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1. — Köy Kanununda değişiklik yapıl

masına ye ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair ..kanun tasarısı ve C. Senatosu 
İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 ar

kadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı 
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bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldın1,-



Sayfft 
masına dair kanun tasarısı ve O. Senatosu 
içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 ar
kadaşının, 4541 sayılı Şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenme
sine, ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sa
yılı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/309,2/33.8) (S. Sayı
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eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 
6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına. 
dair kanun teklifi ve Edirne Milletvekili 
Ilhami Ertem'in 1580 sayılı Belediye Kanıı-
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Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine, bu kanunun bâzı, madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
riyle bâzı kanunların "kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayı
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Okunan tezkere üzerine Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 152 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan kanım tasalısının Başbakanlı
ğa geriverilmesi, oya sunularak kabul edildi. 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 165 nei maddesinin 2 numaralı bendi
nin, iptaline dair Anayasa Mehkemesi Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

1960 malî yılı içinde sürekli görevle yaban
cı memleketlerde bulunan memurlara emsalli 
olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında ka
nun tasarısı, yeniden açık oya sunularak, ka
bul edildi. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtarı ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair kanun ile, 

'Köy Kanununda, 

idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ye, 
Belediye Kanununda değişiklikler yapılma

sına, bu kanunların bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına veya bu kanunlara bâzı maddeler ek
lenmesine dair tasan ve tekliflerin tümleri üze
rindeki görüşmeler bitirilerek maddelere ge
çildi. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair tasarı 
ve ilgili teklifin maddeleri üzeninde bir süre gö
rüşüldü. 

4 . 7 . 1963 Perşembe günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yeıinin değiştirildiğine dair söz
lü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/646) 

Yazılı sorular 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
dıı'nun, Erzincan'da beher aileyle verilen kömür 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/327) 

3. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Bakanlar Kurulu kararı ile yurda gir
mesi ve satılması yasak edilen veya mahkeme 
kararı ile toplattırılan, satışı yasak »edilen ki

tap ve dergilerin bir [listesinin bulunup bulun
madığına dair yazjlı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/328) 

4. — Aydın Milletvekili Ifilimi Aydmçer'iıı, 
Kuşadası ile Pire Limanı arasında Feribot -işle
tilmesi konusunda ne düşünüldüğüne ve Sökc-
Milâs yolunun asfaltlanması işine dair yazılı 
soru önergesi, lMastırına, Basın - Yayın ve Tu
rizm, Bayındırlık Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/329) 

5. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'iıı, 
gerek incir fiyatlarının yükseltilmesi ve gerek
se müstahsilin incir tarımına teşviki için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/330) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/489) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

2. — Belediyelerin ve belediyere bağlı mü
essese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkında kanun ta
sarısı. (t/490) (Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

3. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı. (1/491) 
(Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 

4. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/644) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

5. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
ııı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi, (3/645) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından bürekkep Kar
ma Komisyona) 

Raporlar 
6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı'nın 5434 sayılı Türkiye1 Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ile Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/243, C. Senatosu 2/49) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 79 a ek) 

7. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde1, 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
inallarının korunmasına dair sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol 
ve kararlara katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Sa
vunma ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/306) (Gündeme) (S. Sayısı : 289) 

8. — Muvazenei Umumiycye dâhil bâzı dai
relerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmesi hakkındaki kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Maliye, 
ve Plân komisyonları raporları (1/376) (Gün
deme) (S. Sayısı : 297) 

9. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin' 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/370) (Gündeme) (S. Sayısı : 298) 
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10. — iktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti

rakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır 
Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kâ 
nun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (!/317, 
2/198, 2/183) (Gündeme) (S. Sayısı : 30'î) 

.11. — Devlet Yatının Bankası hakkında ka
nun. tasarısı ve Geeici Komisyon raporu (l/IJOo) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 3(M-) 

12. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kamum 
ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payla
rın Belediye Vergi ve resimleri hükmünden ol
duğuna dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
rapora (.1/484) (Gündeme) (S. Bayisi : 30*n 

BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı ne hakkında, 
gündem dışı söz istiyorsunuz? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Öğretmen
ler mevzuunda. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz verilemeyecek
tir. Günkü, öncelikle görüşülmesi kararlaştırı
lan işlerle mahmul halde bulunuyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
9 — Sağlık ve Sosyal Yardım Hakanlığına 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun. vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/647) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun vekillik, etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
öemal Gürsel 

bağlı sağlık kurumlan ile esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun 11 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu'nun önergesi (1/481, 4/237) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
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sağlık kurumlariyle eserileştirme (Rehabilitas
yon) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun 11 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının 
(1/481) havale olunduğu Maliye, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plânlama komisyonlarından üçer 
kişilik bir geçici komisyona havalesini arz ve 
teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Yusuf Azizoğlu 

BAŞKAN — Önerge hakkında buyurun, Sa
yın Ülker. 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, içtüzüğümüze göre, gerek bizim par
lâmentomuzda ve gerekse başka parlâmentolar
da ihtisas komisyonları vardır. Buraya seçilen 
arkadaşlar, kendi ihtisaslarına göre vazife alır
lar ve bunların da adedleri ve nisapları mevcut
tur. Bu komisyonlardan sırası ile geçen kanun
lar, Meclisin Heyeti Umumiyesindc, ihtisas ko
misyonlarında dikkatle, incelenmiş oldukları na
zarı itibara alınarak, ona göre muamele görür
ler. 

Umumi Heyette, bir kanunun bütün teknik 
teferruatına girmek ve bilhassa ana mihver 
üzerinde gerekli tadilleri yapmak imkânı çok 
güçleşir ve bu da tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım; zannediyorum, 
ikinci defadır ki, bu geçici komisyonlar üze
rinde konuşuyorum. 

