet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Terfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhan&il 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
103 
103 

0 
0 

78 
4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırn Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin öz>bek 

MANİSA 
Ferit Alpiskemder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemil Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selârai Üren 
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C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 

URFA 
Vaafi G«rgıer 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( Î .Ü) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Basım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Mansur Ulusoy (İ.) 

ANTALYA 
Mehmet îikuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

VAN 
Faruk Işık 

| YOZGAT 
1 Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

1 G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hidayet Ay diner 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 

[Oya katılmıy anlar] 
1 BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Aami Erdoğan -
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Nihat PasinM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adak 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlıı 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 1 

İZMİR 
Enis Kansu | 

[Açık ih 
Eskişehir 1 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

1 Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

1 KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zekâ Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Mua'lâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. Ü.) | 

lelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

1 Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Or'bay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 

1 Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağım 

NİĞDE 
İzzet Gencr 

ORDU 
Şevket Kö-ksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Bıüadoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurî 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın (I.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 



C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri taşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısının 19 ncu maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Sitil; çoğunluk vardır.) 

üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kiılml edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

185 
105 
105 

0 
0 

70 
4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

İÜ krem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Sıi])hi Karaman 
Sami Küçük 
Seztıi O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet NtiMİ Âdem
oğlu 
CJalip Avşar 
Silkip ön al 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Kamsap&rı 

ANKARA 
Osman AILşiroğlu 
Ki fal; Etker 
Sahif, Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turharıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Tiirkcr 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Kahini Arıkan 
Sı rrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayatıgil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiın Giray 

ERZİNCAN 
Helıımi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Oav;Hİ Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
E th etn Men emen ei < >ğl u 
Ki fa t Öztürkçjne 
özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Biran d 
Ömer Lût'i'i Bozcalı 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerde mi i 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Oamlıea 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlıigil 
Hüseyiıı KaIpaklıoğlu 

KOCAELİ 
[jûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
S«-'ilal, Otımralı 

Muştala Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. l'Sahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süematı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora] 
Abdülkerim Saraeoğl u 

MUĞLA 
Haldun Mente.şeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet O ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kı.ım ııılu 

RİZE 
Neeip Damşoglıı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğ'lu 
Cahit. Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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C. Senatosu B : 92 12 . 7 . 1963 O : 2 
SİNOP 

Suphi Batur 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâm i üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osma.n Hacı bal oğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 

Vasfı Gerger 

VAN 

Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmao 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Aldf Wy i doğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 

Hidayet Aydı no i-
Ömer iOrgün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
I» ağıp ün er 
Nevzat Sciıj.--c! 
Burlıunettin Ulıu, 
Adil Ünlü 

[Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Osman Koksal 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlıı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasiı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbrahim Saffet O m ay 
d.) 
Ma usu i' Ulus oy (İ.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuç.an 

AYDIN 
İskender Cenap Ego 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet îzınen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyaynz 
Talip Özdoiay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğiu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMtR 
Enis Kan su 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılı e 
Muammei' Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MALATYA 
Mesmet Zeki Ttılunay 
(î.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat : İ. V.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasagun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğl u 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet ALİ Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Co.şkunoğlıı 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalm (I".) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdemz 

IAeık üyelikler] 
Ks ki,şehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 I Samsun : I 

Yekûn A 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri taşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunüann kaldırılması hakkında kanun tasarısının 1 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılınıyanlar : 

Açık üyelikler : 

185 
104 
104 

0 
0 

77 
4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoglu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp (kral 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 
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BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizameıttin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahin giray 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcaîı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç'Mgil 
Hüsıeyin Kalp aklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Alım et Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattın Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kurumlu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 
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TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Denürdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

TABİÎ ÜYELER 
Muedp Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
d. ü) | 
Osman Koksal 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
x&xı £ & £ 1 A V X A 

Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Beka t a (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(I.) 
Mansur Ulusoy (î.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SK-
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Enver Kök 

[Oya kattlmvymlar] 
Osman Saiın Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalaıı 

GİRESUN 
Mehmet îznıeıı (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ce'lil Ccvherioğlu 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. Ü.) 

ıjelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Sahir Kurutluoğlu 

Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
Âdil ünlü 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (1.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısının ek 1 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 
(ıSalt yoğunluk vardır) 

Üye sayısı : 185 
Oy vereııler : 105 

Kabul edenler : 105 
-Reddedenler : 0 

Çekinse rj e r : 0 
Oya katümıyanlar : 76 

Açık iiyoiıiklet* : 4 

[Kaimi 
İlaıudi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türk er 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refct Aksoyoğlu 
Kmanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi (lürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan. 
Fahri Özdilek 
Meh m et özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı IJlay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
(jalip Avsar 
Mehmet Ün aldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Muslafa özer 

ARTVİN 
İçellini Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sabri Topçııoğlu 

BOLU 
Kah mi An kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Ilışan Sabri Çağlayan-
fe'il 
Baki Güzey 
Şerri' Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hafit Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Ha/.im Dağlı 

ÇORUM 
Ala edil in. (Jetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
l^elııııi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Mzamcttin özgül 

edenler] 
GİRESUN 

Sabahattin Orhun 
HATAY 

Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
Ethem Menemencioğlu 
Özel. Şahingiray 

İZMİR 
îzzet Bir&nd 
Ömer Lûtfi Buzcalı 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet llazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeîdgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Ijfıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Ddnekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattirı Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskemdof 
Orhan Sücrsan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdı" 1 kerim Sâraoogi 11 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Baylıarı 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kıımrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlıı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevctoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

— 450 



TRABZON 
Yusuf Dcmirdağ 
Kesat Zaloğlu 

ÜRFA 
Vasfi Oerger 

C Senatosu 
VAN 

Faruk İşık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğau 

B : 92 12 . 7 . 1963 0 : 5 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Er gün 
Enver K'^k 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp tiner 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Ulu e, 
Âdil Ünlü 

/ Ojja İmli hmyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Ka ra velioğ111 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakuler 
H-) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Haııeıoğiu 
Mustafa Yılmaz lnec-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağını aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(t.) 
Mansur Ulusoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
I -M e-!- ler Cenap Ege 
O^maıı Saim Sarigi»!Iü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BlLECtK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet, (ieboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortae 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azın i Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(L.îş'k. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguuğlu 

ELÂZIĞ 
i»,; i s im Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Sabahattin: Adalı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherio-ğlu 
llifat Oztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Mııis Kansu 

KARS 
Sırm Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer O'buz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat (t. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasalını 

ORDU 
»Şevket, Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
İti la t Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezuğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
B«at Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâ m i! Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın f İ.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikleri 

hskışenır 
Hakkâri 
htanbnî 

Samsun 

Yekûn 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısının ek 2 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk vardır) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeııner 
Hefct Aksoyoğlu 
iömanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Giirsoytrak 
'Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunekanal. 
Sıtkı Ulay 
Alı m et Yıldız 

ADANA 
"Mehmet Unaldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangü 1 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : ü 

Oya katılmıyanlar : 81 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hayan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırn üzunhasaııoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Altsoy 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
ILazım Dağlı 

ÇORUM 
A Lfıeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilamit Tigrol 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
(îavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizanıettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethom Meııemencioğlu 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okıırer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Ivalpakhoğlıı 

KOCAELİ 
Lûtl!i Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Baihattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Sile usan 
Refi'k Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğl 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cenıalettin Bulak 
Fethi Tcvetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasifi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hafzı Oğuz Bekata (B.) 
tbrahim Saffet Omay 
(t.) 
Mansur Ulusoy (I.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztajş 

BİLECİK 
Talât Oran 

C Senatosu B : 92 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

12 . 7 . 1963 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 

0 : 2 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin IJÎuç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDÎRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Melhmet İzm en (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdoîay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

ÎZMIR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayıi Ürgüplü-
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylomezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısının ek 3 ncü maddesine 

verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk vardır 

TABÎÎ ÜYELEE 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğhı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
100 
100 

0 
0 

81 
4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdı Oğıızbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarrkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyüre'k 
Fethi Başak 
Etli em Menemen cioğlu 
Özel Şahin giray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlügi! 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Din eki i 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Baylıau 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Ceınalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Va,sfi Gerger 
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Hidayet Aydıner 

Ömer Ergim 

Enver Kök 

Kâzım Orbay 

[Oya katılmıyanlar] 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Galip Avşar 

Sakıp önal 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa" Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(D 
Mansur Ulusoy (I.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Griray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurııllalı Esat Sümer 
Salmûattin Tanman 

Berç Turan 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(D 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haildim Memteşeoğlu 

Ragıp Öner 

Nevzat Sengel 

Burhanettin Uluç 

Âdil Ünlü 

MUŞ 
ihsan Akpolat (î. Ü.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
"Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniz 

Es'kişeihir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
1 Samsun 
1 
1 Yekûn 4 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldınlm ası hakkında kanun tasarısının ek 4 ncü maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
101 
100 

1 
0 

80 
4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Kefe i Aksoyoğlu 
Emanullak Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi G üi soy t r-ak 
Suphi Karrunaü 
Sami Küç.ük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdü ek 
Mehmet örgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-

y» 
Haydar Tu.ne,kanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhamnl 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Si-bri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağ 1 aya n-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal i t Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

eh!)İ 
HATAY 
Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rthem Menemencioğhı 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoffhı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Sücrsan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumruîu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloglu 

UEFA 
Vasfi Gerger 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfaı Oğuz Beltata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 
(t) 
Mansur Ulusoy (î.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osmatı Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

C Senatosu B : 92 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Oya kaı 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasiım Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynuiksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet îzımen (B.) 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Taldp özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

12 . 7 . 1963 0 : 2 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 

Enis Kansu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Menmet Zeiki Tulün ay 
(t.) 
Nüvit YetMn 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengcl 
Burhanettin Uluç 
Üdil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylomezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğîu 
Neoatd özdeniz 

[Reddeden] 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

Imtyanlar] 
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[Açık üyelikler] 
Es'kişeiMr 1 Samsun 
Hakkâri 1 
istanbul 1 Yekûn 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri taşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısının ek 5 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayr 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Pehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
101 
101 

0 
0 

80 
4 

[Kabul edenler] 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 1 
Sabri Topçuoğhı 

BOLU i 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunıhasanoğhı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DÎYARBAKm 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 

| Nîzamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA A& V aL A l i JL A 

A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
1 Feıit Alpiskender 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkeıim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet, Genpr 
jk.ı^a\^ v u v i i v i 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SlNOP K ? U ^ V/ J. 

Suphi Batur 

SİVAS 
1 Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 
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TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Ilacıbaloğlu 

TRABZON 

Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadı-i Kaplatı 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksa! 
Muzaflor Yurdakulei' 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
R;.sim Ilancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
M a e i t Zereıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
^abit Kocabe.yojriıı 
İbrahim Saffet Om ay 

(î.) 
Mansur Ulıısoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
'iskender Cenap E**v 
Osman Saim Snn*r<"d 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

URFA 
Vasfı Gerger 

VAN 

l'^ruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

[Oya katılmıyanlar] 
BtLECÎK 

Talât Oran 
BlTLtS 

Cevdet Geboloğlıı 
BURSA 

Cahit Orta e 
OOEÜM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Ban^uoğlu 
ELÂZIĞ 

I?asim Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Nihat PasinJi 
Hadimi Samdan 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ha üt Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okynyuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevhevioğlu 
Ivifat Öztürkeiüie 
Nuru İl ah Esat Sümer 
Sabahattin Tanıman 
Borç Turan 

[Açık Ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul '. 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Oku re r 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

| KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erktıi 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunnv 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA İTİ A l ı A ^ . n 

Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mcnteşeoğhı 

ıj elikler] 
Samsun 1 

—-— 
Yekûn 4 

Ömer Ergim 
Enver Kök 
Saiıir K urutî u oğl u 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sengel 
r»urhanettin Ulue, 
Âdil ünlü 

| MUŞ 
İhsan Akpolat (i. U.) 

NEVŞEHİR 
(brahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Iti&ıt Öçten 
Ziya önder 
Hulâsi Söy 1 emezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karaku'-î 

UŞAK 
Kâmil Coşkunojrlu 

YOZGAT 
Neşet 'Jetin ta <j 

ZONGULDAK 
Vevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalm (t.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri taşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasansımn 

verilen oyların sonucu 
2 nci maddesine 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay/ı 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp öna1 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-

pan 
ANKARA 

Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA ! 
Mustafa özer i 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya kattlmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
106 
106 

0 
0 

75 
4 

[Kabul edenler] 
1 AYDIN 

'-'ücret Turharıgil 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sauri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURDUR 
Hüseyin Olan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrcl 

ERZİNCAN 
1-'eh ini Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök | 

| GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhou 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 

• * — ^ -

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 1 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diııekli 
Ahmet Onar 

i KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeı 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
îzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit TokgÖz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batar 

461 — 



SlVAS 
A hm «M; Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal. Tarlan 
Selâmı üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osm a n Hacıb alo ğlu 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Osman Koksa] 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(D 
Man sur Ulus oy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet tünıçanı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sangöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

C Senatosu B : 92 
TRABZON | 

Yusuf Demirdağ i 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
V&sfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

12 . 7 . 1963 0 : 2 
YOZGAT 

Sadı k Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

O. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Samsun 1 

Yekûn 4 

Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Enver Kok 
Kâziım OH)ay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil fTııl-ü 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (I. Ü.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya önder 
Hulusi Söylemıezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmdl Goşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (î.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçan 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

[Oya kaUlmtyanlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçiıne 
Nurullak Elsat Sümer 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(D 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mualilâ Akarea 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

[Açık üyelikler] 
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idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl

masına dair kanun tasarısının ek 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
ftefet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğhı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
105 

90 
15 

0 
76 

4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzımhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgü: 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora l 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet dener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cemaletfcin Bulak 

Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osm an Hacıbaloğ] u 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydı ne r 
Ömer Ergün 
Enver Kölk 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettiın Uluç 
Âdil Ünlü 

— 463 — 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karaveüoğlu 
(I. Ü.) 
Osman Koksal 
Mehmet özgiüıeş 
Muzaffer Yurdakuler (İ.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz fnco 
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımc 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Om ay (I.) 
Mansur Ulusoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet tîkııçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ejıe 
Osman Saim Saniröliü 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

Berç Turan 
ÎZMÎR 

Nevzat özerdendi 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

RİZE 
Necip Danışoğlıı 

IOya kaülmıy anlar] 
BOLU 

Uahmi Arı kan 
BURSA 

(ahi t Ortaç 
ÇANAKKALE 

i fa üt Sarı kaya 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynııksa 
Nihat Pasiuli 
i.'jilıfîii Sanaian 

GİRESUN 
Mel im et Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
riaîit Zarbını 

HATAY 
Sabahattin Adaiı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Ozdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
Celil Cevherioğiu 
Rifat öztürkçîme 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
SUTI Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan.) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul una v 
(I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Mnallâ Akarca 
Haldun Mente§eoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. Ü.) 

[Açık üyelikler] 

SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 

Akü Eyidoğan 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Sevk.'t iksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakırt 

UŞAK 
Kâmil öoşikunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik î/iei 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acı kalın 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Knçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
btanhuî 

Samsun 

Yekûn 

4f -.$03*- » 
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tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl

masına dair kanun tasarısının ek 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
104 
100 

4 
0 

77 
4 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi öürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATA* 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemcncioğlu 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal ^ral 
AbdiUkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 
TOKAT 

Züıni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

ADANA 
Mehmet Ünal di 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğ) u 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurda kul er 
(t.) 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Ma.l Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz fnce-
oglu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zer en 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyüğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(t) 
Mansur Ulusoy (!'.) 

ANTALYA 
Mehmet ÎTkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

URFA 
Vjı.sfr Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergim 

[Reddedenler] 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
TRABZON 

Yusuf üenıirdağ 

[Oya hatılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Ceboloğlu 
BOLU 

Kalımı Arıkan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Flalit Sat'ikaya 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynııksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zar bun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Oe'liJ. Cevherioğlu 
Rıfat Öztürkciue 

Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Enis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Alı met Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmran 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Mua-llâ Akarca. 
Haldun Menteşeoğlu 

[Açık üyelikler] 

Enver Kük 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

ZONGULDAK 
Tarife Remzi Baltan 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. 0.) 

