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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet Senatosunca 
tasarının kanunluğu kabul olundu. 

Fransız Başbakanı ile Dışişleri Bakanının, 
refakatlerindeki zevat ile birlikte, Senatoyu zi
yaretleri vesilesiyle Başkan; ananevi Türk -
Fransız dosluğuııdan bahis bir konuşma yaptı 
ve misafirleri Cumhuriyet Senatosu adına selâm
ladığını ifade etti. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması ve 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıla
rı görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, ka-
nunlukları kabul edildi. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile di-

2. — GELEN 

Raporlar 
1. — Gümrük Giriş Tarife cetvelinin bâzı 

tâli pozisyonlarına giren akaryakıtların Günı-
ılik Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Malî ve İktisadi işler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/246, C. Senatosu 1/250) 
(S. Sayısı : 206) [Dağıtma tarihi : 15.7.1963] 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşının, eğitmenlere emeklilik ve öz
lük haklarının tanınmasına dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/26, 
C. Senatosu 2/64) (S. Sayısı : 207) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 7.1963] 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 

ğer kanunlarla belediyelere verilen payların be
lediye vergi ve resimleri hükmünde olduğuna 
dair kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının ka
nunluğu kabul olundu. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan, 16 Temmuz 
1963 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere, 
Birleşime son verildi. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 
Sırrı Atdlay îhsan Hamit Tigrel 

Kâtip Kâtip 
Sivas Kırklareli 

Ahmet Çekemoğlu Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

KÂĞITLAR 

1/503, C. Senatosu 1/276) (S. Sayısı : 209 [Da
ğıtma tarihi : 15 . 7 . 1963] 

4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/502, C. Sena
tosu 1/275) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

5. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/501, C. Senatosu 1/274) 
(S. Sayısı : 211) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 1963] 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mecli
si 1/500, C. Senatosu 1/273) (S. Sayısı : 212) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 1963] 



BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, (gündeme başlıyoruz. 

Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları vardır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Mehmet 
Zeki Tulunay, Muzaffer Yurdakuler, İbrahim 
Saffet Omay, Osman Alişiroğlu, Mansur Vlu-
soy'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/224) 

BAŞKAN — İzinler vardır. Tezkereyi oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumlhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında 'gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 15.7.1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü 

C. Senatosu Malatya Üyesi M. Zeki Tulu
nay, 'hastalığına binaen (15) gün 1.7.1963 tari
hinden itibaren. 

O. Senatosu Taniî Üyesi Muzatffer Yurda
kuler, hastalığmaı binaen (20) gün 4.7.1963 ta
rihinden itibaren. 

C. Senatosu Ankara Üyesi İ. Saffet Omay, 
mazeretine binaen (20) gün 28 . 6 . 1963 tari
hinden itifbaren. 

C. Senatosu Ankara Üyesi Osman Alişiroğ-
lu, Mazeretine binaen (10) ıgün 3 .7 .1963 tari
hinden itibaren. 

C. Senatosu Ankara Üyesi Mansur Ulusıoy, 
mazeretine binaen (10) gün 13 . 7 .1963 tarihin
de itibaren. 

BAŞKAN — Birer birer reyinize sunacağım 
efendim. 

C. Senatosu Malatya' Üyesi M. Zeki Tulu

nay, 'hastalığına binaen, (15) (gün, 1 .7 .1963 
t a, rihind en it ib aren. 

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

C. Sematoisu Tabiî Üyesi Muzaffer Yurda
kuler, hastalığıma binaen (20) gün, 4 . 7 . 1 9 6 3 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kaibul edilmiştir. 

C. Senatosu Ankara Üyesi I. Saffet Omay, 
mazeretine binaen (20) ıgün 28.6.1963 tarihin-
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabus 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

O. Senatosu Ankara Üyesi Osman Alişiroğ-
lu, mazeretine binaen (10) gün 3 .7 .1963 tari
hinden itibaren. 

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

O. Senatosu Ankara Üyesi Mansur Ulusoy, 
mazeretine binaen (10) gün 13 . 7 .1963 tari
hinden itibaren. 

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

Bir önerge var. Okutuyorum. 

2. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın hastalığı 
sebebiyle doktor raporu ile izin alan üyelerle 
mazeterine binaen izin alanların radyoda birbi
rine karıştırıldığına ve bunların tefriki gerekti
ğine dair önergesi. 

Sayın Ouimhuriyet. Senatosu Başkanlığına 
C. Senatosu üyelerinin özürlerinden ötürü 

izin isiteml'eri ve hastalıktan -ötürü aldıkları 
istirahat ve raporlarına göre, izinli sayılmala
rı için, gereken işlemin yapılmasında ve rad-
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C. Senatosu B : 94 
yoda yayınlanmasında yanlış kanılara gerekçe 
olacak bâzı usul ihataları olmuştur. 

örneğin, hastalığından ötürü istira'hatli ol
duğu için gelemiyen /bir* üye liçin, «özürü dola-
yısiyle kendisine izin verildi» şeklinde radyo 
yayını yapılmaktadır. 

Doktorun raporunu Meclisler onaylamadı
ğı cihetle, böyle bir istirahat sadece Genel Ku
rulun (bilgisine sunulmakla yetini! melidir. 
Bundan ıböyle, sırf usul İhatası yüzünden, yan
lış yorumlara gerekçe alacak işlemlerin önlen
mesi için, izin istemleri 've hastalıktan ötürü 
izinli sayılacaklara yapılacak işlem, işlemin 
Genel Kurula sunuluş şekli ve radyoda da "bu
na uygun yayının sağlanması içlin Başkanlık 
Divanının Genel Kurulun aydınlanması ve 
olumlu bir geleneğin kurulmasını sağlamasını 
rica eder, saygılarımı sunarım. 

'Taibiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Sayın Yıldız !bu mövzııda söy-
ttyeceğiniz var mı? 

Buyurunuz efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Sayın arkadaşlarım, î'çtüzükte 'bâzı 
işlemlerin ne şekilde yürütüleceği açıkça belli
dir. Anayasada bâzı kayıtlar koymuştur. 
özellikle izin hakkında bir haftayı geçmezse 
yetki Başkanlık Divaninindir. Ondan sonrası 
Senatonun oylarına sunulur. Maaş alma du
rumu yine Senatonun oylarına sunulur. Fakat 
(hastalığı dolayısiyle, doktor raporu ile izin 
alacaklar hususunda Iben, ne Anayasamızda ne 
de içtüzükte Ibugün Başkanlığın süregelmekte 
\olan eylem ve "işlemleriyle ilgili Ibir kayıda 
raslamadım. Esasen ih'em usul (halamından İti
raz yadırgadım hem de radyo yayınları dışar-
da yanlış kanılar verecek şekilde yapılmakta
dır. özürüne, mazeterine ibinaen 20 'gün ilzin 
almış ama, Meclis en önemli konulan konuşur
ken, 'hasta 'olanlar Ibile sanki mazeret icadede-
rek Meclisten ayrılıyormuş kanısını vermekte
dir radyo 'yayınları. Halbuki 'hasta olan dok
tor raporu almıştır. Bu doktlor raporlarını 
'her halde Meclislerin, her 'hangi Ibir şekilde 
tasdik »mercii olmadığı kanısındayım. Yüksek 
Kurulunuz tasdik 'etmiyorum dese, meselâ, 
şimdi oyumuza sunuldu, 'bâzı arkadaşlar, 'has
talıkları dolayısiyle istiraihat aldılar. Doktlor 
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rapor verdi, Yüksek Kurulunuz oylarını ver
mese, yermemeleri mümkün. Yani, (ben bunun 
Ibir mesnedini 'bulamıyorum. Efendim, şimdi
ye kadar 1877 tarihinden itibaren ibu 'böyle uy
gulana gelmiştir. Babam böyle yaptı diye ben 
de Iböyle yapmaya ımedbur değilim. Her (hal
de hu dönem bunun üzerinde akıllıca düşün
mek lâzımdır ve dı'şarda yanlış anlaşılabilir. 
Senatörler 'hastalanıyorlar. Hakikaten millet
vekillerinin ve senatörlerin pek çokları insan 
üstü Ibir takatla çalışıyor, Ibunlann Ibâzıları ra
hatsız oluyor, hastalanıyor, gidiyor. Dışarıdaki 
yayın, «Meclisin en faal dev resinde iken her
kes mazeret uydurup gidiyor» şeklindeki rad
yo yayını ;bir defa düpedüz hata. Bunun da 
Başkanlık Divanının şimdiye kadar dikkatini 
çekmesi lâzımdı. Radyo .hakikaten bazen 
Meclis çalışmalarını, gerekli şekilde kamu 
oyuna olumlu etki yapacak şekilde yaymıyor. 
Ook önemli konular varken, İbu izinler sanki 
çok önemli imiş gibi, falan üye 'mazeretine İbi
naen 20 gün izinli gitmiştir diyor. Halbuki böy
le değil, 'hasta doktor raporu ile izinli gitmiş
tir., Beiiim kanaatim; aksi Ibir 'hükme de bir 
yerde raslamadığmız için, bu sadece Genel Ku
rulun oyuna sunulur. 

Ancak süreyi aşması maaş meselesi 'bahis 
konusu olunca, elhette Genel Kurulun karariy-
le bu maaş verilebilir. Bu doktor raporunu tas
dik değildir. Maaşı alma, verme yetkisi Anayasa
ya göre, Senatonun kararına dayandığı için bu 
mümkün olur. Ama, hepsi böyle değildir. Mur.r 
yen bir miktar, 3 gün, 5 gün, 10 - 15 gün dok
tor raporu ile istirahat almış. Gerçekten düşün
mek lâzım ki, bunun aksi mümkün olacak bir 
mesnedi de yoktur. Lüzumsuz yorumlara da ge
rekçe oluyor. Benim kanaatim üzerine bir tartış
ma açılırsa daha başka fikirlerimi de arz ederim. 
Böyle şeyler buradan sunulurken, falan üye, ni
çin yoktur, onu bilelim, doğrudur bu, «Hasta ol
duğu için 20 günlük istirahatı vardır. Bilginize 
sunulur.» Nasıl ki, Başkanlık Divanı kendi yet
kisi içinde gördüğü, ki Anayasa o yetkiyi ver
miştir, bir haftalık izni sadece ıttılaınıza arz 
eder, yoksa oyunuza arz etmez. (Soldan eski te
rimleri kullanıyorsun, sesleri.) Peki efendim,, 
böyle bâzan eski deyimlerden çok hoşlananları 
da okşamak için, daha doğrusu duygularına say
gı göstermek için kullanıyorum. Onun için efen-
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O. Senatosu B : 94 
dim, kanaatimi özetlersem; Senatonun oyunu ge-
rektirmiyen hususlar sadece sunulmalıdır. Onun 
için istiralıatlerin oya sunulmasında şimdiye ka
dar uygulana gelmekte olan bir metodu uygula-, 
maktan başka bir gerekçesi bulunmadığı için ve 
açıkça söylemek suretiyle, 20 gün istiralıatli der
lerse yeter, Kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Atalay. 
BAŞKANLIK DÎVANI ADINA BAŞKAN-

VEKlLl SIRRI ATALAY (Kars) — Efen
dim, Başkanlık Divanı adına Sayın Yıldız'ın 
olumlu konuşmasını kıvanç içinde dinledik. Şim
di arzı cevabetmeye çalışacağım. Sayın Yıldız 
der ki; «Başkanlık Divanı kararları burada oku
nurken izinler iki kısma ayrılsın, doktor raporu, 
ile alman izinler bilgi olarak sunulsun ve fakat 
Umumi Heyetin reyleri alınmasın, bu görüşme 
mevzuu, karar mevzuu olmasın. Bunun dışında 
kalan izinler ise karar mevzuu, görüşme mevzuu 
olsun.» Burada beraber değiliz Niçin, arz edece
ğim. 

Radyonun veriş tarzına gelince, kendisiyle be
raberiz. Radyonun çeşitli yorumlara ve kamu 
oyunda etkilere yol açacak seanslarda bulunma
sı hakikaten iyidir. Ama, burada Başkanlık Diva
nının bir suçu yoktur. Devlet Radyosunda Ana
dolu Ajansının metni okunduğu zaman, bu, Baş
kanlık Divanının görüşü veya Başkanlık Divanı
nın verdiği bir metin değildir. Burada, Anado
lu Ajansının mensupları not alır ve bu notları 
değerlendirir ve bunlar radyoda okunur. Başkan
lık Divanının şunları okuyacaksınız, şu şekilde 
tanzim edilen bir metin okunacak şeklinde bir 
yetkisi yoktur, demiyeceğim ama, bir tatbik şekli 
yoktur. 

Şuna da hak vermek lâzımdır ki; Anadolu 
Ajansı ve radyo, bize ve Millet Meclisine müza
kerelerin ve görüşmelerin safhalarının radyolar
da ne şekilde verileceğini, tesbit edelim; bu şe
kilde verelim, diye bir müracaatte bulunmuştur, 
ama, bir tavsiyede bulunmadık kendilerine, şu 
şekilde olacaktır diye. Metinler bâzı memleket* 
İcrdc Meclislerce hazırlanır, görüşmelerin sonun
da radyolara verilir. Hazırlanan metinler orada 
okunur. Bu bizim için çok güç bir şeydir. Nasıl 
hazırlanacak, kim hazırlıyacak, nasıl vereceğiz?. 
Bu sefer de hazırlıyan şahsın, Başkanlık Diva
nında kim hazırlıyorsa o şahsın görüşü hâkim 
olacaktır, onun görüşüne göre verilecektir. Yani 
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bâzı şeyler var ki, faydalarının yanında mahzur
ları da vardır, çok müşküldür. Devlet radyosun
dan görüşmelerin gayet objektif ve herkesin tas
vibine mazhar olacak şekilde verilmesinin müş
külâtı da aşikârdır. Bu sebeple henüz bir Teşki
lât Kanunu ve geniş bir elemana da sahip bulun
madığımız için ve bu işlere ayıracak elemanımız 
bulunmadığı için bunu yapamamaktayız, ileride 
elimizde çeşitli kalite ve vasıfta insanlar olacak
tır. Bunları memur edeceğiz ve görüşmeleri 
Umumi Heyetin arzusu istikametinde verebilme 
imkânlarına da sahibolduğumuz zaman radyoda 
görüşmelere bir istikamet verebileceğiz. Ama, 
şimdilik bu tamamen radyo idaresinin mümkün 
mertebe objektif bir tarzda vermesine bağlıdır. 
Bu bakımdan Riyasetin, başından sonuna kadar 
bu verişlerde her hangi bir tesiri, her hangi bir 
talebi ve teşebbüsü yoktur. Radyoda veriliş şek
li itibariyle çok mühim bâzı hususlar verilmez 
iken, üyelerin ismen izinli gösterilmesi hakika
ten çeşitli yorumlara yol açabilir. Burada Ah
met Yıldız'la beraberim. Gönül ister k i ; daha 
dikkatli ve daha itinalı bir şekilde verilmiş ol
sun. Ama, ben de zannetmem ki; bunda her han
gi bir maksat veya her hangi bir şey yoktur. 
Bu takdir meselesidir, görüş meselesidir. Ajans 
ve radyo bundan sonra bunlara dikkat eder. Fa
kat izin meselesine gelince; izin 2 ye ayrılsın, 
doktor raporuna dayananlar bir bilgi olarak su
nulsun. Zinhar, Umumi Heyetin kabul ediyor 
musunuz, etmiyor musunuz şeklinde reylerine su
nulmasın. Burada Ahmet Yıldız'la beraber deği
liz. Mesele bizden çok önce, bizim ilk teşri haya
tımızda 1877 Meclisi Mebusanm da daha 4 neü 
birleşimde halledilmiştir. Ordan başlıyayım : 

«Reis Efendi; azadan üç zatın şubelerde meş
gul ve üç zatın mezun ve diğer üçünün de nami-
zaç bulunduğunu beyanla beyan ederek bugünkü 
hale müzakereyi küşadeyledi. 

VASÎLAKÎ Ef. (İstanbul) — Bir işimiz ol
duğu, yahut hasta bulunduğumuz zaman ruhsat 
almak lâzım mı!» sualine cevap olarak, Reis Ah
met Vefik Paşa, o zaman Ahmet Vefik Efendi de
niyor, bunun Nizamnamede musarrah olduğunu 
Nizamnamenin daha orasına gelmediğini beyanın
da bulunuyor. 

Efendim, okuduğum bâzı Arapça tâbirleri 
eğer yanlış okuyorsam özür dilerim. Zabıttan ay
nen okumaya devam ediyorum. «Reis Efendi; Ni
zamnamenin orası okunup da (tadil veya ibka 
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Ö. Senatosu B : 94 
edileceği zamana kadar fıkrai mezkûrenin lâzı-
mülittiba olacağı) nı bil'itiyan, ekseriyet daihi 
buna karar verdi.» Ekseriyet karar veriyor. 1877 
de isterse hasta olsun, isterse mazerete dayansın 
bütün izinler, Umumi Heyetin karariyle olaca
ğına karar vermiş bulunmaktadır. Bizim bugüne 
kadar tatbikatımız da bu yoldadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920, 23 
Nisamndaki 'Oturumlarından bugüne kadar, 
Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi de dâhil, 
nizamnamenin 19 ncu .bap, 'mezuniyet, madde 
192. Müracaati üzerine Reis bir melbusa 8 gün
lük mezuniyet verebilir. Daha fazla mezuni
yetler için Meclisin müsaadesi alınmak şart
tır. 

Madde 193. — Secjim günleri fazla mezuni
yet talepleri iptida Riyaset Divanınca tetkik 
•olunur. 

Madde 194. — Reis, mezuniyeft 'taleplerini 
Meclise arz ederken, (bunların Iher biri hakkın
da Divanın mütalâasını da (bildirir. 

Meclis .müzakeresiz işari reyle karar verir. 
Binaenaleyh mezuniyet izin talepleri sekiz 

günden fazla olduğu takdirde sebep ne olursa 
olsun ister meşru Ibir mazeret, ister 'her hangi 
Ibir mazeret, ister doktor raporuna dayanan 
'bir hastalık dolayısiyle mazeret olsun, üye de
vam edemiyeceğini Başkanlık Divanına bildi
rir «Umumi Heyetten şu kadar gün izinli sa
yılmam gerekir»' diye müracaat üz'erine, Baş
kanlık Divanı, (bu talep üzerine vereceği kara
rı Umumi Heyete getirir. Umumi Heyet fon 
talep üzerinde Başkanlık Divanının kararını, 
ıgösterisiz, yani yeni ibir müzakere yapmadan 
iş'arı 'oyla halleder. Müspet veya menfi has
talığa dayanan bütün 'mezuniyetler 'hakkında 
alman karar şimdiye kadar menfi olmuş değil
dir. Ama arkadaşlarımız der ki, bir doktor 
rap'oruna, 'hastalığa dayanıyor. Acalba bu dok
tor raporunun Umumi Heyete arz edilmesi, 
doktorların verdiği 'bu raporlara karşı bir âde
mi itimat mıdır? Değil. Buradaki oya sunma 
raporun sıhhati, meşru olup olmaması değildir. 

O rapora dayanarak kendisinin mezun sa
yılıp sayılmamasıdır. Yoksa raporun, yerinde 
olup olmadığı, usıulüne uygun olup olmadığı, 
hakikate uygun lolup Oılımadığına burtaısı karar 
venmiıyor. Raporla Ihiçlbir ilgisi yolk. Sadece 
Ibu rapor dolayıısiyle istenilen müddetle kendi-
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isinin izinli «sayılıp, sayılmryacağma !karar 
veri|ytor. Bu sdbeple doktor raporuna ademi-
itiımat, diye Ibir şey balhiıs kıonusu değildir. 
Doktor raporu bir ilim adamının verdiği (bir 
vesikadır, ve sairedir, Ibiz bunun üzerimde dur
muyoruz, Ibununla ilgisi ydktur. Mesele, »be
nim şu meşru mazeretim vardır, Ibana izin 
verin, (burada, raporun var anıdır, mazeretinin 
esaısı nedir diye de tetikik edilmiyor. Sadece 
iızinli sayılıp 'sayılımryacağı Umumi Heyetin 
toyuna sunulur; çün'kü kendisinin izinli sayılıp 
ısayılmıyacağmın ilerikl maddelerde, tatfbik 
fedilsin veya edilmesin müeyyideleri vardır.. 
İki ayı aştığı takdirde ödendk ve yolluklarının 
verilip verilmemesi gibi, sonra kıstelyevm ya
pılıp yapılmaması gibi, ama yapılmıyor o ayrı 
mesele. Fakat hukukî bâzı neticeleri var. Hattâ 
o kadar vardır ki, yeni Anayasamız da hüküm 
altıMi almıştır. 60 gün özürsüz, izinsiz ademi-
devam halinde üyelik sıfatı düşmektedir. Yani, 
özürsüz ve izinsiz muayyen bir müddet de
vamsızlık otomatikman mebusluk veya C. Sena
tosu üyelik sıfatını düşürmektedir. Bu se
beple izinli sayılılp sayılmamasının Umumi 
Heyetin kararı ile olması lâzım. Fransa'da 
senato üyeleri muayyen bir oturumda hazır 
bulunmamak hususunda itirazda bulunabilir
ler. Senatodan bir izin isteyebilirler, talepleri
nin yazılı ve mucip sebepli bir beyannameye 
buğlı olması ve Başkana mütevccih olması lâ
zımdır. Yani, dünyanın har yerinde bu böyle
dir. Bir izin mutlak suretle Umumi Heyetin 
kararma bağlıdır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde kaide; «hiç
bir Senato üyesi müsaade almaksızın, Senato
nun hizmetlerinde hazır bulunamazlar, izin
siz bulunamazlar.» Daha katı hükümler vardır 
orada. Bizde ise gelmiyebilir, hattâ mazeret 
bilâhara beyan ediliyor. Başkan böyle şeylerde da
ha kayıtlı. Umumi Heyetin izni olmadıkça gelme-
mezlik edemez. Mutlak surette gelmek mecburi
yeti var. Ama, bu ropara dayansın ,meşru ma
zerete dayansın hepsi aynı, mesele izindedir. 
O ayrı mesele, italya'da da öyledir. Hiçbir 
senatör izin almadan toplantıya gelememezlik 
edemez. Her toplantının başında Başkan izin 
isteklerini Senatoya bildirir. İtiraz vâki ol
mazsa izinler kabul edilmiş sayılır. Aksi halde 
Senato müzakere etmeksizin oturarak veya kal-
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karak lehte veya aleyhte kararını verir. Se- I 
bebi yok, artık doktor rapora ile alınmış filân 
diye. Hepsinde izin verildiği takdirde sebebi 
no olursa olsun Umumi Heyetin kararma bağ
lıdır; Heyeti Umumiyenin karariyle tekevvün 
eder. Bu sebeple Başkanlık Divanının izinler 
hususundaki yıllardan beri olup gelen tutu
mu doğrudur, nizamname hükümlerine uygun
dur ve yerindedir. Tatbik şekli ise, başka 
memleketlerin mevzuatına değil, bizim geçmiş
teki tatbikatımıza uygundur. Ama Heyeti Umu
miye isterse, bu yolu değiştirir .Yeni İçtü-
tüze hüküm koyar. Der ki, «doktor raporuna 
dayananlar şöyle olacaktır.» Bu halde tama
men demokratik memleketlerin tatbik edilen, 
gelenek haline gelen tutumları dışında yeni bir 
tutum ihdas etmiş olabiliriz. Umumi Heyet iç
tüzüğe böyle bir hüküm koyabilir. Ama, bu
günkü İçtüzük, bugünkü tatbikat ve gelenek
lere göre Başkanlık Divanı tutumunda haklı
dır. 

Radyo neşriyatına gelince; burada kendile
rine hak vermemek mümkün değildir. Hürmet
lerimle. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN —• Müzakere açılmamıştır. Onun I 
için size söz veremiyeceğim. Bir takrir veril- I 
mistir. Takrir üzerinde Divanın noktai nazarı 
izah edilmiştir. Yeni İçtüzük yapılıncaya ka
dar, ben 1923 den beri biliyordum. Fakat Ata-
lay arkadaşımız benden daha. -eski olduğu 
için 1877 ye kadar indi. Tatbikat bu merkezde
dir. Ve yeni İçtüzük yapılıncaya kadar da 
bu suretle muamele edilecektir. Arz ederim. 

Usul hakkında buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; Başkanlığın bir tu
tumu hakkında mâruzâtta bulunmak istiyorum. I 

Dünkü birleşimde, bir önergemin oya konu
lacağı sırada, Sayın Başkanın; Artukmaç.'m 
önergesi oyunuza arz edilecektir, her halde 
yine bir virgül meselesidir, şeklinde Heyeti Ce-
lileniz-e müstehzi bir eda ile hitapta bulun
duğu ve bu tavrın gülüşmelere vesile teşkil et
tiği yüskek malûmlarıdır. 

Küçümsenmek istenilen o virgüllerin, her 
hangi bir metnin mâna ve medlulüne ne şekil
de bir istikamet verdiğim söylemeye lüzum | 
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yoktur. İyi kullanılırsa cümle nıânalanır; kul
lanılmazsa çapraşık ve anlaşılmaz bir ifade 
meydana gelebilir. 

Biz teşriî görevimiz icabı, bilhassa kanun
ların yapılışında bu cihetleri göz önünde tut
mak ve yanlış olduğuna inandığımız husus
ları bu kürsüde çekinmeden ifade etmek mev-
kindeyiz. Kanun metinlerinde cümle kuruluş
larının doğruluğunu sağlamak, noktalama işa
retlerinin ve bu arada virgülün yerinde kulla
nılmasını bu kürsüde her zaman ifade ve be
yan etmek, her üyenin hakkı vs vazifesidir. 
Buradaki beyanların, espiri yapmak heves ve 
arzusiyle, Başkanlık tarafından istihza konusu 
şekline sokulmaması icabeder. Başkanlık ma
kamının ciddiyeti ve İçtüzük hükümleri bunu 
âmirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her hangi bir polemik cihetine gitmek

sizin, Sayın Başkanın dünkü birleşimdeki tu
tumundan duyduğum üzüntüyü ifade için hu
zurlarınızı işgal ettim. Başkanın, her ne se
beple olursa olsun, her hangi bir üye hakkın
da istihdaf ve istihza, şemmesi taşıyan her hangi 
biı* harekette bulunmaması ve içtüzük hüküm
lerin ihlâl etmemesi lâzımgeldiğini beyan et
mek isterim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
dünkü beyanatımda istihfaf veya istihza gibi en 
ufak bir şeyin hatırımdan geçmediğini, takdir 
edeceğinizi tahmin ediyorum. («Doğru, doğru» 
sesleri.) 