içtüzükte, bir kanunun geçici komisyona 
havale edilebileceği yazılıdır. Ama, geçici ko
misyona havale, ancak, fevkalâde müstacel olan 
ve müstaceliyeti üzerinde kimsenin tereddüdü 
tulunmıyan kanunlar hakkında, olur. Eğer, bir 
mecliste, bilaistisna bütün kanunlar geçici ko
misyonlara havale ,edilirse, çıkaracağımız ka
nunlar sakat olmak ihtimalini taşırla t', arkadaş
lar. Bir defa düşünün ; 20 kişilik bir komisyon
dan geçecek olan bir kanun, o komisyondan iki 
kişinin katıldığı bir karma komisyondan, bir 
geçici komisyondan geçecek. Böylece, ancak, 
anakomisyonun, meselâ Adalet Komisyonunun 
iki üyesi bunun üzerinde fikir yürütmüş olacak-
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tır. 18 üyesinin fikir yürütmek hakkı ortadan 
kalkmış bulunur. Ayrıca böyle komisyonların 
miktarı çoğaldığı zaman, anakomisyonlar orta
dan kaybolur. 10 tane, 20 tane geçici komisyon 
kurduğumuz ve oraya ikişer, üçer arkadaşınım 
tahsis ettiğimiz zaman, anakomisyonlar toplan
maz hale gelir. Ayrıca, bu komisyonların yeri 
ve mekânı belli olmadığından milletvekili olan 
bizlerin, komisyonları takibetmek imkânımız da 
ortadan tamamen kalkmış bulunur. Bu böyle-1 

dir, kitaptan okuyup. söylemiyorum, önümüzde 
böyle hâdiseler cereyan edip duruyor. Bu se
beple kabul ediyorum ki, Meclisten süratle geçi
ci komisyonlardan geçmesi lâzımgelen kanunlar 
olabilir. Bunu kabul ediyorum, ama çok istir
ham ediyorum; bundan böyle geçici komisyon 
işine bir nihayet verelim. 

Hakikaten, gerekli kimseler, sorumlu kimse
ler tarafından gerekçesi huzurunuzda ifade edil
diği zaman, istisnai olarak geçici komisyonlara 
vazife verelim. 

' Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Okunmuş olan önergede; bir 

geçici komisyon teşkili istenilmektedir. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Adalet, Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden müteşekkil geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun önergesi (1/480, 
4/338) 

BAŞKAN — Okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı

sının havale edildiği Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plânlama komisyonlarından üçer 
kişilik geçici bir komisyona havalesini arz ve 
teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
• Dr. Yusuf Azizoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Köy Kanununda değişiklik yapıl masına 
ve ilgili bâzı kanunların 'kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve (•. Senatosu İçel Üyesi Varit Ter
fik Okyetyuz ve (i arkadaşının, 442 sayılı Köy Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine bâzı madde
lerinin değiştirilmesine bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına eletir kanun teklifi ve 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları (:/39H, 
2/339) (S. Sayısı : 284) (.1) 

BAŞKAN — Tasarının 25 ne.i maddesine ka
dar müzakere etmiş ve bitirmiştik. Şimdi, ' 3 neü 
maddeyi okuyoruz : 

Madde 33. - (a) Köy muhtarlığına ve 
ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten sonra, : 

1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı 
olanlar, 

2. İzinsiz olarak yabancı devlet resin' hiz
metlerinde bulunanlar, 

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

4. Taksirli suçlar haricolmak üzere f> yıl
dan fazla, hapis eezasiyle mahkûm olanlar, 

5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyo kul
lanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar
dan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 

(i. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin veya bunlara, bağlı daire ve 
müesseselerle ortaklarının Are imtiyazlı şirketle
rin. memur ve müstahdemi olanlar, 

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

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgi
li. kimselerin kefili veya ortağı olanlar, muhtar 
ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, idari yargı mer
cii sıfatiyle ilçe idare, kurulunca çıkarılırlar. 

b) Bu itirazlar yazılı olarak yapılır, itiraz 
dilekçesine, itiraz edenin, adının, soyadlımı ve 
açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan 
vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanı
nın, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin 
bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi, miiııı-

(1) 284 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1963 ta
rihli l()C) neı Birleşim tutanağı sonundadtr. 

kim değil ise sebeplerinin ve nereden ve ne su
retle temin olunabileceğinin bildirilmesi lâzım
dır'. Bu şartları haiz olmıyan dilekçeler rcddolu-
nu r. 

e) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve dâvâlı 
olan mutahr ve ihtiyar heyeti üyeleri bu dâva
larda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Yet
kili temsilciyi köy derneği seçer. 

BAŞKAN —• Bakan yerindeler mi efendim? 
(Bakanlık temsilcileri hazır, sesleri) 

Madde hakkında buyurun Sayın Çilesiz. 
MUSTAFA KEM AL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarını, 33 neü maddeye göre, 
görevinden çıkarılan muhtarın yerine yeni muh
tar seçilinceye kadar veya mazereti halinde 
muhtar görevini kimin yapacağı gösterilmemiş
tir. 

Bu boşluğu dolduracak bir hüküm koymak 
lüzumu olduğuna kaani bulunduğumdan, 33 neü 
maddeye; «işinden çıkarıl an muhtarın yerine, 
yenisi seçilinceye kadar, muhtarlık görevi bi
rinci âza tarafından yapılır. 

Muhtarın her hangi bir sebeple geçici olarak 
görevini yapamıyacak durumda, olması halinde, 
aynı hüküm, uygulanır» şeklinde bir fıkra ilâ
vesini teklif ediyorum. 

Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ ('Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, 3(3 neü madde, köy muhtarı ve ih
tiyar meclisi azaları seçildikten sonra, inti-
haıbedildikten slonra, hangi hallerde hu vazife
lerden affedileceklerini, hüküm altına almış 'bu
lunmaktadır. S neü fıkra, «ağır hapis cezası
nı geirektinen bir suçtan dolayı kesin, olarak 
hüküm 'giyemler...» hükmünü muhtevi bulun-
•maktadır. 'Bu hale göre, muhtar ve ihtiyar 
meclisi âzası seçildikit'en. sonra, Türtk Ceza Ka
nununa göre, ağır cezayı muhtevi bir suçtan 
dolayı maihlkûm alacak ve 'bu ceza kesinleşecek 
ve kesinleştikten sonra, vazifeden çıkarılması 
iktiza edecek. 'Madde üzerinde bir itirazımız 
yok. Yalnız, tatbikatta, Dahiliye Vekâleti
nin mensupları da çok iyi bilirler ki, kesin 
mahkûmiyet olmadığı hallerde dahi mevlküf 
bulunması, veyaihut da muhtarın, ihtiyar mec
lisi azasının duruşmasının gayri mevkuf olarak 

m 
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cereyan etmesi halinde de vazifeden çıkarıldık
ları bir gerçekltir. Maddeye sarahat verilmesi 
babında, komisyonun madde üzerinde gerekli 
müzakereyi yapmasını istirham ediyorum. Say
gılarımla. 