NEVŞEHİR 
1. §. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş. 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalııı 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 1 

Yekûn 
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idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl

masına dair kanun tasarısının ek 4 ncıı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt. çoğunluk vardır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
.Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne^ 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
(lalip Avşar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğhı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

Oye sa yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
103 
100 

3 
0 

78 
4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sah fi Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğiu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi"! 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çeıtin 

i DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğiu 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi rrokoğhı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özlbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim SaraecM'lı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet (4ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğhı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

467 — 
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TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Vasia Gerger 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Enver K'Jk 

Sahir KıırııtluoğJa 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulnç 
Ad i i Üııi»" 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

[Reddedenler] 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

[Oya katılmty anlar] 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakul er 
U) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasi m Hancıoğln 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet O m ay 
(t.) 
Mansur Uluso-y (î.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gebo-loğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavı t Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherio-ğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 

Berç Turan 
İZMİR 

Enis Kansu 
Cahit Okıırcr 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dike eli gil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusınan 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
(I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 1 
Hakkâri 1 - — 
İstanbul 1 Yekûn 4 

MUŞ 
İhsan Akpolat ( t t).) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Y'urdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

I M )KS AN İKİNCİ BİRLEŞİM 

12 . 7 .1963 Cuma 

Saat: 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1955 Bütçe 
yıh Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/98, 3/99, 3/103, 1/49; C. Senatosu 1/232) 
(S. Sayısı: 176) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1963] 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/111, 3/469, 1/56; C. Senatosu 1/233) 
(S. Sayısı: 177) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1963] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu. Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/132, 3/207, 1/67; C. Senatosu 1/234) (S. 
Sayısı: 178) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1963] 

4. — Kadastroya müstenidolmıyan tapu ka
yıtlarından hukukî kıymetini kaybetmiş olan
ların tasfiyesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni ve Cumhuri-
riyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/487; C. Senatosu 2/62) (S. Sayısı: 186) [Da
ğıtma tarihi: 9 .7 .1963] 

5. —. 7350 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/342; C. Se
natosu 2/68) (S. Sayısı: 188) [Dağıtma tarihi: 
9 .7 .1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi: 18.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YALILACAK 
İŞLER 

1. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let; Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 
37 . 6 .1963] 

X 2, — 5442 sayılı İl İdare Kanununun 
bâz?, maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 
1/251) (S. Sayısı: 181) [Dağıtma tarihi: 
2 .7 .1963] 

(Devamı arka sayfada) 



3. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 2/339; C. Senatosu 
1/262) (S. Sayısı : 193) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 .1963] 

4. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
lerine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları, raporları (M. Meclisi 1/232; C. Se
natosu 1/223) (S. Sayısı: 192) [Dağıtma ta
rihi: 10.7.1963] 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli - Telefon irtibatı kurulma
sına, ve mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair 
Andîaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Bayın
dırlık ve Ulaştırma komisyonları raporları (M. 

Meclisi 1/270; C. Senatosu 1/257) (S. Sayısı: 
191) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

6. — 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gür. ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesin 8 dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/216; C. Senato
su 2/69) (S. Sayısı; 190) [Dağıtma tarihi: 
10 . 7 .1963] 

7. — 10. 9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kamı
mın 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/277; ^ C. Senatosu 1/259) (S. Sayısı: 189) 
[Dağıtma tarihi: 9 . 7 .1963] 

8. — 7242 sayılı Kanunun muvakkat mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi tşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/24, 
2/207; C. Senatosu 2/66) (S. Sayısı: 187) (Da
ğıtma tarihi: 9.7.1963] 

. . . > . . . >9^ 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının M. Meclisince kabul edilen 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/398, 

2 /339 ; C. Senatosu 1/262) 

(Not ; M. Meclisi S. Sayısı : 284) 

Mili el Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5.7. 1963 
Sayı, : 1364 - 22339 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 7 . 1963 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarımı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sır men 

Not : Bu tasarı 4 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisytma havale edilmiş ve Cenel Kuru
lun 2, 3, 4, 5.7. V)V~: t rihli 106, 107, .10S ve 109 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul C(Ub\is':n\ (Millet Merim S. Sayi*ı : 284) 

Anayasa ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve İçişleri 9.7.1963 

komisyonlarından kurulu Geçici 
Komisyon 

Esas no. 1/262 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulu
nun 5 .7 .1963 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilik ile görüşülerek kabul edilen met
nini, Komisyonumuz, 9 .7 .1963 tarihine müsadif Sah günü öğleden önce ve sonra yaptığı toplaıir 
tılarda, Hükümet temsilcileri hazır oldukları halle görüşmüştür. 

Komisyonumuz; köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçiminde, secini çevrelerinin dar böl
ge sayılacak köyler olmaları hasebiyle, çoğunluk usulünün uygulanmasını, köylerde çoğunluk bü
tün vatandaşları birbirini yakından tanımaları ha sebiyle de, adayları seçmenlere tanıtmak için baş
vurulan adaylık usulünün uygulanmamasını, boşalan muhtarlıklar için sık sık seçime gitmenin 

i %3ö 
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doğuracağı külfet ve mahzurları göz önünde bulundurarak, ara seçimlerin yılda bir defa yapıl-
masmı ve aradaki süre içinde muhtarlık görevinin 1 nci üye tarafından görülmesini, seçilebil
me niteliklerine ait hükümlerin ihtiyar meclislerinden beklenilen görevlerin yapılabilmesi amacı
na göre düzenlenmesini ve Anayasamıza uygun olarak ihtiyar meclislerine kaza yetkisi veril
memesini uygun görmüştür. 

Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen madde metinlerinde Komisyonumuzca ya
pılan değişikliklere gelince: 

Madde 1. - 18 .3 .1342 tarihindeki yıl rakamı, doğru olarak 1340 şeklinde değiştirilmiştir, 

Ek madde 5. - Üslûp ve terini birliyi sağlamak için, 1 nci fıkradaki, «muhtar ve ihtiyar he
yeti» yerine, «muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri* tabiri ve 2 nci fıkradaki, «muhtar ve ihtiyar 
heyeti» yerine de, «muhtar ve üyeler» tabiri kullanılmıştır. 

Ek madde 7. — 298 sayılı Kanun için ilk fıkrada kullanılan, «hakkında» sözü, «hakkındaki» 
sözü ile değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Oylarda eşitlik halinde sadece yaşın terciıh sebebi sayılması uygun görülmemiş 
Öğrenim durumunun bunda da eşitlik halinde yaşın tercih sebebi sayılması daha uygun görülmüş 
ve yaşta eşitlik halinde ad çekmeye haşvurma esası kabul edilmiştir. Değişiklikler bu amaçla ya
pılmıştır. 

Madde 25. — Üslup birliği sağlamak için, 8 nci bentdeki, «taksirli suçlar haricolmak üzere 5 
yıldan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak» yerine «taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıl
dan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymemek» tâbiri kullanılmıştır. 9 neu bentteki. 
«yüz karartıcı» sözü, doğru olarak, «yüz kızartıcı» sözü ile değiştirilmiştir. Madde sonunda bent 
işareti olarak kullanılan (14) rakamı, haşiv olduğundan kaldırılmıştır. 

Madde 33, -•• 4 ııeü bentteki, «taksirli saçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası, ile 
mahkûm olanlar» yerine, üslûp ve terim birliği sağlamak için, «taksirli suçlar haricolmak üzere 
5 yıldan fazla hapis cezası İle kesin olarak hüküm giyenler» tâbiri kullanılmıştır 

8 nci bent, 25 nci maddenin 13 ıncü bendine mütenazır hale getirilmek için «köy işlerinin mü
teahhidi; bu işler ile ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar ve bu cihetlerden köye borçlu bu
lunanlar» şeklinde değiştirilmiştir. 

8 nci bende 2 nci eıümle halinde eklenen, «muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il ve ilçe 
idare kurulunca çıkarılanlar» tâbiri, «muutar veya ihtiyar meclisi üyeliğinden, il veya ilçe ida
re kurulunca çıkarılanlar» şeklinde değiştirilmiş ve bu cümle, 8 nci bendin 8 ine de şâmil bir hü
küm taşıdığından satır başı haline getirilmiştir, 

Madde 41. — Bu madde, metne mâna anlamında açıklık ve kesinlik vermek için, «il merke
zine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanun
larla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna 
rağmen % görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu karan ile görevinden uzaklaştırılır.» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 1. --- 298 sayılı Kanun için kullanılan, «hakkında» sözü. «hakkındaki» sözü ile 
değiştirilmiştir. ; \ 

Geçici madde 2. •— 1 nci fıkradaki, «köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye seçimleri» yerine, 
«köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri» tâbirinin kullanılması daha uygun görülmüştür. 
Ayrıca, kütük yazımına 1 Ekim 1963 te başlanılmasının 29*8 sayılı Kanuna uygunluğunu sağlıya-
bilmek için, maddeye sözü edilen kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük sürenin 
bm seçime uygulanamıyacağı sekimde bir fıkra eklenmiştir. 

Geçici maddeci. — 298 sayılı Kanun adının, diğer maddelerde olduğu gibi tam olarak kulla
nılması için, metinde bu kanun için kullanılan tâbir verine, «26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kamın» tâbiri kullanılmıştır. 
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Koy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kamın tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 3 . 1342 tarih ve 442 sayılı Koy Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş-
mistir : 

EK MADDE 1. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk usu
lüne göre, genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır. 

EK MADDE 2. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin seçiminde her köy bir seçim çev
residir 

EK MADDE 3. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır, 
Her seçim döneminin son yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı 

yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe raslıyan gün oy verilir. 
Seçim döneminin sona ermesinden Önce köy ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin dr ge

tirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim ku ulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. İlân 
tarihinden sonra geçen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple boşalması halinde de ihtiyar meclisi birinci üyesi 
keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili seçim kuruluna bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa Eylül ayının 3 ncü Pazar günü seçim yapılır. Seçim 
yapılıncaya kadar muhtarlık görevi birinci üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise bu takdirde 
Eylül ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebilirler. 

EK MADDE 4. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçiminde adaylık usulü yoktur. Seç
menler muhtar için bir ad, üyeler için de asıl üye sayısının bir katı kadar ad yazılmış oy puslala-
rmı aynı zarfa koyarak aynı sandığa atarlar. Ancak, muhtar ve üyeler için atılan oy puslalarmm 
üzerine muhtar için, üyeler için olduğu yazılır. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları okluğu gibi kabul edilir. Bir oy puslasmda aynı isim 
birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Sandık kurulunca okunamıyan oy puslaları nazara alın
maz. Puslalarda seçileceklerin sayısından fazla ad bulunduğu takdirde sondan başlıyarak fazla ad
lar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 5. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 293 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince oy zarfları hazırlanır. Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi 
için tek zarf kullanılır. Muhtar ve ihtiyar heyeti ibareleri yazılı ayrı ayrı kâğıtlar aynı zarfa ko
nup aynı sandığa atılır. Muteber olmıyan zarfla? açılmaksızm tutanağa bağlanarak saklanır. 

EK MADDE 6. — Seçim tutanaklarının verilmesi ilçe seçim kurullarına aittir. Bu kurullar, 
muhtarlığı ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların tutanaklarını geciktirmeksi
zin verir, ilçe seçim kurulu başkanı köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeli
ğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o s^çim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir 
suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır. 

Muhtarlıkları, ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların köyler itibariyle bir lis
tesi ilçe seçim kurullarınca vali veya kaymakamlara verilir. 
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Köy Kanununda değişildik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 0 . 1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş
tir : 

EK MADDE 1. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk usu
lüne göre, genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır. 

EK MADDE 2. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin seçiminde her köy bir seçim çev
residir. 

EK MADDE 3. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı 

yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe raslıyan gün oy verilir. 
Seçim döneminin sona ermesinden önce köy ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de ge

tirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. İlân 
tarihinden sonra geçen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple boşalması halinde de ihtiyar meclisi birinci üyesi 
keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili seçim kuruluna bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa Eylül ayının 3 ncü Pazar günü seçim yapılır. Seçim 
yapılıncaya kadar muhtarlık görevi birinci üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise bu takdirde 
Eylül ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş basma gelen muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebilirler. 

EK MADDE 4. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçiminde adaylık usulü yoktur. Seç
menler muhtar için bir ad, üyeler için de asıl üye sayısının bir katı kadar ad yazılmış oy puslala-
rmı aynı zarfa koyarak aynı sandığa atarlar. Ancak, muhtar ve üyeler için atılan oy puslalarmın 
üzerine muhtar için, üyeler için olduğu yazılır. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları olduğu gibi kabul edilir. Bir oy puslasmda aynı isim 
birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Sandık kurulunca okunamıyan oy puslaları nazara alın
maz. Puslalarda seçileceklerin sayısından fazla ad bulunduğu takdirde sondan başlıyarak fazla 
adlar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 5. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince oy z :flan hazırlanır, muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimi için tek zarf kullanılır. Muhtar ve üyeler ibareleri yazılı ayrı ayrı kâğıtlar aynı zarfa ko
nup aynı sandığa atılır. Muteber olmıyan zarflar açılmaksızm tutanağa bağlanarak saklanır. 

EK MADDE 6. — Seçim tutanaklarının verilmesi ilçe seçim kurullarına aittir. Bu kurullar, 
muhtarlığı ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların tutanaklarını geciktirmek
sizin verir. İlçe seçim kurulu başkanı köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeli
ğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir 
suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır. 

Muhtarlıkları, ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların köyler. itibariyle bir 
listesi ilçe seçim kurullarınca vali veya kaymakamlara verilir. 

C. Senatosu ( S. _ Sayıaı : 193) 



Millet Meclisinin kabul rcttiği metin 

EK MADDE 7. — İlçe seçim kurullarının kararlarına; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun 129 ncu maddesinde belirti
len süreler içinde, 

Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 gün zarfında, 
İl seçim kurulları itirazları inceliyerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar. İl 

seçim kurullarınca muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığı şekilde 
hareket edilir. 

A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni seçim 
yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevlerini 
yeni seçilen birinci üye görür. 

C) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski meclis yeni seçime kadar görevine devam 
eder. 

EK MADDE 8. — Seçim delillerinin saklanması, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi uyarınca yapılır. 

EK MADDE 9. — Devlet İstatistik Enstitüsü ilçe seçim kurulları tarafından seçimi takibeden 
bir ay zarfında kendisine intikal ettirilecek belgelere dayanarak köyler itibariyle seçmenler sayısı
nı, oy kullananlar sayısını ve muteber sayılan oy sayısını, seçimi takibeden bir yıl içinde ya-
yaymlar. 

Ara seçimlerinin sonuçlan Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanmaz. 

EK MADDE 10. — Bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hallerde «26 Nisan 1961 tarih ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında kanun» hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 22, 25, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 22. — İhtiyar meclisine, son nüfus sayımına göre nüfusu 1 000 den az olan köylerde 8 
ve 1 000 den fazla olan köylerde 12 kişi seçilir. 

Bunlardan nüfusu 1 000 den az olan köylerde en çok oy alanlardan başlanarak 4 dü asıl geri 
kalan 4 dü yedek, nüfusu 1 000 den fazla olan köylerde yine en çok oy alanlardan başlanarak 6 sı 
asıl geri kalan 6 sı yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik olursa yaşı büyük olan sırada öne alınır. 
Yaşları da eşit ise ad çekilir. 

Üyelikten biri her hangi bir sebeple boşalırsa yedeklerden Önde olan muhtar tarafından asıl 
üyeliğe davet edilir. Bunlar arta kalan süreyi tamamlarlar. 

Madde 25. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek için: 
1. Türk vatandaşı olamk, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin yapıldığı günden önce en az altı aydan beri köyde yer

leşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak, 
3. 25 yaşını tamamlamış olmak, l ' 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle mahkûm olmamak, 
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EK MADDE 7. — İlce seçim kurullarının kararlarına; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 129 ncu maddesinde belirti
len süreler içinde, 

Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 gün zarfında, 
İl seçim kurullarına itiraz edilebilir. 
îl seçim kurulları itirazları inceliyerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar. îl 

seçim kurullarınca muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığı şekilde 
hareket edilir. 

A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni seçim 
yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevlerini 
yeni seçilen birinci üye görür. 

C) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski meclis yeni seçime kadar görevine devam 
eder. 

EK MADDE 8. — Seçim delillerinin saklanması, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 37 nci maddesi uyarınca yapılır. 

EK MADDE 9. — Devlet İstatistik Enstitüsü ilçe seçim kurulları tarafından seçimi takibeden 
bir ay zarfında kendisine intikal ettirilecek belgelere dayanarak köyler itibariyle seçmenler sayısı
nı, oy kullananlar sayısını ve muteber sayılan oy sayısını, seçimi takibeden bir yıl içinde yayım
lar. 

Ara seçimlerinin sonuçları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanmaz. 

EK MADDE 10. — Bu kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde «26 Nisan 1961 tarih ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında kanun» hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 22, 25, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 22. — İhtiyar meclisine, son nüfus sayınıma göre nüfusu 1 000 den az olan köylerde 8 ve 
1 000 den fazla olan köylerde 12 kişi seçilir. 

Bunlardan nüfusu 1 000 den az olan köylerde en çok oy alanlardan başlanarak 4 ü asıl geri 
kalan 4 ü yedek, nüfusu 1 000 den fazla olan köylejcle yine en çok oy alanlardan başlanarak 6 sı 
asıl geri kalan 6 sı yedek üye olurlar. Oylarda eşi ilik olursa öğrenim durumu üstün olan sırada öne 
alınır. Bunda da eşit iseler yaşı büyük olan nazara alınır, yaşları da eşit ise ad çekilir. 

Üyelikten biri her hangi bir sebeple boşalırsa yedeklerden önde olan muhtar tarafından asıl 
üyeliğe davet edilir. Bunlar arta kalan süreyi tamamlarlar. 

Madde 25. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin yapıldığı günden önce en az altı aydan beri köyde yer

leşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak, 
3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm giyme

mek, 
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9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak, dolanlı iflâs gibi yüz karartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, veya yapmış sayılmak, 
11. Devletin katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet Te

şekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin memur 
ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, 
belediye başkanı olmamak, 

13. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve bu ci
hetlerden köye borçlu bulunmamak, 

14. 7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş olsalar dahi koy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliğine seçilemezler. 