Nasılki, Sayın Artukmaç beyanda bulunur
ken, arkadaşların üzerindeki tepkisi de bunu is
pat etti. Ben bilâkis, kanunlarımızın yüksek hu
zurlarınıza komisyondan geldiği vakit, çok dik
katsiz geldiğini ima etmek istedim. Yani kasdım 
kendilerine değil, komisyonlardan kanunlarımız 
geldiği vakit, biraz daha dikkatli bulunulmasını 
anlatmak istedim. Eğer böyle düşünüyorlarsa 
ben kendilerinden özür dilerim. Ne kendilerine 
karşı, ne de başka kimseye karşı böyle bir şey ha
tırımdan geçmezdi. Hattâ dün aradım kendile
rini, böyle bir fikre sahip oldular mı diye. Sa-
hiboldularsa, benim ifademin yanlış anlaşıldığını 
söyliyecektim. Kendilerini bulamadım, müste
rih olsunlar. Bilâkis mesailerini takdirle karşı-
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lıyorum. Geçen gün de bunu ifade etmiştim. 
Mâruzâtım bundan ibaret. (Alkışlar) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben yan
lış anlamışım, beyanınızdan dolayı teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. Size 
karşı takdirle mütehassis olduğumu belirtirim. 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 
BETİL (Tokat) •— Komisyona ihtarın mânasını 
sezmemiştim. Şimdi ifade buyurdunuz. Gerek
çesini de öğrenirsek, ayrıca müteşekkir kalırız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, söyliyeyim. 
Komisyondan gelen metinler maalesef ifade ve 
lisan bakımından karışıktır. Bu kanun için değil, 
her komisyondan gelen metin böyledir. Biraz 
dikkatli olsa kâtip arkadaşlar iyi olur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, usul tartışmaları uzadığı 
için ben tansiyonu artırmıyacağım, yalnız bir 
şey arz edeceğim, Başkanlığın söz vermeme husu
sunda gösterdiği gayret, şimdiye kadar 1877 den 

1. — Belediye, Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve C. Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/427, 2/191, 2/336; 
C. Senatosu 1/266) (S. Sayısı: 201) (1) 

BAŞKAN — 16 neı maddeye gelmiştik. Tek
rar okutuyorum. 

EK MADDE 16. — 3 Nisan 1930 tarih ve 
1580 sayılı Belediye Kanununun 92 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Sayın Artukmaç, söz sırası Sa
yın Hazer'indir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Öyle zannedi
yorum ki, Sayın Artukmaç arkadaşımız da be
nim noktai nazarımı müdafaa için söz almışlar
dır. Belediye Kanununun bu 92 nci maddesi 
Hükümet tasarısında yer almadığı halde, ve Mil
let Meclisi de bu maddeyi kaldırmadığı halde, 
Senato Komisyonu nedense Belediye Kanununun 

(1) 201 S. Sayılı basmayazı 12 . 7". 1963 gün
lü 92 nci Birleşim tutanağının sonundadtr. 
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beri devam eden geleneklere eğer ufak bir saygı
mız varsa, o saygıyı zannedersem bozar. Bir 
üye açıklama yapmasını Başkanlık Divanından 
rica etti ve niçin sorduğunu açıkladı. 

Başkanlık Divanı görüşünü savunduktan son
ra üyeye söz vermemek doğru değildir. Şimdiye 
kadar belki tek istisnası bu olacaktır. Çünkü, 
•Başkanlık Divanı görüşünü, konuşmadan evvel 
ben biliyorumki, bu yüzden konuşmadan evvel 
sadece bir hususu arz ettim, onu açıklama ihti
yacını hissettim. Başkanlık Divanı, gerekçeleri
nin pek de sağlamlığına inanmadığım bir açıkla
ma yaptı ve arkasından «sana söz vermiyoruz, bi
zimkilerin gerekçelerine dokunma» diyen bir eda 
zannedersem usule uygun değildir. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Riyaset, noktai nazarını arz et
miştir. Şimdiye kadar yapılmış olanı aynen tat
bik edecektir. Yeni İçtüzükte, konuşmanızda ifa
de buyurduğunuz gibi, daha akıllıca mütalâala
rı olursa ve Heyeti Celile kabul ederse, o şekil
de tatbik etmekle mükellef bulunmaktayız. Gün
deme devam ediyoruz. 

92 nci maddesini kaldırmış ve elimizdeki rapor
da da bunun sebeplerini etrafı ile izah etmemiş
tir. 

Arkadaşlar, kısaca bu maddenin Belediye Ka
nunundaki yerini ve kaldırılması için hiçbir se
bep olmadığını huzurunuzda arz edeceğim.. 

Maılûm bulunduğu üzere 'belediye başkanla-
a*ı seçim ile iş baışıına gelen ve aslında m omur 
staatüısüne tâbi olmıyan, fakat bir amme hh-
<meti gören 'Seçilmiş, idarenin icra o r/gamdır. 
Belediye balkanlarının bu- hukuki durumunu 
ıgöz önünde tutan kanun vâzıı, belediye baş
kanlarının suç işlemesi 'halini ve idare ile olan 
münasebetl'erini ayrıca/ tanzim etmek zarureti
ni duymuş ve bunun için 9İ2 nci maddeyi ve 
'ayrıcada 102 nci maddeyi sevk etmişjtir. 

Belediye Kanununun 1021 nci maddesi, be-
ilediiye başkanlarının, seçilmiş bir heyetin- icra 
onganı olmasına rağmen suç işltemesi halinde, 
memurlar gibi, Memurin Muhakemat Kanunu
na tâbi olacağımı tasrih etmiştir. Yani; sadece 
'0 madde ile bu hususta belediye başkanlarının 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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suç işlemeleri hallinde tatbik olunacak muhake
me usulünü tanzim etmiştir. Ayrıca, 'bunu kâfi 
görmemiş kanun koyucusu, ibir de 9:2. nci mad
deyi sevk etmiştir. .Belediye Kanununun 92 nci 
maddesi hizmetlerin iyi yürütülmesi ve Devlet 
namına hizmetleri murakabe ile yetkili olan 
mahallî mülkiye amirleriyle, belediye başkan
larının münasebetlerini tanzim etmek için sevk 
edilmiştir. Muayyen bir hizmetin belirli süre 
içinde yapılmaması halinde, 'mahallin en bü
yük mülkiye âmiri durumu 'belediye 'başkanı
na bildirilecek. Belediye başkanı bu ta.kdirde 
de vazifesini yapmamakta ısrar ederse, o tak
dirde Devlet namına, Devletin mümessili olan, 
mahallin mülkiye âmiri ne yapacaktır? 92 ncı 
madde bunu tanzim etmiştir. Bu takdirde, ma
hallin en büyük mülkiye âmirine işten el çek
tirme yetkisi tanın m ıştır. 

Şimdi hâzı arkadaşlarımız, seçilmiş bir be
lediye 'başkanının seçim ile gelmiş olmasını na
zarı dikkate alarak, bunun memurlar gibi, 
muamele görmesini doğru bulmadıktan başka, 
ayrıcaı işten el çcktiirilmelermi de hiçbir suretle 
kabul etmiyorlar. Husııssi temaslarımızda bu 
noktada! bâzı arkadaşlarımız ısrar ediyorlar. 
Arkadaşlarımızın burada dikkat nazarlarından 
kaçırdıkları essalı bir nokta kanaatimce şudur: 

Belediye başkanlarının işten el çektirilme-
leri, eğer özel surette bir kanun maddesi ile 
•tanzim edilmemiş olsaydı, 'Belediye Kanunu ve
ya Memurlu Kanununun diğer ahkâmına gör.% 
belediye başkanlarına işten el çektirilemez. 
Böyle bir ihtiyaç karşısında ancak, özel ka
nunda sarih hükme ihtiyaç vardır, işte 92 nci 
•madde bu maksatla yer almıştır ve arz ettiğim 
gibi Hükümet tasarısında bu maddenin kaldı
rılmasına dair işaret yoktur. Millet- Meclisi 
Umumi Heyetine böyle bir madde gelmemiştir. 
Fakat bizim komisyon âmme hizmetlerinin 
esaslı surette işlemesi maksadiyle tedvini •olun
muş bir kanun maddesini ve idare hayatında 
pek lüzumlu olduğunu, artık zannediyorum 
bu işle teması olan herkesin kabul ettiği bu 
maddenin kaldırılması: için bir ihüküm tanzim 
etmişler, «92 nci madde kaldırılmıştır.» diyor
lar. Niçin kaldırıldığı iyice izah edilmemiştir. 
Belediye hizmetlerinin iyi yürütülebilmesi için 
lüzumlu ve her zaman kazai murakabeye tabi 
bulunması mümkün olan böyle bir yetkinin 
kaldırılması; için yeni' Anayasamızda bir sara

hat olmadığı gibi, demokratik esaslar bakı
mından işin mütalâa edilerek, kaldırılması 
için de haildi bir sebep ileri sürülemez kanaatin
deyim. .Hizmetlerin iyi yürütülebilmesi için, 
yetkili mercileri kanuni yetki ile teçhiz etmek 
hizmetlerin icabıdır, memleket faydaları gereğin -
dendir. 

Bu itibarla, bizim komisyonumuzun kabul et
tiği 92 nci maddenin kaldırılmasına dair olan 
maddenin Yüksek Heyetinizce tasarıdan çıkarıl
masını bendeniz arz ve teklif ediyorum. Ayrıca 
gerekirse bir de teklif takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, 
GEÇÎCt KOMİSYON ADINA FlKRET 

TURHANGlL (Aydın) —Muhterem arkadaşla
rım, komisyonumuzun'hakikaten 92 nci madde
yi Belediye Kanunundan çıkarması suretiyle 
yeni bir yola gittiği kanaatindeyim. Biliyorsu
nuz, yeni belediye seçimine mütedair olan hü
kümleri tadil eden bu kanun ile, belediye mec
lislerimizin seçim sisteminde esaslı bir değişik
lik yapılmış bulunmaktadır. Belediye başkanlığı 
tek dereceli ve çoğunluk sistemine göre seçil
mektedirler. Hükümet tasarısında 92 nci madde
nin tadili hakkında hakikaten bir hüküm yok
tur. Millet Meclisinin Anayasa ve içişleri Ko
misyonunda, Millet Meclisinde bu madde kon
muş ve eski 92 nci maddenin kelimelerinin türk-
çeleştirilmesi suretiyle yeniden tedvini yoluna 
gidilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok ince ve komis
yonumuzun bu kararı ittihaz ederken dayandığı 
mühim bir noktayı arz etmek isterim. Komisyo
numuz yeni gelen tasarıda 6.1. nci maddenin mev
cudiyeti muvacehesinde, belediye meclisi karşı
sında bulunan ve çoğunlukla tek dereceli olarak 
seçilmiş bulunan Belediye Başkanına denetleme 
salâhiyeti tanımıştır. Eski kanunda bulunmıyan 
«Gensoru müessesesi» buraya girmiştir. Beledi
ye meclisinin üçte ikisinden bir fazlası talebet-
tiğinde, bir konu derhal belediye meclisi önüne 
gelecek veya belediye reisi veya vazife alan şa
hıs tarafından belediye reisinin icraatı, belediye 
meclisi önünde müdafaa olunacaktır. Eğer, be
lediye meclisi bu müdafaaya rağmen üçte ikisi 
ile gensoru karşısında ademiitimat oyu verdiği 
takdirde, derhal bu muamelât mahallin kayma
kam ve valisinin gerekçeli mütalâası da eklen
mek suretiyle Dahiliye Vekâleti yolu ile Danış-
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taya arz edilerek, belediye reisi ıskat edilecek
tir. 

Şu halde burada belediye meclislerinin bele
diye reislerini mahallî idare âmirlerinin de ilti
hak eden fikir ve kararlariyle her zaman denet
lemesi konmuş ve kanuna yeni bir müessese ge
tirilmiştir. 

Ayrıca, Belediye Kanununun meriyette bu
lunan 102 nci maddesi ise aynen : «Belediye 
reisi ile bilûmum belediye memurları ve müs
tahdemleri vazifelerinden münbais veya vazife
lerinin ifası esnasında hadis olan cürümlerinden 
dolayı Memurin Muhakematı Kanunundaki ah
kâma tabidir.» demek suretiyle belediye baş
kanlarının işlemiş olduğu fiil ve hareketleri bir 
suçsa, bunların Memurin Muhakemat Kanununa 
tâbi tutulması suretiyle de belediye başkanları
nın üzerinde bir denetim tesis etmiştir. 

Şu hale göre biz komisyon olarak, gerek eski 
metnin ve gerekse yeniden tedvin edilen met
nin kanunda yer alması fikrini, bugünkü anla
yış ve Anayasanın 116 ncı maddesi muvacehe
sinde müstakil veya partili belediye reislerinin 
tek dereceli seçimle gelmelerini zedeliyen bir 
hükmün, yani açıkçası, idari mekanizmanın bir 
emirle, bir emir verme veya ifa etmeme gibi 
ihtilâflara düşmemesi halinin müdafaa edilerek 
bu hükmün tamamen bu kanundan çıkarılması
nı uygun gördük. Telhisan arz etmek istiyorum; 
kanun belediye başkanlarını otomatikman mu
rakabe ettiren müesseseyi, filhal belediye mec
lislerine vermiştir ki, o belediye reisleri, beledi
ye meclisinin seçen kütlenin üstünde tek dere
celi olarak bir seçmen bölgesinin seçmenlerinin 
oyu ile gelmiştir. Bu denetimin yanında, bir de 
kanuna aykırılık halinde takibat vâki olduğuna 
göre ayrıca, kaymakam ve valilerin belediye re
isleriyle daimi çekişmelerini ve demokratik bir 
nizam içinde, nispî sistem içinde belediye reisle
rinin başına bir de vali ve kaymakamların yerli 
veya yersiz müdahalesini önlemek arzusiyle bu 
maddeyi tayyetmiş bulunuyoruz. Buna oy ver
meniz, bugünkü gidiş ve sistemin ta kendisine 
uygun olduğu kanaatindeyiz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

remi arkadaşlarım, Sayın Hazer arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, 'belediye başkanlarının ne şe
kilde <bir muhakeme usulüne tabi olacağının 
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kanunda yer alması, tatlbikat bakımından lü
zumludur. B'öyle 'bir hüküm (bulunmadığı tak
dirde, 'her halde umumi 'hükümlere -göre 'b'ele-
diye (başkanı hakkında muamele yapılacaktır 
ki, îbu şekil Memurin Mulhakematma 'tabi olan 
bir kimse 'hakkındaki muameleden dalha ağır 
neticeler tevl id edebilir. Memurin ıımılhakema-
tı. usulü, Ibir süzgeç 'vazifesi ifa ettiğine göre, 
belediye başkanlığını dalha ziyade koruyucu 
bir 'hüküm tesis etm'iş 'oluyoruz. Bu hüküm 
zaten eski kanunun 92 nci (maddesinde mevcut 
idi. Millet Meclisi de aynı maddeyi hemen 
hemen aynen almış durumdadır. Yalnız., bizim1 

komisyonumuz 'bu maddenin çıkarılmasına lü
zum görmüştür. Bu maddenin çıkarılmasına 
lüzum gördüğüne göre, burada 2 şekil mütalâa 
cdlleb'ilir. Eğer, maddeyi çıkarıyor ise, 92 nci 
madde yürürlükten kaldırıldığına göre, bura
ya ek 16 ncı madde diye Ibir ıhükmün konma
ması lâzımdır. Bu çok Ibülyük ;bir (hatadır. Bu
raya (böyle (bir hüküm konmaması ica'bcd'er. 
Oünkü metnin sonunda ilga edilen kanunlar 
var, (onu arz ediyorum. 19 nen sayfada dör
düncü (madde var; burada «falan, falan, falan 
sayılı kanunlar ve falan falan maddeler yü
rürlükten kaldırılmışı» dilyor. Eğer kaldırıla
cak idi ise, nuraya «ek 16 ncı madde» diye, 
(hukuk tekniğine, hukuk düşüncesine aykırı 
h'ir maddenin de asla ve k a f a konulmaması 
lâzımıdır. (Komisyon, eğer 'bunu çıkarıyorsa, 
Ibu 4 ncü maddeye 23, 25, 89 ve 92 nci madde
lerinin kaldırıldığına dair 92 nci maddeyi ilâ
ve etmelidir. Kaldırmıyorsa, zaten yine ek 
16 ncı ımaddenin kendiliğinden çıkmış olması 
(gerekmektedir. Bu maddenin 'metinden çıka
rılması için bir önerge takdimi ediyorum. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun İSaym Kalpak! loğlıı. 
HÜSEYİN KALPAKLTOĞLII (Kayseri) — 

Efendim, kısaca b'enim 'mâruzâttım; bu madde
nin kaldırılmasındaki isalbeti kendi anlayışıma 
g'öre izah, etmektir. 

Sayın Fikret Tııımanğil arkadaşımızın işa
ret etltikleri ıgibl, Belediye Kanununun 2 nci. 
maddesinde belediye reisinin ne sebeple, nasıl, 
ne suretle vazifeden çıkarılacağına dair ıbir 
(hüküm, varken, ıbunun da dışında yeni kanu
nun 61 've 76 ncı maddelerindeki esaslar d Mil
linde Ibelediye reisinin vazifesinden affedilece-
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ğine dair 2 ayrı hüküm 'var. Böylece bir 'bele
diye reisinin vazifesini yapmaması (halinde ve
ya suç işlemesi 'halinde Iher türlü faaliyetini 
kapsıyaeak şekilde kendisinin vazifeden çıka
rılmasına kâfi gelecek 3 hüküm varken tekrar 
Muhterem Hazer bu 'maddenin çıkarılmasının 
isabetli olmadığı, isabetli görülmediği cühetle, 
kendisince tekrar bunun konulmasının müda
faasını yapmış oluyorlar. Biz buna «muarızız, 
şöyle ki ; 61 nei maddede bir belediye reisinin 
vazifesini ifa ettikten sonra veya ifa ettiği es
nada, gensoru münasebetiyle, belediye meclisi 
üyelerinin Iher zaman gensoru açıp kendisini 
düşürebileceklerine göre ve Devlet Şûrasından 
da geçmek şartiyle hangi hallerde «belediye rei
sinin vazifesinden uzaklaştırılacağına dair bir 
hüküm var iken, Ibu da kâfi gelmiyor gibi. hak
lı olarak 76 ncı maddede; ayrıca belediye faa
liyetlerinin yılda 'bir kere, (belediyenin malî 
durumu, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin 
ifa şekli, meclis kararlarının uygulanması hal
lerine mütedair senelik raporu meclise okuyup 
tasvip ^görmediği takdirde kendisinin nasıl va
zifeden çıkarılacağına dair 76 ncı maddenin 
(hükmiyle beraiber, eski "kanunun 102 nei mad
desi de dâhil '3 tane ayrı ayrı hüküm vardır. 
Ve bunların altında bir Ibelediye reisinin hak
kıyla vazife yapması (hakikaten kolay değildir 
arkadaşlar. Bu kâfi ihattâ fazladır, bir beledi
ye reisine. Üsltelik tekrar bir de seçimle belde
nin reyi ile oraya gelen, vazife yapan bir ki
şinin, tutup da valinin şu veya bu şekildeki, 
tabiî ıo 'vazifeden münbais olacak ve vazifeden 
mün'bais olduğu iç'in, de 61 ve 76 ncı maddeleri 
arz ettim. Valinin Ihangi sebeple (belediye rei
sine işiten el çektireceği noktasını izah edebil
mek için 61 ve 76 ncı maddelerin 'okunması ve 
birlikte mütalâa edilmesi lâzımıgelir. Bu mad
delerde ise belediye reisinin vaızifesini yapma
dığı halde valinin işarına lüzum kalmadan na
sıl kendi meclis üyelerince düşürüleceği, vazi
feden uzaklaştırılacağına dair gayet demokra
tik esaslar dâhilinde 'hükümler konmuştur. 

Bunun dışında tutupta ayrıca idari bir baskı 
seklinde valinin belediye reisine «şu işi yapmadı
nız, ihtar ediyorum, yapmadığınız takdirde işten 
el çektireceğim» der gibi belki de çok kere enfüsi 
olacak bir hüküm getirmek doğru değildir. Yani 
mutlaka belediye reisinin vazifesini yapıp yapma
ması valinin şahsi takdirine mi kalmıştır?. Onu 
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murakabe eden bir sürü meclis üyeleri vardır. 
Her zaman murakabesi onların elindedir. Ve on
ların da reyleriyle düşürülebilecek bir imkân mev
cuttur. Buna rağmen valiye, vazifesini yapmıyor 
diye bir ihtar yetkisi vermek tekrar bunu da yine 
yapmamakta İsrar ediyorsun diye ona da işten 
el çektirmeye kadar gidecek bir salâhiyet tanı
mak herhalde demokratik bir nizam içinde müta
lâa edilecek bir noktai nazar değildir 61 ve 76 
ncı maddelerde ariz amik, gayet güzel, hangi ek
seriyetle belediye başkanının Meclis üyeleri tara
fından düşürüleceğine dair hüküm vardır. Tutup 
tekrar bir idari baskı şeklinde ve arz ettiğim gibi, 
vali şu işi geciktiriyorsun, der, belki geciktirme
de haklıdır, mâkûl bir sebebi de vardır. Belki de 
o işin yapılması, yapılmamasmdan hayırlı olabilir. 
Onun için belediye reisini valinin takdiri ile, onun 
kontrol altında, onu emrinde çalışan lalettayin 
bir memur gibi telâkki eden zihniyetin ifadesi 
böylece karşımıza çıkmış bulunuyor. Biz buna 
tamamen karşıyız. Komisyonun, hakikaten bu 
maddeyi çıkarmış olmasından dolayı kendilerini 
tebrik ederiz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 

Karma Komisyonda dörde üç ekseriyetle çıkmış 
olan bu madde üzerinde ben de kısaca görüşleri
mi arz etmek ve bir mânevi vebali üzerimden at
mak istiyorum. 

Bir kere bu maddenin, hakikaten bir Seçim 
Kanunu, Belediye Seçimi Kanununun değiştiril
diğine göre niçin geldiğini, etraflıca izah etmek 
mümkün değil. Seçim ile doğrudan doğruya ilgi
li bir tarafı yoktur. Elimizde iki tane 92 nei mad
de vardır. Birisi, halen Belediye Kanununda meri 
olan 92 nei maddedir. Bu madde hükmü şundan 
ibarettir. «Kanuni vazifesini mahallin en büyük 
mülkiye memurunun tahrirî tebligatına rağmen 
makbul bir özre müstenidolmaksızm ifadan istin-
kâf eden reislerin lüzum görülürse [vilâyet mer
kezleri belediyesi için Dahiliye Vekâletinden sora
rak] vali veya Dahiliye Vekili tarafından eli işten 
çektirilebilir ve hakkında Memurin Muhakematı 
Kanunu ahkâmı tatbik olunur.» demektedir. 

Burada; «eli işten çektirilir.» cümlesi hükmü 
kaldırılarak eski 92 nei maddedeki terimler de 
Türkçeleştirilerek «kanuni görevini, o yerin en 
büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağmen 
makbul bir özre dayanmaksızın yerine getirmi-
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yen...» kaydı konmuştur. Pek değerli arkadaşım 
Kalpaklıoğlu'nun ifade buyurdukları şekilde vali 
itlâkiyle belediye reisini karşısına alacak, «ben si
zin şu işinizi beğenmiyorum, işten seni men edi
yorum; şu hareketiniz hoşuma gitmiyor, şu icra
atınızı istemiyorum işten el çektiriyorum» şeklin
de bir hüküm getirilen kanun maddesinde yazılı 
değildir. Bir defa yapılan iş görevinden mütevel
lit olacak, bir. ikincisi; yazılı tebligatta buluna
cak. Makbul bir özre müstenidolmaksızm bu va
zifeyi yapacak; bu üç unsurun bir araya gelme
sinden sonra ancak işten el çektirilir, hükmü de 
çıkarılmıştır. Hakkında kanuni muamele yapıla
cak, vilâyet belediye reisleri hakkında takibat yap
mak için Dahiliye Vekâletinden müsaade alacak 
ve iş teminata da bağlanmış bulunmaktadır. Ay
rıca, böyle bir muameleye mâruz kalan belediye 
reislerine de Danıştay yolları açık bulunacaktır. 
Buna zaruret var mıdır, yok mudur?. Demokra
tik düzen içerisinde bırakalım belediye reisleri de 
biraz kendi benliğine kavuşsun, demek doğru de
ğildir. Bir velayeti âmme vardır. Mahallin valisi
ni vilâyetinin bütün umuru hususatmdan mesul 
tutacaksınız, asayişini ondan istiyeceksiniz, şeh
rin nizamını ondan istiyeceksiniz, belde halkının 
ihtiyacını ondan talebedeceksiniz, o belediye rei
sine kanunun verdiği bir vazifeyi niçin yapma
dın diye sormak yetkisinden mahrum olacak ve 
bıi'şekilde o vilâyetin işleri yürüyecektir. Beledi
ye başkanlıklarına bu seçimle kimlerin gelebile
ceğini tasavvur etmek, güç değildir. Gelecek be
lediye reislerinin belde hizmetlerini aksatabilme 
ihtimallerini daima göz önünde bulundurmak lâ
zımdır. Âmme velâvetnin ieabatı da budur. 1.02 
nci maddedeki usul ile husus ile, 92 nci madde 
arasındaki fark da aşikârdır. Birinde tahkikatın 
hitamından sonra muamele yapılacaktır, 2 ilcisin
de tahkikata başlamadan önce ve fakat yazılı tebli
gat ve makbul bir özre müstenidolmaksızm kaydı 
ile mukayyet bulunacaktır. Bu itibarla, velâyatı 
âmmeyi hâkim kılmak için gerçekten bu madde
nin hükmünü muhafaza etmek zaruridir. 

GEÇÎCÎ KOMÎıSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETÎL (Tokat)' — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bir ki
şi daha vardır, o konuşsun da ondan sonra ko
nuşunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHN.Î 
BETÎL (Tokat) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna. 
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AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muihterem 'Senatörler, bu müzakere mevzuu 
9ı2 nci maddenin kaldırılmasının esbabı hakkın
da iki karşılıklı fikre mensubolan arkadaşlar, 
fikirlerini karşılıklı olarak dermeyan ettiler. 
Şimdi, Millet Meclisinden gelen metni niçin kal
dırdık, bunu arz etmek istiyorum. 