'BAŞKAN — Sayın Ülker. -

EİBŞÎT ÜIİKEtB (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, konuştuğumuz madde «köy muhtarlı
ğına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten 
sonra»* diye başlıyor. Sırayla birtakım hüküm
leri taşımaktadır. Ona bir diyeceğimiz yolk. 
Yalnız, «b» fıkrasında «(bu itiraflar yazılı ola
rak yapılır.» Yani, muhtarın veya üyenin seçil
dikten sonra, mahkûm dlduğuna dair itiraflar 
yazılı olarak yapılır. «İtiraz dilekçesine itiraz' 
edenin, adının, soyadının ve açık adresinin ya
zılması; ihhar ve iddia olunan vakıaların ma
hiyetinin gerekçesinin beyanının, ve delillerinin 
gösterilmesi ve beigelerlinin 'bağlanması, bu 
belgelerin elde edilmesi, mümkün değilse se
beplerinin ve nereden ve ne suretle temin olu
nabileceğinin bildirilmesi lâzımdır. Bu şartları 
haiz olmıyan dilekçeler reddolunur.» deniyor 

Şimdi, zannediyorum ki, bu fıkranın bura
ya konmasında bir zuhûl vardır. Çünikü, bu
rada ortaya çıkan sebepler, tıpkı Anayasalını
zın 80 nci maddesindeki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliğinin düşmesi hâdisesine ben
zer. Aynı sebeplerdir. 

Binaenaleyih, bunların böyle bir ilt&razna-
meye bağlanması, o itiraznamede birtakım şart
ların aranması ve o şartlardan 'birisinin noksan 
olması halinde mahkûm olmuş bir muhtarın, 
usulüne uyfgun itiraz yapılmadı diye muhttar-
iıkta bırakılması bahis mevzuu olamaz. Esas 
itibariyle, muhtarlığı ve üyelik şartını kaldı-
dırır, vasfını kaldırır ve bu kamu mülahaza-
s|yle, âmme menfaati mülâhazasiyie konulmuş 
bir hüküm olduğu için itiraza değil, şayiıa bile 
çılksa, işe re'sen el konulur; muhtarda da, üye
de de bu eksikler bulunduğu takdirde, iptal edi
lir. Nütekim, bundan evvelki £öy Kanununun 
ana metni de böyle idi. (Bunu, 'Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerinin tanzi
mi hakkındaki! '208 sayılı Kanunun, 112 nci 
maddesinde ve civarındaki itirazlara benzetme
nin doğru (olmadığı kanaatindeyim. İBu gifbi 
sebeplere her zaman itiraz edilebilir, ihbar edi
lebilir. Kurul da durumu tetkik eder, o vas-
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fm eksik oildiuğunuı görürse iptal eder. Ana
yasamızın, Millet Meclisi üyeleri hakkındaki 
hükmü de aynı şekildedir. 

tBir tadil teklifi veriyorum. İBu «b» fıkra
sının buradan tayyedilmeısi zaruridir. Hürmet
lerimle, 

BAŞKAN — Sayın Nizamettin Erkmen. 
NlZAMETTtN ERKMEN (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 116 nci 
maddesi, «mahallî idarelerin seçilmiş organ
larının, organlık sıfatını kazanma ve kaybet
meleri konusundaki denetim, ancak yargı 
yoliyle olur.» diye yeni bir hüküm vaz'etmiş-
tir. Çünkü, tatbikatta malûmuâliniz, kayma
kamlar ve idare âmirleri muhtarları çıkarabil
mekte idi. öyle sanıyorum ki, yeni getiri
len metnin 8 nci maddesindeki hükümde bu 
husus dikkate alınmak suretiyle tedvin edil
miş olacak. Ancak, burada, «köy işlerini 
mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin ke
fili veya ortağı olanlar, muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeliğinden, idari yargı mercii sıfa-
tiyle ilçe idare kurulunca çıkarılırlar.» den
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, yine malûmunuz ol
duğu üzere, ilçe idare kurullariyle il idare 
kurullarının hangi meseleleri tetkik edebi
leceği, il İdaresi Kanununda yer almıştır. 
Bunlar, muayyen esaslar dairesinde karar ve
rirler. Buradaki, kararın da •mahiyeti, elbet-
teki bir idari tasarrufun iptali istikametin
de olmak lâzımgelir. Şimdi, ortada verilmiş 
olan bir idari karar yoksa, elbetteki bu ka
rarın iptali de bahis mevzuu değildir. Kaldı 
ki, il idaresi! Kanunundaki sarahat de, ancak 
lâzümülicra olan idari kararlar üzerinde 
iptal dâvası yoluna gidebileceğini derpiş et
miş olduğuna göre; ben Komisyondan, ilçe 
idare kurulunun, idari yargı mercii sıfa-
tiyle bunları vazifeden çıkarmasını hangi pro
sedür içinde mütalâa ettiklerini açıklama
sını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZÎZ ZEYTÎNOÖLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, biraz evvel konuşan 
arkadaşımın bahsettiği hususa ben de dokun
mak istiyorum. Seçimleri kim idare ediyor, 
kimo teslim ediyoruz, kime yaptırıyoruz. 
Yargı organları • idare ediyor. Binaenaleyh, 
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bu seçimlerin neticesinde organ'lık kazanan 
veyahut da bu organlara dâhil kimselerin 
çıkarılması ancak ve ancak yine yargı yoliyle 
olmalıdır. Binaenaleyh bu, 33 ncü maddenin 
8 nci fıkrası, «muhtar ve ihtiyar heyeti meclisi 
üyeliğinden, idari yargı meclisi sıfatiyle, ilçe 
idare kurulunca çıkarılır.» cütaıÜesiniün^ bura
dan çıkarılmaısı lâzımdır kanaatindeyim. Bir 
organın feshi, veyahut da müstafi addedil
mesi veya çıkarılması Anayasamızın 116 ncı 
maddesi mucibince yargıçlara verilmiştir. Bi
naenaleyh, burada, bunun haricinde başka bir 
hüküm bulunması, Anayasamıza aykırı ha
reket etmek demektir. Binaenaleyh, yargıç 
marifetiyle seçilen bütün organların, yine 
yargıç marifetiylye iptal veya çıkarılmasını 
kabul etmemiz gerekir, kanaatindeyim. Bu ba
kımdan, 83 ncü maddenin 8 nci fıkrasında ki, 
«idari yargı mercii sıfatiyle ilçe idare ku
rulunca çıkarılır», yerine bendeniz «muhtar 
ive ihtiyar meclisi üyeliğinden, yargıç marife
tiyle çıkarılır.» şeklinde bir ibare konmasını 
arz ve istirham ederim. Takririmi de sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem 
efendim, benden evvel konuşan 2 arkadaşım 
33 ncü maddenin 8 nci fıkrasına temas etti
ler. Ben de görüşlerine iştirak edeceğim. 33 
ncü maddenin 8 nci fıkrası; karar organlarına 
seçilen ihtiyar meclisi ve muhtarın, seçildikten 
sonra, köyün mütaahhidi, ortağı veya onun 
ortağı veya kefili olduğu ortaya çıktığı tak
dirde, üyelikten veya muhtarlıktan düşmesi
ni icabettirir şeklinde bir hüküm taşımaktadır. 
Bunu' Anayasanın 140 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre, birinci derecede yargı mercii 
olarak il ve ilçe idare heyetlerinin kararları
na bırakmaktadır. Buraya kadar bir diyece
ğimiz yok. Bu karar, burada kesin görünmek
tedir. Kanun kabul edildiği takdirde, köyler
de tatbik edileceği de nazarı itibara alınarak, 
yine Anayasanın 140 ncı maddesindeki, genel 
olarak, üst derecede yargı organı bulunan 
Danıştaya itiraz hakkı tanınmalıdır. İşte bu 
sebeple hazırladığımız bir takriri, Riyasete 
sunuyorum; kabulünü ve bu suretle Anayasa 
hükümlerinin de yerine getirilmiş olmasını 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle.. 