Madde 33. — a) Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten sonra : 
1. Kısıtlı veya kamu hikmetlerinden yasaklı olanlar, 
2. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmî hizmetlerinde bulunanlar, 
3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 
4. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fasla hapis cezasiyle mahkûm olanlar, 
5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köjderin, İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olanlar, 

7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, i! genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, be
lediye başkanı olanlar, 

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kafili veya ortağı olanlar, muhtar 
ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il ve ilçe idare kurulunca çıkarılırlar. 

b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu dâva 
larda köy tüzel, kişiliğini temsil edemezler. Yetkili temsilciyi köy derneği seçer, 

Madde 41. — İl merkezine bağlı köylerde vali, diğer ilçelerde kaymakamlar muhtarın köy iş
lerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yap aadığım görürlerse muhtara yazılı bir ihtar 
gönderirler. Buna rağmen muhtar yine iş görmez ise idare kurulu, bir kararla muhtarı görevinden 
uzaklaştırır. 

MADDE 3. — 442 sayılı Köy Kanununun 21 ; 24,, 28, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65 ve 67 nci maddeleriyle 5672 sayılı Kanunun ek 1, ek 2 ve ek 3 neti maddeleri ve 5998, 6835, 
7366 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — «26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında Kanım» un 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve 
kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun 
kararma bağlıdır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 193 ) 
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Geçici Ko. kabul ettiği metlin 

9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, veya yapmış sayılmak, 
11. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet Te

şekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin memur 
ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletvekili, İl Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclisi Üyesi, 
Belediye Başkanı olmamak, 

13. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve bu ci
hetlerden köye borçlu bulunmamak, 

7, 8, ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliğine seçilemezler. 

Madde 33. — (a) Köy Muhtarlığına ve İhtiyar Meclisi Üyeliğine seçildikten sonra : 
1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, 
2. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunanlar, 
3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 
4. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm gi

yenler, 
5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan 

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olanlar, 

7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, be
lediye başkanı olanlar, 

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar ve bu cihet
lerden köye borçlu bulunanlar, 

Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il veya ilçe idare kurulunca çıkarılırlar. 
b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve dâvâlı olan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu dâva

larda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Yetkili temsilciyi köy derneği seçer. 

Madde 41. — İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın 
köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda 
bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu karariyle görevinden uzak
laştırılır. 

MADDE 3. — 442 sayılı Köy Kanununun 21, 24, 28, 49, 50, 51, 52, 57, .58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65 ve 67 nci maddeleriyle 5672 sayılı Kanunun ek 1, ek 2 ve ek 3 ncü maddeleri ve 5998, 6835, 
7366 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — «26 Nisan 1961 tarihli VQ 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun» un 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve 
kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulu
nun kararma bağlıdır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 193 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu döneme mahsus olmak üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye se
çimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 
Pazar.günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin kanuni görev süresi 1967 yılının 
Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Kanunun 
(Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanun) 41 nci maddesinin birinci 
fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları vasıta-
siyle uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği 
tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının, bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer-

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Millet Meclisinin 5.7. 1963 tarihli 109 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle fföriişiilerek. kabvJ 
edilmiştir.) 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 193 ) 
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Oer;iei Ko. kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — En döneme mahsus olmak üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 
Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin kanuni görev süresi 1967 yıttmın 
Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 46 ncı maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesi
nin birinci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyo
ları vasıtasiyle uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve in
dirileceği tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden 
Türkiye ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin 5.7.1963 tarihli 109 nen Birikiminde öncelik ve ivedilikle cförüşülerck la 
bul edilmiştir.) 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 193 ) . 





Dönem : 1 I A l 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | U 4 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 1/309, C. Senatosu 1/265) 

(Not ; M. Meclisi S. Sayısı : 283) '" v*' 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6.7. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3351-16327 

W'-"- CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 7 . 1963 tarihli 109 ncu Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen, 
şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda de« 
ğişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 12 . 10 . 1962 tarihinde Başka alıkça ilk komisyona havale edilmi§ ve Genel Ku
rulun 4, 5 . 7 . 1963 tarihli 108 ve 109 ncu Birleşimlerinde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 283) 

Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve İçişleri 10 . 7 . 1963 

komisyonlarından kurulu Geçici 
Komisyon 

Esas No. : 1/265 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve 'bâzı kanunların kaldırılması hakkındaki kanun tasarısını, Millet Mecli
si Genel Kurulunun 5 . 7 . 1963 tarihli 109 ncu (Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
metnini, komisyonumuz; 9 . 7 . 1963 tarihinde yaptığı toplantıda, Hükümet temsilcileri hazır 
oldukları halde görüşmüştür. 

Komisyonumuz; şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçi'mi dönemi ile 
köy muhtarı ve ihtiyar meclisi seçimi döneminin aynı olmasını ve her iki seçimin bütün yurtta aynı 



_ 2 — 
günde yapılmasını, seçim çevresinin mahalleden ibaret ve dar olmasını göz Önünde bulundurarak 
çoğunluk usulünün uygulanmasını, seçilebilme yeterliğinin Anayasa prensibine, muhtar ve ihti
yar 'heyetlerinden beklenilen görevlerin yapılabilmesi esasına göre düzenlenmiş olmasını, görev
de nâzım rolü bulunması hasabiyle muhtarın ihtiyar heyetinden ayıı ve tek dereceli olarak seçilme
sini, seçilme yeterliğine sailıilp her vatandaşın, ister siyasi parti üyesi olsun ister olmasın, mahal
le muhtar veya ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını koyabilmesi usulünün kabul edilmiş bulundu
ğunu, aday olanların sevilmezden önce veya sonra siyasi partiye kaydolunmalarmm mümkün ol
duğunu, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin, büyük .şehirlerdeki büyük mahaller hariç dar çev
rede seçildiklerini ve lıalk ile her an ve devamlı temaslarda bulunduklarını, seçilme yeterliğine 
sahip, halik tarafından sevilen ve güvenıilen fakat siyasi parti üyesi olnııyan kimselerin de - siyasi 
partilerden birisine üye olma zorunda kalmaksızın - seçilebilme imkânına kavuşmalarını, nihayet 
köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimlerinde olduğu gibi, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetle
ri seçimlerinin de mümkün olduğu kadar siyasi mücadele dışında tutulmasının! daha uygun ola
cağı giöz önünde bulundurularak, siyasi partilerin bu seçimlerde aday göstermemeleri prensibini, 
ihtiyar heyetinin, muhtar hariç, 4 asıl ve 4 yedek üyeden kurulmasını, muhtar dâhil ihtiyar heye
timin 3 kişiden aşağı düşmesi halinde yeniden seçim yapılmasını fakat seçilen heyetin seçim 
döneminin geri kalan süreden ibaret olmasını, diğer hükümlerin, Anayasa, 298 ve 3(Mİ sayılı ka
nunların nazara alınmaları suretiyle konulmuş bulunmasını ve boşluklar için 298 sayılı Kanuna 
atıf yapılmış olmasını uygun görmüştür. 

Millet Meclisi tarafından kabul edilen madde metinlerinde komisyonumuzca yapılan değişik
liklere gelince : 

•Madde 5. — «Asibyerine doğru olarak «asıl» sözü kullanılmıştır 
Madde 8. — 9 neu bendin .sonundaki o kelime, köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimine ait 

kamun ile üslûp birliği ve mânâda açıklık sağlamak için. «kesin olarak hüküm giymemiş bul un-
mak»şe(klifnde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — «Asli» ve «asil» kelimeleri yerine, doğru olarak, «asıl» kelimesi kullanılmıştır. 
Ek madde 3. — 5 mci fıkranın 2 nel cümlesi, köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimine ait 

kanun hükümlerine uygunluk sağlamak için «oylarda eşitlik olursa öğrenim durumu üstün olan 
sırada öne alınır. Bunda da eşit iseler yaşı büyük olan nazara alınır. Yaşlarda eşit ise ad çe
kilir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Komisyonumuz; bu t asarına n Cumhuriyet Senatosu (Jenel Kurulunda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini teklif etmeyi de kararlaştırmıştır. 

İşbu rapor ve dosya Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başjkan Sözcü Kâtip 
ıMuğla Tokat Tekirdağ Aydın 

//. Menteşeoğlu Z. Betü ^öz hakkım mahfuz S'öz hakkım -mahfuz 
S. Üren F. Turhangü 

Tabiî Üye Tabiî Üye Konya izmir 
S. özgür O. Koksal >f. Çumrah Ö. L. Bozcak 

O. Senatosu ( S . Sayısı: 194) 
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MİLLET MECLİSİNİN KAEEL ETTİĞİ MİSTİN 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, 8 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 5. -— Mahalle Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri, köy muhjtar ve ihtiyar meclisi se
çimleri ile aynı dönemde ve aynı günde yapılır. 

Bu seçimde, birinci maddedeki esaslara göre mahalle muhtarlığı kurulan her mahalle bir se
çim çevresidir. Her seçim çevresi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde, seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tarafın
dan çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir muhtar ile 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

MADDE 8. —• Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine seçilebilmek için şu şartlar 
aranır : 

1. Türk vatandaşı olmak, t 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak, _ 
3. Seçimin başlangıcından evvel en az bir yıldan beri bu mahallede yerleşmiş bulunmak, 
4. Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
6. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmî hizmetinde bulunmuş olmamak, 
7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, '' 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, dolanlı 

iflâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan biri 
ile veya ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkûm 
olmuş bulunmamak. 

Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar da seçilemezler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, îl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri, Belediye baş

kanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve kamu idare kurum ve teşekkülleri ile tesis ve ortaklıkla
rında görevli memur ve hizmetliler mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını 
koyamazlar ve seçilemezler. ' 

MADDE 19. — Muhtar ve üye olmak için lâzımgelen şartlardan her hangi birine, seçildikten 
sonra halel geldiği takdirde muhtarlık ve üyelik sıfatı kalkar. 

Ancak, bu sıfatın kaybedildiğine veya üyelerden birinin veya muhtarın istifasının kabulüne 
veya bunların 15 günden fazla özürsüz olarak göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi sayılması
na il ve ilçe idare kurullarınca karar verilir. 

Muhtarlık her hangi bir şekilde boşaldığı takdirde mahallin mülkiye âmirinin bir hafta içinde 
yapacağı tebligat üzerine birinci üye, geçici olarak muhtarlık görevine bakar. 

Asli üyelerde hâsıl olacak boşalmalara muhtarın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile gelirler. 
Yedek üye kalmaz ve asıl üye sayısı da ikiden aşağı düşerse muhtar veya birinci üye durumu 

bir yazı ile derhal ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirir. 
Bunun üzerine ilçe seçim kurulu oy verme gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeniden se

çim yaptırır. Eğer üyelerle beraber muhtarlık da boşalmış ise üye seçimi ile birlikte muhtar seçimi 
de yapılır. Yalnız muhtarlığın boşalması halin ie, muhtar seçimi, her yıl köy muhtarları ara seçi
mi ile aynı günde yapılır. 

Bu suretle seçilen yeni muhtar ve ihtiyar hey a ti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna kadar 
devam eder. 

C. Senatosu i S. Sayısı • 194) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Şehir ve kasabalarda, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayıh Kanunda deği
şiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, 8 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimle
ri ile aynı dönemde ve aynı günde yapılır. 

Bu seçimde, birinci maddedeki esaslara göre mahalle muhtarlığı kurulan her mahalle bir seçim 
çevresidir. Her seçim çevresi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde, seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tarafından 
çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir muhtar ile 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

Madde 8. — Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine seçilebilmek için şu şartlar ara
nır : 

1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak, 
3. Seçimin başlangıcından evvel en az bir yıldan beri mahallede yerleşmiş bulunmak, 
4. Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetinde bulunmuş olmamak, 
7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, dolanlı if

lâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile 
veya ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak 
hüküm giymemiş bulunmak. 

Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar da seçilemezler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, belediye 

başkanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve kamu idare kurum ve teşekkülleri ile tesis ve ortaklık
larında görevli memur ve hizmetliler mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını 
koyamazlar ve seçilemezler, 

Madde 19. — Muhtar ve üye olmak için lâzımgelen şartlardan her hangi birine, seçildikten 
sonra halel g'eldiği takdirde muhtarlık ve üyelik sıfatı kalkar. 

Ancak, bu sıfatın kaybedildiğine veya üyelerden birinin veya muhtarın istifasının kabulüne 
veya bunların 15 günden fazla özürsüz olarak göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi • sayılmasına 
il ve ilçe idare kurullarınca karar verilir. 

Muhtarlık her hangi bir şekilde boşaldığı takdirde mahallin mülkiye âmirinin bir hafta içinde 
yapacağı tebligat üzerine birinci üye, geçici olarak muhtarlık görevine bakar. 

Asıl üyeliklerde hâsıl olacak boşalmalarda muhtarın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile gelir
ler. 

Yedek üye kalmaz ve asil üye sayısı da ikiden aşağı düşerse muhtar veya birinci üye durumu 
bir yazı ile derhal ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirir. 

Bunun üzerine ilçe seçim kurulu oy verme gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeniden se
çim yaptırır. Eğer üyelerle beraber muhtarlık da boşalmış ise üye seçimi ile birlikte muhtar se
çimi de yapılır. Yalnız muhtarlığın boşalması halinde, muhtar seçimi, her yıl köy muhtarları 
ara seçimi ile aynı günde yapılır, 

Bu suretle seçilen yeni muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna ka
dar devam eder. 

C. S«nftto»u ( S. Sayısı: 194 ) 
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MADDE 2. — 4541 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
EK MADDE 1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı 

Kanunda yazılı ilçe seçim kurulları, mahalle muhtar ve ihtiyar iheyetleri seçimlerini yaptırmak ve 
seçim işlerini düzenlemek ve yürütmekle görevlidir. 

îlçe seçim kurullarının kararları, işlemleri ile seçim sonuçlarına dair tutanakları aleyhine ilgi
liler tarafından üç gün içinde il seçim kurullarına itiraz olunabilir. Tutanakların iptaline dair 
itirazlar 10 gün içinde incelenerek sonuçlandırılır. 

ti seçim kurulunun vereceği kararlar kesindir. 

EK MADDE 2. — Seçilme yeterliğini haiz her vatandaş mahalle muhtarlığına veya ihtiyar he
yeti üyeliğine adaylığını koyabilir. 

Adaylık için müracaat en geç oy verme gününden önceki 30 ncu günü saat 17 ye kadar ilçe se
çim kurulu başkanlığına yazı ile yapılır. > •' 

îlçe seçim kurulu, adayları seçim çevresinde geçici olarak hemen ilân etmekle beraber, adaylar 
üzerinde re'sen veya itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak neticesini ilgililere tebliğ ve en geç 
oy verme gününden önceki 20 nci günü saat 17 yo kadar kesin aday listelerini alışılmış araçlarla 
seçim çevresinde ilân eder. 

Milletvekili Seçimi hakkındaki 306 sayılı Kanunun 16, 17, 18, 21, 35, 36, 37 ve 39 ncu madde
leri mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde de kıyas yolu ile uygulanır. 

EK MADDE 3. — Biri muhtar, diğeri ihtiyar heyeti üyesi adaylarına aidolmak üzere iki ayrı 
oy puslası doldurularak bir zarfa konur ve sandığa atılır. 

Oy puslalarma muhtarlık için bir ve üyelik için de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 
Daha az ad yazılı oy pusîaları olduğu gibi kabul edilir. Fasla ad yazıldığı takdirde sonran baş

lanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Aynı ad birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Kurulca oku-
namıyan veya kime aidolduğu anlasılamıyan veyı siyasi parti rumuzu taşıyan oy pusîaları hesaba 
katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak muhtar ve üyeler için ayrı ayrı veya bunlardan yalnız biri 
için oy puslası doldurmakta serbest olduğu gibi b.ısılı oy puslalarında yazılı adlardan dilediğini si
lip istediği ismi yazabilir. 

Seçim sonunda, o çevrede en çok oy kazanan muhtar adayı muhtarlığa ve üye adaylarından sı
rası ile 4 ü asıl, 4 ü yedek üyeliğe seçilmiş olur. Eşit 0y alanlar bulunursa kur'a çekilerek kazanan 
Ön sıraya alınır. 

ilçe seçim kurullarınca oy sonuçları birleştirildikten sonra seçilenlere tutanakları verilir ve der
hal ilân edilir. Mahallin mülkiye âmirine de bildirilir. 

e tj •>•* - - — v 

EK MADDE 4. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kan anut) 41 nci maddesinin birinci fıkrası uygulan
makla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve- il radyoları vasıtasiyle uygun a-ratler-
de, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve itirass müd
detleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Türkiye 
ve il radyolarmca ücret alınmaz. 