Millet Meclisinden gelen metin şu idi: «ka
nuni görevini o yerin en büyük mülkiye âmiri
nin yazılı tebligatına rağmen makbul bir özre 
dayanmaksızın yerine getirmiyen belediye baş
kanları hakkında vali veya içişleri Bakanı tara
fından Memurin Muhakematı Kanunu hükümle
ri uyarınca kovuşturma yapılabilir. Millet Mec: 

lisinden gelen metin bu. Ne imiş? Vali bir ka
nuni vazife olacak, belediye reisine şu kanuni 
vazifeyi yap, diye ihtar edecek, makbul bir özre 
dayanmaksızın belediye reisi yapmryacak, yap
madıktan sonra da ,işten el çektirme değil, ka
nuni takibat yaptırma hakkını vali kullanacak, 
madde bu. Muhterem arkadaşlar, şu 92 nci mad
dedeki hakkı o belde sakinlerinden her hangi bir 
vatandaş da istimal eder. Bir belediye başkanı 
ki, kanuni vazifesini yapmıyor, yapmamakta te-
merrüdediyor. O belde sakinlerinden her hangi 
birinin müracaatı üzerine Memurin Muhakematı 
Kanunu hükümlerine göre tatbikat yapılacaktır. 
Ayrıca «vali takibat yaptırabilir» şeklinde bir 
hükme esasen lüzum yoktur. Bir 102 nci mad
de de var. Belediye başkanlarının vazifelerinden 
doğan suçlarından dolayı ne cins tatbikat yapı
lacağını gösteriyor. Orada bir valinin hattâ, men
faati dahi mevzuubahsolmıyan bir belde saki
ninin talebi üzerine tatbikat yapılıyor. Şimdi 
102 nci madde halen meriyette olduğuna göre, 
ayrıca vazifesini yapmamakta ısrar eden bir be
lediye başkanı için «vali tarafından takibat ya
pılır,» söizünün konması kadar zait birşey ol
maz. Bir şahsın dahi takibat yaptırılabildiği 
ahvalde «vali, belediye başkanı hakkında takibat 
yaptırır» sözüne lüzum yoktur; 

İkincisi; bugün yürürlükte bulunan 92 nci 
maddeye Millet Meclisinin de'ğiştirmes'nden ev
velki 92 nci maddeye de lüzum kalmamıştır. Ora
da, Millet Meclisi metninde «tatbikat yapılabi
lir.» hükmü var. Halen meriyette bulunan Mil
let Meclisince dokunulmamış olan metinde «işten 
el çektirme» keyfiyeti var. Bu sefer Hükümete 
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mensubolan valilikten ve kaymakamlıktan gel
miş olan arkadaşlarımızın belediye başkanlarını 
böyle sıkı kontrola tâbi tutabilmesi için bu kalk
malıdır, fakat halen yürürlükte olan Kanunun 
92 nci maddesi yerinde kalmalıdır, dediler. Şim
di, hangi millette seçilmiş bir üyenin .hakkında 
takibat yapılır? Kuvvetli deliller toplanmadan 
işten elçektirme müessesi var mıdır? Bu, 1329 
tariüinden kalma hükümde, merkeziyetin hüküm
ranlığı ve hâkimiyeti tesis edilmek istenmiş. Bu
gün memlekette bir vakıadır ki, belediye başkan
ları diğer milletlerin tamamen aksine olmak 
üzere seçimle gelmiş olmasına rağmen bir mer
kez memurunun, valinin veya kaymakamın emri 
kumandası altındadırlar. Şimdi biz bunu seçim
le getiriyoruz. Diyoruz ki, 93 ncu maddede; eğer 
kanuni bir- vazifeyi yapmamış ise işten el çekti
rilir. Bugün şu 27 Mayıs inkılâbından sonra 
memlekete getirdiğimiz yeni bir ana fikir var
dır; «suçlu olmıyan kimseler hakkında tahkikat 
yapılamaz.» suçlu olmıyan kimsenin şeref ve iz-
zetinefisi incitilmez. Her Ihangi bir şahıs hakkın
da kanuni bir tasarrufta bulunursak .mutlak ve 
muhakkak aleyhinde kuvvetli deliller ve emare
ler olması lâzım. Eğer, her hangi bir iptidai de
lil toplamadan, emare toplamadan, derhal işten 
el çektirmeye matuf salâhiyet suiistimal edilebi
lir. Bir şahsın şeref ve haysiyeti rencide edile
bilir. Şimdi Memurin Muhakemat Kanununa 
tâbidir diyoruz, 102 nci madde. Arkadaşlar Me
murin Muhakematı Kanunu cümlenizin malûmu
dur. Ne olacaktır? Vazifeden mütevellit bir suç 
olacaktır. Şu suç dolayısiyle bir takibat yapıl
ması istenecektir. Bunu vatandaş da ister, şa
hıs da ister, vali de ister, belediye meclisi âzası 

da ister. Takibat açılır. Ondan sonra bir tahki
kat memuru seçilecektir. Şu yapılmış olan isna
dın vâridolup olmadığını, onun aleyhinde kuv
vetli delil bulunup, bulunmadığını tesbit edecek. 
îş bu safhaya intikal edince tahkikat mrar-
tahkikatın selâmeti bakımından belediye reisine 
işten el çektirebilir. Belediye reisini tevkif etti
rebilir. Bir memur ne cins muameleye tâbi ise 
hakkında ona göre işlem yapılır. Ama, ne za
man? Aleyhine .kuvvetli delillerin toplanmasiyle. 
Bizim bütün ihtilâflarımız bu. İdareden gelen 
arkadaşlar derler ki, belediye reisini ben, yolun
da yürütebilmek için hiçbir delil toplamadan 
işten el çektirmeliyim. Biz deriz ki, işten el çek-
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tirme salâhiyetini Memurin Muhakemat Kanu
nu bahşediyor. Şu 'isnıadı alın, bu memurun aley
hine kuvvetli bir delil ve emare varsa J zaman 
istimal edin. Bu bir iki gün içinde farklı iki mua
meleye tabi olmasın. Bu delil ve emareler mev
cut olduktan sonra hakkında kanunun emrettiği 
şey yapılır. 

Anayasanın bahşettiği, şu seçim sonunda 
bir makama oturmuş bir kimsenin şeref ve hay
siyetini korumak var. Mücerret bir idare âmi
rinin zan ve tahmini veya şüphesi üzerine bir 
şahıs doğrudan doğruya bir emare ve delil ol
maksızın bir yazı ile işten menedilslu, fikrine 
karşı, biz edilmesin diyoruz. Ne zaman edilsin? 
Tahkikat başlasın, tahkikat başladıktan sonra 
aleyhinde bir delil varsa, o zaman şu hakkı isti
mal edin, diyoruz. Ve şu görüşümüzün de Ana
yasanın getirdiği ruha tamamen mutabık olduğu 
kanaatindeyiz. Netice itibariyle şunu arz ede
yim; Millet Meclisinden gelen metin, halen mer'i 
olan 102 nci madde önünde zaittir. «Şu işlemi 
yapmıyana vali Memurin Muhakemat Kanunu 
ile tatbikat yaptırır.» diyor. Vali değil, her va
tandaşın, her şahsın bu şekilde taannüt gösteren 
bir belediye başkanı hakkında takibat yaptırma 
hakkı vardır. Binaenaleyh Millet Meclisinden ge
len metne lüzum yoktur. 

İkincisi; halen meriyette olan metne katiyen 
lüzum yoktur. Çünkü seçilmiş bir belediye baş
kanını bir idare âmirinin hiçbir delil ve emare 
toplamadan kendi indî mütalâasına göre işten el 
çektirmesi keyfiyetine bu mer'i Anayasa niza
mı içinde mani olmak istiyoruz. Belediye reisi 
hakkında hiç mi takibat yapılmıyacak?.. Yapıla
cak. Ancak tahkik memuru, aleyhinde delilleri 
toplayıp, aleyhinde hakikaten o suçu işlediğine 
dair kuvvetli deliller ve emareler varsa, işten el 
çektirmeden, bir memur hakkında ne tatbik edil
mesi mümkünse bunları yaptıracaktır. Fakat de
lilsiz, hiçbir delil ve emare toplamadan, bir bel
denin seçmiş olduğu bir şahsı indî bir mütâlâa 
ile işinden uzaklaştırma kanaatinde değiliz. Bu 
münasebetle 92 nci maddenin kaldırılması için 
oylarınızı kullanınız. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, söz istiyorsunuz, 
gelmiyorsunuz. 

Buyurun Sakıp önal. 
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SAKIP ÖNAL (Adana) — Muhterem arka

daşlar, belediye reislerinin seçimle iş başına gel
mesinden sonra, bunlara kendi bölgeleri içinde 
memlekete hizmet etmenin bütün imkânlarını ver
mek lâzımdır. 'Bunu birtakım kayıtlarla, yani, 
merkeziyetçi bir sistemle kayıt altına almanın 
doğru olmıyacağı kanaati içindeyim. Bu Anaya
sanın ruhuna da aykırıdır. Hattâ ben şahsan 
isterim ki, belediye reisleri madem ki, halk tara
fından seçiliyor, Sedat Çumralı arkadaşımın de
diklerine katiyen iştirak etmiyorum, nasıl adam
lar seçileceği bellidir, ifadesi vardır. Madem ki 
bundan sonra çok partili bir sistem içindeyiz, 
o halde o bölgenin en kıymetli, en dirayetli, en 
şahsiyetli, en nüfuzlu ve en faziletli bir insanın 
partilerce aday gösterilmek mecburiyetinde ol
duğunu artık bilmiyen kalmamıştır. Şayet bu 
şekilde kıymetler ortaya sürütmezse, zaten seçim 
şansından mahrum kalınacaktır. O halde seçilen 
belediye reisleri kendi bölgelerinde oturacakları 
sandalyeye şeref katacak kıratta şahsiyet, ilim, 
irfan, ahlâk sahibi insanlar olacaktır. Gönlüm 
ister ki, bu arkadaşlara bu parlâmento kürsüsü
nün, çatısının altında bulunan arkadaşlarımızın 
teşriî masuniyeti gibi bir teşriî masuniyet de sağ
lansın. Hakikaten, başka memleketlerde var mı
dır, yok mudur? Bilmiyorum. Belediye reisleri
ne teşriî masuniyetin sağlanması fikrini bura
dan savunmak isterim. 

KEMAL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Masu
niyet olur ama, teşriî masuniyet olmaz. 

SAKİP ÖNAL (Devamla) — Affedersiniz. 
Masuniyet o halde bugünkü demokratik nizam 
içerisinde ve Anayasanın ruhuna uygun olmı-
yan birtakım kayıtlarla merkeziyetçi s\steme gi
derken, valinin veya kaymakamın belediyeleri 
üzerindeki tazyiklerini hiçolmazsa demokratik 
nizama uygun şekilde uygulamak yoluna git
mekte zaruret vardır. Diğer bâzı memleketlerde 
zannediyorum ki, masuniyet esasının konmuş ol
duğu söyleniyor. Ama, ben bunun nerede oldu
ğunu bilmem. Varsa, komisyondan bunu sorup 
öğrenmek isterim. Bu maddenin, ilgası ile komis
yonun, hiçolmazsa uygulamış olduğu fikrin ka
bulünü rica ve istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eyİdoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, hakikaten kanun tekniği bakı
mından insana öyle gözükür ki, bu maddenin 
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burada yeri yoktur, işin seçimle doğrudan doğ
ruya alâkası yoktur. «Belediye Kanunu, organik 
kanun, üzerinde bir tadilât ihtiyacı hâsıl oldu
ğu zaman, bu noktaya temas olunabilir» denir. 
Ama, biz belediye reislerinin seçim usulünü ha
zır değiştirirken, bütün bir şehir halkına zah
met verip de, onları reye davet ederek, belediye 
reislerini seçtirdikten sonra, bir idare âmirinin 
şahsi karariyle ona işten el çektirmek, bu abus 
bir şey olur. Onun için, öyle bu işten el çektirme 
salâhiyetini şuradan kaldırıverelim demiş encü
men öyle zannediyorum. Böyle bir ilgaya gitmek 
taraflısı olmuştur. Mesele teemmüle muhtaçtır', 
arkadaşlar. Belediye reisleri bundan evvel de 
seçimle vazife başına geliyorlardı. Ama, Meclis
teki kendi arkadaşları kendisini seçiyordu, bu 
sefer o seçim usulünün yerine, yeni bir seçim 
usulü kabul etmeye gidiyoruz. Yani, bütün şe
hir halkını belediye reisini doğrudan doğruya 
seçmeye davet ediyoruz. Aradaki fark bundan 
ibrettir. Fakat belediye reisinin elinde öyle vazi
feler vardır ki, insan hayatının selâmetiyle alâ
kalıdır. Yani, adam suda boğulur, adam ateşte 
yanar, adam sâri hastalığa tutulur. Böyle konu
larda belediye reisi kendi görevini, yetkisini ye
rine getirmediği takdirde, meselâ Frnasız kanu
nunda idare âmiri onun yerine kaim olarak ge
reken kararı alır ve infaz eder. İşten el çektir
me salâhiyeti yoktur. Ama inzibatı âmmenin mu
hafazası, selâmeti umumiyenin temini bakımın
dan, belediye reisine düşen vazifeyi, emri tahrir 
üzerine belediye reisi ifa etmiyecek olursa, ida
re, âmiri kendisi belediye reisi imiş gibi, yerine 
kaim olarak icabeden kararı verir ve infaz eder. 
Bizim kanunumuzda buna mütenazır bir salâhi
yet yoktur. 

Diğer taraftan 102 nei maddeye göre de Me
murin Muhakemat Kanunundan belediye reisini 
istifade ettiriyoruz. 

Müsaade buyurun, belediye reisi Memurin 
Muhakemat Kanunundan istifade ediyorsa, onun 
garantilerinin yanında onun kendi üstleri
ne, yani tahkikat âmirine verdiği salâhiyeti de 
kullanmasını kabul edelim. Çünkü, ocbsür ken
dine göre bir bütündür. Eğer, 96 ncı maddeyi 
kaldırıyorsak, müsaade buyurun, 102 ııci mad
deyi de kaldıralım. Ben bir yere vali olayım, o 
belediye reisi benim verdiğim emri ifa etmesin. 
İmkânı yoktur. Niçin? Müddeiumumiyi alırım 
koltuğumun altına âmme dâvası açarım, canına 
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okurum yine. (Soldan gürültüler, nasıl yaptıra
bilirsin, sesleri) 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ZIHNI BE-
TlL (Tokat) — Nasıl koltuğunun altına alabilir
sin, ne demek b u l Kolay mı almak. Geçti o de
virler. Anayasa vardır. 

AKİF EYİDOÖAN (Devamla.) — Müsaade 
buyuran. Anayasa vardır, yüksek mahkeme var
dır. Derecat vardır, herkes kendi mesuliyetini 
kanuni, hudutlar içerisinde öder arkadaşlar. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETlL (Tokat) — Söylediğiniz lâfları kulağı
nız işitiyor mu? O devirler arkada kaldı. Yüksek 
Hâkimler Kurulu var, Anayasa Mahkemesi var. 

AKlF EYlDOĞAN (Devamla) — Müsaade 
edin Muhterem Betil Bey. öyle değil iş. Mev
cut Belediye Kanuniyle dahi belediye reisleri ar
kadaşlarımızın haklarına, yetkilerine demokratik 
kaidelere, nâçiz hürmet göstermiş bir arkadaşı
nızım. Yirmi sene bilfiil valilikte bulundum. 
Antidemokratik, hâkim efendinin bir tek tasar
rufunu gösteremezsiniz ve kimse iddia edemez. 
öyle şey yok. Fakat muhterem bir arkadaşım, 
şimdi şurada bahsettiler. Dediler ki, belediye rei
si vazifesini yapmazsa her hangi bir vatandaş ad
liyeye müracaat eder, lâzım olan takibatı yaptı
rır. Bunu yaptırmasına bu Memurin Muhakemat 
Kanunu mânidir. Adliyeye değil de vilâyete mü
racaat ederse, müsaade buyurun vali o zaman o 
salâhiyetini icabında kullansın. Dediğim gibi, 
insan hayatının selâmetini, umumi birtakım 
tehlikeleri, sâri hastalık vaziyetlerini dikkate alır. 
Kendi üzerinde de mesuliyet vardır. Onun icabı 
olan tahrirî emri verir. Yapmazsa o zaman çe
ker. Azimli mi? Eğer 102 nci maddeyi de kaldı
rırsanız koltuğumun altına alırım. Dediğim hu
sus şudur; nasıl bir fert müddeiumumiye müra
caat eder de âmme dâvasını tahrik ederse onun 
gibi vali de doğrudan doğruya müddeiumumiye 

müracaat eder, «Burada şu tehlike vardır, âcil» 
der. Ve bu âcil tehlikeyi hâkime kabul ettirir. 
Hâkim tedbir olarak belediye reisini çeker. (Sol
dan, olmaz öyle şey, olmaz sesleri.) Olmazsa öy
le şey arkadaşlar, (Gürültüler) müsaade buyurun 
ne hukuk nizamı ne insan hayatının selâmeti em
niyet altına alınmış olur. Beyler gemilerle adam
lar gider, boğulur vallahi, yapmayın böyle şey. 
Bunun şakası yoktur. Çok rica ederim. Bu mad
denin yeri burası değildir. Müsaade buyurun 

16 . 7 . 1963 O : 1 
bu noktayı Belediye Kanununun müzakeresinde 
etrafiyle aidolduğu encümenlerde nıiskalle tarta 
tarta, lâzım olan kararı verelim bu noktaya iliş-
miyelim. Çok rica ederim. Zihni Betil Beyefen
dinin beğenmediği hareketi efalimde katiyen yap-
mamışımdır. Sözümde belki arkadaşımın beğen
mediği bâzı taraflar olabilir. Bu belki maksadı
mı iyi izah edemediğimdendir. Yani, arzım o ki, 
selâmeti umumiyenin iktiza ettirdiği yerde vali 
salâhiyetini kullanabilmelidir. Eğer, Memurin 
Muhakemat Kanunundan istifade edecekse. Yok, 
etmiyecekse hiç merak etmeyin ahkâmı umumiye 
bunların hepsine kâfidir, isterseniz 102 nci mad
deyi de beraber, yani bunun yeri olmamakla 
beraber, eğer 96 nci maddeyi kaldıracaksanız 
102 nci maddeyi de kaldırın. Bendeniz şahsan 
bütün Memurin Muhakemat Kanununun, bütün 
memurlar üzerinden de kaldırılmasına kadar ta
raftar olabilirim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNl 

BETlL (Tokat) — Çok muhterem arkadaşlar, 
muhtelif vesilelerle ifade ettiğim gibi, komisyon 
sizin adınıza sizin mevzular üzerindeki görüşme
lerinizi kolaylaştırmak için çalışmalar yapan bir 
heyettir. Yüksek Heyetiniz ayrı, Yüksek Heyeti
nizin bir parçası olan komisyon ayrı! Böyle şey 
yok, muhterem arkadaşlarım. Bu kürsüden bu 
mevzu üzerinde kemali samimiyetle ifade etmek 
mecburiyetindeyim ki, komisyonumuzun görüşü
nü tesbit eden rapor, maalesef konuşan arkadaş
larımın hiçbiri tarafından okunmamıştır. Bunu 
kemali samimiyetle ifade etmek isterim. Benden 
evvel bu kürsüye çıkan arkadaşlarımın yaptık
ları konuşmalara göre ben o kanaate vardım ki, 
bu mesele hakkında komisyonumuzun rapora der-
cetmiş olduğu görüşü maalesef okumamışlardır. 
Komisyonumuz Belediye Kanununun 102 nci 
maddesi ile, diğer hükümleri muvacehesinde, 
92 nci maddenin sadece ve sadece bir tekrardan 
ve bu itibarla bir haşiv olduğundan dolayı kal
dırılmasına taraftar olmuştur. 92 nci maddenin 
kaldırılmasiyle bir hukukî nizamı değiştirmek 
veya kaldırılmak gibi en küçük bir düşünce ko
misyonun hatırına gelmemiştir. Bunu bilhassa 
söze başlarken belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, mahallî idareler var, 
merkezî idareler var. Bir Devlet ne mahallî ida
reden müstağni olabilir, ne de merkezî idareden 
müstağni olabilir. Binaenaleyh, kanun tedvin 



G. Senatosu 6 : 94 
edilirken bu lüzum ve zarureti göz önünde bu
lundurulmak, mahallî idarelerle, merkezî idare
nin karşılıklı anlayış içinde aıhenkli, birbirinin 
eksiğini tamamlar biri diğerine yardımcı olur, 
tarzda çalışmalarını sağlıyacak şekilde tedvin 
etmek 'gerekir, bu mevzuatı vali karşısında 
(belediye başkanı dokunulmaz olsun! .Komisyo
numuz böyle bir şey düşünmedi. Yahult, bele
diye başkanı her hususta iher ımuamelesinde, 
valinin murakabesine ve emrine mâruz kalsın. 
Komisyonumuz Ibunu da düşünmedi. 'Birini di
ğerine, karşı düşünmedi, birini diğerine mutlak 
şekilde hâkim ve âmir olarak da düşünmedi. 
Bu noktayı bilhassa belirtltikten sonra asıl 
.mevzu üzerinde söze başlıyacağım. 

'Muhterem arkadaşlarım., 9*2 nei madde ne 
diyar: «Kanuni vazifesini mahallin en büyük 
mülkiye memurunun tahrirî tebligatına rağ
men, makbul bir özre müstenidolmaksızın ifa
dan istinkâf eden reislerin, lüzum görülürse 
rvali veya Dalhiliye Vekili tarafından eli -işten 
çektirileb'ilir ye Ihakkıııda, 'Memurin Mulhake-
mat Kanunu alhkâmı 'tatbik 'olunur.» 

O halde 9'2 nei madde 'mevzuu üzerinde iki 
hüküm sevk etmiş bulunuyor. Birisi; valinin 
veya I çişleri Bakanının belediye reisine işiten 
el çektirmesi. 2 nei büküm; belediye başkanı 
'hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hü
kümleri-tatbik olunur. Şimdi 102 nei madde
yi okuyorum. Bu maddenin başlığı şudur: 
«Bilûmum belediye memurları hakkında mu-
hakemie usulü». 

Metnine gelince; aynen şöyle denilmekte
dir: 

«Belediye reisi ile bilûmum belediye ane-
ımlurları ve müstahdemleri vazifelerinden m'ün-
bais veya vazifelerinin ifası esnasında hadis 
olan cürümlerinden dolayı Memurin Mu'hake-
ma/tı Kanunundaki ahkâma tabidir.» 

O halde, 92 nei maddedeki «Memurin Mu-
Ihakematı tatlbik 'olunur.»1 Hükmü aynen 102 nei 
maddede mevcuttur. 102 nei maddenin koy
duğu ana. kaide; belediye başkanlarının Me
murin Muhakematı Kanunu hükümlerine tabi 
lOİmaları bakımından, 92 nei maddede, haişiv 
'mahiyetinde tekrar edilmiştir. B u n o k t a ga
yet açık olarak 'ortadadır. 

Şimdi gelelim 92 nei maddedeki valilerin 
veya içişleri Bakanının, belediye reislerini va
zifelerini yapmamaları (halinde işlen el çektir-
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meleri konusunun, Belediyeler Kanununda ve 
diğer mevzuatımızdaki 'hükümlere göre müm
kün olup olmadığını incelemesine. Eğer ben 
size, her nevi siyasi mülâhazadan uzak olarak 
Belediyeler Kanununun diğer 'hükümlerine ve 
diğer mevzuatımızın hükümlerine göre, vazife
lerini yapmıyan Belediye Başkanlarının elle
rinden 'valiler ve İçişleri Bakanı tarafındım iş
ten çektirileceğini ispat edersem, eli İşten çek
tirme bakımından da 92 nei 'maddenin 'zail, mü
kerrer bir hüküm 'olduğuna kanaat getirecek
siniz demektir. 

" Şimdi, sözlerimi bu mevzuun iz aba nakledi
yorum, Göreceksiniz ki, Belediye Kanununda 
mevcut hükümlerle sair .mevzuafta mevcut hü
kümler, 92 nei madde olmasa idi d ab i, belediye 
başkanlarının vazifelerini yapmamaları halin
de ellerinin işten çektiril m elerini t cimin e mü
saittir. Bunu mümkün kılmaktadır. 

Şimdi, sözü bunun izalhma naklediyorum: 
Muhterem arkadaşlar; 92 nei maddenin 

sevk .ettiği 2 hükmün uygulanabilmesi 'için, 
belediye başkanı tarafından nasıl bir vaziyetin 
ihdas edilmesi lâzmugeliyor? Bu itibarla, 92 
nei maddenin bu hükmünü bir kere daha .gü'z-
den geçirmekliğimiz lâzum. «Kanuni vazifesini 
mahallin en büyük ımülkiye 'memurunun tahri
rî 'tebligatına rağmen, 'makbul bir özre müs-
tenidolınaksızın ifadan istinkâf eden belediye 
başkan». 

Bir kere bir görev 'olacak, bu görev kanun
da yazılı 'olacak. O görevi kendi insiyatl.fi ile 
yapması lâzımgelen belediye başkanı İçendi 
ins'iyatifi ile ihmal edecek. Kâfi değil. Valinin 
tahrirî tebligatı olacak, buna rağmen ısrar 
edecek ve ısrarı makbul bir özre istinadetmi-
yeeektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fiil Türk Ceza 
Kanununa göre bir suçtur. Ve başkaca un
surları ihtiva etmediği takdirde, ihmal suçuna 
konu teşkil eder. Türk Ceza Kanununun 230 neu 
maddesi, hepinizce malûm olduğu üzere, 
şöyle demektedir. «Her ne vesile ile olursa ol
sun, memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve 
teraıh'i eden 'veya âmirin inin ona kanuna göre 
verdiği emirleri makbul bir sebdbolmaksızm 
yapmıyan ımemur 1 aydan 6 aya kadar hapis 
ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. Eğer, ihmal fiilinden 
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Devletçe Dİr zarar husule gelmişse 'bu ceza 3 
aydan 3 seneye kadar hapis ve mü'eibibeten me
muriyetten mahrumiyet cezası da Ihükmoluna-
ib'ilîr. Şahıslar da tbir ceza görmüşse o da ay
rıca ödettirilir. 

Şimdi, bir .belediye Ibaşkanı kanuni görevi
ni valinin tahrirî tebligatı olmasa dahi vazife
sini yapmadığı takdirde ihmal sucu işlemiş de
mektir. îhmal sucu işlemiş hulunan bel/diye 
başkanı Belediye Kanununun 102 nei madde
sine göre. Memurin Muhakemat Kanununa 
tevfikan takip ve muhakemeye tabidir. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel be
lediye başkanlarımı) memur statüsü '.bakımın
dan durumlarını tesbit edelim. Belediye baş
kanları hem Memurin Kanununa, hem Memu
rin Muhakematı Kanununa, hem de T. O. Ka-
nunıına ıgöre memurdurlar. 

Memurin Kanununun 1 nei maddesi; «Ken
disine Devlet hizmeti tevdi, olunan ve sici1; 
mahsusunda mnkayyedolarak umumi veya hu
susi bütçelerden maaş alan kimse memurdur'.» 
der. 