4 . 7 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar-

I kudaslarım, 8 nci madde üzerinde Muhterem 
I Akkan ve Zeytinoğlu arkadaşımızın ileri sür

dükleri tezleri kabul etmeye imkân ve ihtimal 
yoktur. Sebebi: 8 nci madde ve buna mütefer-
ri hükümler, doğrudan doğruya Anayasa ni-

1 zamma ve İller İdaresi Kanunu hükümlerine 
uygun bir şekilde huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. Seçim Kanunu hükümlerine ve bu-

L nunla ilgili mevzuata göre, köy muhtarının han
gi hallerde seçileceği, ihtiyar meclisine seçile
bilmek için hangi evsafı haiz olmak gerektiği, 
teker teker tadat ve tâyin edilmiştir. Kaza me'r-

I çilerinin seçim yapılıncaya ve hitama erince
ye kadar vazifelerinin bitmiş sayılması iktiza 

I eder. Seçim yapıldıktan sonra, yani köy muh
tarı ve ihtiyar • meclisi azaları seçildikten son-

. ra, yegâne vazife köy muhtarlarına ve ihtiyar 
meclisi azalarına taallûk eden vazife sadece 

I idari makamlara aittir. İdari makamlar bundan 
mesuldür. Bu bakımdan, bu görüşün' benimnen-
m esine imkân ve ihtimal yoktur. Komisyon gö
rüşü yerindedir. 

Daha evvel konuşan Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımızın «b» fıkrası üzerindeki vâki görü
şüne gelince: Muhterem arkadaşlarım, bu fık
ra doğrudan doğruya köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi âzalarının vazifelerinin hangi hallerde 
ve hangi şartlar dairesinde nihayete ereceği
ni, hüküm altına almış bulunmaktadır. Bu 
fıkralardan dolayı itirazı olan şahıslar, alâka
lı mercilere bir itiraz dilekçesi ileri sürmek 
suretiyle esbabı mucibeyi bildirmek zorunda
dırlar. Bu edbabı mucibeye, doğrudan doğruya 
delilleri, vesikaları, iddiaları da bağlamak zo
rundadırlar. Ceza mevzuatımızda da öyledir, 
idari mevzuatımızda da öyledir. Her hangi 
bir karara itiraz vâki olduğu takdirde, itiraz 
sahibi, doğrudan doğruya itiraz arzuhaline bel
gelerini, iddialarını eklemek suretiyle merciine 
tevdi etmekle mükelleftir. Maddede hiç bir 
yanlışlık mevcut değildir. Maddenin aynen mu
hafazasını istirham ediyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, 8 nci fıkrada «idari yargı mercii sıfatiyle 

I ilçe idare kurulunca çıkarılır.» ibaresi yazılıdır. 

180 — 
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Burada idare kurulu bir yargı mercii olarak 
vazife görecektir. Ve (ib) fiknasında !bu yargı 
merciinin nasıl harekete geçirildiği yazılıdır. 

Vâki itirazlar: 
Muhtar seçilımişitir. Seçim bitmiştir ve ke

sinleşmiştir. Secim Kurulunun vazifeleri sona 
ermiştir. Bundan sonraki murakabe idari ba
kımındandır. Bilâhara muhtarın . veya ihtiyar 
meclisi üyelerinden bir tanesinin ihtiyar mec
lisi üyeliği vasfını kaybedecek bir suçu veya 
her 'hangi bir mahkûmiyeti görüldüğü takdir
de, (İb) fıkrasında ibahsedilen şartlara .göre iti
raz vâki olacak ve idari yergi mercii olan ilçe 
idare kurulu bu evraik üzerinde tetkük yapa
cak ve karar verecektir. Bu karar üzerine, 
Danıştay'a müracaat hakkı açıktır, bu Anaya
sanın âmir hükmüdür. Binaenaleyh, Komisyo
numuz maddenin bu şekilde tedvininde en ufak 
bir aksaklık ve noksanlık olduğu kanısında 
değildir. 

Birinci madde üzerinde, Talât Oğuz arka
daşımızın itirazı vardır. Üçüncü maddede «ağır 
hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı 
'kesin olarak hüküm giyenlerin» tâbiri vardır. 
Talât Oğuz arkadaşımız, mevkuf veyahut tev
kif edildiği halleri nazarı itibara almıştır. Bu 
haller, kesin bir ceza durumu değildir. Kesin 
hüküm, neticede, mahkemenin vermiş olduğu 
hükmün, bütün mercilerinden geçtikten son
raki alınmış olduğu şeklidir. Mevkufiyet hali, 
mahkemenin devamı halidir. Binaenaleyh, bu 
durum karşısında da endişeyi mucip bir hal 
olm-adığı kanaatindeyiz. Zira, İm takdirde, 
mahkûm olan bir azan m yerine veya muhtarın 
yerine diğer maddelerde geçtiği veçhile doğru
dan doğruya 1 nci âza vekâlet edecektir. Bu 
hususta da Komisyonumuz tarafından bir ak
saklık görülmemektedir. Maddenin aynen ka
bul keyfiyetini >arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz gerekçe söyliyerek fik
rimi ifade ettim. Tabiî, Ibu fikrimi çürütmek 
gerekçe ile olur, o zaman inanırız, biz de ver
diğimiz önergeyi geriye alırız. Şimdi, mesele 
şu: Şimdiye kadarki kanunda, eğer bir muh
tar veya üye şu sayılan 8 halden bilisine du
çar olursa, meselâ muhtar, dolandırıcılıktan 
mahkûm olursa, bunun muhtarlığı, bu dolan-
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dincilik fiili ne surette olursa olsun, öğrenil
diği andan itübaren yetkili merciler tarafından 
kaldırılır. Bu gayet tabiî bir hâdisedir. Çün
kü, o sıfat zail olmuştur. Şimdi, Komisyonun 
ve Sayın arkadaşımın beyanına ıgöre, 'ben me
ramımı anlatamadım kanaatindeyim. Bir misal
le arz edersem ortaya çıkacaktır. 