EK MADDE 5. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 4541 sayılı Kanunun 7 nci ve 9 ncu maddeleri ile bu kanuna ek 5046, 5671, 6010, 
6834 ve 7164 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 194) 
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MADDE 2. — 4541 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
EK MADDE 1. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Ka

nunda yazılı ilçe seçim kurulları, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerini yaptırmak ve 
seçim işlerini düzenlemek ve yürütmekte görevlidir. 

tice seçim kurullarının kararları, işlemleri ile seçim sonuçlarına dair tutanakları aleyhine ilgi
liler tarafından üç gün içinde il secim kuruluna itiraz olunabilir. Tutanakların iptaline dair iti
razlar 10 gün içinde incelenerek sonuçlandırılır. 

îl seçim kurulunun vereceği kararlar kesindir. 

EK MADDE 2. — Seçilme yeterliğini haiz her vatandaş mahalle muhtarlığına veya ihtiyar he
yeti üyeliğine adaylığını koyabilir. 

Adaylık için müracaat en geç oy verme gününden önceki 30 ncu günü saat 17 ye kadar ilçe 
seçim kurulu başkanlığına yazı ile yapılır. 

İlçe seçim kurulu, adayları seçim çevresinde geçici olarak hemen ilân etmekle beraber, aday
lar üzerinde re'sen veya itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak neticesini ilgililere tebliğ ve en 
geç oy verme gününden önceki 20 nci günü saat 17 ye kadar kesin aday listelerini alışılmış araç
larla seçim çevresinde ilân eder. 

Milletvekili Seçimi hakkındaki 306 sayılı Kanunun 16, 17, 18, 21, 35, 36, 37 ve 39 ncu madde
leri mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde de kıyas yolu ile uygulanır. 

EK MADDE 3. — Biri muhtar, diğeri ihtiyar heyeti üyesi adaylarına aidolmak üzere iki ayrı 
oy puslası doldurularak bir zarfa konur ve sandığa atılır. 

Oy puslalarına muhtarlık için bir ve üyelik için de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 
Daha az ad yazılı oy puslaları olduğu gibi kabul edilir. Fazla ad yazıldığı takdirde sondan 

başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Aynı ad bir kaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Ku
rulca okunamıyan veya kime ait olduğu anlaşılamıyan veya siyasi parti rumuzu taşıyan oy pus
laları hesaba katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak muhtar ve üyeler için ayrı ayrı veya bunlardan yalnız biri 
için oy puslası doldurmakta serbest olduğu gibi basılı oy puslalannda yazılı adlardan dilediğini 
silip istediği ismi yazabilir. 

Seçim sonunda, o çevrede en çok oy kazanan muhtar adayı muhtarlığa ve üye adaylarından 
sıra ile 4 ü asil, 4 ü yedek üyeliğe seçilmiş olur. Oylarda eşitlik olursa öğrenim durumu üstün 
olan sırada Öne alınır. Bunda da eşit iseler yaşı büyük olan nazara alınır. Yaşları da eşit İS8 
ad çekilir. 

ilçe seçim kurullarınca oy sonuçları birleştirildikten sonra seçilenlere tutanakları verilir 
ve derhal ilân edilir. Mahallin Mülkiye Âmirinede bildirilir. 

EK MADDE 4. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrası uygulan
makla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları vasıtasiyle uygun saatler
de, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve itiraz 
müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Türkiye 
ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

EK MADDE 5. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 194 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 4, — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisinin 5 . 7 . 1963 tarihli 109 ncu Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş-

O. Senatosu ( S. Sayısı: 194) 
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Geçici Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştiı 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştiı. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 194) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılması hak-
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/339, 

2/340; C. Senatosu 1/267) 
(Not : M. Meolisi S. Sayısı : 285) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.7. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
S ay t : 1419-22611 

OüMHURtYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 7 . 1963 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet! Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 6 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkç.a ilk komisyona havale edilmi§ ve Genel Kurulun 
2, 8, 9 . 7 . 1963 tarihli 106, 110 ve 111 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 285) 

Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve içişleri 

komisyonlarından kumlu 10 . 7 . 1963 
Geçici Komisyon 
Esas No: 1/267 
Karar No. : i 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 'c * " 

Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına <ve ilgili bâzı 'kanunların toaldı-
rıLmasın-a dair 'kanun .tasammııı, Millet Meclisi fî-eııel 'Kurulunun 9 . 7 . li>63 tarihli 111 nci Bir
leşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen metnini, /komisyonumuz, 10 . 7 . 1#03 tari
hine rastlayan Çarşamlba günü öğleden önce ve sonra yaptığı toplantılarda, Hükümet temsilcileri 
haiz ir oldukları 'halde, görüşmüştür. 

Tasan, il genel meclisi üyeleri seçimini düzenleme ve sağlama amacını gütmektedir. 
Komisyonumuz; 
I. Merkez ilçeler ile ilçelerin ayrı-birer seçim çevresi olmasını, il ölçüsünde •mahallî ve sadece 

idari hizmet için düşünülmüş birer ıorgan olan il genel meclislerinin, illerin çeşitli 'bölgelerine ait 
dert ve ihtiyaçları ortaya koyup çarelerini müştereken aramaları ve bulmaları bakımından, 

195 
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2. iSeçimlerin, serlmst, eçiıt, gizli, lek dereceli •«fenel oy, açık sayım ve düküm esaslarına göre 

yapılmasını, Anayaısaıiıuzım '116 ve 56 nci maddelerine uygunlusu bakımından, 
3. (Seçimin, çoğunluk usulü yerine, nispî temsil usulü ile yapılmasını, oyların daha iyi değer

lendirilmesi ve meclislerde muMelif siyasi partilerin temsil olunmaları, merkezî Hükümet temsil
cisi •önün* 'halk İhtiyaç 've dileklerinin daha geniş ölçüde .getirilmesini sağlaması, il genel meclis
lerinden 'beklenilen 'hizmetlerin mahiyetied, millet ve memleketimizin tarihî, sosyal, siyasi ve bil-
Üıassa idari realiteler i balkını in dan, 

4. Seçilme yeterliğine «salbip her 'vatandasın kendi 'kendisine adaylığını koyabilmesine ilâveten 
siyasi partilerin de aday ıgösterebilmelerini, demokratik esaslara -ve halka dalhal çak ve dailıa iyi 
lıizme't edebilmek için siyasi partiler (arasında yanana sağlayaibilnresi bakımından, 

;"). Seçimin 4 yılda Ibir ve Eylül ayının 3 ncü [»azar ıgüıui ,oy vermek suretiyle yapılmasını, köy 
muîhtar ve lîhtiyar 'meclisleri, şelhir ve kasabalarda malhalle ve ihtiyar 'heyetleri, 'belediye meclisi üye
leri <ve Ibelediye ıba§kanlan seçimleriyle aynı zaımanda yapılması bakımında, 

(>. ti ıg-enel meclislerinin feis'holunıınalarımn belli sebeplere Lstinadeltirilmesini ve Danıştay ka
ra rina bağlanmasını, Anayasamızın H'6 nci maddesinin. '3 nc'ü -fıkrasına uygunluğu 1J âkımın d arı, 

7. ti igenel meclislerinin her hangi 'bir sebeple boşalması veya yedekleri dâhil üye tamsayı sı
nın yarısına düşmesi Ilı al inde, 02 ıgünü taıki'beden Pazar ıgünü oy kullanacak şekilde secime gidil
mesini, illeri 'bu meclislerin fonksiyon ve 'görevlerinden uzun zaman mailinim hırakmama nakımnidan, 

8. îl genel meclislerinin siyasi meseleleri m ü z a k e r e etmelerinin veya siyasi temennilerde bulun
malarının fesih sebebi sayılmasını, bu meclislerin \\ ölçüsünde ve sadece idari hizmet için düşünül
müş birer organ olarak çalışmalarını sağlama b a k u n m c | a ı l -

9. Diğer konulardaki hükümlerin Anayasa, 2i)8 ve 300 sayılı kanunlara göre konulmuş olması
nı, demokratik hukuk devleti prensibine bağlılık bakımından, 

10. Ve tasarıda hüküm bulunınıyan hallerde 298 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının 
kabul edilmesini, Anayasaya uygunluğu her yönde n sağlama bakımından 

Yerinde görmüştür. 
Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen madde metinlerinde komisyonumuzca yapı

lan değişikliklere gelince : 
Ek madde 1. — Millet Meclisi tarafından kabul edilen madde metni, Anayasamızın 116 ve 

f>r> nci maddelerine tam olarak uygunluk sağlama bakımından değiştirilmiş ve madde, (il genel 
meclisi seçimi, tek derecelidir. Nispî temsil usulü ıu. Ve serbest, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre yapılır.) şekline kalbedilnijştir. 

Ek madde 3. — Maddenin ilk fıkrasındaki (h r r ) edatı, haşiv olduğundan, kaldırılmıştır. 
Ek madde 1. — Bu maddede yapılan değişiklik, üslup ve terim birliği sağlama, merkez ilçeler dı

şındaki ilçeler için aday gösterme bakımından siyasi partilerin bu ilçelerdeki idare kuruUariyle bu 
ilçelerin'bağlı bulundukları il idare kurulu arasında, zuhuru muhtemel çatışmaları önleme ve aday
ların oy verme gününden mutlaka 20 gün önce ilâ,, edilmelerini temin etme amaciyle yapılmıştır. 

Ek madde (i. — tik fıkranın 2 nci hükmü, seçmenlerin, mevcut bağımsız adayların cümlesine oy 
verebilmelerini sağlama amaciyle ve (Bağımsız adaylar için, adayların adları basılı veya el ile yazılı 
oy puslası kullanılır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Kik madde 7. — îlk'fıkra, seçmenlerin, mevcut bağımsız adayların cümlesine oy verebilmelerini 
sağlama amaciyle ve 

(1. Secime katılmış olan siyasi partilerin adaylarından teşkil edilmiş karma oy puslaları, 
2. Siyasi parti adayları için, basılı oy puslalanndan başka oy puslaları 
Muteber sayılmaz. 
Bağımsız adaylardan teşkil edilmiş karma oy puslaları muteberdir.) 
Şeklinde değiştirilmiştir. 
Ek madde 9. — (E) bendi, mânada açıklık ve kesinlik sağlamak içim (Bir siyasi partiye ait 

asıl üyelik boşalınca, o yer için ancak o" siyasi partiye mensup yedek üye oy sırasına göre davet 
edilir.) şeklinde değiştirilmiştir. 

. O. Senatosu ( S. Şa/yısı : 195 ) 



— 8 — 
Hk madde 14. •—Bu madde, üslup ve terini birliği sağlamak için. (Bir kanunda öze! bir hüküm 

bulunmıyan hallerde 26 Nisan 1961 tarih ve 29S sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçm n Kü
tükleri hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.) .şeklinde değiştirilmiştir. 

Ek madde 15. —- Maddeye, çeşitli seçimlere ait sayım ve dökümlerin bütün yurtta aynı sıra ile 
yapılmasını sağlamak için, (Önce köy mulıtar ve ihtiyar meclisleri, sonra köy ve kasabal-ırdaki 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, daha. sonra belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları ve 
en sonra da il genel meclisi üyeleri seçimlerine ait sayını ve dökümler yapılır.) şeklinde bir fıkra ek
lenmiştir. 

.Madde 105. — Maddenin 7 nci bendi, üslûp birliği sağlamak için, (Taksirli suçlar hariç olmak 
üzere 5 yıldan Fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak) şeklinde değiştiril
miştir. 

Geçici madde .1. -•- Üslûp ve terim birliği sağlamak için, 1 nei fıkrada sözü edilen 298 sayılı 
Kanun, (26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı »Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanun) şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. -•- Keza üslûp ve terim birliği sağlamak için, maddede sözü edilen kanım, (26 
Nisan .1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun) 
olarak adlandırılmıştır. 

Geçici madde .'!. — Seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanılmasının 
298 sayılı Kanuna uygunluğunu sağlıyabilmek için, maddeye, (26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 46 ncı maddesinin son fık
rasındaki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz.) şeklinde bir fıkra eklenmiştir. 

Komisyonumuz; bu kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini teklif etmeyi de kararlaştırmışın'. 

İşbu rapor ve ilgili dosya, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Muğla Tokat Tekirdağ Aydın 

//. Mcnteşcorjlu 6 ve 7 nci maddeler için Söz hakkım mahfuz Söz hakkım var 
söz hakkım saklıdır. 8. Üren F. Turhmgü 

Z. Betti 

Kastamonu Tabiî Üye Tabiî Üye Konya 
Söz hakkını mahfuzdur S. Özç/ür O. Koksal Söz hakkım saklıdır 

A. N. Tuna S. Çumralı 
tzmir 

Ö. L. Bozcalı 
İmzada bulunamadı 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 195) 
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MİLLKT M W İ S İ N İ N KABUL G'ITtÖJ. METÎN 

Idarei l'mumiyei Vilâyat Kanunundu değişiklik yapılmasına vt ilgili hfut kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli tdarei ümumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — İl genel meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Nispî temsil usulüne göre, 
genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır. 

EK MADDE 2. — İl genel meclisi üyeleri seçimlerinde her ilçe bir seçim çevresidir. 

EK MADDE 3. — îl genel meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tari

hidir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına rastlıyan gün oy verilir. 
ti genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa

yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde 
il genel meclisi başkanı durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mecburdur, 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylığı 
m koyabilir. 

Partilerin, merkez ilçede il idare kurulları diğer ilçelerde il ve ilçe idare kurulları aynı ni
teliği haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı üye sayısı kadar il genel meclisi üyeliği 
için aday gösterebilirler. 

Siyasi partiler asıl üyelik için gösterdikleri aday kadar yedek üyelik için de aday göstermek 
zorundadırlar. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetki
sini haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu tarafından eksiklerin derhal tamamlanması lü 
zumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. Adaylık 
için oy verme gününden önceki otuzuncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 

Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bu
lunduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı müracaatın alın
dığına dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatları beldenin özelliğine göre 
halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân ederler. 

İlçe seçim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya nitelikler 
de bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok iki gün içinde müracaat sahip 
lerine ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edi
lebilir. İtirazlar ilçe seçim kurulunca en geç ey verme gününden önceki 25 nci günü akşamına 
kadar karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu 3 
gün içinde ve en geç kesin aday listesinin ilânı gününe kadar bu itirazları kesin olarak karara 
bağlarlar. rT^y; ;̂".-T'.,';'l",T~ 

Siyasi partilerin aday listelerinde yapılan itirazlar üzerine eksiklik- husule geldiği takdirde 
ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdir
de siyasi parti o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

C. "Senatosu; V. .:\ (S. Sayıst: i 195 ) 
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(İKÇİCİ KOMİSYONUM KABUL KTTİCJÎ MCTÎN 

I dar m l'mıımiyci Vilmıat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kainin tasarısı 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — ti genel meclisi seçimi, tek derecelidir. Nispî temsil usulüne ve serbest, eşit, 
gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri seçimi dört yılda bir yapılır. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylığını 
koyabilir. 

Merkez ilçelerde siyasi partilerin il idare kurulları, diğer ilçelerde ilçe idare kurulları o seçim 
çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar il genel meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. Parti teş
kilâtı bulunmıyan ilçeler için aday gösterme ye ikisi il idare kurulunundur. Bir ilçe için il ve 
ilçe idare kurulları tarafından ayrı listeler halinde aday gösterildiği takdirde ilçe idare kurulu ta
rafından verilen liste muteberdir. 

Siyasi partiler, asıl üyelik için gösterdikleri aday kadar yedek üyelik için de aday göstermek 
zorundadırlar. 

Her bangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetkisini 
haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu taraf mdan eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bil
dirilir. 

İlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 2 gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 ucu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. Bu mü
racaat, ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulunulduğunu 
belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü. geçen kurul başkanı, müracaatin alındığına dair 
adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatleri beldenin özelliğine göre halkın en iyi şe
kilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân eder. 

İlçe seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat sahiplerine 
ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 2 gün içinde karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu 
itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak karara bağlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine, eksiklik husule geldiği takdir
de ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren 2 gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi tak
dirde, siyasi partiler o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybederler. 

O. Senatosu ( S. Say w : ,195 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Adaylıklar kesinleştikten sonra üçe seçim kurulları bütün adayları oy verme gününden Ön
ceki 20 nci gün ilân eder. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. An
cak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden son
ra gelenler seçilmiş sayılırlar, ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

EK MADDE 5. — Milletvekili Seçimi hakkındaki 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 
14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu seçimlerde de aynen uygulanır. 

Ancak, 17 nci maddede zikredilen belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri seçilmiş bu
lundukları seçim çevrelerinde adaylıklannı koyabilmeleri veya aday g'österilebilmeleri için istifa 
zorunda değildirler. 

EK MADDE 6. — İl genel meclisi üye seçiminde : 
Siyasi partiler için bu kanunda yazılı usuller gereğince sıraya konulmuş olan adayların adla

rını gösteren basılı oy puslalan, 
Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslasi, 
Kullanılır. 
Siyasi partilere ait oy puslalannda asıl ve yedek üyelikler için gösterilen adaylar bir çiz

giyle aynlır ve aynca bu vasıflan belirtilir. 

EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adaylarından veya bu adaylarla 
bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız adaylardan teşkil edilmiş her çeşit karma oy puslalan, 

2. Siyasi parti adaylan için, basılı oy puslalarmdan başka oy puslalan, 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy puslalan, 
Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy puslalannda yazılı 

adaylann adlan baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer veya o çevre adaylanndan fazla yazıl
mış veya seçmen tarafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka aday yazılmış veya 
eksik bırakılmış oy puslalan, hangi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şartiyle eksiksiz oy pus
lasi olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslalanndan birden fazla çıkması halinde, bunlar tek bir 
pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasında birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy veril
miş sayılır. 

Ek dördüncü maddede de yazılı şartlara riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma hakkını 
kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 8. — İlçe seçim kurulu, sandık kurullanndan gelen tutanakları birleştirir ve ilçe 
seçim çevresindeki; 

1. Seçmen sayısını, 
2. Oylannı kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy puslalan 

sayısını, 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalan sayısını, 
5. Mufteber tutulan ve hesaba katılan oy puslalan genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy mik-

tannı gösteren muteber oy puslalan sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 195) 
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Geçici Ko. kabııl ettiği metin 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulları bütün adaylan oy verme gününden önce
ki 20 nci gün ilân ederler. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. An
cak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine, kendilerinden 
sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinds dahi aynı şekilde hareket edilir. 

EK MADDE 5. — Millet Meclisi metninin ek 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — il genel meclisi üye seçiminde : 
Siyasi, partiler için bu kanunda yazılı usuller gereğince sıraya konulmuş olan adayların ad

larını gösteren basılı oy puslaları, 
Bağımsız adaylar için, adayların adları basılı veya el ile yazılı oy puslası kullanılır. 
Siyasi partilere ait oy puslalarında asıl ve yedek üyelikler için gösterilen adaylar bir çiz 

giyle ayrılır ve ayrıca bu vasıfları belirtilir. 

EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adaylarından teşkil edilmiş karma 
oy puslaları, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy puslal arından başka oy puslaları, muteber sayılmaz. 
Bağımsız adaylardan teşkil edilmiş karma oy puslaları muteberdir. 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy puslaları, 
Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy puslalarında yazılı 

adayların adlan baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer veya o çevre adaylarından fazla yazıl
mış veya seçmen tarafından tamamen veya kısm m silinerek yerlerine başka aday yazılmış veya 
eksik bırakılmış oy puslaları, hangi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şartiyle eksiksiz oy pus
lası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslalarından birden fazla çıkması halinde, bunlar tek bir 
pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasmda birkaç defa yazılmış olsa bile, o adaya bir oy veril
miş sayılır. 

Ek dördüncü maddede de yazılı şartlara riayet etmemelerinden öıtürü seçime katılma hakkını 
kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 8. — Millet Meclisi metninin ek 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet 'Meclisinin kabul ettiği metin 

EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi 
asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adlan alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayılan da hizalanna yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ilâahir 
o çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar parti ayın
ım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır, il genel meclisi üye tamsayısı kadar asıl 
üyelikler, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamlann büyüklük sırasına 
göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için biribirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad 
çekmek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylanndan seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir. 
îlçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıkları 

il genel meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
O) (A) ve (B) bendlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır; adaylarla müşahitler ha

zır bulunabilir. 
Seçim tutanaklan ilçe seçim kurullan tarafından verilir. 
îlçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir su

retini, o seçim çevresinde derhal ilân ektirir; bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulunun 
kapısına astırır. 

D) Yedek üyelik için de (A), (B) ve (O) bendleri hükümleri ayn olarak uygulanır. 
E) Bir siyasi partiye ait asıl üyelik boşalınca, o yer için ancak partiye mensup yedek üye 

oy sırasına göre davet edilir. 

EK MADDE 10. — il genel meclisi üyeleri tutanaklanna yapılan itirazlar, oyların dökümüne, 
sayımına veya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara ttaksimine taallûk ettiği ve yeniden yapı
lan döküm, sayım ve hesap sonucunda ' tutanak1 irin iptaline karar verildiği takdirde, yeniden 
yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş olduklan anlaşılanlara il seçim kurulu 
tarafından tutanaklan verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır, il seçim kurulu seçimin iptaline dair karan ilân 
ettiği gibi aynca karann kesinleşmesini müteakip o çevrede seçimin yapılacağını ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 00 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerinder bir veya bir kaçının tutanaklarının iptaline 

karar verildiği takdirde tutanağı iptal olunan meclis üyesi yerine mensubolduklan siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

il seçim kurulu kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan süreler 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

EK MADDE 11. — Seçim delillerinin saklanması, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi uyarınca yapılır. 

EK MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulu, ilce seçim kurullan tarafından yollanan belgelere 
dayanarak seçimin genel sonuçlannı aynca ilân eder. 

EK MADDE 13. — Devlet istatistik Enstütüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine 
verilecek belgelere dayanarak ilçeler itibariyle sandık tutanaklanndaM mevcut malûmatı en geç 
seçimi takibeden yıl içinde yayımlar. 
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Geçici Ko. kabul ettiği mestin 

EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi asıl 
üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Ssrime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları muteber 
oy sayıları da hisalarma yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâhir o çevrenin 
çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar parti ayrımı yapılmaksı
zın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. İl genal meclisi üye tam sayi3i kadar asıl üyelikler, bu 
payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olu
nur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çek
mek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
İlçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları il 

genel meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
C) (A) ve (B) bentlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır; adaylarla müşahitler ha

zır bulunabilir. 
Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tarafından verilir. 
İlçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir sureti

ni, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir sure üni de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulunun ka
pısına astırır. 

D) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) bentleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. 
E) Bir siyasi partiye ait asıl üyelik boşalınca, o yer için ancak o siyasi partiye mensup yedek 

üye oy sırasına göre davet edilir. 

EK MADDE 10. — Millet Meclisi metninin ek 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Millet Meclisi metninin ek 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Millet Meclisi metninin ek 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 13. — Millet Meclisi metninin ek 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

O. Swıato»u ( S. Sayı* : 195 ) 
\ 
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EK MADDE 14. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde Seçimlerin temel hü
kümleri ve seçmen kütükleri hakkında 2 Mayıs 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

EK MADDE 15. — îl genel meclisi üyelerinin seçimi, belediye meclisi üyeleri ve belediye Baş
kanları, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri se
çimleriyle aynı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri aynı sandık kurulları tarafından yürü
tülür. 

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler için ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renkte 
oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur. 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer sandıklar açılamaz. 

MADDE 2. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 103 ncü 
maddesiyle 105, 106 ve 125 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — Her ilde bir il genel meclisi bulunur. 
ti genel meclisleri üyeleri ilçeler adına seçilir. 
Son nüfus sayımına göre; nüfusu : 
25 000 e kadar olan ilçelerden 1 
25 001 den 40 000 e kadar olan ilçelerden 2 
40 001 den 55 000 e kadar olan ilçelerden 3 
55 001 den 70 000 e kadar olan ilçelerden 4 
Üye seçilir. 
Bundan sonra her 25 000 nüfus için bir üye eklenir. 
Her ilçeden il genel meclisine seçilecek üye miktarı ilçe seçim kurullarınca tesbit edilerek 

seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde 
ilân edilir. 

Madde 105. — îl genel meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri il dâhilinde ikamet etmek, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı Devlet hizmetlerinde bulun

mamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak mahkûm ol

mamak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
10. il dâhilinde özel idareye ait iş için özel idare ile mukavele akdetmiş veya taahhüt altına 

girmemiş ve yahut bu gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden borçlu bulunmamak lâr 
zımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine üye seçilemezler. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 195 ) 
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EK MADDE 14. — Bu kanunda ösel bir hüküm bulunmavan hallerde 26 Nisan 1961 tarih ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seomen Kütükleri hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 15. — İl genel meclisi üyelerinin seçimi, bebdiye meclisi üyeleri ve belediye baş
kanları, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri seçim
leriyle aynı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri aynı sandık kurulları tarafından yürütülür. 

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler için ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renkte oy 
sandıkları, sandık seçmen listelerinin ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur. 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer sandıklar açılamaz. 
Önce köy muhtar ve ihtiyar meclisleri, sonra köy ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar 

heyetleri, daha sonra belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları ve en sonra da il genel mec
lisi üyeleri seçimlerine ait sayım ve dökümler yapılır. 

MADDE 2. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 103 ncü mad
desi ile 105, 106 ve 125 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 103. — Millet Meclisi metninin 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 105. — îl genel meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri il dâhilinde ikamet etmek, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet hizmetlerinde bulunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli' suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giy

memiş bulunmak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
10. İl dâhilinde özel idareye ait iş için özel idare ile mukavele akdetmiş veya taahhüt altına 

girmemiş veyahut bu gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden borçlu bulunmamak lâzım
dır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine üye seçilemezler. 

C. Senatomu (S. Sayım : 195) 
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Madde 106. — Cumhuriyet Senatosu Üyeliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye mec
lisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. 

Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, belediye başkanı il genel meclisine üye seçildiği ve il 
genel meclisi seçimi sonucunun kendisine tebliği tarihinden itibaren 3 gün içinde tercih hakkını 
kullanmadığı takdirde il genel meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisi üyesi il genel meclisine üye seçildiği ve seçim sonucunun kendisine tebliğin
den başlamak üzere 3 gün zarfında tercih hakkını kullanmadığı takdirde ile genel meclisi üyeli
ğini kabul etmiş sayılır. 

Keza, il genel meclisinde üye iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletvekilliğine, beledi
ye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine seçilenler hakkında da aynı şekilde işlem ya
pılır. 

Madde 125. — îl genel meclisi : 
1. Kanunen belirli olan, olağan veya olağanüstü toplantılar haricinde toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal il genel 

meclisine ait işleri sekteye veya geciktirmeye uğratırsa, 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siya i temennilerde bulunursa, 
Vali durumu gerekçesiyle birlikte derhal İçişleri Bakanlığına bildirmeğe mecburdur. 
İçişleri Bakanlığının işarı üzerine Danıştaym karan ile fesholunur ve bu gibi yerlerde yeniden 

seçim yapılır. 
Yeni meclis, eski meclisin geri kalan süresini tamamlar. 
İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair işar ile birlikte karar verilin

ceye kadar meclis toplantılarının tehirini de talebeder. 
Danıştay tarafından bu husus iki ay içinde incelenerek bir karara bağlanır. 

MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 104 ncü maddesi ile 6438, 7364 sayılı ka
nunlar ve 5670 sayılı Kanunun 2 nci maddesi haHç diğer hükümleri, 6423 sayılı Kanunun 1, 2 ve 
3 ncü maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrası uy
gulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları vasıtasiyle uygun 
saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirildiği tarihler ve itiraz 
müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Türkiye 
ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasında filigranlı mrf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların Özellik
lerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak il genel meclisi üyeleri seçimlerinde uygula
nıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu döneme mahsus o' lak üzere il genel meclisi üye seçimleri için seç
men kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tariMnde başlanır ve 17 Kasım 1963 Pazar günü oy 
verilir. Bu dönemde seçilecek il genel meclisi üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılının Ekim 
ayının birinci gününe kadar devam eder. 

(I, Senatosu ( S. S»y»ı : 195 ) 
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Madde 106. — Millet Meclisi metninin 106 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 125. — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir." 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

G-EÇİCİ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesi
nin birinci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları 
vasıtasiyle uygun saatlerde seçmen listelerinin yasımma başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirildiği 
tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt 
imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak il genel mec
lisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararma bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu döneme mahsus olmak üzere il genel meclisi üye seçimleri için seç
men kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 Pazar günü oy 
verilir. Bu dönemde seçilecek il genel meclisi üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılının Ekim 
ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 45 ncı maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz, 

C. Senatosu ( S. Sayısı :; 195 ) 
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GEÇtCİ MADDE 4. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrası uy
gulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve îl radyoları vasıtasiyle uygun 
saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkanldığı ve indirileceği tarihler ve iti
raz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve ti radyolarınca ücret alınmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

(Millet Meclisinin 9.7. 1963 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilmiştir.) 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 195) 
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GEÇİCÎ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü madesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi meftninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

>>«« 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 195 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 197 
1963 yılı Bütçe Kanununa bagh ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/497, 489; C. Senatosu 1/270) 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (M. Meclisi 1/497) (0. Senatosu 1/270) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sa-yı : 71 - 2081/3404 

10 , 7 . 1963 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
6. 7. 1963 tarihinde kararlaştırılan «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. —- 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin (Adalet Bakanlığı) 
kısmında (il genel meclisi, belediye meclisleri, belediye başkanları, muhtarlar, ihtiyar meclis
leri ve ihtiyar* heyetleri seçimlerinin gerektirdiği giderler) adiyle yeniden açılan 421 nci bölüme 
27 815 000 lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlıı 

Alillî Saıvıuıma Bakanı 
7. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

*!üm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı V. 
F. Melen 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Ba 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Binçer 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

A. Oğuz 
Ulaştırma Bakanı 

/. Ş. Dura 
Ya. ve Turizm Bakanı 
N. Ardıçoğlu 

' 6.7.1963 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı V. 
F. Çelikbaş 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğhı 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Köy, kasaba ve şehirlerde Muhtar ve İhtiyar heyetleri ile, Belediye (Başkan ve üyeleri, il genel 
meclisleri üyeleri için 1963 Ekim ayında Keçim yapılması gerekmektedir. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 1 nci madde
sindeki hüküm, gereğince, özel kanunlarına göre yapılacak seçimlerin de bu kanuna tabi olacağı ve 
aynı kanunun 181 nci maddesinde de seçim giderlerinin genel bütçeden ödeneceği ve bunun için 
gerekli ödeneğin Adalet Bakanlığı bütçesinin özel bir bölümüne konulacağı ifade edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu itibarla, seçimle ilgili giderlerin karşılanabilmesi için 1961 yılı seçimlerinde uygulanan kıs
taslar ve yeni şartların getirdiği hizmetler göz önünde tutulmak suretiyle 27 815 000 liralık ola
ğanüstü ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tahmin edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(M. Meclisi 1/489, C. Senatosu 1/270) 

T. (J. 
Başbakanlık 3 . 7 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı :71 - 2061/3305 

MİI/EET MECLİSİBAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

«Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» kurulması hakkındaki 227 sayılı Kanunun 10 neti maddesinde, 
Kurumun sermayesinin hangi kısımlardan teşekkül edeceği sayılmış, bu meyanda, (b) fıkrasında (her 
yıl genel bütçeye konulacak ödenek) e de yer verilmiş bulunmaktadır. 

227 sayılı Kanun 30 . 4 . 1963 tarihinde kabul edilmiş olduğundan tabiatiyle 1963 yılı bütçesine 
adı geçen Kurumun sermayesiyle ilgili olarak bir ("denek konulmamıştır. 

Kanunun bu hükmünün yerine getirilebilmesi ve 1963 malî yılında öngörülen Kurum yatırımları
nın gerçekleştirilebilmesi için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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HÜKÜMET TASARISI 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişikli}; yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 715 nci (Sermayesine mahsuben iktisadi teşekkül ve benzeri müesseselere yapılacak ödeme
ler) bölümüne 3 500 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakanı 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlıı 

Millî Saıvunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Celikbas 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. AUcan 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

liayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı Y 

A. K. Yörük 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Ba 

Ulaştırma Bakanı 
1. Ş. Dura 

Ya. ve Turizm Bakanı 
N. Ardıçoğlu 

19 . 6 .1963 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Fevzioğlu 

Adalet Baltanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa.. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Baltanı 
B. Ecevit 

İmar ve îskân Bakanı V. 
R. Aybar 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/489, 1/497 
Karar No : 42 

10 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/L) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki 1/497 ve 1/489 esas sayılı kanun tasarıları Komisyonumuza havale edilmiş olm'akla ilıgili 
Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

H t r iki kanun 'tasarısı da 1963 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılmasını derpiş ettiğinden 
birleştirilmiştir. 

Tasarının birisi, kay, kasaiba ve şehirlerde muhtar ve ihtiyar heyetleri ile, IbeAediye başkanı 
ve üyeleri, il genel meclisleri üyeleri için 1963 'Ekim ayında seçim yapılması takarrür ettiğinden 
bu seçim masraflarını karşılamak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinin özel l>ölümüne ı27 815 000 lira 
olağanüstü ödenek verilmesini, 

Diğer tasarı ise, 227 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan (Türkiye Süt Endüstrisi .Kurumu) mın 
faaliyete 'geçmesini temin maksadiyle 3 500 000 lira ek ödenek: verilmesini derpiş etmektedir. 
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Bu yıl seçimlerin yapi.lm.asi Yüksek Meclisçe de kabul edilmiş 'bulunduğuna ;göre lüzumlu öde
neğin verilmesi icab etmektedir. Diğer taraftan İKalkıııııuı Plânoım 1963 'bütçe yılında ön ıgördüğü 
Süt Kunırnu yatırımlarının (gerçekleştirilmesi için Kurumun bir an evvel faaliyete ıgeemesini sağ-
hyacak elk ödenek de yerinde görülmüştür. 