Şu halde, belediye başkam Memurin Kanu
nuna göre memurdur. Esasen takip ve muhake
me usulü bakımından istisnai bir hüküm ifade 
eden Memurin Muhakematı Kanunu, ancak Me
murin Kanununa göre memur olanlar hakkın
da kabili tatbiktir. O halde belediye başkanları 
Memurin Kanununa göre memurdur, ve Me
murin Kanununa: göre memur oldukları için 
de kanun yürürlükte kaldığı müddetçe Memu
rin Muhakemat Kanununa tabidir. 

Binaenaleyh, 102 nei madde olmasaydı dahi. 
belediye başkanları görevleri ile ilgili suçlar
dan dolayı. Memurin Muhakematı Kanununa 
tabi olacak idiler. 

Muhterem ark ad aşlar un, 1.02 nei madde, 
şimdi izah ettiğim bu gerçeği, Memurin Mu
hakematı Kanununun sinesinde bir kere daha 
ifade ve teyit maksadiyle vazedilmiştir. Onun 
için ifade ve teyit maksadiyle vaz'olunan bir 
hükmü kalkıp 92 nei maddede bir kere daha 
tekrar etmeye lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; belediye başkan
ları ya görevlerinden doğan suçlar işler veya 
görevleri esnasında suç işlerler ve yahut işle
dikleri suç görevlerinden doğmamıştır, görev
lerinin ifası sırasında işlenmemiştir. Belediye 
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başkanları, 'görevlerinden doğmıyan ve görev
leri esnasında işlenmemiş bulunan suçlarından 
dolayı umumi hükümlere tabidirler. Şikâyet 
üzerine re'sen takibedilen suçlarda savcıların 
bilsurette muttali olmaları ile tahkikat 'başlar. 
Şartları mevcut ise dâva. açılır, fiil (mahkemece 
sabit görülürse mahkûmiyetlerine karar veri
lir. Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesin
deki tarif; belediye •başkanları T. Ceza Kanu
nunun tatbiki bakımından da memur sayılır 
Çünkü, T. Ceza Kanununun 279 ncu maddesi; 
Ceza Kanununun tatbikatında devamlı veya 
muvakkat surette teşriî, idari veya adlî bir 
âmme vazifesi gören Devlet veya her türlü 
âmme müesseseleri memur ve müstahdemleri 

2. «Devamlı veya muvakkat, ücretli veya 
ücretsiz ihtiyari veya: teşriî, ierai veya adlî 
bir âmme vazifesi gören diğer kimseler memur 
sayılır.» demektedir. 

O halde, muhterem* arkadaşlar; 92 nei mad
de -mıeveudolmasa idi dahi, Belediyeler Kanu
nunun 102 nei maddesine .göre, memuriyetin
den münbais veya memuriyet vazifesini ifa sı
rasında işlediği suçtan dolayı, belediye baş
kanları takip ve muhakeme edilecektir. Eğer, 
İşledikleri suç, memuriyet vazifesinden doğma
mış ise veya memuriyetlerini ifa sırasında iş-
lenmemişse doğrudan doğruya umumi hüküm
lere tabi olacaklardır. O şartlarla işlenmişse, 
Memurin Muhakematı Kanununun koyduğu 
istisnai usullerle (birlikte yine umumi hüküm
lere tabi olaeakla.rdır. 

Her halükârda takip ve muhakemeye tabi 
olacaklardır. Takip ve muhakemeye tabi olan
lar ya beraet ederler, yahut mahkûm olurlar. 
Tahkikat ve muhakeme esnasında işten el çek
tirilmesi de mümkündür, tevkif olmaları da 
mümkündür. Bu hususta Belediyeler Kanunu
nun 12 nei maddesinde gayet >açık hüküm var
dır. 12 nei maddede aynen şöyle denmektedir : 

«Aleyhinde tahkikatı iptidaiye icrasına mü
başeret olunan memurlar lüzum görülürse me
muriyetleri vekâletle idare ettirilmek üzere iş
ten el. çektirilir ve lüzumu muhakemelerine ka
rar verilen memurların devamı memuriyetlerin
de mahzur görüldüğü takdirde işten el çektiri
leceği gibi, azilleri cihetine dahi gidilebilir. Be
raet veya mahkûmiyet halinde haklarında ahkâ
mı mevzuai kanuniye dairesinde muamele olu
nur.» 
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Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, vazife

sinden dolayı suç işlediği zannolunan belediye 
başkanı hakkında 102 nci maddeye tevfikan tah
kikat açılması mümkündür ve tahkikat açılır 
açılmaz, açılırken elinin işten çektirilmesi de 
mümkündür. Eğer lüzumu muhakeme kararı ve
rilmişse tevkif olunması da mümkündür. Azli ci
hetine gitmek ve bu yere başkasını tâyin etme 
de mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar burada konuşurken 
ciddî olmaklığımız lüzumuna bir vesile ile dün 
de işaret ettik. Muhterem arkadaşlarımızdan bi
risi burada dediler ki, Belediyeler Kanununun 
102 nci maddesine ve Memurin Muhakematı Ka
nununun 12 nci maddesine göre, belediye baş
kanına işten el çektirmek mümkündür, 92 nci 
madde olmasa dahi. Fakat ancak tahkikat bit
tikten sonra mümkündür, dediler. Hayır arka
daşlar, bu beyan şu metin karşısında gerçeye ay
kırıdır. Metin gayet sarihtir. «Aleyhinde tahki
katı iptidaiye icrasına mübaşeret olunan memur
lar, lüzum görülürse memuriyetleri vekâletle 
idare ettirilmek üzere işten el çektirilir» diyor. 
Binaenaleyh memura tahkikat başlar başlamaz, 
daha başlarken dahi işten el çektirmek mümkün
dür. Lüzumu muhakeme kararından sonra azil 
dahi mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, Memurin Muhakematı 
Kanununun 16 nci maddesi tevkif imkânı da 
vermektedir. Soruşturma evrakının idare heyet
leri tarafından incelenmesi sırasında kâfi delil 
mevcudolur ve lüzum görülürse, o memur alel
usul kefalete bağlanır. Kefalet vermiyenler ve
ya suçu ağır cezalı olanlar tahkik memurunun 
isteği idare heyetinin kararı- ve mahallinin en 
büyük mülkiye memurunun tasdiki ile tevkif 
edilebilir. Merkez memurları için tasdik yetkisi 
ilgili bakanın fikrine tabidir. Mütaakıp hüküm
ler.... 

O halde muhterem arkadaşlarım, başınızı ağ-
rıtmaksızın, 92 nci madde ne diyordu. «Kanuni 
vazifesini mahallin en büyük mülkiye memuru
nun tahriri yazılı tebligatına rağmen, mâkul bir 
özre ınüstenidolmaksızm ifadan istinkâf eden, 
yerine getirmiyen reislerin lüzum görülürse vali 
veya Dahiliye Vekili tarafından eli işten çekti-
rilebilir ve hakkında Memurin Muhakemat Ka
nunu ahkâmı tatbik olunur.» 
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Bir an için 92 nci maddeyi yok farz edelim. 

92 nci maddenin tavsif ettiği fiil; Türk Ceza 
Kanununun 230 nen maddesinde unsurları ya
zılı olan ihmal cürmünü vücuda getirir. Bu cür-
mü vazifesinden dolayı işlemesi halinde, Beledi
yeler Kanununun 102 nci maddesine göre bele
diye başkanları hakkında. Memurin Muhakematı 
Kanunu tatbik edilecek. Memurin Muhakematı 
Kanununun 12 nci maddesine göre de, 92 -nci 
madde meveudolnıasa dahi, belediye balkanları. 
lüzum görüldüğü takdirde işten el çektirilecek. 

Muhterem arkadaşlar; 92 nci madde; görü
lüyor ki. Belediyeler Kanununun 102 nci mad
desi muvacehesinde bir tekrardan ibarettir. Be
lediyeler Kanununun 102 nci maddesi delaletiy
le Memurin Muhakemat Kanununun 12 nci mad
desi muvacehesinde bir tekrar oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; mahallî idarelerle; 
merkezî idare vazife ahengi içinde bulunacaklar, 
karşılıklı anlayış içinde olacaklar» dedik. Bu. 
mahallî idarelere ait mevzuatımızda esasen çok
tan yerini almış bir hükümdür. Bu hükmü Ana
yasamız İli) nci maddesinin son fıkrası ile do
kunulmaz bir ana prensip haline getirmiştir. Ne 
diyor 11(5 nci madde : «Mahallî idarelerin ku
ruluşları, kendi aralarında birlik kurmaları, gö
revleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve mer
kezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanun ile 
düzenlenir-. Bu idarelere, görevleri ile orantılı 
gelir kaynakları sağlamı'.» diyor. Bizim Anaya
samız demiyor ki, «mahallî idareler merkezî ida
renin vesayeti altındadır.» Demiyor ki, bizim 
Anayasamız «mahallî idareler merkezî idarelerin 
emri altındadır.» Bilâkis kullandığı kelimeler, 
koyduğu ibareler merkezî idare ile mahallî ida
relerin. karşılıklı bağlarından ve ilgilerinden 
bahsediyor. Bu karşılıklı bağ ve ilgi biri, diğe
rinin vazifesini aksatmaksızın biri diğerinin 
mutlak âmiri olmaksızın, biri diğerini mutlak 
hükmüne almaksızın biri diğerine hürmette asi 
olmaksızın çalışmaları demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça kabul ve iti
raf etmekliğimiz lâzımgelir ki, belediye başkan
larının, mevzuatımız muvacehesindeki hukukî du
rumları; yetişmiş, bir dalda yetişmiş, ihtisas sa
hibi, vasıflı ve devlet hizmetinde engin tecrübe
ler iktisabetmiş olan kimselerin belediye başkan
lığına rağbet edebilmelerini sağlıyaeak şekilde dü
zenlenmemiştir. Eğer. T. B. M. Meclisi üyelerinin, 
C. Senatosunda ve Millet Meclisinde geçen biz-
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metleri memuriyetten sayılmasa idi, eğer bu hiz
metleri emeklilik hizmetinden sayılmasa idi, 
eğer bu hizmetleri esnasında kendilerine terfi 
hakkı verilmeseydi, belki de memuriyette uzun 
müddet hizmet etmiş, ileri maaş merhalesine ulaş
mış olan kimseler, bu Meclis üyeliğine belki de 
rağbet etmiyeceklerdi. Bu rağbet etmeyişi beşerî 
saymak lâzım ve tabiî görmek iktiza eder. Maa
lesef Türkiye'deki belediye başkanlıklarının hu
kukî durumları bu yönden tanzim edilmemiştir. 
Bu iş maalesef ihmale uğramıştır, temenni edelim 
ki, tek dereceli seçim ile iş başına gelen ve belde
nin temsilcisi olan, bir belde halkının müşterek 
mahallî ihtiyaçlarının karar organı olan, belediye 
meclisleri tarafından alman kararları icra eden 
ve bunun icra organı olan belediye başkanları 
için de, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için 
sağlanmış bulunan haklar sağlansın. Bu tak
dirde görülecektir ki, belediye başkanlıklarına 
Devlet hizmetlerinde uzun müddet tecrübe geçir
miş, baremin en ileri maaş derecelerine ulaşmış, 
meslekinde ihtisas sahibi, mesaisiyle, neşriyatiyle, 
eserleriyle şöhret sahibi insanlar da rağbet edecek
lerdir. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımı bir dü
şüncenin kompleksi içinde gördüm. Valiler, da
ha uzun tecrübelerle o mevkilere gelmiştir. Vali
ler, vasıf sahibi olduklarını, daha uzun zaman, 
daha uzun tecrübe devresinde ispat etmiş olarak 
o mevkie gelmiş bulunmaktadırlar. Belediye baş
kanları böyle olmıyabilir. Bu takdirde, mahallî 
idareleri merkezin illerdeki temsilcisi olan vali
lerin fazlaca murakabesine, âdeta vesayetine tabi 
tutarız. 

Arkadaşlar; değerli valilerimiz var, ve hepsi
nin değer ve vatana hizmette yarış etmelerini te
menni ederim. Merkezi Hükümet temsilcisi olmak 
itibariyle valilerimize muhtacoldukları yetkiyi 
verelim, esirgemiyelim. Ancak, beldelerin temsil- I 
cisi ve tek dereceli seçimle görev başına gelen be
lediye başkanlarımıza da peşin hükümlerle; gö
revlerinin icaplarını, valiler kadar idrak ödemi
ydiler zuhur edebilir. Hata edenler zuhur edebi- I 
lir, içlerinde hatalarında ısrar edenler zuhur erle- I 
bilir, diye küçük görmiyelim. Onlar da, tıpkı I 
valilerimiz gibi, yüksek vasıf iktisabedebilmeleri I 
için gerekli şartları verelim. I 

Muhterem arkadaşlarım, gönül isterdi ki, Be- I 
Tediyeler Kanununda belediye meclisi üyelerimle, 1 

16 . 7 . 1963 O : 1 
[ belediye başkanlarının seçimi münasebetiyle ya

pılan değişikliği müzakere ile yetinmiyen Hükü
met, Belediyeler Kanununun bütün hükümlerini 
yeni Anayasamızın koyduğu demokratik hukuk 
prensiplerine göre yeniden tedvin ederek önü
müze getirmiş olsun. Ve biz onu müzakere ede-

f lim. Gönül bunu isterdi muhterem arkadaşlarım. 
Ama memnuniyetle öğreniyoruz ki, buna başlanıl
mış fakat bitirilememiş. «Bitirilsin de bu kanun 
öyle gelsin.» demek, belediye seçimlerini gecik
tirmek demek olacaktır. Bu itibarla, bizi kanun
da sadece seçimlerle ilgili değişikliği yapmakla 
yetinmek mecburiyetinde kalıyoruz. Belediye se
çimlerini geciktirmemek için. Yoksa halis te
mennimiz; Belediyeler Kanununun 1 nci madde
sinden sonuncu maddesine kadar bütün hüküm
lerini, zaten yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
birçok kere tadil olunmuş ve Belediye Kanunu
nun kapsaması lâzımgelen hükümler başka adlar 
altında kanunlarla tedvin olunmuştur, bir yığın 
tefsirler çıkmış ve tâbiri caizse, af buyurun, bir 
yamalı bohça haline gelmiştir. Bu yamalı bohça 
haline gelmiş olan kanundan bir an evvel kurtu
lalım. Bunu gönül ister. Binaenaleyh muhterem 
arkadaşlar, 92 nci madde mevcudolmadığı tak
dirde, Belediyeler Kanunununa hiç koyulmadı-
ğı takdirde veya bugün kanundan kaldırıldığı 
takdirde sevkettiği hükümlerin belediye başkan
larına uygulanması diğer hükümlerle kabildir. 

Sözlerime başlarken muhterem arkadaşlar de
dim ki, «Komisyonumuzun görüşünü komisyonu
muzun raporu tesbit etmiştir.» Komisyonumu
zun görüşünün gerekçesi, komisyonumuzun rapo
runda yazılıdır. Komisyonumuzun raporu okun
duğu zaman görülecektir ki; komisyonumuz 92 
nci maddeyi, belediye başkanlarını, kaymakam
lara ve valilere baş tutsun diye değil, belediye 
başkanları suç işledikleri takdirde, kanunlara 
rağmen himaye görsünler diye değil. Sırf 92 nci 
maddenin, bir tekrardan, ibaret olduğu için ilga
sı şeklindedir. 

Konuşan arkadaşlarım, bu gerekçeyi ve izahı 
nazarı dikkate alarak konuşmadıkları için, ben 
de çok sevdiğim çok saydığım arkadaşlarıma, 
beni mazur görsünler bu kadar tarizde bulunmak 
mecburiyetini hissettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir vardır, 7 arkadaş konuşmuş, 4 de söz is-
tiyen vardır. Kifayet önergesini okutuyorum,, 
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AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Kifaye

tin aleyhinde konuşacağını. 
BAŞKAN — Okunsun da. söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Madde hakkındaki mü

zakerelerin yeterliğini arz ederim. 
İstanbul 

Bere Turan 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Kifaye
tin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun kifayetin aleyhinde 
•Sayın Eyidoğaıı. Ondan sonra kifayet takriri 
kabul edilse dahi bir arkadaşın konuşma hakkı 
vardır. Sırada olan arkadaşa söz vereceğim. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem Zihni Betil arkadaşımız, bendenizi zihnimin 
takıldığı noktada, fazlası ile tatmin etmişlerdir. 
Hakikaten, 92 nci madde kalksa, 102 nei madde 
de kalksa, bugün T. Ceza Kanununun nazarında 
memur sayılan belediye reisi, Memurin Muhake-
mat Kanununun ahkâmına tabi olur, memur gi
bi bir usulü muhakemeye tabi olur ve buyurduk
ları şekilde de işten el cektirilmesine veya, tevki
fine gidilebilir. İşte, 92 nei maddeye asıl bu 
noktadan lüzum görüyoruz. Şöyle ki, 92 nei mad
de, belediye tesislerinin lehine garanti teşkil et
mektedir. Şu bakımdan garanti teşkil eder; kay
makam belediye reisine kızarsa «Şu vaziyette, bu 
vaziyette ben onu tahkikata tabi tutarım, Memu
rin Muhakenıatı Kanununa tevfikan da âmiri 
tahkikat olarak işten çekerim.» diyemez. Üst 
makam garantisi vardır. Valiye yazmaya mec
burdur. Vali ile belediye reisi arasında böyle bir 
vaziyet oldu mu, Dahiliye Vekâletine yazmaya 
mecburdur. Diğer memurlar üst makam garanti
sinden istifade etmedikleri halde, belediye reisle
ri için bu 92 nci madde üst makam garantisini 
sağlamaktadır. Binaenaleyh, 92 nci madde tama
men haşiv değildir. Bir garanti maddesidir. Ve 
bir organik kanuna lâzım olan maddedir. O or
ganik kanunu ne zaman müzakere edersek, bun
ları o zaman tararız. O zaman haşiv olanını çı
karır atarız. Biz seçim kanunu yapmaya geldik. 
Bu noktanın ilâveten tenevvür etmesi içindir ki, 
kifayet aleyhinde söz aldım. Mâruzâtta bulun
dum, mazur görülmesini rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kifayetin 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, kifayetin aleyîıin-
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de 'konuşuldu, kifayet takririni reylerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi son olarak .bir arkadaşa söz verece
ğim. Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Zihni Betil arkadaşımız komisyon. 
namına söz aklılar. Değeri tamami'yie şahsi gö
rüşler ve kişisel görüşleri savundular. Bu me-
yanda noktai mrzarıırı kabul ettirmek için esba
bı mucibe zikretmişlerdir. 

Arkadaşlar, Zihni Betil arkadaşımız bir 
yanlış noktayı, mebdei hareket almış ve hüküm
lerini ona göre bina etmiş, ondan sonra da yine 
bir hükme varmıştır. Yanlış olan noktayı e'vvelâ 
le-sbit edelim. Belediye başkanlarının her hali 
ile memur ahkâmına .ta'bi olduğu iddiasıdır, 
Belediye başkanları Memurin Kanununa göre 
memur değildir, asla değildir, katiyen değildir. 
badece suç işleme halinde ve istisnaen memur 
ahkâmına tabidir. O kadar değildir ki, arkada
şıma 'bir iki 'kısa misal ile arz edeyim. Bir be
lediye başkanına işten el çeid irilebilir. Ne 
zamaııl' Ancak, kanunun derpiş ettiği ahkâmı 
hususlar tahakkuk ederse. Vekâlet emrine alı-
na'bilir mil Alınamaz. İnzibati ceza verilebilir 
mi? Verilemez. Yeri değiştirilebilir mi? De
ğiştirilemez.. Binaenaleyh belediye başka m 
memur değildir. Memur olmadığı için bu du
rumda; olanın şu halleri hakknda ne yapalım? 
Yine bir nokta. Arkadaşımız işi sadece Cîeza 
Kanunu yönünden tahlil ve tetkik ettiler, yine 
hükmü oradan çıkardılar. Arkadaşlar, kir be
lediye reisi için mevzuubaksolan sadece cez-ı 
ve Ceza Kanunu tatbikatı olamaz. Aktif ida
renin birtakımı hal ve hareketleri vardır ki, 
cezai mahiyette değildir ama, hizmetin icabı 
'gereğince yapılnıaısı, el atılması zaruret haline 
gelir. Âmme nizamı, bunu zaruri kılar. İşte 
köyle hallerde ne yapılsın, nasıl bir tedbir 
alınsın. Vâzıı kanun düşünmüş işten el çektir
meyi, bu maksatla, istisnai olarak sieçilmiş 
olan kelediye reisleri hakkında tatbik olun
sun demiştir. Bir belediye 'başkanı âmme hiz
meti ıgörüyor. Seçilmiş kir idarenin mümessili
dir. Ne yapalım memur değil, seçilimş azalar 
•gibi de değil, bunun dışında .bir hizmet görü
yor. Vâzıı kanun düşünmüş, öyle haller olu
yor ki, Sayın Eyidoğaıı bir iki misal verdiler, 
insan hayatiyle, -memleketin sıhhi durumu ile 
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alâkalı mevzularda belediye başkanının çalış
ması, iş yapması, hizmet görmesi lâzımdır, gör
müyor, (Ne gibi -sesleri) Meselâ arkadaşları
mız sordular, ne 'gibi, diye. Sadece Ceza Kanu
nunun tayin ettiği suçlar değil bunlar. Bele
diye meclisini toplantıya davet etmiyor, ısrar 
ediyor, (ihmal ediyor, sesleri) îhmal değildir. 
Memurin Muhakematı Kanununun temas et
tikleri 12 ııci maddesi, asla 92 nci maddenin 
yerine vaz^olunamaz. Memurin Muhakematı Ka
nununun biraz evvel temas edilen 12 nci mad
desi tahkikata mübaşeret .olunduktan sonra 
tahkik heyeti teşkil olunacak, tahkikata bağ
lanacak, muhakkik lüzum gösterecek, yerine 
vekil bulunacak, ondan sonra eğer gerekirse 
işten el çektirilecek. Hizmetin, âmme hizmetle
rinin bu kadar beklemeye, aksamaya tahammü
lü olur mu! Birçok ahvalde olmaz. îşte o hal
lerde de idare eli kolu bağlı kalmasın, ona iş
ten el çektirebilsin. Arkadaşlar bir noktayı da
ha müsaadenizle tesbit edelim. İşten el çek
tirme idari bir tedbirdir, bir kazai muamele 
değildir. Kazai muamele olsaydı Memurin 
Muhakematı Kanununun o ağır işliyen .ankâmı 
içinde geç sonuçlanırdı. Bir idari tedbir oldu
ğu için, derhal sonuçlanır ve ayrıca Anayasa
mız bu hususta yeni bir hüküm getirmiştir. 
idarenin her işlemi ve eylemi idari denetime 
tabidir. Derhal tehiri icra kararı alınabilir, 
iptal kararı alınabilir. Her türlü yol açıktır. 
Ama, «mesele bir kazai çerçeve içine girdi mi, 
kolay kolay ;bu işlerin hiçbiri olmaz. Arkadaş
larımızın mütalâasını kabul etsek işte böyle za
ruret karşısında ne inzibati tedbirlere, cezala
ra, ne ele vekâlet emrine almak gibi tedbirle
rin hiçbirisine lüzum ve zaruret kalmaz. Halbu
ki bunlara lüzum ve zaruret olduğu bütün âmme 
hukukunun, idare hukukunun esasları ile tâyin 
edilmiş ve bütün dünyaca da kabul edilmiştir. 
Ayrıca, biz bir sistem içindeyiz. Yani biz ka
zai sistemle idare olunan memleketlerden de 
değiliz. Eğer, sistem değişişliği tümü ile yapı
lacaksa, bu ayrı bir mevzu olur, ayrıca gelir. 
Organik kanun, esas kanun gelir, ona bir is
tikamet verilir. Mesele, sadece bunda da değil
dir. Arkadaşlarım idarei vesayetin daima sui
istimal edilebilen, daima haksız, keyfî tatbik 
olunabilen bir yetki olduğu kanısı ile konuş
tular. 

îdarei vesayet, bugün demokratik dedi-
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ğinıiz memleketlerin çoğunda tatbik edilmek
tedir. İdari vesayeti, tümüyle, köküyle silmiş 
atmış memleket hemen hemen yoktur. îdarei 
vesayeti kabul ettiğimize göre, idarenin muay
yen hudutlar içinde yetkisini de kabul »etmek 
zarureti vardır. îşte o yetkiyi 92 nci madde lnı-
şiv olarak değil, lüzumsuz olarak değil, 102 
nci madde olmasına rağmen, hem idarenin 
bir yetkisi olarak, hem de belediye başkan
ları için bir garanti olarak getirmiş, perçin
leniştir. Ve bugüne kadar tatbik edilen mua
meleler böyledir. Ayrıca, bizim idari kaza 
merciimiz olan Devlet Şûrasının müstakar içti
hatları da bunu t'eyidetmektedir. Binaenaleyh 
hulâsa olarak arz edeyim; bu yetkiler ihtiyaç
lardan doğmuş ve sadece memurlara tatbik 
edilebilenlerin ancak, bu kadarı belediye baş
kanlarına tatbik edilir, diye sarahat konmuş
tur. Bu sarahat olmasa, Zihni Betil arkada
şımızın yaptığı istidlil ve tefsirle kıyaseıı di
ğer ahkâmın seçilmiş olan belediye başkan
larına tatbiki mümkün değildir. Ancak sarahat 
olan hallerde mümkündür. O da kanunla tes-
bit olunmuştur. Şimdi bu kadar açık, yani 
teferruata girmiyorum, iki esas vardır. Biri, 
idari tasarrufun lüzum ve zaruretleri, idari 
tedbir almaya cevaz verir, lüzum gösterir. Bu
nun için bu madde sevk edilmiştir, ikincisi; 
suç işleme hali, ayrı bir haldir. 

Onda da istisnai hüküm konmamış olsaydı 
belediye reisleri için Memurin Muhakematı Ka
nunu da tatbik olunamazdı. Binaenaleyh Zihni 
Betil arkadaşınım biraz evvel burada uzun 
uzun izah ettikleri nokta; sadece Ceza Kanunu 
Hukuku içinde, edebiyatı içinde mütalâa edi
lirse doğrudur. Ama onun dışında hiç olmazsa 
o bakımdan noksandır. Memurin Muhakematı 
Kanununun filân maddesinin belediye başkan
ları hakkında kabili tatbik olması, Belediye 
Kanununun filân maddesi için ayrı bir hüküm 
sevk etmesine mâni değil. Niçin? Arz »ettiğim 
sebeplerle. 