Şimdi, «b» fıkrasında deniliyor ki, şu şartla
rı haiz olmıyan bir itiraz nazarı itibara alınmaz. 
Farz edelim ki, bir kimse bir itiraz yaptı, bu iti
razda kendisinin Seçim Kanununun aradığı, 
seçmen olduğuna dair belgeyi yani nüfus kâğıdı 
suretini eklemedi. Misale göre muhtar da do
landırıcılıktan mahkûm olmuş. İstidayı yazıyor. 
Bizim muhtar dolandırıcılıktan mahkûm oldu, 
bunun sıfatı kalmamıştır. Bakıyorlar, altıttda 
belgesi yok. Eh öyleyse, belgesi olmadığına gö
re, biz bu itirazı nazarı itibara almıyacağız. Ar
kadaşlar bu mümkün değildir. Misal bu... 

Binaenaleyh, bu fıkranın kaldırılması lâzım 
gelir. Nitekim, Anayasanın 80 nci maddesi, üye
liğin. düşmesinden bahseder. «T. B. M. M. üyeli
ği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan 
dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çekilmesi, 
kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet 
kabul etmesi veya Meclis çalışmalarına izinsiz 
veya özürsüz ve aralıksız olarak 1 ay katılma
ması üzünden üyeliğinin düştüğünün kendi 
Meclisince karara bağlanması halinde suna erer.» 
Binaenaleyh, bu halde de Seçim Kanununa bir 
hüküm konulamaz. Seçimden sonra tekevvün 
eden bir hâdisedir. Seçim Kanunu ile birgûna 
ilgisi yoktur ve seçim kurullarına müracaat edi
lerek itiraz yapılamaz. Nasıl T. B. M. M. üyele
ri için böyle ise, seçimden sonra doğan hâdise
lerden dolayı, muhtarlar ve' üyeler için de du
rum aynıdır. Burada itiraz değil, ihbardır. 
İhbar tahkik edilir. Eğer, doğru ise, sıfatı yok 
olmuşsa, düşer. Eğer, doğru değil ise, bu ih
bar nazarı itibara alınmaz. Yoksa, Seçim Kanu
nunda, köylü vatandaşlarımızın tatbik edemiye-
ceği kayıtlar koyarak, itiraza bağlarsak yarın 
tatbikatta şu netice çıkar. Kanun sarihtir, iti
raz şartlarını haiz değildir. . Dolandırıcılıktan 
voya, ırza geçmekten mahkûm muhtar, köyün 
başında kalır, neticesi çıkar. 

Arkadaşlarım, bu noktada beni aydınlatırlar
sa, ben de takririmi geri alırım. Hürmetlerim
le. 

— ısı — 
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BAŞKAN — Komisyon. • I 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 

OÜCEOÖLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, Reşit Beyin izahatında aramış olduğu hu
sus, bu itirazlar kaydının, son kısımlarına doğ
ru açıkça izah edilmektedir. Belgesini bula
mazsa, bağlıyamazsa buna bakmıyaeak gibi bir 
endişesi, vardır. Belgeyi bulup, itiraz dilekçe
sine bağlayıp vermeye de lüzum yoktur. Zira, 
bu belgeyi elde edemem işse nerede olduğu, bu
rada tasrih edilmiştir Der ki, «Belgelerin elde 
edilmesi mümkün değil, ise, sebeplerinin venerer-
de ve ne suretle temfcı edilebileceğinin bildiril
mesi lâzımdır.» Binaenaleyh, dilekçesinde bu hu
sus tasrih edilecek o ursa, yargı mercii olarak 
vazife gören ilçe idare kurulu, buradan bu ka
rarı celbetmek suretiyle muhtarlığın veya üye
liğin düşmesine karar verecektir. 

Binaenaleyh, biz bariz bir açıklık olduğu ka
naatinde değiliz. 

BAŞKAN.— Sayın Odyakmaz. 
CEVAT ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım, halen görüşmekte olduğumuz 33 
neü maddenin «a» bendinin »on cümlesi şöyle: 
«Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, idari 
yargı mercii sıfatiyle ilçe idare kurulunca çıka
rılırlar.». 

Şimdi, bundan anladığımıza göre, ilçe idare 
kurulu bir idari yargı mercii kabul ediliyor ve 
idari yargı mercii sıfatiyle de, muhtar ve ihti
yar heyeti üyeliğine son verebiliyor. Anayasa
nın mahallî idarelerle ilgili 1.16 ncı maddesi ay
nen şöyle demektedir. «Mahallî idarelerin seçil
miş organlarının organlık sıfatını kazanma ve 
kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak yargı 
yolu ile olur.» O halde, idari yol ile bir dene
tim mevzuubahis değildir, sadece yargı yolu ile 
olur. Yargı yolu nedir? Onu da bize yine Ana
yasa gösteriyor. 7 nci madde diyor ki; «Yargı 
yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılır.» Şu halde yargı yolu denildiği 
zaman, idari merciler tarafından yapılmış olan 
denetim, bir idari denetim olur; kazai bir de
netim, kazai bir murakabe olamaz. Kazai bir 
murakabe olabilmesi için, kaza salâhiyetini.haiz, 
müstakil, Türk Milleti adına bu salâhiyeti kul
lanan mahkemelerin murakabesi bahis mevzuu
dur. Binaenaleyh, bu hükmün düzeltilmesi lâ
zımdır. Komisyonun bu husustaki sarih fikrini 
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öğrenmek istediğimizi arz edery hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu. 
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar, biraz evvel bahsetmiştim. Fa
kat, komisyonun konuşmasından sonra tekrar 
huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. Biz, 
bir kanun yapıyoruz*. Binaenaleyh, yeni yaptığı
mız. bir kanunda bulunmıyan hallerde ancak di
ğer kanunlara baş vurabiliriz. Temel hükümleri 
bulunan diğer kanunlara baş vurabiliriz. 