Bu maksadı temin eden kanun tasarısı Komisyonumuzca yeniden düzenlemıııiştifr, 
Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su

nulur. 
Başkan Sözcü 
Hatay Ordu Adana 
S. İnal A. H. Onat M. Ü naldı 

Aydın 
/. Sezgin 

Balıkesir 
K. öztaş 

Elâzığ 
ö. F. Sarnıç 

îçel 
S. Kutlay 

Konya 
M. Dinehli 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sinop 
M. AMcanoğlu 

Aydın 
O. Apaydın 

tını zad a bulunamadı 

Balıkesir 
Muhalefet şerhlerim eklidir 

A. A. Bölak 

S, Kvru-tînogln 

Bitlis 
0. Geboloğlu 

Giresun 
Söz hakkım (mahfuzdur 

î. E. Kthçoğlu 

Kars 
K. Ohyay 

Konya 
/1. Onar 

Niğde 
K. Bayhan 

Sivas 
M. Vuml 

3a S. Ü. 
glu. 

Çanakkale 
S. tnan 

Gümüşaııe 
*Sf. Savacı 

Ki ı^edıir 
Muhalefet şeuhi ilişiktir. 

A. Bilgin 
Konya 

U. C. Yılmaz 

Sakarya 
K. Yurdakul 

T. Üye 
Muhalefet şerhi eklidir. 

H. Tumçkanat, 
Yozgat 

V. Uyar 

Muhalefet şerhi 

Maihallî seçimlerle ilgili kanunların 'bütçeye yükliye-ceği giderlerin karşılıksız ek ödeneklerle 
sağlanması, buigünden tahmini mümkün bütçe açığını .artıracak veya kamu yatırımlarınım seviyesini 
düşürecektir. Adalet Bakanlığı bütçesi veya tümü üzerinde tasarrufların açık kaynağı gösterilme
den ek ödenek talebine karşı fikre sahibiz. 

227 sayılı Kanunun 10 neu maddesinin hükmü açıklıu-. Bütçe yılının 5 ne i ayında, karşılığı büt
çe tasarrufatı olarak gösterilen 3,5 -milyon liralık ek. ödeneğin kabulü Bütçe açığını artıracak veya 
yatırını giderlerinden eksilmeyi gerektirecektir. Sıhhatli gelir kaynağı 'gösterilmeden ek ödenek 
kabulünün aleyhindeyiz. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bol ak 

nır 
Ahmet Bilgin 

Tabiî Senatör 
Haydar Tunckanat 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da (il genel meclisi, belediye meclisleri, belediye başkanları, muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihti
yar heyetleri seçimlerinin gerektirdiği giderler) adiyle yeniden açılan 421 nci bölüme 27 815 000 
lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 715 nci (sermayesine mahsuben iktisadi teşekkül ve benzeri müesseselere yapılacak ödeme
ler) bölümüne 3 500 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

( S. k ıy ı s ı : \[)1 ) 





Dönem : 1 
Toplam* : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Ceza evleri inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
ne ve istikraz akdine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/434; C. Senatosu T/263) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 256) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.7. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5144 - 28477 

OlLMHURlYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5. 7. 1963 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Ceza evleri inşaası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine ve istikraz akdine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuat Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 12 4 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
5. 7. 1963 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 8 . 7 . 1963 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 Temmuz 1963 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen; Ceza evleri inşaası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
vo istikraz akdine dair kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 5 Temmuz 1963 tarih ve 5144 -
28477 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla komisyonumuzun 8 
Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzake
re olundu; 

Komisyonumuz, kanun tasarısının gerekçesinde geniş bir şekilde izah olunduğu gibi; halen kulla
nılmakta olan 613 infaz müessesesinin ıslah esasına dayanan bir infaz sistemi tatbikine elverişli ol
maktan ziyade 275 irin en basit sağlık şartlarının teminine imkân veremiyecek derecede harap, gü
neş görmiyen gayrisıhhi binalardan ibaret olduğu hakikatine aynen iştirak etmektedir. 
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Hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı, suçlunun ıslahı ve cemiyet hayatına yeniden intibak ettirilme--

si maksat ve gayesi etrafında toplandığı halde; mahkûmun yeni bir suç işlemesini önleyici tedbirle
rin alınması, tasnif kabiliyetinden bahsedilmiyen bu binalarda elbette mümkün değildir. 

Halen inşaları zaruri olan ve fakat gerek yıllık: bütçe tahsisatı ve gerekse uzun vadeli kalkın
ma plânında bu konuya ayrılan 110 000 000 liralık ödeneğin, bu zarureti hakiki mânası ile karşılı-
yamıyacağı tesbit olunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, bu zaruri ihtiyacın karşılanabilmesi amacı ile, 2548, o7f>7 sayılı kanunlarla, icra 
dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil harcının yarısı 
nisbetinde alınan harçlarla, yiyecek bedellerini ödiyebilecek mahkûmlardan yiyecek bedellerini tahsil 
suretiyle elde edilecek, paralar karşılık gösterilmek ve faizi de umumi bütçeden ödenmek üzere mil
lî bankalardan istikraz akdi ve bu yolda gelecek yıllara, geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna- gönderilmesini teminen Yüksek Başkanlığa, saygı ile arz 
olunur. 

Başkan (Bu Kanunda Sözcü) (Bu Kanunda Kâtip) 
Bursa Kastamonu İzmir Tabiî Üye 

§. Kayalar A. N. Tuna Ö. L. Bozcalı S. Karaman 

Tabiî Üye Aydın Aydın 
S. Özgür F. Turhangil O. S. Sarıgöllü 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 11 . 7 . 1963 

Esas No: 1/263 
Karar No: 121 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 7 . 1963 tarihli 109 ncıı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «Ceza evleri inşası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 1 1 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Komisyonumuz, kanun tasarısının gerekçesinde geniş bir şekilde izah olunduğu gibi ve ilgili 
bakanlık temsilcisinin verdiği tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek 
Millet Meclisince kabul edilen şekli aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt Niğde Konya 

S. Kurutluoğlu L. Aykut K. Baykan A. Onar 

Konya Tabiî Üye Tabiî Üye 
M. Dinekli İL Tunçkanat S. Gürsoytrak 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 199 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Ceza evleri inşası için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesine ve istikraz akdine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ceza evleri in
şası için senelik ödeme mikta
rı 5 000 000 lirayı geçmemek 
üzere 15 000 000 liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye Adalet Baka
nı ve bu ödemeleri karşılamak 
üzere millî bankalardan istik
raz akdine Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde 
gereğince yapılacak istikrazın 
itfa taksitleri 2548, 3757 sayılı 
kanunlarla sağlanan gelirden, 
faizleri genel bütçeye konula
cak ödenekten verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Adalet ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — Millet Meclisi j 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. I 

ı 
i 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN ' 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Ce&a evleri inşası için gelecek i Ceza evleri inşası için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere gi- ' yıllara geçici yüklenmelere gi-
rişilmesine ve istikraz akdvne \ rişilmesine ve istikraz akdme 

dair kanun tasarısı i dair kanun tasarısı 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Belediye Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın M. Meclisince kabul olunan metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (M. Meclisi 1/427, 2 /191, 2 /336; C. Senatosu 1/266) 

(Not : M, Meclisi S. Sayısı : 286) 

Millet 31eclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4957 - 25162 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet? Meclisinin 8 . 7 . 1 9 6 3 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen^ Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla, 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 25 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve' Genel Kuru
lun 2, 4, 5, 8 . 7 . 1963 tarihli 106, 108, 109 ve 110 ncu Birleşimlerinde' öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet- Meclisi S. Sayısı : 286) 

Anayasa ve Adalet ve îçişleri komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve İçişleri 

komisyonlarından kurulu 11 . 7 . 1963 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/266 

Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa, 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 8 . 7 . 1963 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metnini, Komisyo
numuz; 11 . 7 . 19G3 tarihine raslıyan Perşembe günü öğleden önce ve sonra yaptığı toplantılarda, 
Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde, görüşmüştür. 

Tasarı, belediye meclisi üyeleri ve ibelediye başkanları seçimlerini düzenleme ve sağlama amacını 
gütmektedir. 

Komisyonumuz; 
1. Her beldenin ayrı bir seçim çevresi olmasını, her belediye hizmetinin o beldeye münhasır ol

ması bakımından, 
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2. Seçimlerin, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre ya

pılmasını, Anayasamızın 116 ve 55 ııci maddelerine uygunluğu bakımından, 
;!. Belediye meclisleri seçiminin, çoğunluk usulü yerine, nispî temsil usulü ile yapılmasını, oyların 

dalın iyi değerlendirilmesi ve meclislerde muhtelif siyasi partilerin temsil olıınabilmeleri, halk ihti
yaç ve dilekleri üzerinde daha geniş ölçüde ve daha iyi bir şekilde durulabilmesi, millet ve memleketi
mizin tarihî, sosyal, siyasi ve bilhassa idari realiteleri bakımından, 

4. Belediye başkanlarının, belediye meclislerinden ayrı olarak çoğunluk usulü ile ve tek dereceli 
olarak seçimlerini, belediyeyi temsil edecek ve belediye meclisi kararlarını uygulayacak olan beledi
ye başkanlarıııın bizzat seçmenler tarafından en çok tanınan, sevilen ve güvenilen kimseler arasından 
seçilebilmelerini sağlama bakımından, 

5. Seçilme yeterliğine sahi]) her vatandasın bizzat adaylığını koyabilmesi yanında siyasi partilerin 
de aday gösterebilmelerini, demokratik esaslara uygunluğu ve halka daha çok ve daha iyi hizmet ede
bilmek için siyasi partiler arasında yarışma sağiıyabilmesi bakımından, 

(i. Belediye meclislerinin fesholunmalarmın belli sebeplere istinat ettirilmesini ve Danıştay kararı
na bağlanmasını. Anayasamızın 11 (i ncı maddesinin '.i ncii fıkrasına uygunluğu bakımından, 

7. Seçimin dört yılda bir ve Eylül ayının M ııcü Pazar günü oy vermek suretiyle yapılmasını, 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi eri, şehir ve kasa'baılarda m allı aile (muhtar ve ihtiyar heyetleri, 
il genel /meclisi üyeleri seçimleriyle ayım zamanda yapılması bakımından, 

<S. Belediye meclislerinim ve belediye başkanlarının her hangi 'bir sebeple boşalması veya 
yedekleri dâhil üye tamsayısının yarışma düşmesi hailinde, (>2 günü takibeden Pazar günü oy 
kullanılacak şekilde seçime gidilmesini, beldeleri bu meclislerin görevlerinden uzun zaman mah
rum bırakmamıa bakımı in dan. 

9. Belediye meclislerinin siyasi meseleleri müzareke eti nelerinin veya siyasi temennilerde bu
lunmalarının ve belediye başkanlarımın bu işlenilen' katılmalarının feısiıh sebebi sayılın asını, bu 
meclislerim belde ölçüsünde ve sadece idari hizmet için düşünülmüş birer organ olarak çalışma
larını sağlama hakimin dam, 

II). Diğer konulardaki hükümlerim Anayasa, 29H ve •'.>()(> sayılı kanunlara göre konulmuş ol
masını, demokratik hukuk Devleti prensibine bağlılık bakıınındam ve, 

11. Tasarıda, hüküm bulunmıyan hallerde 29S sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının ka
bul edilmesini. Anayasaya uygunluğu her yönden sağlama bakımından, 

Yerimde görmüştür. 
Millet .Meclisi Genel Kurulu tarafımdan kaini edilen madde metinlerimde Komisyonumuzca 

yapıdaaı değişikliklere gelince : 
Madde 1.--
Belediye Kanununun sayısına tarihi de eklenmiştir.. 
Ek Madde 1. -- Millet Meclisi tarafından kabul edilen madde metni, Anayasamı izim 1 Kî w 

->5 ııci maddelerine tam -olarak uygunluk sağlamıa bakımından değiştiriılmişitir. 
Ek Madde ',}.' — Maddenin iki yerinde geçen (her) edatı, haşiş olduğundan ve oır yerindeki 

( . ) da zait bulunduğundan, kail dır ılımış t ir. 
Ek Madde 4. •-• P»u maddede yapılan değişiklik, üslûp ve terimi birliği sağlama, il belediye

leri ile merkez -ilçe haricindeki belediyeler için aday gösterme bakımından siyasi partilerim ilçe 
idare kura Harı ıh1 bu ilçelerin bağlı bulundukla rr il idare kurulu arasında zuhuru muhtemel 
çatışmaları önleme ve adaylau'in oy verme •gününden -mutlaka 20 gün önce i'lân edilmelerimi temin 
etine amacı ile yapılım işi ir. 

Ek Madde 6. Değişiklik, mevcut bağımsız adayların cümlesinle oy veril eh i İlmesini sağlamak 
için yapılını ıştır. 

Ek Madde 7. - - Değişiklik, ek madde 6 daki ebebe dayanmaktadır. 
Ek Madde 9, Değişiklik, terim birliği ve mânada açıklık sağlamak maksadı ile yapılmış

tır. 
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Ek Madde 10. — Mânada açıklık sağlamak için bir ( . ) kaldırılmış ve kelime değişikliği ya-

•pilmıştır. \ " -
Ek Madde 11. — Üslûp ve terim birliği sağlamak için (Siyasi) kelimesi eklenmiş ve (günü) 

kelimesi kaldırılmıştır. 
E,k Madde 12. — Mânada açıklık sağlamak için kelime değişikliği yapılmıştır. 
Ek Madde 15. — 26 . 4 . 1961 ifade yerine, ifade birliği sağlatmak için 26 Nisan 1961 denilmiş 

ve değişiklik bu şekilde •yapılmıştır. 
Ek Madde 16. — Aşağıda 92 nci .maddeye ait izahatta gösterilen gerekçelerle '3 Nisan 1930 

tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 92 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve tasarıya efk-
madde 16 bu sebeplle •eklenmiştir. 

Madde 3. — Değişiklik, 92 nci maddenin deriştirilen maddeleri arasından çıkarılmasından ile
ri gelmişti t'. 

Madde 24. — 7 nci bedele terim birliği sağlamak ve (B) bendinde de 91 nci madde ile bele
diye başkanlığından düşenlerin seçimlerde aday olmalarını önlemek amacı ile yapılmıştır. 

Madde 26. — Değişiklik, üslûp birliği sağlama amacına dayanmaktadır. 
Madde 45. — (Arta kalan) yerine (geri kalan) sözü kullanılmış ve son fıkradaki (parti) sö

zünün önüne (siyasi) eklenmiştir. , . -..-.••. 
Madde 53. — (Arta kalan) yerine (geri kalan) sözü kullanılmış ve mânada açıklık sağlamak için 

bir cümle fıkra haline getirilmiş ve fıkra halindeki mütaakrp .cümle o fıkraya eklenmiştir.-
Madde 61. — Bir (,) kaldırılmış ve kabul edilen gensoru önergesinin gündeme alınması ile gö

rüşmeye başlama arasına, görüşmelerin selâmetle yapılmasını sağlamak için, 3 gün ara verilmiş
tir.. . • ••• •/ 

Madde 90. — Bir (,) kaldırılmış, (getirildikten) kelimesi .yerine (getirilmesinden) kelimesi kul
lanılmış ve belediye meclisi toplantılarının Danıştayca tehirine karar verilmesi halinde belediye 
meclisi görevinin tabiî üyelerden müteşekkil belediye encümeni tarafından yapılabilmesi için bir 
fıkra eklenmiştir. - -

Madde 91.—Başkanlıktan düşmek için giyilen hapis cezası 6 aydan fazlaya çıkarilmıg, diğer 
belediye* başkanlarının da başkanlıktan düşmelerini gerektiren sebeplerin mevcudiyetine il beledi
yeleri başkanları hakkında olduğu gibi Danıştayca karar verilmesini sağlama düşüncesi ile deği
şiklik yapılmıştır. 

Madde 92. — Komisyonumuz, Belediye Kanununun 92 nci .maddesini değiştirmek için tasarıda 
yer alan metni görüşürken, verilen bir önerge üzerine, sözü edilen ve halen yürürlükte bulunan 
madde üzerinde de durmuştur. 