Amirlik memurluk ayrı meseledir. 
Bu bakımdan mütalâa edersek belediye 

reisi yine memur değildir. Yani, birisi âmir, 
birisi memur değildir. O halden çıkmıyor. O 
halden çıkması için şöyle olur. Belediye baş
kanları mahallinde âmme hizmetleri görüyor. 
Arkadaşlar yeni maddeler sevk ediyoruz, 
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Seçilmiş olan belediye meclisleri murakabe 
edemiyecek, ne olacak? Ancak bekliyeccğiz, 
suç üşüyecek, suç, işledikten sonra takibata 
başlanacak, zararlı hale gelmiş olan Başka
na ondan sonra işten el çektirilecek. Âmme
nin nizamı böyle temin edilecek. Bu olur 
mu arkadaşlar? Seçilmiş olan bir organı hiç
bir idari murakabeye tabi tutmadan, işlet
menin, marifetini, tılsımını şimdiye kadar kimse 
bulamamıştır. Zihni Betil arkadaşımız da ko
nuşmalarında böyle bir tılsım gösteremedikleri 
için, mâruzâtımızda yer etmiş ve bugüne kadar 
tatbik edegclmiş olan İm. sistemi heyeti umu
miyeti ile muhafaza etmek lâzımdır. Eğer sis
tem değişikliği getirilecekse belki Anayasayı 
değiştirerek, belki, bütün mevzuatı yenibaş-
tan ele alarak değiştirmek mümkündür. Bir 
şey dalıa arz edeyim : Zihni Betil arkadaşımız, 
Belediye Kanununun nasıl bir kanun olduğunu 
müsaado buyursunlar, belki iyice itahkik etme
miş veya çok iyi tetkik etmemiştir. Belediye 
Kanunu 1930 dan beri tatbik edilen ve birinci 
maddesinden sonuncu maddesine kadar birden 
bire kaldırılması kolay kolay mümkün olmı-
yan bir kanundur. Yerleşmiş ahkâmı vardır. 
Gayet iyi hazırlanmıştır. Noksanlar ve yan
lışlar olabilir, ama birinci maddesinden sonuncu 
maddesine kadar kaldırılabilecek bir kanun 
da değildir. Binaenaleyh hiç olmazsa bu ka
nunun hatırı için bu kadar yıllık emeğini de 
göz önüne alarak o kanunun heyeti asliyesini 
muhafaza edelim ve sadece bir seçim mevzuatı 
açısından «bir kapı deliğinden bakarak bü
tün bu dünyanın her tarafını görüyorum gibi 
bir neticeye varmıyalım. Hâdiseleri mevridine 
inhisar ettirerek mütalâa edelim. Hangi mev
zuu müzakere ediyorsak ona göre Belediyeler 
Kanununun 92 nci maddesini bu haliyle ne 
Hükümet derpiş etmiştir, kaldıralım diye ne 
böyle bir ihtiyaç belirmiştir, ne de burada haklı 
bir sebep gösterilmiştir. Arz ettiğim sebeplerle 
92 nci maddenin mevzuatımızda mahfuz tu
tulmasında fayda olduğu mülâhazasmdaymı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
TİL (Tokat) — Efendim, sataşma var. Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müzakere bit
miştir. Takrirleri okutuyorum. 
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Başkanlığa 

92 nci maddenin aşağıdaki şekilde ihya, ve 
ipkasını teklif ve arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydın er 

Madde 92. —• Kanuni görevini, o yerin en 
büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağ
men makbul bir özre dayanmaksızın yerine ge-
tirnıiyen belediye başkanları hakkında vali
nin müracaati üzerine İçişleri Bakanı tara
fından Memurin M'uhakemat Kanunu hüküm
leri uyarınca kovuşturma yapılır ve gerekirse 
eli işten çektirilir. 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümet, tasarısında yor almıyan, komis
yon raporunun Ek 16 nci maddesiyle kaldırı
lan 1580 sayılı Belediye Kanununun 92 nci 
maddesinin muhafazasını ve Ek 16 neı madde
nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim, 

Kara 
Mehmet Hazer 

(•.Senatosu Başkanlığına 

Şifalı en arz ettiğim sebepler dolayısiyle, bele
diye seçimleri kanunu tasarısındaki ek 16 neı 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN ----- Efendim, bu 3 takrirden son 2 
si maddenin tasarıdan çıkarılmasını istiyor. Ko
misyon bunun aleyhindedir. Faka! Hükümetin 
mütalâasını da bilmekte fayda vardır, 

~ " HÜKÜMET TEMSİLCİSİ _ Sayın Artuk
maç'la Hazer'in fikirlerine iştirak ediyoruz. Ya
ni, maddenin tayymı talebediyoruz. 

BAŞKAN ---• Hükümetin noktayı nazarı, ko
misyonun noktayı nazarı ile tearuz halindedir. 
Bir takrir daha geldi, müsaadenizle bakayım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
TİL (Tokat) — Efendim, arkadaş bana komisyo
nun haberi olmadan rapor hazırlıyor diye salaşı 
yor, siz de bana söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN —- Sayın Betil, size söz verirsem so
nu gelmez. Sataşma olduğunu iddia edİ3rorsanız} 
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ki ben o kanaatte değilim. Hazer, kendi noktayı 
nazarlarını burada izah ettiler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE 
TÎL (Tokat) — İddia ediyorum ve direniyorum. 
Bana diyor ki; komisyonun haberi ve malûmatı 
olmadan rapor hazırlamışsın. Ben bu noktayı 
izah edeceğim ve sadece bu rapordan 3 cümle 
okuyacağım. Bu kürsüde herkesin konuşmasına 
seviyyen müsaade edilir. Bu kürsünün hukukuna 
riayet edelim. Kitabî usulle konuşmıyalım. Bana 
kişisel konuştun diyor. Komisyonun haberi ve ma
lûmatı olmaksızın rapor hazırladın diyor. Bun
dan daha güzel sataşma olmaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
reye arz edeceğim. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Betil. Her 
şeyi Yüce Senato halleder. 

oEçici KOMISYON SÖZCÜSÜ ZIHNI BE-
TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, gayet kı
sa konuşacağım. Sadece bu 92 nci madde hakkın
da komisyon raporunda verilmiş bulunan izahı 
okumakla yetineceğim ve sonuna sadece iki cüm
le ekliyeceğim. j 

Madde 02. — Komisyonumuz Belediye Kanu
nunun 92 nci maddesini değiştirmek için tasarı
da yer alan metni görüşürken, verilen bir önerge 
üzerine sözü edilen ve halen yürürlükte bulunan 
madde üzerinde de durmuştur. 

Mevzuatımıza, göre belediye başkanı da (me
mur) dur ve her memur gibi hukukî ve cezai so
rumluluğa. tabidir. Belediye Başkam, hukukî so
rumluluğu gerektiren bir fiil işlediği takdirde, 
umumi hükümlere göre takip ve muhakeme oluna- I 
bilecektir. Cezai sorumluluğu gerektirecek fiil I 
imlediği takdirde, bakılacak, eğer bu fiil görevin- I 
den doğmamış veya görevinin yapılması sırasın- I 
da işlenilmemiş ise, umumi hükümlere, şayet gö
revinden doğmuş veya görevinin yapılması s'ra- I 
smda işlenmişse Memurin Muhakemat Kanunu
nun koyduğu istisnai usullerin de uygulanması 
suretiyle yine umumi hükümlere göre takip ve 
muhakeme edilecektir. Belediyeler Kanununun 
102 nci maddesi ile, diğer mevzuatımız takibin 
her iki şekilde dahi, şayet sebep ve şartları mev
cut ise belediye başkanının elinin işten eektiril-
mesine, hattâ tevkif olunmasına imkân vermek
tedir. 

Binaenaleyh bu hükümler karşısında ayrıca 92 
nci maddeye ihtiyaç kaybolmaktadır. 
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Zira, bir belediye başkanının kanuni görevini, 

değil mahallî en büyük mülkiye âmirinin yazılı 
tebliğine rağmen yapmamakta ısrar etmesi, hat
tâ hic,bir mercie, hiçbir tebliğe dahi mu-
hatabolmaksızın yapmaması diğer unsurların 
da istimali suretiyle daha ağır bir suç ha
li teşkil etmediği takdirde görevini ihmal 
etme suçu mevcuttur. Belediye Başkanının 
görevini ihmal etme suçu da göreviyle il
gili diğer suçlar gibi, 92 nci maddenin mevcudol-
ması halinde dahi 102 nci maddeye ve diğer mev
zuatımıza göre takip ve muhakeme olunmasını 
gerektirir. Bu izahattan başka 102 nci maddeye 
rağmen 92 nci madde ile belediye başkanlarının 
ellerinin işten eektirilebilmeleri bakımından vali 
ve İçişleri Bakanına umumi hükümler ve memu
rin muhakematı dışında ve daha kolay kullanılır 
bir yetki verildiği de düşünülemez. Böyle bir 
düşünce bir an için akla getirildiği takdirde bele
diye başkanlarının sadece vicdanlarından ve mev
zuattan emir alarak çalışabilmesi bâzı ahvalde im
kansızlaşır. Sonra takip ve muhakeme mahkûmi
yeti, mahkûmiyet de seçime girme yeterliğini za
yi ettirecek mahiyette olursa başkanlık sıfatının 
kaybedilmesi sonucunu doğuracaktır. Halbuki 
Anayasanın 116 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
mahallî idarelerin seçilmiş organlarının sıfatlan
ılın kaybedilmesine ait denetimi sadece yargı or
ganlarına bırakmıştır. Bütün bu sebepler karşı
sında Komisyon tasarıda yer alan 92 nci madde
nin de yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuun komisyon 
raporunda yer alan gerekçesi budur. Ve bu ge
rekçeden Komisyon haberdardır. Eğer raporu im
zalamış olan arkadaşlarımdan, Komisyonda beli
ren görüşe uygun düşmez tarzda bu gerekçeyi yaz
dığımı söyliyecek bir tek kişi zuhur ederse, ben en 
ağır mânevi mahkûmiyete bütün gönül ferahlığı 
ile razıyım. Eğer durum böyle değilse, içine düş
tüğü durumla huzurunuzda muhterem Hazer ar
kadaşımı kendi kaderiyle başbaşa bırakacağım. 
(Alkışlar) 

.MEHMET HAZER (Kam; — «Kaderi ile 
ibaşlbaşa 'bırakma» diye ibir kelime kullandı. 
Saitaşnıa var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sonra ko
misyon namına konuşmadı, sataşma var dedi. 
Sataşma olduğuna toen şaihsan kaani değilim. 
Fakat arkadaşların reyine arz «ettim. Ka'bul 
edildi. 
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Hazer Bey sataşma oldıığunu iddia, ediyor 

musunuz?. Ben (bu kanaatle değilim. Hiçbir 
şey söylenmedi, Direniyor muşunu/ Say m 
Hazer? 

HlDAYET AYDINER (Cumhunbaşkanmca 
S. ü . ) — Usul 'hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Ortada usul ile alâkalı 'bir du
rum yoktur. 

HlDAYET AYDIN ER (anmıhurbaşkan mea 
S. Ü.) — Yanlış yola gidiyoruz, arz edeceğim. 

BAŞKAN --- Ben de biliyorum yanlış yola, 
gittiğimizi, ama ne yaparsınız. 

Saym Haz'er sataşıldığım 'iddia ediyor Sa
taşma 'olduğu kanısında olanlar lütfen işaret 
'buyursunlar.. Sataşma olduğu kanısında •olmı-
yanlar... 30 a karşı 4vî reyle kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) - Buraya çık
mış uşaihsi mütalâasını beyan etmiştir. Bu mü-
talâalarmm eioğu ne komisyon raporunda var, 
ne de Hükümet iteklifinde vardır. İfade ettik
leri mütalâalar sistem değişikliğine kadar git
miştir. 

BAŞKAN Onu kendi aranızda halleder
siniz. 

HİDAYET AYDINER (Ouınıhurbaşkan inea 
S. Ü.) — Usul hakkında söz istiyorum efendini. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
HİDAYET AYDINER (Devamla) Efen

dim, müsaade buyurunuz izah edeyim. Millet 
Meclisinin kabul ettiği linetinde... 

BAŞKAN — Millet Meclisinden «gelen me
tinde yok böyle bir şey. 

HlDAYET AYDTNER (Davamla) Var, 
efendim. 

BAŞKAN - - Hayır, Millet Meclisinden ge
len metünde diyor ki, 16 ncı ımadde, ve gerek, 
92 nci madde mülgadır. Bu maddenin çıka
rılması (hakkında iki teklif vardır, bunu kaldı
rın 92 nei madde baki kalsın deniyor. Komis
yon iştirak etmiyor, Hükümet, buna taraftar
dır, maddenin çıkarılmasını reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... (anlaşılmadı sesleri) Pe
ki, tekrar iza'h edeyim efendim. Müsaade bu
yurun 201 numaralı tasarı, sayfa 13, ek mad
de 16 da «3 Nisan 1930 tarifti -ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 92 nci maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır» diye bir in eltim getiriyor. 
Millet Meclisinînkinde 'böyle bir madde yok. 
Şimdi Mehmet Hazer arkadaşımız ve o fikirde 
olanlar bunu kaldırın, 92 nci madde kalsın 

>kun-
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diyor. Komisyon 'bunun aleyhinde, Hükümet 
ise bu teklifin lehinde. «3 Nisan 1960 tarih ve 
1580 sayılı Belediye Kanununun 92 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır.» Maddesuıhı 
çıkarılmasını kabul edenler... (Anlaşılmadı ses
leri) Efendim bunu daiha vazıh nasıl ifade ede
yim? Efendim Komisyon bir madde getirmiş 
Belediyeler Kanununun 92 nci maddesine lü
zum yoktur, diyor. 

Akif Klyidoğan, Mehmet Hazer, Çumralı ar
kadaşlarımız buna lüzum var diyorlar. Komis
yon iliyor ki «lüzum yoktur kaldırın» Hükü
met de lüzumu olduğunu kabul ediyor/ Şimdi 
komisyonun maddesinin kaldırılması kabul 
edilirse 92 nci madde kalacak. Tekrar öner
geyi okutuyorum. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar 
dıO 
. BAŞKAN Hu teklifi kabul edenler 

bul etmiyenler... 29 veya 30 reye karşı 60 oyla 
teklif reddedilmiştir. Yani madde kabul edil
in iştir. 

Şimdi bu maddenin ne şekilde yazılması 
'hakkında yeni bir takrir var. 

(Hidayet Aydıner'in önergesi tekrar okun
du.) 

HlDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN —Buyurunuz, Sayın Aydıner, izah 
ediniz. (Soldan, konuşamaz, usule uygun değil
dir, sesleri) 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. U.) — İpka edilen maddenin tadiline mütaal-
lik netice veren bir husustur. Usulsüz değildir. 
Takririme rey vereeekseniz izah etmekliğime 
müsaadenizi rica ederim. Arkadaşlar, oylama za
manında takrir izah edilebilir, buna münhasır 
olmak üzere. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

HlDAYET AYDINER (Devamla) — Efen
dim, 92 nci madde mükerrer mi, değil mi, bura
da ihtilâf vardır. Böyle olsa bile, mükerrer hü
kümlerden birisinin kaldırılması şüphesini do
ğurduğu için doğru olmasa gerektir. Yalnız 92 
nci maddede bence noksan vardır. Vali ile bele
diye reisinin arasında şahsi münaferet olabilir 
ve işten el çektirme veya kovuşturma bu müna
feret sebebiyle olabilir. Onun içindir ki, bu salâ
hiyeti valinin müracaatı üzerine İçişleri Baka-
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nına vermek daha mâkul olur zannederim. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teklifi reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
tir. 2 takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 
A) Belediye seçim kanunu tasarısındaki 

ek 16 neı maddenin kanun metninden çıkarıl
ması ve sözü geçen ek 16 neı maddede bahis ko
nusu (92) rakamının tasarının (4) ncü madde
sine konulması hususunun, işbu 4 ncü maddenin 
müzakeresine talik edilmesini arz ve leklif ede
rim. <• 

Yozgat 
Sadık Artukmaç. 

Sayın Başkanlığa 
1. Ek 16 neı maddenin metinden çıkarılma

sını, 
2. 1580 sayılı Kanunun 92 nei maddesinin 

kaldırılması hususunun kanunun 4 ncü madde
sinde kaldırılan diğer maddelere ilâvesini teklif 
ederim. 

Samsun 
Cemalettin Bulak 

BAŞKAN — Efendim, maddenin çıkarılması 
teklifi reddedildi. Yalnız bunun 4 ncü maddede, 
kaldırılan maddeler vardır, orada yazılması da
ha muvafık olur, nazariyesi vardır. 

Buyurun, komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Efendim, diğer madde ile ilgili, 
92 nei maddenin 4 ncü maddede derpiş edilmesi 
daha uygundur. 

BAŞKAN — O halde, onun müzakeresi sıra
sında reye arz ederim. 

Şu halde, 16 neı maddenin çıkarılmasını oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler.., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 21 nei maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

Belediye meclislerine seçilecek üye miktarı, 
ilçe seçim kurallarınca tesbit edilerek seçimin 
başlangıç tarihinden veya yeniden secim yapıla
cağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde ilân 
edilir. 

16 . 7 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl 

Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 76, 90, 91 ve 93 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN —• Efendim, iki takrir var, 3 ncü 
maddenin geri bırakılması hakkında, okutuyo
rum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
1580 sayılı Belediye Kanununun 3 ncü mad

desinin diğer maddelerin kabulünden sonra gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkeine 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1580 sayılı Belediye Ka

nununun 3 ve 4 ncü maddelerinin, diğer madde 
lerle ilgili olması hasebiyle maddeler sonunda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Yalnız, anlamadığım bir şey, 
3 ncü maddenin görüşülmesini sonraya bıraka
lım, diyorsunuz halbuki 4 maddeden ibarettir. 
Sayın Turhangil 2 ve 4 ncü maddelerin müzake
resini geri mi bırakalım? 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, çünkü kabul edilmemiş, kalmasını oylamak 
icabeder. Geçmiş tatbikatta aynen yapmışız. Dc-
ğiştimeden, bir hükmü tashih etmek. Evvelâ de
ğiştirelim, sonra kabul edelim. 

BAŞKAN -~ Müzakerelere devam ediyoruz, 
efendim. Sayın Öztükeine, sizin mütalâanız da 
mı böyle? 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN —• O halde önergeleri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul. 
edilmiştir. 22 nei maddeyi okutuyorum. 

MADDE 22. — Belediye şubelerine ayrılan 
yerlerde meclis üye miktarı, beldenin genel nü
fus sayımına nazaran 21 nei maddedeki nisbet 
dâhilinde tesbit olunduktan sonra şubelerin her 
birinin nüfusunun belde genel nüfusuna naza
ran nisbeti hesabedilmek suretiyle şube dahilin
deki seçmenler tarafından seçilecek belediye mec-
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lisi üye miktarı il .seçim kurullarınca tesbit edi
lerek 21 nei maddede gösterilen süreler içinde 
ilan edilir. 

BAŞKAN - •- 22 nei madde üzerinde söz isli-
yen? Yok. Reyinize .sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. - A) Belediye incelisine üye 
seçilebilmek için : 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı 

aydan beri o beldede ikamet etmek. 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı kin

siz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bu-
1 onmamak, 

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 büküm giyme
mek, 

8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biri il (i kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

i). Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak ve
ya yapmış sayıl mak, 

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 bulunma
mak, lâzımdır. 

B) Belediye başkam seçilebilmek için: 
fi, 7 ve 8 nei bendi erde belirtilenler affedil

miş olsalar dahi seçilemezler. 
(A) fıkrasının 2 ncİ beııd hariç diğer benci

lerinde yazılı şartlan haiz İmi tınmak, ve 91 nei 
maddeye göre Başkanlıktan düşmemiş olmak. 

Belediye başkanları bu görevlerinin devamı 
süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde 
vazife alamıyaeaklan gibi il ve ilçe idare kuru
lu başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Buyurun Sayın Artıtkmaç. 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Efendim, 
bu 24 neti. maddenin sonlarında, «A fıkrasının 
2 nei bendi hariç diğer bendi erde yazılı şartları 
haiz bulunmak,» ve sonradan buna ilâve edilmiş, 
«ve 91 nei maddeye göre başkanlıktan düşmemiş 

olmak.» yani başkanlıktan her hangi hır 
sebeple düşmüş olan bir kimsenin tek
rar reis seçilememesine matuf bir kayıt. 
olduğu anlaşılmaktadır. Başkanlıktan her 
hangi bir sebeple, birkaç zaman önce bir kimse 
nin düşmüş olması mümkündür. Ve im. kimse
nin, başkanlıktan düştükten sonra ıslahı hal et
mesi de mümkündür, mütenebbih olarak. Şu 
halde, yeni. reis seçildiği zaman eski halinden 
vazgeçmiş bir durumu olması icabeder ve İnimin 
böyle düşünülmesi lâzım gelir. Bu bakımdan, bu 
ilâvenin fazla olduğu kanaatindeyim. 

İkincisi; dün, genel meclise taallûk eden kı
sımda da arz ettiğim gibi, bu maddenin 10 neti 
bendinde, sayın sözcü dikkat buyururlarsa, arz 
edeceğim, tahmin ederim ki, iştirak ederler. Ufak 
bir tashih yapılması gerekmektedir. 10 nen beııd 
^öyle : «Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir iş 
için belediye ile mukavele akdetmemiş,» ondan 
sonra buraya bir «veya» konulması lâzımdır. 
«veya taahhüt altına girmemiş veya. bu gibi şa
hısların ortağı, kefili veyahut bu cihetlerden 
borçlu bulunmamak» kelimesinin silinmesi lâzım
dır. «Bulunmamış olmak» demek daha doğru 
olur. Dün de yüksek reylerinize iktiran eden, 
genel meclise taallûk eden hüküm de, İm idi. Zan
nederim ki, buna komisyon da iştirak eder. 

Sonra, üçüncüsü; 3 ncü bendde yine reyleri 
rıizo iktiran etmişti, «25 yaşını ikmal etmiş»1 

yerine «ta'mamlaimış» kelim'esinin konması da 
gerekmektedir. Ve l|>ir de, demin okudum, «A 
fıkrasının 2 nei 'beııd Iharie» deniliyor. Bunun 
da. «A fıkrasının 2 nei Ibendi» olarak düzel 
turnesi lâzım. Ve «haiz ıbulunmak» kelimesin 
den sonra da lüzumsuz Ib'ir 'virgül konmuş. Vir
gülün de çıkarılmasına mutlak zaruret vardır. 
Bu 'hususu 'önergemde arz etmiş Ibııl unu yorum. 
kaygılarımla. 

BAŞKAN - Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAIKLIOĞ-LTI (Kayseri) ~-

Efendim, dünkü .mevzu, Meclisi U<mıımi secimi 
m'ünasebetiyle, ılraradai da (belediye için aynı 
göraişün ifadesi (olarak maddeye konulan hük
mün kaldırılmasını arz ediyorum. Müzakere 
edilen bu maddenin 10 ncıı bendi, «halen belediye 
Ih izim etleri ile ilgili bir iş için (belediye ile ınıı-
kaıvele akdetmemiş, 'taalhihüt altına girmemiş 
veya bu -gibi şahısların .ortağı, kefili veya bu 
cihetlerden Iborçlu bulunmamak lâzımdır» de
mektedir. 
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Dün 'bunun izahını uzam. uzun arz ettim. 

Bir kısım muhterem arkadaşlarımız da buna 
iştirak etmişlerdi. Tekrar ediyoruz dünkü 
izahatımı Yüksek Heyete arz etmiyecegim. 
ama, 'hakikaten (borçlu olmak, 'buraya seçil m e-
nıek için bir sebep teşkil etmez. 'Ben, hu 10 ILOU 
bendin en son cümlesi; «ketli 'veya Hm cihet
lerden borçlu bulunmamak»', kısmının kaldı
rılması için bir takrir veriyorum, bunun kabu
lünü rica ederim. 

Hürmletlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Berç Taran. 

BERÇ TURAN" (İstanbul) — Mııhtc reni 
arkadaşlarım, umumi seçimlere gittiğimiz za
man, Devlete taahhüt ile .bağlı arkadaşlarımız 
veyahut şahıslar hiçbir zaman seçilme imka
nından mahrum bırakılmıyoruz. Seçildikten 
sonra, eğer Devlet ile aramızda hir akilt varsa, 
•o zaman aklimizi tasfiye ediyor ve biz melbus-
luk vazifemize devanı ediyoruz. 10 ucu mad
denin hükmüne göre Ve vaz'edilen esaslara .-gö
re, halen belediye ile .mukavele akdetmiş veya 
taahhüt altına girmiş kim olursa olsun, hali 
hazırda bu akitlerle bağlı olanlar veya bun
dan evvel dahi akitlerle bağlı bulunanların 
'belediye seçimlerine girmiyeceğino dair bir 
hükmün vazedildiğini görüyorum. Zira, eğer 
'bu akitlerden dolayı, belediyeye (borçlu bulu
nanları bu seçilme imkânlarından mahrum bı
rakıyorsak «bu veyahut» kelimesini oradan 
silmemiz icabeder. Zira Ibu 10 neu maddenin 
anlamında gerek mukaveleyi aktedmiş veya 
taahhüt altına girmiş 'veya !bu şahısların orta
ğı veya kefili olanlar veyahut hu cihetlerden 
borçlu bulunanların seçime iştirak etmiyoceği-
ne âmir Ibir hükmü vaz'etmiş Ibuiunuyoruz. 
Halbuki ibize Anayasa Ihük'ümlerine göıJe seçim
lere iştirak ederken Anayasanın tadadetmiş ol
duğu hususlarla, ancak seçilmielere mâni hal
ler zikredilmiştir. Böylece, Anayasanın vaz'et
tiği umumi seçimlerdeki esaslar haricinde bir 
de 'belediyeye borçlu Ibulunanlarm seçimlere 
girmesine ımâni olmaya «alışıyoruz. Anayasa 
umumi seçimlere girme bahsinde bu şekilde 
ibir mâni ortaya konmuş olsa idi maddenin ka
bulü ieabederdi; meselâ, Ibir mütaahhit Devlet
le olan aklinden dolayı Devlete borçlu buluna
bilirdi. 

Eğer Anayasa 'onunda seçime iştirakine mâ
ni olmayı düşünse idi, o hükmü getirecekti. 
Binaenaleyh, 10 ncu bendin «Halen belediye 
hizmetleriyle ilgili bir iş için belediye ile mu
kavele akdetmemiş, taahhüt altına girmemiş 
veya bu-gibi şahısların ortağı, kefili ve yahut 
bu cihetlerden borçlu bulunmamak.» kaydının 
kaldırılması lâzımıgeldiği kanaatindeyim. Böy
lece, Anayasanın da âmir olan hükmüne ve ru
huna aykırı bir hüküm vaz'etmemiş olacağız, 
Bu bakımdan, 10 ncu bendin kaldırılması hak
kında bir takrir arz ettik, bunun lütfen kabu
lünü rica ediyoruz. 