Ancak, yeni yapılan kanunlarda Anayasayı 
nazarı itibara, alırız. Anayasaya aykırı bir mad
de bulunmamasını düşünürüz. Yoksa, daha ev
velki kanunlarda bu hüküm var, diye düşünme
yiz. Yeni gelen kanunlarda, yeni gelen hüküm
ler, daima muteberdir; ta ki, Anayasaya aykı
rı olmasın. Binaenaleyh, bu yaptığımız kanun
larda koyduğumuz hükümler, kanunlaştığı 
takdirde, 'büyük Meclis ka'bul ettiği takdirde 
katiyet keşfeder. Faik at ancak, Anayasaya ay
kırı bir madde koyamayız. Binaenaleyh, bu
rada koyduğumuz her madde hükümlüdür, ka
naatindeyim. 

Arkadaşlarım, biz burada niçin idari ka
rarlar yerine yargı kararlarını 'koymak istiyo
ruz? İdari kararların mahzurların] gördüğü
müz için yargı kararlarını koymak istiyoruz. 
Bugüne kadar, muhtarların, ihtiyar heyetle
rinin, bâzan haklı, -hazan halksız olarak idari 
kararlarla vazifeden uzaklaştırıldığıma çok rast
ladık. 'Bunu hepimiz 'biliyoruz. Binaenaleyh, 
ibu sebepten 'burada idari kararlar yerine, yargı 
kararları istiyoruz. İşte bu 33 ncü maddenin 
8 nci bendindeki idare kurulunun, buradan 
.çıkarılmasını, bu sebepten istiyoruz, arkadaşla-
rım. İdari kararlara, aiçıkçası, bugüne kadar 
iyi tatbik edilmediği için güvenimiz yoktur. 
Bu sehepten, yargılara daha çok güvenimiz 
olduğu için yargı kararlarının !bu 'kanunlarda 
yer almasını istiyoruz, İşte, bu s'ebepten arka
daşlarım, !biraz evvel verdiğim takrir muc'i-
ibioıce, eğer kabul buyurursanız, bu 8 nci bent
teki idari kararın yerine yargı ıkararlarının 
konulması daha uygum olur. Hem Anayasanın 
116 ncı maddesine uygun hareket etmiş olmak, 
hem de bugüne kadar idari hataları (bertaraf 
ederek, yargı yolu ile bunları halletmenin, 
memleket ve m'illet için daha faydalı, daha 
âdiMrie olacağına kanaat getirdiğimiz için, 
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takririmizi-vermiş bulunuyoruz. Takririmin ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ÜHker. 

REŞİT ÜLKER (tstaıvbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Sözcü, benim itiralzım yalnı<z 
belgeler üzerinde imişeesine, 'bu belgelerin el
de edilmesi mümkün değilse •sebeplerinin ve 
nereden, ne suretle temin olunabileceğinin bil

dirilmesi lâzımıgelir, seklinde bir cevap verdi
ler. Benim anlattıklarımın cevabı bu değil. 
Bendeniz soruyorum : Diyor iki, bu fıkra, «bu 
şartları haiz olmıyan dilekçeler reddolunur.» 
Hangi şartlar? Bu itirazlar yazılı olarak yapı
lır. İtiraz dilekçesine itiraz edenini adının, so
yadının ve açık adresinin yakılması gerekir. 
Ad, soyadı ve açık adres yazılmamış ise, dilek
çe ka'bııl edilmez. Şimdi, ihbar ve iddia olunan 
vakıalar mahiyetinde, bir dilekçenin verildiğini 
kabul edelim. O dilekçede SIK; tasrih edildi, 
bellgelerin nereden 'bulunabileceği d'e söylendi. 
Fakat, adresini unuttu. Demin de izah ettim, 
kamına göre bir belge alması lâzım. Bu, ben
denize tuhaf gelen bir şeydir, tat'bikatta, ana 
iSoçim Kanunu üzerinde düzeltilecek bir şey-
d'ir. Muhtardan tasdik ettirdiği nüfus kâğıdı
nın bir örneğini iliştirmezse, Yüksek Seçim 
Kurulunun kararına göre, bu itirazlar mute'ber 
değildir. Şimdi, demin de ifade ettim; ırza geç
mekten ma.iikûm olmuş Jvir muhtar hakkında 
dilekçe veriliyor. Adres unutulmuş veyahut 
bir beliğe eksik yazıl muş. Şu ibareye göre, bu 
şartları haiz olmıyan dilekçeler reddolunur. 
Bu mümkün mü? Elbette k'i, âmme menfaati 

!bu işe el koyacaktır. İrza geçtiği iddia edilen 
muhtar hakkında tahkikat yapılacaktır. Dos
yası bulunduğu talkdirdc muhtar işinden uzak
laştırılacaktır. İster, itiraz müddeti içinde ol
sun, ister itiraz müddeti sonunda olsun, ister
se üç ay sonra olsun tatbik edilecektir. Bina
enaleyh, bu fıkranın tayyedilmesi zarureti var
dır. Seçim Kanunundaki itirazlarla 'bunu bir
birine 'temas eder görmemek lâzımdır. Secim 
Kanunundaki itirazlar, seçimlerin ve adaylığın 
üzerine yapılan itirazlardır. Âmme menfaati 
bakımından onlara müddetler konmuştmr, bun
lar nazarı itibara alınmıştır. Burada itiraz et
meye lüzum yoktur. Bu bir ihbardır. İhbar, 
tafoiî bir şeydir. İhbarda, bu kadar şart aran
maz. Gidip savcıya haiber verse, savcı hu işe 
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el koymakla mükelleftir, âmme. menfaati bakı
mından. Aksi halde, ibiz 'burada, suç işlemiş 
insanların, usulüne .göre itiraz yapılmadığı za
man, suçlarını tescil etmiş vaziyete geleceğiz 
ve güç durumlarla karşılaşacağız. Mutlak su
rette bu fılkranntı kalkması lâzTmgeldiği kana
atindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU .BAŞKANI HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Maddeyi olduğu gibi geri 
alıyoruz, önergelerle birlikte geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelerle birlikte 
maddeyi geri istiyor, maddenin geriverilm'esi-
ııi oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Madde önergelerle 
birlikte komisyona verilmiştir. 