Mevzuatımıza göre belediye başkanı da (memur) dur ve her memur gibi hukuki ve cezai so
rumluluğa tabidir. Belediye başkanı, hukukî sorumluluğu gerektiren bir fiil işlediği takdirde umu
mi hükümlere göre takip ve muhakeme olunabilecektir. Cezai sorumluluğu' gerektiren fiil işledi
ği takdirde, bakılacak, eğer bu fiil görevinden doğmamış veya görevinin yapılması sırasında işle
nilmemiş ise umumi hükümlere göre, şayet görevinden doğmuş veya görevinin yapılması sırasında 
işlenmiş ise Memurini Muhakemat Kanununun koyduğu istisnai usullerin de uygulanması suretiyle 
yine umumi hükümlere göre takip ve muhakeme edilebilecektir. Belediyeler Kanununun 102 nci 
maddesi ile diğer mevzuatımız, takibin her iki şeklinde dahi, şayet sebep ve şartları mevcut ise, 
belediye başkanının elinin işten çektirilnıesine hattâ tevkif olunmasına imkân vermektedir. Bina
enaleyh, bu hükümler karşısında ayrıca 92 nci maddeye ihtiyaç kalmamaktadır. Zira, bir belediye 
başkanının, kanuni görevini, değil mahalli en büyük mülkiye âmirinin yazılı tebliğine rağmen yap
mamakta İsrar etmesi, hattâ hiçbir merciin hiçbir tebliğine muhatap olmaksızın dahi yapmaması, 
diğer unsurların da içtimai suretiyle daha 'ağır bir suça konu teşkil etmediği takdirde, görevini 
ihmal etme suçuna vücut verir. Belediye başkanının görevini ihmal etme suçu da, görevi ile ilgili 
diğer suçları gibi, 92 nci maddenin mevcudolmaması halinde dahi, 102 nci maddeye ve diğer mev
zuatımıza göre takip ve muhakeme olunmasını gerektirir. Bu izahattan başka, 102 nci maddeye rağ-
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men 92-nei madde ile,, belediye başkanlarının elleaânin işten çefctmlebilmeleri bakımından vali ve 
İçişleri Bakanına, umumi hükümler ve memurin mulhakematı dışında ve daha (kolay teoilftnılir 
Mı? yetki verilmek- istenildiği de& düşünüienıeaK B%le bir: düşünce bir an için hatıra- getirildiği tak
dirde, belediye başkanlarının sadece vicdanlarından ve mevzuattan emir alarak çalışabilmeleri, bâ*-
zı ahvalde imkansızlaşır; Sonm*. takip? ve muhakeme; mahkûmiyeti ve; mahkûmiyet:'-de; seçilebil
me yeterlisini zayi ettirecek mahiyette olursaj. başkanlık- s*£atttinfc kaybedilmesi sonuennu* doğlıra-
bilir. Halbuki, Anayasamızın 116 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası^ mahalli idarelerin;^ seçilmiş, organ* 
larmm sıfatlarının kaybedilmesine ait denetimi sadece yargı organlarına bırakmıştır. Bütün bu 
sebepler karşısında, komisyon,, tasandan yer alan 92 nei maddenin tasandan çıkarılmasına ve kanun
da yer alan 92 nei maddenin de yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir. 

Madde 4. — Belediye Kanununun sayısına tarihi de eklenmiştir. 
Geçici madde 1. — 298 sayılı Kanunun tarihi de eklenmiştir. 
Geçici madde 2. — 298 sayılı Kanunun tarihi de eklenmiştir. 
Geçici madHe 3. — Seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanılmasının 

298 sayılı Kanuna uygunluğunu sağlıyabilmek için, bu kanunun 4ti ncı maddesinin son fıkrasın
daki 20 günlük sürenin bu seçimler için uygulanmıyacağma dair'bir fıkra eklenmiştir. 

Komisyonumuz; kanun tasarısının" öncelik* ve ivedilikle görüşülmesini teklif etmeyi de kararlaş
tırmıştır. 

%)U rapöir ve1 ilgili dosya, Genel Kurtduîr tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mttğla Tokat Tekirdağ Aydın 

H. Menteşeoğlu 6, 7 ve 91 nei maddeler Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuz 
için. söz hakkım-sakildir S. Üren F. Turftangil 

Z. Betti 
Kastamonu Tabiî Üye TMnî Üye Konya 

Söz hakkım mahfuz S. özgür Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuzdur 
A. tf. Turna O: Rotisal 8. ÇumruU 
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MlLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki maddeler ekelnmiştir : 

EK MADDE 1. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi tek derecelidir Bele
diye meclisi üyelerinin seçimi nispî temsil usulüne göre ve her iki seçim genel, eşit ve gizli cyla 
bütün yurtta aynı günde yapılır. 

Seçmen, oyunu kendisi ve tam bir serbestlikle kullanır. Oyların sayımı, dökümü ve tutanak
lara bağlanması açık olarak yapılır. 

EK MADDE 2. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçiminde her belde bir se
çim çevresidir. 

EK MADDE 3. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi her dört yılda bir 
yapılır. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihi
dir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslıyan gün oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya belediye mec
lisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi 
hallerinde belediye başkanı, belediye başkanının her hangi bir sebeple boşalması halinde de bele
diye başkanvekili derhal durumu mahallin ilçe seçim Kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken boşalmaları halinde bildirim, mahallin en büyük 
mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
tlân tarihinden sonra gelen 60 nci günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş belediye meclisi üyeliğine ve beledi
ye başkanlığına adaylığını koyabilir. 

Siyasi partilerin; il belediyeleri ile merkez ilçe dahilindeki belediyeler için il idare heyetleri, 
ilçe belediyeleri ile ilçe dahilindeki belediyeler için il ve ilçe idare kurulu aynı niteliği haiz bu
lunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı üye sayısı kadar belediye meclisi üyeliği ve belediye baş
kanlığı için aday gösterebilirler. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetki
sini haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzu
mu bildirilir. 

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde bu siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 
Bu müracaat ilçe secim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri %aiz bu

lunduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı müracaatın alındı
ğına dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatları beldenin özelliğine göre hal
kın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân ederler. 

Üçe seçim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok iki gün içinde müracaat sahiple
rine ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebi
lir. İtirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç oy verme gününden Önceki 25 nci günü akşamına ka
dar karara bağlanır. 
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CiEÇlCÎ KOMİSYONUN KAM'I, ETTİÖİ METÎN 

Belediye Kanununda değişiklik uapılmasına dair kanını insansı 

MADDE 1. — 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

EK MADDE 1. — Belediye meclisi üyeleri seçiminde nispî temsil ve belediye başkanları seçimin
de çoğunluk usulü uygulanır. 

Her iki seçim, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre ya
pılır. 

' . • » - -•* w • " ^ " - - - -

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir yapılır. 
Seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir 

ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslıyan gün oy verilir. 
Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya belediye mec

lisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi 
hallerinde belediye başkanı, belediye başkanının her hangi bir sebeple boşalması halinde de bele
diye başkanvekili derhal durumu mahallin ilçe secim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken boşalmaları halinde bildirim, mahallin en büyük 
mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
îîân tarihinden sonra gelen 60 nci günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş belediye meclisi üyeliğine ve belediye 
başkanlığına adaylığını koyabilir. 

îl belediyeleri ile merkez ilçe dahilindeki belediyeler için siyasi partilerin il idare kurulları, ilçe 
belediyeleri ile ilçe dahilindeki belediyeler için il ıe idare kurulları o seçim çevresinin çıkaracağı 
üye sayısı kadar belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için aday gösterebilirler. Parti teş 
kilâtı bulunmıyan ilçeler için aday gösterme yetkisi il idare kurulunundur. İlçe belediyeleri ile ilçe 
dahilindeki belediyeler için il ve ilçe idare kurulları tarafından ayrı listeler halinde aday gösteril
diği takdirde ilçe idare kurulu tarafından verilen liste muteberdir. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetkisini 
haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu 
bildirilir. 

îlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 2 gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. Bu mü
racaat, ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulunulduğunu 
belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı, müracaatin alındığına dair 
adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatleri beldenin özelliğine göre halkın en iyi şe
kilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân eder. 

ilçe seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat sahiplerine 
ve siyasi partilere duyururlar. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İlgililer, kararlara karşı iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. îl seçim kurulu üç 
gün içinde ve en geç kesin aday üstesinin ilân gününe kadar bu itirazları kesin olarak karara, bağ
larlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, 
ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi tnkdirde 
o siyasi parti o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulları bütün adayları oy verme gününden önceki 
20 nci gün ilân ederler. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, segim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. Ancak, 
bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelen
ler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

EK MADDE 5. — Milletvekili Seçimi hakkındaki 25. 5 .1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 
14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu geçimlerde de aynen uygulanır. Ancak, 17 nci maddede 
belirtilen belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri seçime girdikleri seçim çevrelerinde aday
lıklarını koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için istifa zorunda değildirler. 

EK MADDE 6. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimleri için ayrı ayrı oy 
puslalan tanzim edilir. 

Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya konulmuş olan adayların adla-
nnı gösteren basılı oy puslalan, 

Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslası, 
Kullanılır. 
Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimine ait oy puslalan aynı zarfa konarak 

sandığa atılır. 

EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adaylanndan veya bu adaylara ba
ğımsız adaylardan veya sadece bağımsız adaylardan terkibedilmiş her çeşit karma oy puslalan, 

2. Siyasi parti adaylan için, basılı oy puslalarından başka oy puslalan, 
3. Üzerinde bir fazla bağımsız adayın adı bulunan oy puslalan, 
4. Belediye meelisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimine ait olduğu belli olmıyan oy pus

lalan, 
Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy puslaîannda 

yazılı adaylann adlan, baslnda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer ve o çevre adaylarından fazla 
yazılmış veya seçmen tarafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış ve
ya eksik bırakılmış oy puslalan, hangi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şartiyle, eksizsiz oy 
puslası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslalarından birden fazla çıkması halinde, bunlar tekbi r 
pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasında %irkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy veril
miş sayılır. 

Ek 4 ncü maddede yazılı şartlara riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma hakkını kaybet
miş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 
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Geçici Ko. kabul ettiği metin 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 2 gün için io karara bağlanır. 8 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu iti
razları en çok 2 gün içinde kesin olarak karara bağlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan iti::^îar ürerine, eksiklik husule geldiği takdirde, 
ilçe secin kurulunun tebliğinden itibaren 2 gün ininde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde, 
siyasi partiler o şeyim çevresinde secime katılma hakkını kaybederler. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim kuralları bütün adayları oy verme gününden önceki 
20 nci gun ilân eder. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, secini sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. Ancak, 
bu gibiler fîDgilmig bulunurlarsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelen
ler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

EK MADDE 5. — Millet Meclisi metninin ek 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimleri için ayrı ayrı oy 
puslaları tanzim edilir. 

Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya konulmuş olan adaylann adla
rını gösteren basılı oy puslaları, 

Bağımsız adaylar için, adayların adları basılı veya el ile yazılı oy puslası kullanılır. 
Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanlar» seçimine ait oy puslaları aynı zarfa konarak 

sandığa atılır. 

EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adaylarından terkibedilmiş her çe
şit karma oy puslaları, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy puslalartndan başka oy puslaları, 
3. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimine aidolduğu belli olmıyan oy 

puslaları, 
Muteber sayılmaz. 
Bağımsız adaylardan terkibedilmiş karma oy puslaları muteberdir. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy puslalannda yazılı aday

ların adları, baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer ve o çevre adaylarından fazla yazılmış 
veya seçmen tarafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış veya eksik 
bırakılmış oy puslaları, hangi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şartiyle, eksiksiz oy puslası 
olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslalarından birden fazla çıkması halinde, bunlar tek bir 
pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasında birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy verilmiş 
sayılır. 

Ek 4 ncü maddede yazılı şartlara riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma hakkını kaybet
miş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 
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EK MADDE 8. — ilçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirir ve ilçe 
seçim çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, "/ 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 0 - ^ 
3. itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy pusla

ları sayısını, 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları sayısını, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslaları genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy mik

tarını gösteren muteber oy puslaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. , ' * ' , : . • • - - • - - - - -

EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri Belediye Meclisi 
asil üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan partilerin ve bağımsız adayların adlan altalta ve aldıkları muteber oy 
sayılan da hizalarına yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe., ilâahir o çevrenin 
çıkaracağı asil üye sayışma ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayırımı yapılmak
sızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye Meclisi üye [tamsayısı kadar asil üyelikler 
bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre tah
sis olunur. 

Son kalan asil üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında adçek
me suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
îlçe Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıkları 

Belediye Meclisi asil üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
C) (A) ve (B) bentlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler ha 

zır bulunabilirler. 
Seçim tutanakları ilçe Seçim Kurulları tarafından verilir. 
ilçe Seçim Kurulu Başkanı, Belediye Meclisi asil üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 

suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir suretini de bir hafta süre ile ilçe Seçim Kuru 
lunun kapısına astırır. 

D) Siyasi partiler gösterdikleri asil üye adayı kadar yedek üye adayı da göstermek zorunda
dırlar. 

Asıl ve yedek üyelik adayları oy puslalan üzerinde bir çizgi ile aynlır ve vasıfları da belirtilir. 
E) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) bentleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. 

EK MADDE 10. — İlçe seçim kurullannca sandık kurullarından gönderilen belediye başkanı 
seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en çok oy almış olan aday belediye başkanı seçilir. 

Belediye başkanlığına seçilene, ilçe seçim kurulu tarafından tutanağı verilir. Ve ilçe seçim ku
rulu başkanı bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir sureti de bir hafta süre 
ile ilçe seçim kurulu kapışma astınr. 

EK MADDE 11. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları tutanaklanna yapılan iti
razlar oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara taksimine ta
allûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar 
verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş olduklan 
anlaşılanlara il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 
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EK MADDE 8. — Millet Meclisi metninin ek 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. -*- A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri Belediye Meclisi 
asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları altalta ve aldıkları muteber 
oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe., ilâahir o çev
renin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti 
ayırımı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye Meclisi üye tamsayısı ka
dar asıl üyelikler bu paylann sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyük
lük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad
çekme suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
tlçe secini kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıkları 

belediye meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
C) (A) ve (B) bentlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler 

hazır bulunabilirler. 
Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tarafından verilir, 
tlçe seçim kurulu başkanı, belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 

suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir suretini do bir hafta clive ile ilçe seçim kurtlu
nun kapısına astırır. 

D) Siyasi partiler gösterdikleri asıl üye adayı kadar yedek üye adayı da göstermek zorunda
dırlar. 

Asıl ve yedek üyelik adayları oy puslanın üaarinde bir c\zgi ile ayrılır ve vasıfları da belirtilir. 
E) Yedek üyelikler için de (A), (E) vo (C) bentleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. Siyasi 

partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliği serilenlerden sonra gelen addan itibaren smı ile 
tesbıt olunur. 

EK MADDE 10. — İlçe seçim kurullarınca sandık kurullarından gönderilen belediye \ •.<$-
kara seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en rol-: oy almış olan aday beledi yo başkan' eşil ir . 

Belediye başkanlığına seçilene, ilçe secim kurulu tarafından tutanağı verilir ve ilce senim ku
rulu başkanı bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Bir suretini de bir hafta ımre ile 
ilçe seçim kurulu kapısına astırır. 

EK MADDE 11. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye balkanları tutanaklarına yapılan iti
razlar oyların dökümüne, sayımına veya bu oylrrm siyasi partiler ile bağımsız adaylara taksimine 
taallûk ettiği ve yeniden yapılan döküm/ sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları anla-
şılınlara il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 
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Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu seçimin iptaline dair kararı 
ilân ettiği gibi kararın kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân 
eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukardaki fıkralar dışında Meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline 

karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan Meclis üyesi yerine mensubolduklan siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

İl seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan 
süreler içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

EK MADDE 12. — Hesaba katılan, katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım ve 
döküm cetvelleri tutanaklar ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim kurulları başkan
lığınca 6 ay süre ile saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun isteği olmadıkça hiçbir yere gönderi-
lemez. 

Asili ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ile belediye başkanlığına seçilen şahsın adı 
ilçe seçim kurullarınca ilândan sonra ayrıca mahallin en büyük mülkiye memuruna ve belediye
ye verilir. 

EK MADDE 13. — Yüksek Seçim Kurulu ilçe seçim kurulları tarafından yollanan bebelere 
dayanarak seçimin genel sonucunu ayrıca ilân eder. 

EK MADDE 14. — Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine 
verilecek belgelere dayanarak belediyeler itibariyle sandık tutanaklarında mevcut bilgiyi en geç 
seçimi takibeden yıtt içinde yayımlar. 

EK MADDE 15. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde «26 . 4 . 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun» un bu kanuna 
ayları olmıyan hükümleri belediye meclisi üyeleri ve bettediye başkanları seçimlerinde de aynen 
uygulanır. 

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 21 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Belediye meclislerine seçilecek üye miktarı, ilçe seçim kurullarınca tesbit edilerek seçimin 

başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde ilân 
edilir. 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 76, 90, 91, 92 ve 93 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Belediye şubelerine ayrılan yerlerde meclis üye miktarı, beldenin genel nüfts 
sayımına nazaran 21 nci maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunduktan sonra şubelerin her biri
nin nüfusunun belde genel nüfusuna nazaran nisbeti hesabedilmek suretiyle şube dahilindeki seç
menler tarafından seçilecek belediye meclisi üye miktarı il seçim kurullarınca tesbit edilerek 21 ' 
nci maddede gösterilen süreler içinde ilân edilir. 

Madde 24. — A) Belediye meclisine üye seçihbilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri o beldede ikamet etmek, 
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Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri se Debiyle iptaline karar verildiği tak
dirde, o seçim çevresinde yoniden seçim yanılt- îı seçim kurulu seçimin iptaline dair kararı ilân 
ettiği gibi kararın kesinleşmesi»» mutaakıp o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen, 60 ncı günü takibeden ilk Paz.ar, oy verme günüdür. 
Yukardald fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline 

karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi yerine mensuboldukları siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli alan sırada olanlara tutanakları verilir. 

fi: seçim kurullarnmr kararlarına karşı? 26 Nisan U961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun; 130 ncu; maddesinde tesbit edilmiş olan 
süreler içinde> Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

EK MADDE 12. — Hesaba katılan, katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslalan, sayım ve 
döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim kurulları başkan
lığınca 6 ay süre ile saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun isteği olmadıkça hiçbir yere gönderi-
lemez. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ile belediye başkanlığına seçilen şahsın adı 
ilçe seçim kurullarınca ilânından sonra ayrıca mahallin en büyük mülkiye âmirine ve belediyeye 
verilir. 