Hürmet ler imle. 
BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası vav 

m ı efendim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Efendim, bir mütalâamız var. 
'BAŞKAN — Efendim, bendeniz de bir mü

talâa arz edeceğim, bunu Sayın Artukmaç'a 
vekâleten yapacağım. «Halen belediye hizmet
leriyle ilgili bir iş için belediye ile mukavele 
akdetmemiş, taahhüt altına girmemiş olması» 
orada bir, «olması» kelimesi lâzım veya «bu 
gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetler
den borçlu bulunmaması lâzımdır.» şeklinde ol-
ması gerekmektedir. 

SADIK ARTUKMAO (VV.^gat) — Takririm 
var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani komisyon da bilmiyerek 
hata yapabiliyor. Bana gücenmenize lüzum 
yoktur. 

Buyurun k'omisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Yozgat) —Sayın Başkanım, komisyon 
lâyuhdi değil. Böyle bir iddiada bulunmadım, 
hata işliyebilir. Bunu tashih edelim, denirse, 
şükranlarımızı belirterek kabul ederiz. 

Efendim, Muhterem Sadık Artukmaçin, 
bu maddenin 8 ve 10 ncu maddelerinle taallûk 
eden teklifini kahul ediyoruz, komisyon olarak 
'.'I ıincü bende taallûk .edeni ifadeyi Türkçeleştiıi-
yor. Onuncu bende taalluk edeni de vuzuh ve
riyor. 

Yalnız, (B) bendinde belediye başkanı seçi
lebilmek için, «(A) .fıkrasının 2 nci bend ha
liç., diğer "bendi erinde yazılı şartları haiz bu
lunmaktan» ibaresinden ısonraki virgül fazladır, 
tamamiyle tabı hatasıdır. Ve «91 nci maddeye 
ıgöre başkanlıktan düşmemiş olmak.» Bu 91 nci 
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maddeye ıgöre başkanlıktan düşmemiş olması 
konusuna itiraz ediyor. Hakikaten bu Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen metinde yok
tur. Bunu komisyonumuz eklemiştir. Şimdi, 
9'1 nci madde, sırası geldiği zaman tesbit edile
cek ve görüle'cektir ki, belediye başkanlığına 
«•seçildikten sonra, seçilme yeterliklerinden bi
rini kaybeden veya görevini kötüye kullanmak, 
veya. 'her hangi bir suçtan dolayı '6 aydan fazla 
hapse mahkûm olan belediye başkanları İçişleri 
Bakanlığının bildirisi üzerine, Danıştay tara
fından 1 ay içinde verilecek kararla başkanlık
tan düşerler. (Binaenaleyh, bir belediye başka
nının tekrar belediye başkanlığına aday olama
ması, ancak 91 nci maddeyle başkanlıktan düş
müş olması halindedir. ,Sair suretlerde başkan
lıktan düşmesi halinde değildir. 

Şimdi, bu ı2'4 neü madde tetkik edildiğinde, 
ağır 'hapis cezasını1 .gerektiren bir suçtan dolayı 
kesin olarak hüküm giyme, taksirli suçlar ha-
rioolmaiv üzere, 5 yıldan fazla hapis cezası ile 
kesin .olarak hüküm giyme.» Başkanlığa mâni 
olan budur. 5 yıldan fazla hapis cezası ile hü
küm 'giyme. Başkan olduktan sonra memuri
yet statüsü nazara: alınarak memuriyetten mah
rumiyet için kâfi ıgörülen mahkûmiyet sebebi1 

belediye başkanı için de kâfi ıgörülür. Bir me
mur, mahkûmiyet sebebiyle memuriyetten 
.mahrum olunca, nasıl ki, tekrar memur olamı
yorsa, .belediye başkanı da. tekrar aday olama
sın diye düşünülmüştü r. Zannediyorum ki, ar
kadaşımız komisyonun bu ıgerekçesini kabul bu
yuracaklardın'. 

BAŞKAN •— 'Buyurun Berç Turan. 
BERC TURAN (İstanbul) — Efendim, 1.0 

ucu fıkra gereğince, halen mukavele ile bele
diyeye bağlı olanlar veya bir akdi bulunanlar. 
.bir ortağa, kefil olanlar veya borçlu bulunan 
belediye veya belediye meclisi azalarına nam
zetliklerini koyamazlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON -SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Devamla) — Koyacaklar efendim. 

BERÇ TURAN (Devamla) — 'Bu ifadeye gö
re iki sen-e evvel, 10 sene evvel akit yapmış, 
mukaveleye bağlanmamış olanlarından, bele
diye reisliği veya belediye meclisi üyeliği se
çimlerinde namzetliklerini kioyamiya'caklarj, se-
çilemîyeceklerî anlaşılıyor. Belediye Meclisi 
üyesi seçilebilmesi için.,, 

16 . 1. İ963 O : İ 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL (Tokat) — Efendim, 24 neü maddede 
belediye meclisi üyesi seçilebilmesi için, halen 
belediye ile mukavele akdetmemiş olması ve 
taahhüt altına girmemiş veya bu gibi şahısla
rın ortağı veya kefili ve yahut bu cihetlerden 
borçlu bulunmaması lâzımdır. Mesele sarihtir. 

Efendim, eskiden belediyenin mütaahlıkU 
olmuşsa, belediyeye borçla nmışsa, bu cihetler
den dolayı*, yahut belediye mütaa'hhidine ortak 
olmuşsa, seçilebilmesi İçin bu münasebetlerini 
tasfiye ^etmesi lâzımdır. Metinden anlaşılan mâ
na, budur-. 

iBAŞKAN - Buyuran Fikret Turhangii. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efendim, 

seçilebilmesi ile, secimden evvel adaylığını koy
ması arasında fark vardır. Bu gibilerin meclis
lere seçildiği anda bu gibi münasebetlerini tas
fiye ettiği takdirde pek tabiî seçilmiş olduğu 
.müessesede vazife göreceğine göre borcunu 
Ödemesi lâzım. Seçildiği anda borcunu öder, 
mukavelesi feshedilir, tasfiye edilir. Bu müm
kündür. Seçimden evvel bu gibilerin adaylığını 
koyması mümkün mü? Bunun hakkında ne dü
şünüyorlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Efendim, metin sarih. 

BAŞKAN — Buyuran, Berç Turan. 

BERC TURAN (İstanbul) — Efendim, be
lediye meclisi için bu gibi şahıslar aday olabili
yor. Onun için, aday olsunlar mı olmasınlar mı? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) ~-
Olmasınlar. 

BERC TURAN (Devamla) - - Niçin olmasın
lar efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİE (Devamla) — Efendim, tevcih ettikleri sua
li anlıyamadım. Bir fikri savunmaktan ibaret 
ama, bana tevcih ettikleri suali anlıyamadım. 

BERÇ TURAN (İstanbul) — Efendim, bele
diye meclisi üyeleri arkadaşlar milletvekili ada
yı olabiliyor ve seçildikten sonra belediye ile il
gilerini tasfiye ediyor, mebusluk veya senatör
lük unvanlarını devam ettiriyorlar. Bu hususta, 
böyle bir hükme göre, belediye ile halen akdi 
bulunan veya borçlu olan namzet dahi olamıyor. 
Siz bunu nasıl düşünüyorsunuz? 
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GEÇİCİ KOALİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TİL (Tokat) — Efendim, Anayasanın 78 nei 
maddesini bir kere daha okuduktan sonra cevap 
arz etmek istiyorum. 

"BAŞKAN — Sayın OağlıyangiJ, 

İHSAN SABIll OAĞLIYANGİL (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlar, Bere Turan arkadaşımı
zın üzerinde durduğu mesele cidden ehemmiyetli 
bir durum. Ben şöyle bir misal ile huzurunuza 
gelmek istiyorum. Bir zat geliyor. Mukavele ak-
tedecek, maddi teminat istiyorlar. Teminat mek
tubu vermek için de şehrin pek muteber, pek 
nüfuzlu belediye reisi olmaya da bihakkin elve
rişli bii' zata gidip rica ediyor. Şu teminat mek
tubu için bana. kefil olur musun diyor. O zat da 
kefil oluyor. Aradan iki sene geçiyor, seçimler 
gelecek daha teminat mektubu orada. Bu zat da 
arkadaşı namına o teminat mektubuna kefil ol
muş. Şimdi biz bu zata diyeceğiz ki, «sen taah
hüt altına girmişsin belediyeye karşı, belediye 
reisliğine aday olamazsın» Bu pek yakışık almı
yor. Bir genç mühendis birtakım taahhüt işleri 
var. Bulunduğu şehirde güzel bir bürosu var, ye
ni gelmiş Amerika'da parlak bir mesai vermiş, 
çalışıyor, 2 - o sene içinde şehrin dikkatini çek
miş «Aman ne iyi adam, ne güzel yetişmiş, şunu 
belediye reisi yapalım» diyeceğiz. Mümkün de
ğil, aday olamazsın. Çünkü bir iki mukavele ile 
kanalizasyondan bir iş almış, iş bitmek üzere; 
bir de garajın tamirini almış, 27 000 liralık iş, 
henüz hitama ermemiş. Diyoruz ki, yok beledi
yeye aday olamaz. Biraz garip geliyor. Tasfiye 
etsin. Hem tüccar, hem reis münasebeti olmasın, 
ama böyle, bu kadar rijit, sert bir hükmün bu 
şekilde yev almasında da hakikaten insanı dü
şündüren hususlar var. Ben aklıma gelenleri hu
zurunuza getirirsenı belki daha isabetli bir karar 
alırız mütalâasiyle gelmiş bulunuyorum, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım. Ana
yasamızın 78 nei maddesinde, «üyelikle bağdaş-
nııyan işler» «İki meclis üyeliği bir kişide birle-
şemez,» dendikten sonra, yukardan aşağı sayı
yor; bunların «yönetim kurullarında ve başka 
işlerinde görev alamazlar ve bunların her han
gi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle kabul edemezler.» eliyor. 

16 . 7 . 1963 O : 1 
Üyeliğin düşmesi, (Ma'dde 80) - Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye seçil
meye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hü
küm giymesi, çekilmesi, kısıtlanması, üyelikle 
bağdaşmıyan bir hizmet kabul etmesi veya Mec
lis çalışmalarına izinsiz veya özürsüz ve aralık
sız olarak bir ay katılmaması yüzünden üyeliği
nin düştüğünün kendi Meclisince karara bağ
lanması hallerinde sona erer.» 

Şimdi, seçilme yeterliğine gelince : Bu 78 nei 
maddede ayrı hüküm var. «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliği ile bağdaşanııyan diğer görev 
ve işler kanunla gösterilir.» denmektedir. De
mek ki, tahdidi değildir, kanunlarla bunlar gös
terilir. 

Şimdi, belediye meclisine mukaveleden dola
yı borçlu, belediye meclisinin mütaahhidi ve iş 
münasebeti devam etmekte, yahut bu durumda. 
olanın ortağı olan kimsenin, bu durumu tasfiye 
etmeden önce, adaylığını koymasını kabul etti
ğimiz halde, şu mahzurlar doğmaktadır. 

Niçin belediyeye karşı müteahhit olmasını is
temiyoruz?. Niçin mütaahlıidin ortağı veya kefili 
olmasını istemiyoruz?. Çünkü, belediye bütçesini 
belediye meclisi yapacak, kararları belediye mec
lisleri alacak. Seçilmeden edindiği nüfuz ile gen
di sine taallûk eden işlerde icra organlarının müsa
mahakâr olması gibi bir durum doğabilir, ihtima
li buna mâni oluyor. Peki, taahhüdü devam edi
yorsa, taahhütten tevellüdeden borcu devam edi
yorsa ve bu hal adaylığını koymasına mâni değil
se iki ihtimal var. Ya seçilecek, ya seçilmiyecek. 
Seçilmiyecekse mesele yok, fakat seçildiği takdir
de korktuğumuz mahzur kendiliğinden ortaya çı
kacak. Sonra muhterem arkadaşlar, meseleyi bir 
başka misal ile düşünmekliğimiz lâzımgelir. Bir 
ordu mensubunun, Türkiye'nin her hangi bir ye
rinde milletvekilliğine veya C. Senatosu üyeliğine 
adaylığım koymak için istifa etmesi gerektir. 
Peşinen bütün hâkimlerin her hangi bir yerden 
adaylığını koyabilmesi için istifa etmeleri gere
kir. Sonra bir ilde adaylığını koyabilmesi için 
o ildeki vazifesinden istifa etmesi gerekiyor. Ya
ni seçimin neticesi meşkuktür. Doğru ama, seçi
me girince; seçimde nüfuzundan faydalanmamak 
için, böylece istifaların şart olduğa kaydı konul
muştur. Peki ilişiğini kesmeden seçime adaylığı
nı koymasını kabul ettiğimiz ve seçildiği takdirde 
o nüfuz kullanmaktan doğacak mahzur ihtimalini 
düşünerek koyduk. 
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BAŞKAN — Buyurun, »Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKÜNOflLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, tasarının 10 numaralı bendini 
bendeniz de mahzurlu görüyorum. Taşradan, ilçe
lerden ve illerden pek çok şahıslar belediye ile iş 
yapmış durumdadırlar. Borçlu, alacaklı olabilir
ler. Mütaahhit olabilirler. Zaten belli başlı şahıs
lar bu gibi işleri yapmaktadırlar. «Belediye ile 
böyle bir iş yapan şahıs seçilemez.» hükmünü 
koyduğumuz zaman, bu şahısların secime iştirak
lerini kabul etmiyeceğiz demektir. Bunun çaresi; 
«seçildikten sonra hesaplarını tasfiye etmek ve 
belediye meclisi üyeliği veya başkanlığı için bu 
şartı koymak suretiyle» bu bendi tadil etmek ye
rinde olabilir. Bu şekilde buna cart; bulabiliriz. 
•Sayın Sözcü arkadaşımız, asker için misal veıdi
ler. Hâkimler için de böyledir. Ama, onlar için 
kanunun sarih hükmü var. Askerlikten istifa ede
cek, hâkimlikten istifa edecek ondan sonra aday
lığını koyacak. Milletvekili veya senatör olabil
mek için, mütaahhitlik yapıyor, Bayındırlık Ba
kanlığında mütaahhit, mukavelelerle taahhüde 
girmiş, bunlar senatör seçilmesine mâni değildir. 
Milletvekili seçilmesine de yine mâni değildir. Fa
kat seçildikten sonra muayyen bir zamanda he
sabını tasfiye etmek mecburiyetinde. Bunu Ana
yasa Seçim Kanunu da tasrih etmiştir. Binaen
aleyh orada aramadığımız bir şartı belediye mec
lisi veya belediye başkanı seçiminde aramak doğ
ru olmaz. Zaten kazalardaki şahıslar mahduttur. 
Bu mahdut şahısların bir kısmını bu şekilde se
çim harici bırakırsak bu sefer belediye meclisine 
âza bulamıyacağız, belediye başkanı bulamayaca
ğız. Bir kazada üc parti seçime girerse farz edin 
ki 15 aday gösterecekler 15 de yedek var. Bir 
parti 30 aday gösterecek. Her parti 30 aday gös
tereceğine göre bir kazada 90 aday gösterilecek. 
zaten eleman bulmak için kendiliğinden müşkülât 
çıkacak. Bir de bunun üzerine biz böyle bir kayıt 
koyarsak, büyük mahzurlar ortaya çıkacaktır. Sa
yın Sözcüden rica ederim, bu bendi geri alsınlar 
bu şekilde bir formül bularak seçildikten sonra 
hesabını tasfiye ederse, vazifeye devam etsin, tas
fiye etmezse, seçilmemiş addedilsin, buna bir şe
kil verelim. Hürmetlerimle. 

CAVİT TEVFÎK OK V A YÜZ (İçel) — Söz 
ist iyonun, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CAVİT TEVFİK OK YA YÜZ (İçel) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım, bugün memleke-
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tin kaderine hâkim olmasını topyekün ve büyük 
bir titizlik ve dikkatle isteyip, üzerinde çalıştığı
mız espirinin; kayıtsız, şartsız hak ve hürriyetle
re riayetkar olmak ölçüsü içinde tatbikatı elbette 
esastır. Bizim Grup Başkanımızın çok gerçek mi
saller içinde ilân ettiği hâdise hakikaten ve her 
zaman varit olabilir. Bu sebeple belediyelerimiz
de mahallî idarelerimizin her bakımdan memleke
tin hayrına olacak çalışmalarında müessir olabile
cek kıymetlerimizin önüne seçimde bir baraj kur
mak suretiyle menedici bir tatbikata gitmek mem
leketin hiçbir suretle hayrına olamaz. Sayın Söz
cünün biraz evvel buradan verdiği misal kanaati
me göre bu hâdisedeki tatbikatı izah eder mahi
yette değildir. Umumi seçimlerde men edici bâzı 
hükümlerin getirilmesi ve istifa mecburiyeti ve 
müessesenin bu tatbikatta ele alınması âmme va
zife ve mesuliyeti taşıyan arkadaşlarımızın seçi
min dürüst ve her mânada bitaraf işleyişine kötü 
istikamette tesir edebilecekleri endişesi ile geti
rilmiştir. 

Bu hâdisede asla ve ıhiçibir suretle ıbüyle [bir 
hal yoktur. Bu (bakımdan (bu 'hükmün biraz 
evvel Kâ'mil Beyin teklif ettiği ölçü içinde 
ben de komisyon tarafından ıgeri alınarak ye
niden mütalâa edilmesi 've sırf bu ihtilâller 
içinde, îhtimal. alabilir ölçüsü ile (hürriyeti tah-
didedip 'memleketi, müessir, mu'zaffer insanla
rın, ıher 'mânada yapıcı emeklerinden mahram 
etmek gibi bir neticeye gidilmemesini katiyen 
•zaruri 've mutlaka faydalı olduğu kanaatinde-
ıyim. 'Bendeniz bu bendin komisy'on tarafın
dan geri alınarak yeniden !bu istikamette 'mü
talâa edilmesini arz Ve tekliP ediyorum Hür
metlerimle. 

'BAŞKAN — Buyui'uıı, efendimi. 
GKÇİCİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

15 ETİL (Tokat) — MuihJterem arkadaşlarım, 
demin ki mâruzâtım sırasında unuttum, sırf 
unuttuğum bir noktayı arz etmek için söz al
mış 'bulunmaktayım. Bizim (Belediyeler Kanu
numuzun yaşı 33 tür. Yani Ibu kanun 33 yıl
dan beri tatbik edilmektedir. Kanunun %i ncü 
maddesinin -matlaibı; intihaıbolunaibilme şartla
rıdır. 24 ncü maddenin (7) ııci <b elidinde de 
aynen «belediyeye ait (bir işin mııka'vili, müta-
ahihidi veya bunların kefil ive şeriki veyahut 
'bu cihetlerden borçlu bulunmamak lâzımdır.» 
•hükmü yer almış bulunmaktadır. 24 ncü mad-
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denin 10 ncıı .bendine ıbu Ihüküm aynen,, fakat 
ifade Ibakrmmdan biraz daha sadeleştirilerek 
geçirilmiştir. 33 yıldan 'beri !bu hükümden 
dolayı 'belediye reisleri için aday bulmakta 
zorluk çekildiği yiolunda hiçbirimizin hafi/ala
rmda tek misal dalhi (bulunmadığına göre ar
kadaşlarım] znı endişesine Kimim yloktur sanı-
.rmı. 

Şayet arkadaşlar Ibunu seçilmeye mâni te
lâkki etmezsek, (bir kayıt koyacağız. Diyeceğiz 
ki «seçildikten sonra tasfiye etmezse göre\*;inc 
'başlayamaz» seçildi ve tasfiye etmediği tak
dirde görevine 'başlayamıyacak. .Sonra ne ya
pacağız .' Belediyeyi meclissiz bırakamıyaca-
ğız yeniden seçime gideceğiz. Feşinen tasfiye 
etmekte fayda vat dır. Sonra muhtemeldir ki 
filân belediye, filân belediyede seçilenlerin 
çoğu Ibu suretlerle ilişiği olan kimselerdir. Be
lediye m'ecl islerine seçilenlerin çoğunun bu su
retle ilişikleri >oldu mu, nüfuzları aleyhlerine 
olabilecek tatbikatı önleme bakımından daha 
kolay kullanabilmeleri düşünülelbilir. Bu mü-
lâ'hazalarladır ki. Hükümet tasarısı eski hük-
ıııiii aynen mulhafaza etmiş ive komisyonumuz
da, benim llıaılâsa etmeye çalıştığım görüşü uy
gun bulmuş ve'benimseniiştir. 

BAŞKAN — iBuyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlarım, benden evvelki arkadaş
larımın verdikleri iza-hları dinledikten sonra 
bu maddenin şu şekilde tadilinin muvafık ola
cağı kanısındayız. Bu 10 ncu fıkranın 'bulun
duğu yerden 'çıkarılarak ive bu 'maddenin aşa
ğısına aynen şu şekilde «Ibelediye hizmetleriy
le ilgili !bir iş için belediye ile mukavele akted-
miş, taaihhüt altına jgirmi'ş ıveya bu gibi şa/hıs
ların ortağı, kefili /veyahut bu cihetlerden 
'borçlu bulunanlar, seçimi mıütaakıp bu işlerini 
tasfiye et inleye mecib urdurlar. Aksi halde se
çilmemiş sayılırlar.» 'hükmü konursa arz ulu
nan 'husus tamamen yerine gelmiş olur. Şayet 
0)u gibi işlerle böyle, alâkası 'bulunan kimseler 
seçilirler ve seçimi mütaakıp derhal hes'.ıpları-
ın tasfiye ederler. Aksi takdirde, seçilmemiş 
addolunurlar ki, kıymetli kimselerin seçilme 
yeteneği kendisinde var mı. yok mu hususu 
mevzubailısedilnıeden seçime .girmiş olurlar. 
Şu teklifim kabul edilirse talhmin ediyorum ki, , 
ileri sürülen malhzurlar da ortadan kalkmış | 
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olacaktır. Teklifimi it akdini ediyorum. Hür
metlerimle. 
, BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER ( M a ) — Muhterem arka
daşlarım, bu hususta bendenizin şöyle bir nokta i 
nazarını vardır. Bu mukavil ile mütaahhidi is
tisna etmek zaruridir. Yalnız belediyeye her han
gi bir şekilde borçlu olanları borcunu verdikten 
sonra seçilmiş addetmek mümkün. Fakat muka
vele ile bu taahhütle bağlı olanların muvazaa vo
liyle de bunu devir veya tasfiye etmeleri daima 
mümkündür. Bir misal vereyim; meselâ, her 
hangi bir vilâyet belediyesinin otobüs işletmesi
nin 5 sene müddetle taahhüdü altına girmiş. Se
çilecek belediye reisi, bunu devredecek. Devrede
cek, ama lâalettâyin yakın birisine devredebilir. 
Ama bunun rakibi, belediyenin başı bu iki kısım 
istisna ederek yani mukavil ve ıııütaahlıit olma
sı sıfatını kaldırarak onları seçilmiş addetmemek 
lâzım, bir kolaylık göstermek, nihayet vatandaşın 
kendisine Anayasayla verilen bir siyasi hakkı bu 
şekilde kullanma yolunu açmak yerinde olur, 
bu ikisini istisna etmek lâzımgelir. Komisyon 
bu hususu nazarı dikkate alırsa, fıkra da gayet 
iyi bir şekilde tedvin edilmiş olur. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN —- Sayın Aydıner sıra sizdedir bu
yurun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
>S. ü.) — Efendim sayın sözcü, milletvekili veya 
senatör seçiminde hâkimlerin ve askerlerin istifa 
etmedikçe namzet olamıyacaklarını ifade buyur
dular.. Hâdisede aynı şeyi tatbik ve teşmil etmek 
istediler. Tamamiyie yanlıştır. Çünkü, hâkim
lerin ve askerlerin milletvekili namzedi olamama
ları askerlik veya hâkimlik nüfuzu ile kendileri
ni seçtirmeleri suiistimalini önlemek içindir. Hâ
disemizde, belediye ile alâkalı olan zat hâkimlik 
nüfuzu gibi, subaylık nüfuzu gibi nüfuz mu kul
lanacak? Bunlar tamamen birbirine zıt ve birbi
rine uymıyan hâdiselerdir. 

Mütaahhit veya borçlu vaziyetine gelince: Ta
savvur buyurunuz İd, belediyeden taksitle bir 
mal almış, iki sene, beş seme sonra borcunu ödi-
yeeek. Muaccel olımyan bir borcu vaktinde öde-
mezse kanuni makanizma hareketi; geçer. Aksine 
hareket mucibi mesuliyet olur. Mütaahhitin umu
mi seçimlerde yani mebus ve senatör seçiminde 
Hükümetle mukavelesi olması, namzet olmasına 
müessir değildir. Ancak tasfiye hükmü konmuş-
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tur. Ve bu tasfiye hükmünün de normal bir za
man içinde olması lâzım gelir. Ne derhal ne bir 
ay iyinde. Bu işin icabına göre az çok muvazi 
olması lâzımgelen hükümlerdir. Şimdi seçim il
let ve kaideleri aynı hükümler ve neticeleri ayrı 
koymak doğru değildir. Mebus seçilebilir, mebus 
namzedi olabilir, ama belediye âzası olamaz, bu 
yanlıştır. Eski kanundaki bu hükümden şikâyet 
yoktur diyorlar. Şimdiye kadar bu hükümler
den şikâyet olmasaydı hiçbir müracaat ve hiçbir 
değiştirme olmazdı. Şimdiye kadar zaten tam 
demokratik şekilde bir seçim sistemine mâlik de
ğildik. Bunu ıslah etmek mecburiyetindeyiz. Şim
di ıslah edeceğiz, «hayır efendim, ıslah etmiye-
lim» demek doğru değildi. Bilhassa umumi se
çimlerle mahallî seçimleri birbirinden ayırmak 
tamamen yanlıştır. Rica ediyorum, muvazi Hü
kümler konulsun. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Başka söz 
istiyenl. Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETlL (Tokat) — Sayın Başkan, mütalâada bu
lunmak üzere biz 24 ncü madde üzerinde bir kere 
daha durmak üzere maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Takrirlerle birlikte madde ko
misyona geri verilmiştir. 