Madde 41. — ti merkezine bağlı köylerde 
vali, diğer ilçelerde kaymakamlar muhtarın köy 
işlerimi ve kanunlarla verilen diğer görevleri
ni yapmadığını görürlerse muhtara yazılı bir 
ihtar göndfetirler. Buna rağmen muhtar yine 
iş görmez ise idare kurulu, (idari yarığı mercii 
sıfatiyle) bir kararla muhtarı /görevinden uzak
laştırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Sayın Ilhami Krtem, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — 41 nci maddeyi de geri isti
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 41 nci maddeyi de 
geri istemektedir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Benim sözüm 
baştaki ibareye aittir. 

BAŞKAN — Buyurun, deva'm edin. 
tLTTAMt URTEM (Edirne) - - Ufendim, 41 

nci maddenin başında, gerek Hükümet tasarı
sında. gerekse Adalet 'Komisyonunun kabul et
tiği metinde «il merkezlerine bağlı köylerde» 
denmektedir. Halbuki Anayasaya ve il İdaresi 
Kanununa göre ülkemiz, illere, iller de ilçele
re ayrılmıştır. |'l merkezinin bulunduğu ilçe
ye idare lilteratüründe, merkez ilçe denir. Bu 
sdbeple «il merkezine bağlı köylerde» tabiri
nin kııllamimaısı hatalıdır. 

Yine mevzuatımıza göre, merkez ilçelerdeki 
kaymakamlara verilen salâhiyetler valilere de 
tamum işitir. Bu sebeple 41 nci maddeyi, İçişle
ri 'Komisyonu metni gibi, kabul etmenizi yük
sek takdirlerinize arz ediyorum. 
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BAŞKAN —* Komisyon, maddeyi geri iste

mektedir. Bu ihususu oyunuza arz ekliyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
önergelerle birlikte madde komisyona veril-
miştir. 

MADDE 3. — 442 sayılı Köy Kanununun 
21, 24, 28, 49, 50, 91, '52, 57, 58, 59, <X), G\, 62, 
03, 64, 85 ve '67 nci maddeleriyle 5672 sayın 
Kanunun ek 1 ve ek 2 ve ek 3 ncü maddeleri 
ve (59Ö6, 0835, 71306 sayılı kanunlar yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddi' hakkında söz isltiyen? 
Buyurun Sayın Ertem. 

ÎLIHAMÎ ERITFJM (Edirne) - Muhle reni 
arkadaşlarım, 1340 tarihli Köy Kanunu vâzıı 
;kanun, köyü bir bütün olarak ele almış. Tali
himizden gelmiş olan içitlmai bünyemizin ille 
hücresi olan köyü, tam bir bütün olarak el o 
almış. Onu, tam bir mahallî idare cüzi tamı 
olarak. ele alarak yetkilerle ve salâhiyetlerle 
teçhiz etmiştir. 'Bu arada emniyet ve asayi
şin temini, belediyelerden farklı olarak köye 
verildiği gibi, birtakım u;fa:k tefek alacak, ve
recek, icar ve isticar gibi aulaişmaıziıkların hal
ledilmesi de köy toplumunun hususiyeti ve ta
rihten gelen teamülü düşünerek, ihtiyar mec
lislerine verilmiştir. 

Fakat, yeni Anayasanın 7 nci ve 32 nci mad
desi ile bu yetkiler taamız teşkil ettiği için, ta
sarıda 50 ve 49 ncu maddeler ilga edilmiştir. 
Halbuki, İçişleri Komisyonu, köyün tarihî var
lığını ve hususiyetini dikkate alarak, bu 'mad
delerin ilgasından ziyade ıslahını tercih etmiş
tir. Bugün kaldırılmış olan maddelere göre, 
10 liraya, kadar alacak, 'verecek, icar, isticar, 
ödünç ve saire dâvalarında köy ihtiyar inaye
time gitmeden ve onun kararım almadan mah
kemeye 'gitme yetkisi yoktur. 50 nci madde ile 
50 liraya 'kadar bir talikim hakkı vardır. 'Bn 
tahkim de yapılmadıktan sonra vatandaş mah
kemelere müracaat edemez. Bu durumları dik
kate alan komisyonumuz, bu (hükümleri kaldır
mak suretiyle, Hukuk usulü m ııh a kem el eri Ka
nununun 51'6 ile başlıyaın tahkim 'hakkını 'ko
vun özelliğini dikkate alarak, bu 50 nci mad
de içinde tedvin etmiştir. 

Bu haliyle, köylüye kendi arasında çıkan, 
deminki arz ettiğim, alacak, verecek, isticar 
ve saireden dıolayı doğacak ihtilâflarda mah

kemeye gitmeksizin kendi rızaiarıyla ihtiyar 
heyetlerine hakem, hakkını tanıdıkları takdir
de, bu dâvaların (hallini mümkün kılacak bir 
metin getirmiştir. Böylelikle, köy yine tea
mülünde lolduğu vgibi, kendi içindeki ihtilâfları 
muhtar ve ihtiyar heyetleri vasıtasiyle, hakem 
sıfatiyi e 'halledecektir. Yalnız, bunu yapa
bilmek için, tarafların rızalarının ''bulunması 
şarttır. Kanaatimizce, bu madde kaldırılacağı 
yerde, bu tarzda, bir tadile gidilirse, mahallî 
idareler ve köy bakımından eskiden kat'ettiği
ni iz mesafelere yenilerini ilâve etmiş olacağız. 
Aksi takdirde mahallî idarelerin, bilhassa kö
yün teamülünden gelen anlaşmazlıklarda uz
laşma hakkını bir nevi kaldırmış olacağız. Bu 
bakımdan, 50 nci maddenin, Anayasanın yeni 
getirdiği hükümlere katiyen aykırı olmadığını 
ve bunun özel bir durum arz ettiğini ve yük
sek yetkili bir mahkeme olmadığını, vazife gö
rebilmek için de ancak tarafların rızalarının 
bulunması lâznnıgeldiğinii, tıpkı Hukuk usulü 
muhakemeleri 'Kanunundaki tahkime benzedi
ğini; ama köyün hususiyetinin verdiği bâzı 
özellikleri: de taşıdığım arz etmek isterim. Ay
rıca bu şekilde kabulü halinde köylü için bü
yük menfaat olacağı, onu ufak tefek anlaşmaz
lıklar için, kasabaya 'gitmekten ve mahkemele
re ıharc ödemekten, kurtaracağı kanaatindeyiz. 