EK MADDE 13. — Millet Meclisi metninin ek 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 14, — Millet Meolisi metninin ek 14* ncü- maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 115. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun bu kanuna 
aykırı olmıyan hükümleri belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimlerinde de aynen 
uygulanır. 

EK MADDE 16. — 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 92 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 76, 90, 91 ve 93 ncü mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — A) Belediye meclisine üye seçilebilmek için : a 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri o beldede ikamet etmek, 
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3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, ,->.-• 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde 

bulunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezacı ile mahkûm olmamak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taah

hüt altına girmemiş veya bu gibi şahısların ortağı, kefili veyahut bu cihetlerden borçlu bulunma
mak, lâzımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi seçilemezler. 
B) Belediye başkanı seçilebilmek için : 
(A) fıkrasının 2 nci bent hariç diğer bentlerde yazılı şartları haiz bulunmak, 
Belediye başkanları bu görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde 

vazife alamayacakları gibi il ve ilçe idare kurulu başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, koy muh
tarlığı ile belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu nite
liği haiz bir kimse belediye başkanlığına veya bslediye meclisi üyeliğine seçildiği takdirde, seçim 
sonucu kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa be
lediye başkanlığını veya belediye meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye başkanı iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, Milletve
killiğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen kimse seçim sonucunun bildiriminden itibaren 15 
gün içinde tercih hakkını kullanmazsa belediye meclisi üyeliğinden veya belediye başkanlığından 
istifa etmiş sayılır. 

Madde 45. — Meclis üyeliklerinden her hangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde belediye 
başkanı meclise katılacak olan yedek üyenin adını ilçe secim kurulu başkanlığından yazılı olarak 
sorar ve alınacak cevaba göre sırası gelmiş olanı üyeliğe davet eder. Bunlar arta kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Boşalan asıl üyelik bir siyasi partiye aitse, davet edilecek yedek üye de o partiden olur. 

Madde 53, — Belediye meclisi : 
1. Kanunen belirli olan olağan veya olağan üstü toplantılar dışında toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal belediye 

meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa, 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni be

lediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler eskisinden arta kalan süreyi ikmal ederler. İç
işleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilince
ye kadar meclis toplantılarının tehirini de ister. 

Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde karara bağlanır. 
Yukardaki bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan belediye başkanlarının da Danıştay 

kararı ile görevine son verilir. 

C, Senatosu ( S. Sayısı : 201) 
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3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bu-

lunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giyme

mek, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak 

ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri il 3 kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taahhüt 

altına girmemiş veya bu gibi şahısların ortağı, kefili veyahut bu cihetlerden borçlu bulunmamak, 
lâzımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi seçilemezler. 
B) Belediye başkanı seçilebilmek için : 
(A) fıkrasının 2 nci bent hariç diğer bentlerinde yazılı şartları haiz bulunmak, ve 91 nci mad

deye göre Başkanlıktan düşmemiş olmak, 
Belediye başkanları bu görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde va

zife alamıyacakları gibi il ve ilçe idare kurulu başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, köy muhtar
lığı ile belediye meclisi ve belediye başkanlığı üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu niteliği 
haiz bir kimse belediye başkanlığına veya belediye meçlisi üyeliğine seçildiği takdirde, seçim so
nucu kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa belediye 
başkanlığını veya belediye meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye başkanı iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, Milletve
killiğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen kimse seçim sonucunun bildiriminden itibaren 15 
gün içinde tercih hakkını kullanmazsa belediye meclisi üyeliğinden veya belediye başkanlığından 
istifa etmiş sayılır. 

Madde 45. — Mecilis üyeliklerinden her hangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde belediye 
başkanı meclise katılacak olan yedek üyenin adını ilçe seçim kurulu başkanlığından yazılı olarak 
sorar ve alınacak cevaba göre sırası gelmiş olanı üyeliğe davet eder. Bunlar geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Boşalan asıl üyelik bir siyasi partiye aitse, davet edilecek yedek üye de o siyasi partiden olur. 

Madde 53. — Belediye meclisi : 
1. Kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal belediye 

meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğrat rsa, 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa, 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni be

lediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler eskisinden geri kalan süreyi ikmal ederler. 
içişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde Meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilin

ceye kadar Meclis toplantılarının tehirini de ister. Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde karara 
bağlanır. Yukardaki bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan bslediye başkanlarının da Danıştay 
karan ile görevine son verilir. 
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Madde 61. — Belediye Meclisi üyelerinden her biri belediye işlerinden, her hangi bir husus 
hakkında Meclis Başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi mündere-
catı Meclis üye tamsayısının çoğunluğunca varit görüldüğü .takdirde gündeme alınır belediye baş
kanları veya memur edecekleri kişiler gensoruya Meclis önünde cevap verirler. 

Cevap Meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde 
uyarınca işlem yapılır. 

ı •: • • 

Madde 76. — Belediye başkanı belediye meclisine her toplantı dönemi başında meclis ka
rarlarının uygulanmasına, belediyenin malî durumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin ifa şek
line dair senelik bir çalışma raporu verir. 

Meclis, rapordaki izahatı meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile yeter görmezse, yetersiz
lik kararı ile müzakereleri kapsıyan tutanak aynen meclis birinci başkanvekili, onun bulunmaması 
halinde ikinci başkanvekili tarafından mahallî en büyük mülkiye âmirine gönderilir. 

Vali, bu dosyayı il merkezi olmıyan yerlerde kaymakamın, il merkezi olan yerlerde kendisinin 
gerekçeli ve kanaatli mütalâasiyle bir ay zarfında karar verilmek üzere Danıştaya sunar. 

Danıştayca yetersizlik kararı verildiği takdirde belediye başkanı düşer. 

Madde 90. — Belediye meclislerinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması 
veya belediye meclisi üye sayısının yedeklerin de getirildikten sonra meclis üye tam sayısının ya
rısına düşmesi hallerinde yeni seçim yapılıncaya kadar belediye meclisinin görevlerini tabiî üye
lerden müteşekkil belediye encümeni ifa eder. 

Madde 91. — Belediye başkanlığına seçildikten sonra; seçilme yeterliklerinden birini kaybeden 
veya görevini kötüye kullanma veya her hangi bir suçtan dolayı en az 6 ay hapse mahkûm olan 
ii merkezi belediye başkanları, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay 
içinde, diğer belediyeler başkanları valilerin bildirileri üzerine il idare kurullarınca 15 gün için
de verilecek kararla başkanlıktan düşerler. 

Başkanlar hakkında kovuşturma 

Madde 92. — Kanuni görevini, o yerin en büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağmen 
makbul bir özre dayanmaksızın yerine getirmiyen belediye başkanları hakkında vali veya İçişleri 
Bakanı tarafından Memurin Muhakemat Kanunu hükümleri uyarınca kovuşturma yaptırılabilir. 

Madde 93. — Belediye başkanlığının her hangi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve işten 
el çektirme gibi hallerde yeni başkan seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlamasına 
kadar meclis kendi içinden bir üyeyi başkanvekili seçer. 

Belediye Başkanvekilinin seçilmesi icabettiği takdirde vali tarafından belediye meclisi toplan
tıya davet olunur. 

Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin aynı samanda boşalması veya meclis tarafından ça
ğırmadan itibaren 3 gün içinde başkanvelrilini seçmemesi hallerinde, yeni seçim veya belediye 
başkanının görevine başlamasına kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer yerlerde 
valiler tarafından münasip bir kişi başkanvekili atanır. 
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MADDE 61. — Belediye Meclisi üyelerinin her biri belediye işlerinden her hangi bir husus 
hakkında Meclis Başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi mündere-
catı Meclis üye tamsayısının çoğunluğımca varit görüldüğü takdirde gündeme alınır ve üzerinden 
3 tam gün geçtikten sonra belediye başkanları veya memur edecekleri kişiler gensoruya Meclis 
önünde cevap verirler. 

Cevap Meclis üye tamsayısının 2/3 çoğımluğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde 
uyarınca işlem yapılır. 

Madde 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Belediye meclislerinin dönem sonundan Önce her hangi bir sebeple boşalması veya 
belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarı
sına düşmesi hallerinde yeni seçim yapılıncaya kadar belediye meclisinin görevlerini tabiî üyeler
den müteşekkil belediye encümeni ifa eder. 

53 ncü maddeye göre belediye meclisi toplantılarının Danıştayca tehirine karar verilmesi ha
linde dahi belediye meclislerinin görevlerini belediye encümeni ifa eder. 

Madde 91. — Belediye başkanlığına seçildikten sonra; seçilme yeterliklerinden birini kaybe
den veya görevini kötüye kullanma veya her hangi bir suçtan dolayı 6 aydan fazla hapse mahkûm 
olan belediye başkanlan, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay içinde, 
verilecek kararla başkanlıktan düşerler. 

Madde 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 23, 25 ve 89 ncu maddeleri ile 5669, 6424, 6437, 
6555 ve 7363 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesinin 1 nci fıkrası uygu
lanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve îl radyoları vasıtasiyle, uygun 
saatlerde, seçmen listelerinin yazılmasına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve 
itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve îl radyolarmca ücret alınmaz. 

GrEÇÎCÎ MADDE 2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özel
liklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak belediye meclisi ve belediye başkanları se
çimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararma bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu döneme mahsus olmak üzere, belediye başkan ve meclisleri üye 
seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 
Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek belediye başkan ve meclis üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılı Ekim 
ayının birinci gününe kadar devam eder. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 4 . - 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 23, 25 ve 89 ncu madde
leri ile 5669, 6424, 6437, 6555 ve 7363 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları 
vasıtasiyle, uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazılmasına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indi
rileceği tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirlerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Türkiye 
ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt 
imaline, zarf ve kağıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak belediye 
meclisi ve belediye başkanları seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun 
kararma bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu döneme mahsus olmak üzere, belediye başkan ve meclisleri üye se
çimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 
Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek belediye başkan ve meclis üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılı Ekim 
ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: Z U ü 

1 sayılı Kanunun tatbikatı hakkında Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (C, 

Senatosu 5 /3 ) 

4 .Temmuz 1963 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, ödenek ve yollukları hakkındaki Kanunun kabu
lünden bu yana sayın üyeler •arasında, ödenek ve yolluk tahakkukatımın mezkûr kanunun bilinci 
.maddesindeki hükümlere aykırı şekilde hesaplandığı yolunda bir kanaatin mevcudiyetini ve ez
cümle son günlerde bir milletvekili arkadaş tarafından yapıldığı söylenen bir -müracaat dolayı-
ftdyle bu mevzuun daha geniş İni- alâka ile muhtelif fikir ve iddiaların serdine vesile teşkil etti
ğini müşahede etmekteyiz. 

Hâdisenin bu mahiyet ve şümulünü, lıer iki Meclisin yürütme görevini taşıdıklar] bir kanu
nun tatbikatı ile alâkalı bulunduğu için, mesele etrafında izhar olunan türlü yorum ve kana
atlerin mevcut kanuni hüküm muvacehesinde katı bir neticeye bağlanması lüzumuna inanarak 
halihazır fiilî ve hukuki durumu her iki Meclisin müşterek murakabesine tabi ikilmaya zaruret 
duyulmuştur. Şöyle ki : 

.Bu baptaki 1 sayılı Kanunimi birinci maddesinde aynen : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin aylık ödenekleri, 7244 sayılı Kanunun 1 uci 'maddesindeki cetvelde yazılı kadrosu, bi
rinci derece olan devlet memurlarının aylığına ve yollukları ise bunum yanışına eşit olarak he-
s a.planı r.» deııi kn ekt e di r. 

Bu maddenintahrir ve tedvin şeklinden kesin olarak a ulaşılmaktadır ki, vâzıı kanun, Türki
ye Büyük Millet; 'Meclisi üyelerine ait aylık ödeneklerin 724-4 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
yazılı cetveldeki birinci derece aylığına göre değil de o 'derece kadrosuna göre hesaplanmasını 
emretmektedir. Bu âmir hükmün ise tatbikatta mühim farklar yarattığı aşikârdır. Çünkü 
mer'i maaş kanuidariyle tesbit olunduğu veçhile, memurların muayyen «derece (maaşları» ile 
ı» derecelerin, «kadro maaşları» tamamiyle yekdiğerlerinden ayrı şeylerdir. 

Bu ayrılık, 3656 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile bunun değiştirilmesine dair 4589 sayılı ve 
en son 242 sayılı kanunlar hükümleri muvacehesinde, her derecedeki memura aynı derecelerde
ki kadrolarla, evvelâ bir, sonra iki, dalha sonra üç üst derece maaşı verileceğinin kabul edilme
siyle de gayet açık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Arz edilen bu kanuni farklar muvacehesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine şimdiye 
kadar yapılagelen tediyelerde 1 sayılı Kanunun birinci maddesi sarahatinden inhiraf edilerek 
ödenek ve yollukların ancak kadrosu 3 ncü derecede olan memurların aylığına göre hesap-lan-
ıııak suretiyle fahiş hatalara düşüldüğü ortadadır. Ayrıca 242 sayılı son Kanuna göre bu tedi
yeler Haziran lf>63 tarihinden sonra da 4 ncü derecedeki memurların kadro maa§ına indirilmiş 
olacaktı r. 

Eğer vâzıı kanun tarafından şimdiki, kanaatimizce yanlış, tatbikatı haklı gösterecek bir mak
sat istihdaf edilmiş bulunsaydı, bu takdirde hiç şüphesiz ki kanun metninde asla kadrodan bah
sedil meksizin doğrudan doğruya birinci derece Devlet memurları aylığının ölçü tutulmasiyle ik
tifa edileceği veyahut o derece maaşının tediyesini mümkün kılan daha aşağı bir derece kadro 
maaşının esas tutulacağı muhakkaktı. 

İmdi, kadrosu birinci derece olan devlet memuru aylığı, şimdiye kadar 4895 sayılı Kanunla 
ve ileıiki zamanlar için son 242 sayılı Kanunla muayyen fazla farkları da şâmil bulunduğu için, 
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Büyü'k Millet Meclisi üyelerinin aylık ve yollukUmna aynı farklaırın inikas ettirilmesi ve istih-
ikalklarııı ona göre hesap ve tediye olunması tabiîdir. 

Binaenaleyh cari tatbikatın bu esas dairesinde her iki 'Meclisçe tashih ve ısladı olunmasını, 
gayet buna re'sen karar verilemediği takdirde uıesdenin vuzuha ulaştı nlmaısını temin zımnında 
mezkûr kanunu taıtbik ile görevli olan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin (müşterek hu
zuruna getirilmesini arz ve teklif ederim, 

Derin saygılarımla, 
Cemalettin Bulak 
Samsun Senatörü 

Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 11 . 7 . 1963 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 2467 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Senatörü Cemal ettin Bulak 'tarafından yapılan, Senatörlerin tahsisat ve yolluklarının 
tahakkuk ve tediyesinde yanlışlıkla noksan' tediyede bulunulduğu hakkındaki müracaatın Baş
kanlık tarafından işbu itirazın tetkik ve mütalâa beyanı zımnında 5. 7. 1963 tarihli derkenarla 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik edildi : 

1. Baremin (birinci derecesi diğer derecelerden farklı bir mahiyet arz etmekte ve bu sebeple 
bu derece üç kademe olarak tesbit edilerek hu derecelerden bir üste geçiş terfi gibi mütalâa edil
miş bulunmaktadır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tatbikatın ise farklı iolarak sadece 7244 sayılı 'kanunda 
gösterilen 2 000 liralık ilk kademeyi nazara aldığı görülmekte, ikinci ve üçüncü kademeleri kaa'lo 
almadığı müşahede kılınmaktadır. 

3. Anayasa Mahkem esinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun 16 ncı madde
siyle Senatör ve milletvekillerinin tahsisat ve yollukları (hakkındaki 1 sayılı kanunun 1 nci mad
desi aynı espri içinde tedvin edilmiş olmasına nağmen ayrı ve farklı tatbik edilmekte ve 1004 
1004-100 formülü ile tahakkukat yaptırılmaktadır. 

Her ne kadar komisyonumuzca bu konuda Anayasa ve Adalet Komisyonlarının da mütalâala
rının alınması derpiş edilmiş ise de bu hususim takdiri Yüksek Umumi Heyetin salâhiyeti 
cümlesinden görülmüş 'olmakla komisyonumuz yukarıda belirtilen sebeplerle tatbikatta bir 'hata
nın mevcudiyeti hakkındaki itirazı varit görmüş ve keyfiyetin bu mütalâa, ile Yüksek Başkanlı
ğa sunulması uygun görülmüştür'. 

Başkan 
Tabiî Üye 
Ş. özhaya 

Afyon K. 
R, Hancıoğlu 

Bu Raporda Sözcü Kâtip 
Maraş Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 

C. Aksu ö. Er gün O. Alişiroğlu 

Antalya, tstanbul 
M. özer B. öztürkçine 
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