MADDE 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeli
ği, mjletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, köy 
muhtarlığı ile belediye meclisi ve belediye baş
kanlığı üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. 
Bu niteliği haiz bir kimse belediye başkanlığına 
veya belediye meclisi üyeliğine seçildiği takdir
de, seçim sonucu kendisine tebliğ edildiği tarih
ten itibaren 15 gün zarfında tercih hakkını kul
lanmazsa belediye başkanlığını veya belediye mec
lisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye başka
nı iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, Millet
vekilliğine 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. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz! 2 hata var, tab ı hatası. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Efendim, 1 ııci satırla 2 nci 
satırı okumak lâzımgelir. Lütfen dikkat buyu-
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rulmasını rica edeceğim. «Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği, miletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, 
köy muhtarlığı ile belediye meclisi üyeliği» ola
cak. Sonra «veya belediye başkanlığı,» «başkanlı
ğı» kelimesinden sonra gelen «üyeliği» çizilecek 
efendim. Ve «bir şahıs uhdesinde birleşemez» 
şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Bu maddeyi tab'ı hatasını, tas
hih suretiyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde ay
rıca açık oyunuza sunulacaktır. 

Acık oylamada oyunu kulJannııyaıı arkadaşla
rımız kullansınlar... Oylama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 45. — Meclis üyeliklerinden her 
hangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde bele
diye başkanı meclise katılacak olan yedek üyenin 
adını ilçe seçim kurulu başkanlığından yazılı 
olarak sorar ve alınacak cevaba göre sırası gel
miş 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. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oyunuza arz edilecektir. 

MADDE 53. — Belediye meclisi : 
1. Kanunen belirli olan olağan veya, olağa

nüstü toplantılar dışında toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka.bir 

yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süre

si içinde yapmaktan çekinir ve bu hal belediye 
meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğra
tırsa, 

4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siya
si temennilerde bulunursa, 

İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danış
tay m kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni be
lediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler 
eskisinden geri kalan süreyi ikmal ederler. 

İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde 
Meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar ve
rilinceye kadar Meclis toplantılarının tehirini de 
ister. Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde 
karara bağlanır. Yukardaki bendlerde açıkla
nan fiil ve işlemlere katılan belediye başkanları
nın da Danıştay kararı ile görevine son verilir. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Komis

yondan bir sorum vardır, 
BAŞKAN — Buyurun, 
SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Bu mad

dede «yukardaki» kelimesi ile başlıyan «bend-
lerle» kelimesinin «fıkralarla» olması lâzımdır. 
Bunu komisyondan rica ediyorum. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 
BETİL (Tokat) — «Yukardaki» kelimesinden 
itibaren fıkra olması uygundur. 

BAŞKAN — Bu suretle düzeltilmiş olan şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza 
arz edilecektir. 

MADDE 61. — Belediye meclisi üyelerinin 
her biri belediye işlerinden her hangi bir husus 
hakkında meclis başkanlığına önerge vererek 
gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi münde-
recatı meclis üye tamsayısının çoğunluğunca va
rit görüldüğü takdirde gündeme alınır ve üze
rinden 3 tam gün geçtikten sonra belediye baş
kanları veya. memur edecekleri kişiler gensoruya 
meclis önünde cevap verirler. 

Cevap meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunlu
ğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde 
uyarınca işlem yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, ben

deniz komisyondan bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun; Sayın Betil komis

yondan simi soruluyor efendim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, ben
denizin komisyondan öğrenmek istediğim 
bir .husus var. Bu, 61 nci madde ile belediye 
meclisi üyelerine tanınan bir haktır. 76 ncı 
maddede de belediye reislerinin senelik rapor
ları üzerine yapılacak muamele gösteriliyor. 
Bu 76 ncı maddede ki, muameleyi, senelik ra
pordan evvel belediye meclisi üyelerine de bir 
hak olarak tanıyor. 

Şimdi belediye reislerinin ve meclis üyeleri
nin seçimi ayrıldı. Belediye reisleri, re'sen 
seçiliyor. Evvelce belediye meclisi üyeleri se
çilir, üyeler de kendi aralarından raisi seçerdi. 
Bu takdirde belediye meclis üyelerinin riya
sete seçtikleri zat hakkında bu 61 nci madde 
hükmünün tatbiki ender vukua gelirdi. Şimdi 
bvlediye reisleri münferiden seçildiğine göre 
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ve zaten 76 ncı madde de belediye reislerinin 
yetersizlik kararan vermesini âmir bulun
duğuna nazaran ilerde, tatbikatta belediye 
meclisi üyeleriyle reis arasında bir ihtilâfa 
meydan vermemek için bu 61 nci maddenin 
bulunmaması her hangi bir mahzuru davet eder 
mi? Yalnız bu senelik rapor okunurken za
ten belediye meclis üyeleri de bu rapora göre 
noktai nazarlarını dermeyan edecekler, mü
dafaalarını yapacaklar, ithamlarda bulunacak
lar ve reyleri lâhik olacak. Daha evvelden, 
senelik arpoı* okunmadan evvel, belediye 
reislerini, belediye meclisi üyelerini bu şekilde 
ferdan ferda böyle bir külfet altında bulun-
durmasak maslahatta ve tatbikatta elde edile
cek faydaya uygun düşer mi, düşmez mi?.. 
Komisyonun bu husustaki noktai nazarını bil
hassa öğrenmek istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, 76 ncı 
maddedeki denetim, her yıl belediye başkanı 
tarafından belediye meclisine verilen mûtat 
yıllık rapor vesilesiyledir. Halbuki 61 nci 
madde, belediye işlerinin cümlesi hakkında
dır. Binaenaleyh, daha şümullü bir muraka
benin faydalı olacağı muhakkaktır. Filhakika 
bu tasarının kabul edilen maddeleriyle belediye 
başkanlarının tek dereceli ve çoğunluk usulü 
ile seçilmeleri kabul edilmiştir ama, tetkik bu-
yurulacak olursa gensoru önergesinin görü
şülmesi üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuna bağ
lanmıştır. Binaenaleyh ne suretle ve kimler 
tarafından seçilirse seçilsin bir icra organı 
olduğu için belediye reisinin belediye meclisi
nin murakabesine tabi olmasında fayda mülâ
haza edilmiş fakat bir mutlak çoğunlukla mev
zuun görüşülüp karara bağlanması da muhte
rem arkadaşlarımın soruyu sorarken, izah 
ettikleri sebeplerle mahzurlu sayıldığı için 
gerek gündeme alma gerek netice vermesi hu
susu üye tamsayısına göre mutlak çoğunluğa 
ve üye tamsayısına göre 'üçte iki çoğunluğa 
bağlanmıştır. Ani bir teklif üzerine hazırlık
sız, heyecanlı bir müzakere cereyanına mâni 
olmak için de, Millet Meclisi tarafından ka
bul 'edilen metin komisyonumuzca değiştirilmiş 
ve önergenin gündeme alınmasından itibaren 
3 tam gün geçtikten sonra ancak görüşüle-
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bileceği şeklinde değişiklik yapılmıştır. Ko
misyonun bu madde hakkında mülâhaz'aları, 
arz ettiğim hususlardan ibarettir. 

BAŞKAN —• Buyurun Menteşeoğlıı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI IIALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — -Bir baskı hatası 
olmuştur. «Belediye meclisi üyelerinden her 
biri belediye işlerinden, her hangi bir husus 
hakkmdaj» diye başlıyan cümle vardır. Bu cüm
lede «işlerinden» kelimesi «isteriyle ilgili» ola
caktır. Düzeltilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oyunuza arz •edilecektir. 

Madde 76. — Belediye başkanı belediye mec
lisine her toplantı dönemi başında meclis ka
rarlarının uygulanmasına, belediyenin ııralî 
durumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin 
ifa şekline dair bir çalışma raporu verir. 

Meclis, rapordaki izahatı meclis üye tamsa
yısının üçte iki çoğunluğu ile yeter gör
mezse, yetersizlik kararı ile müzakereleri kap-
sıyan tutanak aynen meclis birinci başkan-
vekili, onun bulunmaması halinde ikinci baş-
kanvekili tarafından 'mahallî en büyük mül
kiye âmirine gönderilir. 

Vali, bu dosyayı il merkezi olmıyan yer
lerde kaymakamın, il merkezi olan yerlerde 
kendisinin gerekçeli ve kanaatli mütalâasiyle 
bir ay zarfında karar verilmek üzere Danış
tay?, sunar 

Damştayca yetersizlik kararı verildiği tek
dirde belediye başkanı düşer 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1? 
Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Belediye meclislerinin dönem 
sonundan Önce her hangi bir sebeple boşal
ması veya belediye meclisi üye s&yısmm, ye
deklerin de getirilmesinden sonra meclis üye 
tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde yeni 
seçim yapılıncaya kadar belediye meclisi
nin görevlerini tabiî üyelerden müteşekkil be
lediye encümeni ifa, eder. 

53 ncü maddeye göre 'belediye meclisi top
lantılarının Damştayca, tehirine karar verilmesi 
halinde dahi belediye meclislerinin görevlerini 
belediye encümeni ifa eder, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
VASFİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
VASFİ GERÖER (Urfa) — Efendim, bu

rada, bir yanlışlık var; bunun teshih edil
mesi lâzım gibi geliyor bendenize. «Belediye 
meclislerinin, dönem sonundan önce, bir se
beple boşalması» belediye meclislerinin nasıl 
boşalması anlaşılmıyor. [Boşalma; belediye mec
lislerinin üyeliklerinin boşalması, olacak. Orada 
bir eksiklik var. Bunu komisyon lütfen tashih bu-
yurursa, iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TİL (Tokat) — Yarısından bir aşağı düşmesi de
mektir. 

BAŞKAN — Belediye Meclisinin dönem so
nundan önce, her hangi bir sebeple boşalması ha
linde, deniyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BE-
TİL (Tokat) —'Efendim, tasarıda, belediye mec
lisinin feshini mümkün kılabilen sebepler düşü
nülmüştür. Ve bu takdirde işlemin nasıl bir usul 
ile ve hangi merci tarafından yapılacağı hakkın
da da hükümler sevk edilmiştir. 

Şimdi belediye meclisinin fesli edilmesi icab-
eden bir sebebin hudusu ve subutu halinde bele
diye meclisi fesli olunur, belediye meclisi boşalır. 
Binaenaleyh biz tasarıda mevcut metinde bir ay
kırılık görmüyoruz. 

VASFİ O ERG ER (Urfa) — Boşalması ne de
mektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Biz bunu ek 4 ncü 
maddede kabul etmiştik. 

BAŞKAN — Zannederim, «boşalma» tâbiri 
eski «inhilâlin» karşılığıdır. Ama karşılık tanı 
mıdır, değil midir, o ayrı mesele. Maddeyi reyini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Acık oyunuza arz edilecektir. 

Madde 91. — Belediye başkanlığına seçildik
ten sonra; seçilme yeterliklerinden birini kaybe
den veya görevini kötüye kullanma veya her han
gi bir suçtan dolayı 6 aydan fazla hapse mahkûm 
olan belediye başkanları, İçişleri Bakanlığının bil
dirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay içinde, 
verilecek kararla başkanlıktan düşeri er. 
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BAŞKAN — Efendim, bir takrir var. Komis

yonda bu maddeye muhalif kalan Sayın Sözcü
nün takririni okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediye Kanununda deği

şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 91 nci 
maddesinin, şifahen arz ettiğim gerekçeye istina
den, aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betin 

Teklif edilen madde 91 : 

Belediye Başkanlığına seçildikten sonra, seçil
me yeterliğini kaybeden veya görevini kötüye 
kullanma veya her hangi bir suçtan dolayı en 
az G ay hapse mahkûm olan belediye başkanları, 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay 
tarafından bir ay içinde verilecek kararla Başkan
lıktan düşerler. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

ZİHNİ B'RTÎL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, bir başka vesile ile yüksek huzurunuzda 
arz ettiğim gibi, belediye başkanları Türk Ceza 
Kanununun tatbikatı bakımından memur duru
mundadırlar. Belediye Başkanları Memurin Mıı-
hakematı Kanununun, Belediyeler Kanununun 
102 nci maddesinin sarahati karşısında, vazifele
rinden doğan veya vazifelerini yaptıkları esnada 
işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakemat 
Kanununa tabi olurlar. Memurin Kanununun 49 
ncu maddesi : «Lâakal 6 ay hapis ile mahkûm 
olanlar memuriyetten ihracedilirler.» demektedir. 
Millet Meclisinden gelen metinde de durum böyle 
idi. Şimdi, çeşitli yönlerden memur durumunda 
olan ve Memur Statüsünde olan belediye başkan
larının, Memurin Kanununun 49 ncu maddesi 
ile mevzu hükümden istisna edilmelerini, bende
niz uygun görmedim. Fakat muhterem arkadaşla
rımızdan birisi tarafından yapılan teklif, Komis
yon tarafından çoğunlukla kabul edildi ve 
«belediye başkanının her hangi bir suçtan mah
kûmiyeti dolayısiyle düşebilmesi için bu mahkû
miyetin 6 aydan fazla olması» şeklinde Millet 
Meclisinden gelen metin tadil edildi. Nâçiz kana
atimce, Memurin Kanununun 49 ncu maddesinin 
2 nci fıkrası hükmünden belediye başkanlarının 
istisna edilmeleri, görevleri ile ilgili olmıyan suç
lardan mahkûmiyet müddetinin 6 aydan ancak 
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fazla olması halinin, düşme sebebi sayılması bence 
uygun değildir. 

Önergemi bu maksatla, bu sebeple vermiş bu
lunuyorum. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, oylarını kullanmıyan-
lar lütfen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Buy urun efendim. 
SrPITÎ BATUR (Sinop) — Efendim, bu 91 

nci maddede «Belediye reisliğine 6 aydan fazla 
hapse mahkûm olan belediye başkanları...» diyor. 
Kanaatimce belediye reisi seçilecek bir zatın hiç 
hapse mahkûm olmamış bir insan olması lâzımgelir. 
Dürüst bir adam olması lâzımgelir. Çünkü dar bir 
muhitte vazife yapacaktır. Hapse mahkûm olmuş 
bir adamın belediye reisliği gibi şerefli bir yeri iş
gal etmesi kanaatimce doğru olmaz. Mahkûm ol
muş olanların, hattâ adaylığını dahi koymaması 
ieabeder. Dar bir muhit tasavvur edin, adam 6 ay 
mahkûm olmuş ve orada belediye reisliği yapa
cak.. Böyle şey olmaz. Mahkûm olmamış, dürüst 
bir adamı belediyenin başına getirmek daha doğ
rusu şaibeden âri bir adamı belediyenin başına ge
tirmek her halde o belediyenin ve o beldenin şe
refi ile mütenasip olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, meselâ bendeniz de şöyle arz edece
ğim, Suphi Batur Bey biraderimiz belediye reisi 
olmak istiyor ve hakikaten kendi iddialarına 
göre belediye başkanı olabilmesi için hiçbir ha
pis cezasına mâruz kalmamış bulunması lâzım
dır. Suphi Batur Bey otobüste giderken önüne 
gelen bir adam ayağına bastı. Suphi Batur Bey 
döndü «ne basıyorsun ayağıma dedi». Adanı da 
ona «körmüsün, bastım ne olacak» dedi. Suphi 
Batur Beyde adama bir tokat attı ve Suphi Ba
tur Bey hem hakarete mâruz kaldığından, hem 
de haysiyetine tecavüz edildiğini iddia ederek 
bir tokat attığından mahkemeye gitti ve mahke
mede bu bakımdan Suphi Batur Beyi 1 ay hafif 
hapse mahkûm etti. Artık Suphi Batur Bey nok-
tai nazarına göre ömrü boyunca belediye reisi 
olamıyacak. Dünyada böyle şey olur mu? (Ol
maz olmaz sesleri) Yalnız, ihmal suçlan 1 aydan 
başlar. Bir insanın avukat olabilmesine mâni ola
cak hapis cezası 1 seneden başlar. Düşünmek lâ
zım... Eğer, denilebilir ki, belediye reisi olacak 
eşhasın, her hangi bir ahlâki suçtan dolayı mah
kûm olmaması gibi, bir tâbir ilâve edilirse bu bir 
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noktai nazar olarak düşünülebilir. Fakat, mut
lak olarak, belediye reisleri, hiçbir zaman mah
kûm olmamalıdır, bir gün bile mahkûm olursa 
belediye reisi olamaz... Böyle bir iddia ile gel
mek de biraz garip olur, kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, kanunu olduğu gibi kabul et
mek en doğru harekettir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, maddenin bu şekilde kabulü her 
halde doğru olmasa gerek. Arz edeyim; Esat 
Mahmut Karakurt arkadaşımızın da hakkı var, 
Suphi Batur arkadaşımızın da hakkı var. Bu
yurdukları gibi her hangi bir şekilde kazaen 
mahkûm olan bir şahıs belediye reisi olamıya-
cak. Bunu böyle kabul etmek doğru olmaz. 

Fakat maddede deniyor ki, «en az 6 ay hap
se mahkûm olacak.» x4Lrkadaşlar, bâzı hırsızlık 
suçları vardır. Bu suçların cezaları 6 aydır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, 6 aydan faz
la, en az 6 ay mahkûm olmak, değil. Siz Mecli
sin metnini okuyorsunuz. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim, 6 aydan fazla hırsızlık suçundan mah
kûm olmuş, eşyanın kıymeti hafiftir. Türk Ceza 
Kanunu bu gibi hallerde cezanın indirilmesini 
emreder. İade etmiştir, yine cezanın indirilme
sini emreder. 3 aya mahkûm olur, efendim 6 ay
dan azdır, binaenaleyh, belediye reisi seçilebilir. 
Belediye meclisi üyesi olabilir. Bunu kabul et
meye imkân yoktur, arkadaşlar. Başka misal de 
verebilirim. Yani, hırsızlık misali verildiği gibi 
başka misal de verilebilir. Zina misali verilebilir. 
Başka misal de verilebilirdi. Fakat burada bun
ların hepsini tadadetmeye lüzum olmadığı ka
naatindeyim. Maddeye vuzuh vermek lâzımdır. 
Meselâ, taksirli suçlar hariç tutulabilir. Madde
ye yüz kızartıcı suçlar her ne miktarda olursa 
olsun, meselâ hırsızlık gibi, «zina gibi veya baş
kaca yüz kızartıcı suçlardan hüküm, her ne mik
tar olursa olsun, belediye meclisi üyeliği seçil
meye mânidir» şeklinde bir hüküm konur. 
«Taksirli suçlar veya yüz kızartıcı olmıyan suç
lardan, mahkûmiyet 6 aydan daha az olursa se
çilebilir» demek lâzımdır.. Buna vuzuh vermek 
ieabeder. Sayın komisyonun bu maddeyi geri al
ması yerinde olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
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NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, 

memuriyetin en ileri kademelerine geçmeye en
gel olmıyan, 6 aydan daha az bir mahkûmiyetin, 
belediye reisleri için istisnaen, «hiç mahkûm ol
mamak» şeklinde bir kayıt konarak kabulü caiz 
olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon takibede<bi-
liyior 'mu, tenkidleri? 

KOMİSYON ADINA SELAMİ ÜREN (Te
kirdağ) — Takibediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Ağırnaslı. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu iti
barla Muhterem Suphi Batur arkadaşımı, bele
diye reisliklerini, meselâ Maliye Vekâleti Müs
teşarlığının, Dahiliye Vekâleti umum müdür
lüklerinin, Gümrük ve Tekel Vekâletinin umum 
müdürlüğünün fevkinde, veya daha çok ihti
mama muhtaç bir vazife telâkki etmesi yolun
daki noktai nazarını benimsemek bence müm
kün değildir. Evet, bir 'beldenin idaresine ge
len insanın bütün şaibelerden uzak olması lâ
zımdır ama,, bir trafik kazası ile küçük bir mah
kûmiyeti vardır, diye veya Sayın Esat Mahmut 
arkadaşımızın ifade ettikleri gibi bir kavga
dan dolayı bir mahkûmiyeti oldu diye onu be
lediye reisi seçilme hakkından yoksun kılmak 
isabe'tli olmaz. Arkadaşlar, Ceza Hukuku, umu
mi prensipleri vardır. O da yüz kızartıcı suç
ların dışındaki fiiller için 6 aylık bir hak tanı
mıştır. Onu teşmil etmek ve memuriyet hattâ 
milletvekilliği için enıgel olmıyan bir mahkû
miyeti belediye reisliği için engel telâkki et
mek isabetli olmaz. Bu itibarla maddenin ben
deniz de aynen kabul edilmesi istirhamındayım. 
Bu, doğru olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon sonra mı, 
yoksa şimdi mi konuşacak? Daha 5 - 6 kişi söz 
istemiştir. 

Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELAMİ 

ÜREN (Tekirdağ) —Mulhiterem arkadaşlar; 1580 
sayılı Beledii'ye'lcr Kanaınuındakii hüküm, bir glin 
hapis cezaisi alan ışalhsın belediye reisi daımıyaıcağı 
şeklinde idi. Ancak, tatbikatta bunun ıbirçok 
mahzurları görüldüğünden, Millet Meclisince 
metin değiştirilmiş bulunmaktadır. Bâzı arka
daşlarımız, belediye reislerinin, belediyenin 
mânevi şahsiyetini nazarı dikkate alarak, her 
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türlü şaibeden uzak bulunmasını arzu etmekte
dirler. Bâzı arkadaşlar da metnin aynen kabu
lünü istemektedirler. 

Ancak, 91 nci madde tetkik edilecek olunsa, 
şunlar görülecek : «Seçilme yeterliklerinden bi
rini kaybeden veya görevini kötüye kullanma 
veya her hangi bir suçtan dolayı...» diyor. 

Seçilme yeterliği 24 ncü maddede tasrih 
edilmiştir. (Bunları da okuyacak olursak, geri
ye kala kala taksirli suçlarla, bâzı fevri ve ani 
suçlar, vazife harici suçlar kalmaktadır ki, bun
lardan diğerlerine nazaran pek azı, meselâ 
Karakurt 'un ifade ettiği gibi müessir fiil, bir
takım taksirli suçlar gibi suçlar dışarda kal
maktadır. Meselâ kanunun '24 ncü maddesi di
yor ki, «zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız-
lıik, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolandırıcı iflâs gibi yüz kızartıcı 
suçlardan.» Bu gibi tâbirin de burada tadade-
dilmiyen zina ve buna mümasil suçlar, yüz kı
zartıcı suçlar içeriye girmektedir. Binaenaleyh, 
'hırsızlık suçundan mahkûm olan 'bir gün de 
hapis cezası yese madde hükmüne nazaran her 
halde belediye reisi olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir belediye reisi
nin, mıntakasının mâruf şahıslarından olması 
ve olacağı da muhakkaktır. Şimdi belediye re
isi bir suç işledi, taksirli bir suç işledi, yani 
hu suç bir •otomobil kazası yaptı veya suça sebe
biyet verdi diye bu .şahsın belediye reisliğinden 
uzaklaştırılması doğru olmaz, âdilâne olmaz; 
çünkü (gayrikasdi <bir suçtur. Fevrî suçlarda 
da kendisinin yüz (kızartıcı Ibir durumu olmama
sına bâzı tahriklerle bu suçların işlendiği de 
nazarı itibara alınarak o şahsı nihayet belediye 
reisliğimden uzaklaştırmak gibi temayülü Mil
let Meclisi göstermiş ve biz de komisyonca bu
nu aynen kabul etmiş bulunuyoruz. Yalnız 
aradaki fark komisyonumuzca 6 aydan fazla 
olarak mütalâa edilmiş, Millet Meclisinde, 6 ay 
denmiştir. 

Takrir veren arkadaşımız Sayın Zihni Betil 
de bunu aynen kabul etmiştir. Biz şunu dü 
şündük : 6 aydan fazla demek şu oluyor : 6 ay 
bir gün olur. Bunu biz Türk Ceza .Kanununun 
89 neu maddesine muvazi olarak, kabul etmiş 
oluyoruz. Çünikü 6 ay hapis cezasına mahkûm 
bulunan bir kimsenin cezası tecil edilebilir. 
Tecil imkânı olan yerde belediye başkanının da 
is-kat edilememesi düşüncesiyle hareket etmiş 
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bulunuyoruz. Yoksa 6 ay dediğimiz zaman, 
6 .ay mahkûmiyet alan bir şahsın cezası tecil 
edilse dahi o şaıhıs belediye reisliğinde kalamı-
lacaktır. Bu bakımdan biz bunu 6 aydan faz
lası şeklinde kabul etmiş bulunuyoruz. Hükü
met de bu fikrimize iştirak etmiş bulunmakta
dır. Başka itirazları yerinde .görmüyorum. 
Metnin aynen kabul edilmesini istirham ederim, 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayanıgil. 
ÎHSAN SABRI CAĞLAYANGtfL (Bursa) 

— Efendim, yan yana oturan ama, ayrı ayrı 
düşünen 2 arkadaşa cevap vermek istiyor um. 
Sayın Suplhi Batur beyanında «(bir ıgiin hüküm 
giyse bile yine belediye reisi «olmasın» dedi, 
Sayın Karakurt da edip olduğu için ona bir 
misalle eevap verdi. Ama öyle suçlar vardır 
ki, meselâ radyo ruhsatına ait harcını vaktin
de ödemediği için Ibir ay kadar hapis cezası. 
Şimdi, sonradan meseleyi asıl ehemmiyetli 'ol
duğu hususunu terk ettik, tamamen dışına 
çıktık. Kâmil Coşkunoğlu arkadaşım da öyle 
yaptı. 

Belediye reisi kim 'olamaz1? Bunlar belli ka
nunda; yüz kızartıcı suçlar falan.. Bunlar ya
zılmış. Buradaki hal, hususi. Belediye reisi 
seçildikten sonra, buyurdukları maddelerden 
'biri ile malûl olanlar, zalten seçim yeterliğini 
kaybettikleri için düşeceklerdir. Ayrıca, se
çildikten sonra '6 aylık bir suç işliyenlerin va
ziyeti mütalâa edilmektedir. !0 itibarla 6 ay
dan fazla 'olursa zaten tecile taibi tutulmadı
ğından, sayın sözcünün izah ettiği ıgibi ve 6 
aydan fazla 'hapiste yatacak adamın filihnl be
lediye reisliğini işgal etmesinin ilmkânı huku
kisi de ımevcudolmadığı için, Ibu maddenin bu 
şekilde ve aynen kabulünde bir 'zaruret var
dır. Bu mütalâayı arz etmek için 'huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Blozcalı, 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz, ancak Ibiı nok
ta üzerinde duracağım. «... veya her (hangi bir 
suçtan dolayı 6 ay»' tabirinin içerisine taksirli 
suçlar da girer. Belediye Reisi giderken, bir 
kaza neticesi arabası bir çocuğu çiğnedi, 8 ay 
veya 6 ay bir 'hapis cezası gördü. Bu madde
ye göre şu sarahat karşısında başkanlıktan 
düşmesi iktiza eder. Halbuki, 53 nci madde-
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nin, seçim yeterliği hususundaki Ihükmüne mü
tenazır olarak, maddeye sarahat vermemiz ik
tiza eder. Orada «taksirli su'çlar Ihariç» diye 
ifade edilmiştir. Buraya gelince «ftıer hangi» 
tabiri ile bütün suçlar 'bunun içerisine konul
muştur. Bunun da burada hariç tutulması ik
tiza eder. Onun için, taksirli suçlar hariç »ol
mak üzere en az 6 ay \hapse (mahkûm olan, lbu-
rada en '-çok değil, ıeiı az 6 aydır, 6 aydan zi
yadesi zaten komisyon sözcüsü arkadaşımız işa
ret etti. 0 aya kadar lolur, fi ayı geçtikten 
sonra olmaz. Hükümetin teklifinde de zaten 
«en az '6 ay» tabiri 'vardır. En az 6 ay tabi
rini kullanarak taksirli suçlan da hariç tuita-
tom. Bu şekilde belediye reisi olan kimseler
de vazifelerini emin (olarak yapalbilir kanaa
tinde olduğum için şu nifak tadili yüksek hu
zura arz ediyorum. İltifat (buyurursanız tah
min ediyorum ki madde düzelecektir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumihurbaşkannıea 

S. ü . ) — Efendim arkadaşlarımı söylediği için 
vazgeçtim. 

BAŞKAN— Sayın Bulak. ı 
CEM ALETTİN BULAK (Samsun) — Muh

terem arkadaşlar; bendenizin temas edeceğim 
husus, şimdiye kadar kurulmuş olan çerçeve içe
risinde ; fakat, hiçbir arkadaşımızın temas etme
diği bir noktaya taallûk etmektedir O da şudur: 
Mahkûmiyet haddi; belediye reisliğine seçildik
ten sonra, bunun ıskatını, belediye reisliğinden 
düşmesini intaceden keyfiyet, ister en az 6 ay 
olsun, ister 6 aydan fazla tâbiri kullanılarak met
ne girsin ... Mesele bu değil. Bir de 6 aydan da
ha az bir mahkûmiyet halinde 5 ay, 4 ay olabilir 
ve bunu aidolduğu mahkeme tecil etmiyebilir. 
Tecil etmediği takdirde belediye reisi kesinleş
miş bir hükmün infazı için hapse girecektir ve 
bu devre içerisinde bir hapis hayatı yaşadıktan 
sonra tekrar belediye reisliği vazifesine gelip 
bunu normal olarak ifa etmeye devam edebile
cektir. Buna cevaz vermemek lâzımdır. Mahke
mece tecil edilmemiş olan ahvalde G aya kadar 
olan mahkûmiyetlerden dolayı belediye reisleri
nin cezasının devre sonuna intihap devresi sonu
na bırakılması için bir hüküm ilâve edilmesi ve 
bu şekilde onun şahsından beklenen fiilî hizmet
lerin, ifası işinin de aksatılmaması yerinde olur. 
Bu cihetin de teemmül edilmesi ve bu noksanlı- 1 
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ğın ikmal edilmesi için komisyonun maddeyi ge
ri almasını teklif ediyorum. Bu hususta bir tak
rir takdim ediyorum. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) - - Efendim, muhte

rem arkadaşlarını Esat Mahmut Karakurt, İh
san Sabri Çağlayangil çok kötü misallerle baş
ladılar işe. Ye çok müsamahalı bir görüşle ha
reket ettiler. Şimdi bakalım, verdikleri misalleri 
ele alalım. Esat Bey diyor ki, bir adamı dövecek 
ve 3 ay hapse girecek yatacak çıkacak yine be
lediye reisi olacak. Olur mu; arkadaşlar?. «Ol
du» diyeceksin sen ama, olur mu?. Bir adam döv
müş, tekrar birisini daha dövecek herkes korka
cak. Çete reisi mi yapıyoruz, yoksa belediye rei
si mi yapıyoruz?. 

İkincisi : Araba kullanacak belediye reisi. 
Doğrusu belediye reislerinin de halk indinde, ar
tık trafik kaidelerine riayet ediyor görünmek 
için arabasını dahi bırakması icabeder. Gerçi ara
bası var ise olabilir, arabasının benzinini dahi 
belediyeden alıyor, derler. Akıllı bir belediye 
reisi evvelâ kendi arabasını garaja çeker, ya be
lediyenin arabası ile gezer, ya taksi tutar gezer. 
Binaenaleyh İhsan Bey kardeşimin verdiği mi
saller doğrusu çok çürük. Tutacak yeri yok. On
dan sonra «radyo parasını vermemişse hapse gi
recek» diyor. Kardeşim, biz kâmil bir insan seç
mek istiyoruz belediyenin başına. Kâmil bir in
san belediyenin her hususunu noktası noktasına. 
yerine getirecek bir adam, biraz da dikkatli ol
sun, radyo parasını versin. Ben, bunun için ha
pis var mı, yok mu bilmiyorum, ama arkadaşla
rın verdiği misaller doğrusu çok kötü seçilmişti. 
Hele Esat Bej' çok kötü misal seçti; ayağına ba
sacak adamın, basacak suratına tokatı. bir ay 
hapse girecek; sonra yine çıkacak belediye rei
si vazifesini ifa edecek. Olmaz efendim, olmaz. 
Mahkûm olmuş bir insanın belediye reisliğinde 
bulunmaması lâzım gelir. Çünkü belediye reisi 
olduktan sonra artık Hazreti Isa gibi hareket 
edip kâmil bir insan olması şarttır, kanaatinde
yim. Kabul buyurursanız bir de takrir verdim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Muhterem Suphi Batur Bey arkadaşımız beledi
ye reisi olacak insanların hakikaten Hazreti İsa 
Hazreti Musa tahammülüne sahibolnınsı lâzım-
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geldiğini söylediler. Ve benim bulduğum misa
li de, yani hem ayağına basacak hem küfür ede
cek. hem hakaret edecek Suphi Batur Bey diye
cek ki, ben yarın belediye reisi olacağım, onun 

için senin hareketlerine tahammül etlim, Allah'a 
ısmarladık kardeşim deyip 15 gün hapse mah
kûm olmamak için gidecek. Mademki bu misali 
beğenmiyorlar, başka bir misal bulayım Öyle ise. 
Kendisini söylemiyeyim, ben kendimi ortaya ko
yayım. Koluna girmişim, ben refikamla Beyoğ-
lu'ndan giderken serserinin biri geldi bizim ha
nıma çimdiği bastı. Hanım «Ah» diye bağırdı ve 
döndüm, gördüm bunu. Ben yarın belediye rei
si olacağım, 15 gün hapse mahkûm olursam, be
lediye reisi olamıyacağım diye mi çekineceğim, 
yoksa tokatı yapıştırıp çıkaeakmıyım. Tokalı 
yapıştırdım diye de belediye reisi olmıyacak mı
yım, Suphi Batur Bey?. (Alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Kara kurt Beyi yeni ev
liğinden dolayı da tebrik ederiz. (Oülüşmeler) 
Buyurunuz Sayın öztürkçine. 

•RİFAT ÖZTÜBKÇİNUB (İstanbul) — Ben de 
vaktiyle Hükümet tabibi iken başımdan geçen 
bir (hâdiseyi endirekt olarak anlatmak isterini. 
Belediye Ceza Kanunu gereğince, gayrisinin 
yerlerin 'teftişinde, üç gün kapatma cezası ile. 
elli lira. para cezası veriliyor. Şimdi, Hükümet 
tabibi değiliz de, bir belediye reisi olarak aynı 
yere gidiyoruz. Hükümet tabibi iken, «farz 
edin içerisi pislik içerisindedir. Benim içer
deki .müşterilerimi rahatsız etmeyin, 50 lira pa

ra cezasına ve 3 gün kapatma cezasına razıyım.» 
diyordu. Biz inat ettik ve içeri girmek istedik. 
Adam içeriye sokmadı. Sokarsın, sokmazsın, 
girerisin-, giremezsin diye bir münakaşa çıktı. 
Derken- bu arada adam-'bir küfür salladı. İnsan 
olarak da. bu küfü re mukabil küfür olmadı da, 
küfrüne muıkabil itişmede bir tokat vuruldu 
Bir tokat için de ceza mahkemesi hakaret do-
'ayısiyle hapis verdi ve hapse girildi. Şimdi 
bir belediye reisi olarak bu işi yapmıyahm mı? 
Ye bunun için de id üşündüm ki, ilerde teşriî 
hayata atıbream, evvelâ bu Belediye Ceza Ka
nununun .değiştirilmesi hususunda teklif yapa
cağım, dedim. 1,5 sene oldu daha hâlâ gele
cek. Bu itibarla 'burada taksirli suçların ve 
hattâ diğer- suçların da muhakkak devre sonu
na •bırakılması doğru olur, çünkü, belediye reisi 
hakikaten kanunları hâkim olarak vürütmek 
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sorundadır. Bugün açıkça konuşmak lâzım
dır ki, ne bir 'belediye reisi, ne bir Devlet me-
ıiıiıu'iı kanunları tamamen, harfiyyen ve bir 
huzur içinde tatbik edememektedir. Ne bir'be
lediye zabıta memuru, ne !bir belediye reisi, 
ne bir trafik polisinin kanunları harfiyyen tat
bik edemediği bir yerde, müsaade buyurursa-
niiZ, belediye reisine hiç olmazsa tatbikle mü
kellef olduğu âmmenin -huzur, sükûn ve sağlık 
işle-rindeiki hususlarda biraz tolerans igöstere-
linı ve "böyle bir ecza tecil edilecek olursa ye
rinde olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tıırhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

arkadaşlarım, bugünkü görüşülen maddelerde, 
belediye reislerinin murakabesi hususuna gel
diğimizde onları takyidedceek hükümler üze
rinde ço.k hassas durduk. Yani, bir yandan vu
ruyoruz, bir yandan kaldırmaya çalışıyoruz. 
Biı- vali, ki bir madde hususunda, valilerin 
emir ve murakabeleri yönünden hassasiyet gös
terildiğinde, vali eğer bir gün hapis cezasına 
mahkûm olursa, zannederim ki, valiliği sakıt 
olmaz. Memurin Kanununa göre asgari had 
her devlet memurunda 6 aydır. Burada temsil yet
kisini haiz olan bir belediye reisinin Senatonun 
Muhterem Heyetinin gösterdiği hassasiyeti o bel
denin seçilmiş insanı olarak evleviyetle göstere
ceği mutlaktır. Vo onun en büyük faktörü bu 
gibi basit hareketleri neticesinde halkın sevgisini 
kaybettiği takdirde bir daha o makamın kendisi 
için hayal olduğunu bilmesidir. Bu bakımdan 
hasbelkader, hasbelicap 1 gün, 2 gün; 5 gün, 
I ay gibi bir ceza ile mahkûmiyet halinde ve bu
nun da redaeti ahlakiye ile hiçbir ilgisi olmıyan 
suçlarda onu menedecek hükmü koymak kanun
larımızın belediye reisinin memur olması muva
cehesinde diğer memuriyetlerde tanmmıyan, bek-
lenmiyen bir şeyi seçimle gelmiş ve kendi kendi
sini murakabe etmesi lâzım gelen şahıslarda ara
mak, bence yerinde değildir. Madde, esasen Me
murin Kanununun ana ruhu esas alınarak ted-
YUI edilmiştir. Aynen kabulünü istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üren. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA S E L İ M İ 

ÜREN (Tekirdağ) — Efendim, arkadaşlarımız 
taksirli suçları hariç kılmak isterler. Bunları hariç. 
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kılma keyfiyeti mahzurlu olacaktır. Şöyle bir mi
salle izah edeyim. Taksirli suçlar hariç bırakıl
dığı takdirde mukayyet, bir kayıtla değil, nasıl 
olsa belediye reisliği uhdesinde kalacaktır. Çün
kü seçim yapılmıştır ve seçimle iş başına gelmiş
tir. 10, 15 gün sonra bu belediye reisi bir kaza 
yapmış ve birçoğu öldürmüştür. 3 sene hapis ce
zası yemiştir. Şimdi bu kimsenin 3 sene hapis
hanede yattıktan sonra, taksirli suçtur diye, ge
lip tekrar belediyenin başında bulunması mah
zurludur. Her halde Yüksek Senato kabul eder. 
Bu 6 aylık devreden fazla oltımaz. Bu müddet 
tâyin edilmiş bulunuyor. 2 ncisi muhterem ar
kadaşlar, cezanın infazının devre sonuna bırakıl
masını arkadaşlarımız teklif etti. Bu tamamen 
acaip bir durum arz edecektir. Milletvekili ve Se
natörlere tanınan hakların memurlara da tanın
ması lâzımdır. Bir milletvekilinin teşriî masuni
yetinin kaldırılmasını devre sonuna bırakılması 
gibi bir şey ki, bu, kabul edilemez. Biz bunların 
karşısında bulunuyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Betil, şahsınız adına mı? 
ZİHNÎ BETlL (Tokat) — Evet efendim. 

Şahsım adına. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Z lHNl BETlL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, görüşmeler sırasında mahzur olarak arka
daşlar tarafından düşünülen hususların çoğunu 
seçmen vatandaşların oyları halledecektir. To
kat atmış, mahkûm olmuş... Arkadaşlarımız ta
rafından ileri sürülen bu gibi mahkûm i yetin 
mahzurlarını seçmen vatandaşların seçimler sı
rasında oyları halledecektir. Tokat atmış beledi
ye reisini seçer mi? Ama haksız tokat atmış bu
nu seçmen vatandaş bilir ve bu zatı belediye rei
si seçmez. Hakaret etmiş. Ama haksız hakaret 
etmiş bunu seçmen vatandaş oyu ile halledecek
tir Benim söz almaktaki esas maksadım şu: Şim
di memur sayılanlar altı aya mahkûm oldukları 
takdirde memuriyetten ihraç ediliyorlar. Altı 
aya mahkûmiyet, memuriyetten ihraç için kâfi 
sayılıyor. Altı aydan daha az mahkûmiyet ha
linde bu mahkûmiyet ihraç sebebi sayılmıyor. 
Şimdi biz belediye başkanları için altı ay mah
kûmiyeti tıpkı altı aydan az mahkûmiyet gibi 
ihraç sebebi yapmak istemiyoruz. Komisyonun 
getirdiği madde kabul edildiği takdirde belediye 
başkanlarını, âmme hizmeti gören bütün memur
lardan, Türkiye'deki bütün memurlardan tefrik 
ediyoruz. 
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Türkiye'deki bütün memurlar, şayet 6 aya 

mahkûm olmuşlarsa memurluktan çıkacaktır. Be
lediye Başkanı 6 aya mahkum olursa çıkmıyacak, 
6 aydan fazla mahkûm oldukları takdirde çıka
caklar. Taksirli suçun müsamaha ile karşılan
masını gerektiren sebep Belediye Başkanı için 
varit de belediye başkanı ol mıyanlar için niçin 
vâridolmuyor? Biz komisyon tarafından getiri
len metni bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde 
Türkiye'de, tatbikatta 2 Tik olacaktır. Belediye 
Başkanı için ayrı bir tatbikat, bütün diğer me
murlar için ayrı bir tatbikat arkadaşlar. 2 li, 
3 lü, 5 li tatbikata geçmenin mahzurları üzerin
de beyanat verecek değilim. Yüksek Heyetiniz 
benden daha iyi takdir buyururlar. Ancak miim, 
kün olduğu kadar ikilikten, çeşitli tatbikattan ka
çıp meseleyi prensiplere bağlamak gerekir. Bi
naenaleyh belediye başkanları için mahkûmiyet 
mevzuunda bütün memurlardan ayrı olarak ve 
memurlara nazaran istisnai bir tatbikat düşün
menin haklı, isabetli bir gerekçesi de yoktur. Bu 
itibarla belediye başkanlarının da 6 ay mahkûmi
yet halinde belediye başkanlığından düşmeleri 
prensibini kabul etmekliğimiz bizim bir prensibi 
gösterme bakımından daha salim tatbikat ola
caktır. Muhterem arkadaşlar, tecil konusuna ge
lince: 

Türk Ceza Kanununun 80 neu maddesine gö
re altı ay dahil altı aya kadar mahkûmiyet ha
linde hükümlünün geçmişteki durumu, ahlâki 
to.mayülü, hâkime bir daha suç işlemiyeceği ka
naatini verirse cezanın tecillini mümkün kılar. 
Peki tecil müessesesi belediye başkanları hakkın
da yürümiyecek, eğer belediye bankanı altı aya 
•mahkûm olursa... Tecilden istifade bakımından 
belediye başkanlarının bütün, diğer deflet me
murlarından ayrı bir durumda görülmesinin 
haklı bir gerekçesi yoktur. Bendeniz sırf bunları 
başka düşünmek sebebinden doğacak mahzur ve 
tatbikatta hâsıl olacak 2 lik bakımından söz al
mış bulunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Takrir
leri okutuyorum. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Efen
dim ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Zihni BetiPin takririn^ okutu
yorum. 

(Zihni Betil'iıı önergesi okundu) 
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BAŞKAN — Diğer takrirleri de okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
91 nei maddenin, belediye 'başkanlığından 

düşmeyi intaeetmiyen hapis cezalarının infazı
nın devre sonuna bırakılması hususu da derpiş 
edilmek suretiyle yeniden tedvini için Komis
yona iadesini teklif ederim. 

(Samsun 
Cemalettin Bulak 

Yüksek Başkanlığa 

91 nci maddeye: «'Seçimi müteakip her han
gi bir suçtan hüküm giymiş olmak reislik sıfa
tının kendiliğinden düşmesini mucibolur» Fık
rasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ Komisyonda ekal
liyette bulunan Zihni Betil, takririni izah etti ve 
okuttum. Arzu ederseniz bir kere daha okuta
yım. Millet Meclisinin aşağı yukarı nıetnine mü
tenazırdır. Komisyon mutabakat halinde değil
dir. Hükümet Komisyonun ekseriyetiyle muta
bık değildir. Reylerinize sunuyorum. Takriri ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. Maddeyi kabul edilen takrir gereğin
ce reyinize arz edeceğim; kabul edenler... Par
don efendim, daha oylanacak takrirler vardır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bu 
takrir kabul edilince diğerleri kendiliğinden 
reddedilmiştir. Oya sunmaya lüzum yok 

BAŞKAN — Hayır, efendim ilâve var, aynı 
değildir. Kabul edilirse bu fıkra ilâve edilebi
lir. Takririn kabul edilmesi bunun oylamasına 
mâni değildir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Benim takririm 
kendiliğinden reddedilmiş sayılır, oylanuya lü
zum yoktur. 

16 . 7 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Peki, öteki takriri, Sayın Bu

lak'm takririni tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. 

(Oemalettin Bulak'm takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyorlar, takriri oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi şimdi reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

Oy vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. Açık oyların sonucunu arz ediyorum: 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair tasarının : 

26 ncı maddeye 103 oy verilmiştir. 102 ka
bul. 1 ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

45 nci maddeye 105 oy verilmiştir. 104 kabul, 
1 ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

53 ncü maddeye 102 oy verilmiştir. 100 ka
bul. 1 ret. 1 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

61 nci maddeye 105 oy verilmiştir. 104 kabul, 
1 ret, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

90 ncı maddeye 105 oy verilmiştir. 104 kabul. 
1 ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

91 nci maddeye 121 oy verilmiştir. 119 kabul. 
1 ret, 1 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — 93 ncü madde görüşülmeden evvel söz 
istiyorum. Ek teklifim vardır. 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir. Müsaade eder
seniz yarma bırakalım. (Yarın saat : 10 da ses
leri) 10 da toplanmaya maalesef imkân yoktur. 
Yann saat 14 te toplanmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19.25 
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Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 26 ncı maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır) 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

185 
103 
102 

1 
0 

78 
4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-

Haydar Tunçkanat 
ADANA 

Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ukuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ilamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan AH Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri ÇağlayangiJ 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Oahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talöp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmeıt Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıırnralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Oahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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URFA 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmust Kar*tkurt| 

UŞAK 
Kâmil Cogkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Ulue 
Âdil Ünlü 

\ Reddeden] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

[Oya kahlmıyanlar] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAB 
Mustafa Yılmaz înce-
nğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

Mansur Ulusoy 
(î.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
AH Rıza Ulıısmnn 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tuluııay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat (t. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 I Samsun 1 
Hakkâri 1 
Istanbal 1 j Yekûn 4 
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Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 45 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır) 

TABİ! ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay-
Haydar Tunckanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoglu 
Celâl Tevfîk Karaaapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
105 
104 

1 
0 

76 
4 

Hasan Ali Türker 
Kadri öztaş 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Ç ağlayangil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamett.in özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
YTuammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SltRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi tîren 

TOKAT 
Zihni Beril 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanuliah ÇeMn 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulor 
(t) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
fbrahirn Saffet Ornav 

(t) 
Mansur Ulusoy (1.) 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Osruan Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

VAN 
Firak Işık 

YOZGAT 
-?aüık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 

Akif Eyidoğan 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Ar tu s 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 

[Reddedenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

[Oya hahlmıyanlarj 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Göboloğlu 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
îstanbul 1 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nıısret Tunu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 

i (Başkan) 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza triusman 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Ferit Alpiskeoıder 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayharı 

y elikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orfeay 
Burha nettin Ulue. 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
-Tu rhan Kapaıüı 
Kâzı tu Yurdakul 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osm an Hacı bal oğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğîu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tovfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 53 ncü maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Alî Türker 

BOLU 
Sim Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyaıılar 

Açık üyelikler 

185 
102 
100 

1 
1 

79 
4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZİNCAN 
Kehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsd Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurıülah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit O&urer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
î. §. Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Botil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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[Reddeden] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

[Çekimser] 

SÎVAS 
Rifat öçten 

16 , 7 . 1963 O : 1 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzını Otbay 
Burlıanettin UJUÇ 
Adil Ünlü 

deden] 
OLU 

• ikan 

•inser] 

YAS 

Imıy anlar] 

URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa' Yılmaz înee-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy (I.) 

C. Senatosu B : 94 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Din ekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp üner 
Necati özdeniz, 
Nevzat Sengcl 

[Oya katı 
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C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1963 O : 1 
[Açık üyelikler] 

Samsun 1 Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul Yekûn 4 



C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1963 O : 1 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 61 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(iSalt çoğunluk vardır) 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkaııat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Ûye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
105 
104 

1 
0 

76 
4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

ihsan Saibri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettm özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ceül Oevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçime 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin T anman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Boz cali 
Enis Kaıısu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cenıalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batuv 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğiu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Şelfimi üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Domirdng 
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URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekataı (IB.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
îbrahim Saffet Omay 
(t.) 

C. Senatosu B : 94 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmac 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

16 . 7 . 1963 
Akif Eyidoğan 

O : 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 

[Reddedenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

[Oya katılmıy anlar] 
Mansur Ulusoy (î.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turharıgil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topcuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DtYARBAKHt 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Ban guoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Melhmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

V.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

(t Ü.) 

Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Burhanettin U!w; 
Âdil ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
îlulûsi Söylemezoğbj 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hac i bal oğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfi'k İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 

Yekûn 



C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1963 0 : 1 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 90 ncı maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
CeJâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BOLU I 
Sırrı Uzunhasanoğlu I 

BURDUR i 
Hüseyin Otan 

BURSA I 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarı kaya 

ÇORUII 
Alâeddm Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar | 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay | 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin ö * e k 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SlVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1963 O : 1 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelehi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
<î) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
<t) 
Mansur Ulusoy (I.) 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
| Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 

[Reddeden] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

/Oya kattlmıyanlar] 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR j 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

çelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Burhanettiu Uluç 
Âdil ÜnJfi 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 



O. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1963 O : 1 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 91 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Haydaı Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Saibit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 1 | Q 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katllmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bercj Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Meihmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din eki i 

Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulus oy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Afepolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 

Necip Damşoglu 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleımezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yudakuler 
(I.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil A^ar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

C. Senatosu B 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 

URFA 
Vasfi Geger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 

[Reddeden] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

[Çekinser] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya kahlmıyanlar] 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA 

Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy (İ.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç, 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

V.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

[Açık üyelikler] 

Hidayet Aydmer 

Ömer Ergün 

Enver Kök 

Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 

Burhanettin Uluç 

Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

DOKSANDÖRDÜNÖÜ BİRLEŞİM 

16 . 7 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A- BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Mehmet 
Zeki Tulunay, Muzaffer Yurdakuler, İbrahim 
Saffet Omay, Osman Alişiroğlu, Mansur Ulu-
soy'a îzin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/224) 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin maze
ret ve hastalıklariyle ilgili izinli sayılma öner
gesi (4/19) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Belediye Kanununda değişiklik ya

pılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve C. Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/427, 
2/191, 2/336; C. Senatosu 1/266) (S. Sayısı : 
201) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

B - TÜZÜK GEREŞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İ Ş L E R 

X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1955 Bütçe 
yılı 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 tarihî : 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 tasarsının ^Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhurîyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/132, 3/207, 1/67; C. Senatosu 1/234) (S. 
yısı : 178) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

4. — Kadastroya müstenidolmıyan tapu ka
yıtlarından hukukî kıymetini kaybetmiş olanla
rın tasfiyesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/467; C. Sena
tosu 2/62) (S. Sayısı : 186) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1963] 

5. — 7350 sayılı Kanuna geçici bîr madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/342; C. Sena
tosu 2/68) (S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihî : 
9 . 7 . 1963] 

6. — 27 Mayıs 1960 tarîhinden sonra nezaret 
altına alınanların haklarının iadesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisînce reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/34, 2/309; C. Senatosu 2/61) (S. Sayısı : 202) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

7. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 nci 
maddesinin tadilî hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
Komisyonları raporları (M. Meclisi 2/194; C. 
Senatosu 2/60) (S. Sayısı >: 205) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 7 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhurîyet 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 

1. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi taltif ve ce
zalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/227, C. Senatosu 1/249) (S. Sayısı : 
174) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

2. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/258, C. Senatosu 1/222) (S. Sayısı: 180) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YALILACAK 
İŞLER 

1. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve İçişleri komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 1/248) 
S. Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 27 . 8 . 1963] 

X 2. — 5442 sayılı İl İdare Kanununun 
bâzı 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] 

3. — 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 ko

misyonları raporları (M. Meclisi 1/232; C. Se
natosu 1/223) (S. Sayısı: 192) [Dağıtma tarihi: 
10 . 7 . 1963] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli - Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair And-
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bayındırlık ve Ulaş
tırma komısyonarı raporları (M. Meclisi 1/270; 
C. Senatosu 1/ 257) (S. Sayısı: 191) [Dağıtma 
tarihi: 9 . 7 . 1963] 

5. — 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/216; C. Senato
su 2/69) (S. Sayısı : 190) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 . 1963] 

6. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 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] 

7. — 7242 sayılı Kanunun muvakkat madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/24, 
2/207; C. Senatosu 2/66) (S. Sayısı: 187) [Da
ğıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

8. — İngliz Kemal namiyle mâruf Ahmet 
Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 
2/53) (Sıra sayısı : 204) [Dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1963] 