Kabul buyurulursa, memnuniyet duyarız. 
Bu şekilde, köye daha iyi hizmet edileceğini ve 
mahallî idarelerin takviye edileceğini arz eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde iıakkında Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem mil

letvekili eri, komisyonca geri alman 44 nci 
maddenin m eltinden çıkarılması hakkında bir 
önergemiz vardı. Bu önergemiz madde ile be
raber komisyona ıgeri verildi. 

Şimdi, bu madde üzerinde de halen iner'i 
bulunan Köy Kanununda mevcudolan 41 nci 
maddenin, bu 3 ııcü madde meyanına ithali su
retiyle Köy Kanunundan çıkarılması için bir 
ön e Hgemiz vardır. 

Esbabı mucibesi şudur: 33 ncü maddenin 
4 .neü fıkrasında, muhtarlığa seçilen kişinin 
.muhtarlığının düşebilmesi için taksirli suçlar 
hariç, 5 sene hapis cezası ile mahkûm olmuş 
bulunması, kaydı vardır. Bu 41 nci madde 
ise, Anayasanın 6S nci maddesinden buraya, 
4 ncü fıkrava. alınmış bulunan bu hükme mu-
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haliftir. Bir sebeple, <bu takririmizi de veriyo
ruz. Bu takririmiz 'gereğince, eğer komisyon 
muvafık görüyorsa, bu 3 ncü maddeyi de 'geri
ye alsın ve bunun görüsşülmesilü 41 nei mad
deden isonraya 'bırakışın, İstirhamımız budur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ıSayın A sb uz oğlu. 

ŞEVKET ASBU2ÎOĞLU (Eskişeıhir) — 
Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Köy Ka
nunundaki 50 nci maddenin yeni tasarı ile kal
dırılan 50 nci maddenin burada kalmasında za
rar et olduğunu ileri süren ll'hiuni Ertem ar
kadaşımızın görüşleri yerindedir. Köy muhtar 
ve ihıtivar heyetine böyle bir yargı hakkı ta
nımak lâzımı mıdır, değil midir, haikikaiten mü
nakaşa edilmesi lâzmıgeleıı (bir husus. 

Köy; en küçük ünitcmizdir, âmine hizmet
lerinin oraya bağlanması hasebiyle, hakikaten 
vatandaşların işlerinin köyde görülmesi yö
nünden ilk antla böyle bir kaydın konulması 
yerinde olabilir. Ancak, tasarıyı hazırlayan-
larea Anayasanın 7 nci ve 32 nci maddelerine 
aykırı telâkki edilerek kaldırılan 41) ve 50 nci 
maddelerini hakikaten Anayasaya aykırı olup 
olmadığını burada bir arkadaşımızın ileri sür
mesi ile tetkik edip hemen bir karara varabi
lecek durumda değiliz. Bu, teknik bir iştir, 
Bunun bir teknik komisyonu vardır, bir itiraz 
olursa, oraya gider ve görüşülür, kaldırılır 
veya kaldırılmaz. Ancak, esas mevzu bu da 
değildir. Bizim tedvin etmeye çalıştığımız, 
bu tasarı, köy muhtarı ile ihtiyar heyeti ne gibi 
vazifeler görecek veya onlara, ne gibi vazife
ler tanınacak diye bir şey getirmiyor. Bımla-
rın seçimleri nasıl olacaktır, seçilmeleri için 
nitelikleri nasıldır. Secimin temel hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Kanununa göre nasıl ya
pılacaktır? Biz, bunları tedvin etmekle meş
gulüz. Kanunun ruhu da budur. Binaenaleyh, 
50 nci madde, gayet yerinde olarak buraya 
girmemesi lâzımdır. Arkadaşımızın köy mev
zuatı üzerindeki sözleri yerindedir. Bidayet
te de arz ettiğim gibi, hakikaten muhtarlara 
bâzı hakların da tanınması lâzımdır. Ama bun
lar ayrı bir mevzuatla veya Köy Kanununda 
yapılacak değişiklikle olur. Bizim de Hükümet
ten temenni mahiyetinde istediklerimiz var, on
lar meyanıııda bu da tetkik edilir ve o mevzu
atla birlikte getirilir ve burada münakaşası 
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ji ııı yaparız. Muhtar ve ihtiyar heyetlerine 500 
(i liraya kadar mı, yoksa kaç liraya kadar yargı 
I hakkı tanıyacağız? O, oranın yeridir burada 
| mevzuubahs edilmesi lâzımgelmediği ıkanaatin-
ı deyim. O yönden, arkadaşımızın takririnin red-

[j dini talebcdiyorum. Hürmetlerimle. 
I 
l BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
t TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
lı kaclaşlarım; bendeniz bu maddenin iki. yön -
| den bu kanunda muhafaza edilmemesi tezini 
f savunacağım. 
I Eskiden Köy Kanununda olan bu, 50 nci 
I madde Adalet Komisyonu tarafından Anaya-
ı sanın 7 nci ve 32 nci maddelerine aykırı oldu-
I ğundan bahsile kaldırılmış bulunmaktadır. 
I Anayasamızın 7 nci maddesi; «yargı yetki-
1 si Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
I kullanılır», der. 
I 32 nci maddesi: «Hiç kimse tabiî hâkimin-
[ den başka bir merci önüne çıkarılamaz.» der. 
t '50 nci madde ise, köylerimizin menfaatle-
ı rine uygun olarak muayyen bir hadde kadar 
I ihtilâfların köy ihtiyar meclisi tarafından hal-
ı ledilnıesi teziyle mücehhezdir. Köy ihtiyar mec-
I üsleri 500 liraya kadar ' olan dâvaları, talebin 
I vâki olması üzerine, halletmeye yetkilidirler. 
I Köy meclisleri, bu talepleri bir mahkeme sı-
[ fatiyle tetkik edip karara bağlıyacaklardır. Bu 
I vazife ile mücehhez olan ihtiyar meclislerinin 
| bu görevleri ve alacakları kararlar Anayasa-
I uııı 7 nci ve 32 nci maddelerine aykırı bulun-
• ması sebebiyle kabul edilmemesi iktiza eder. 
I Diğer cepheden mütalâa edilince: Muhte-
I rem arkada.şjarım, kanunlarımı!! olsun ve ka-
I nunların muhtevi oldukları maddeler olsun, 
I tatbik kabiliyetini buldukları takdirde, ınâşe-
I ri vicdandan, cemiyet hayatında tesir icra eder-
I 1er. 7 senelik adlî bayatımda, bu maddenin ne 
I tatbik edildiğine şahit oldum ve ne de tatbik 
I edildiğini işittim. Bu duruma göre, maddenin 
I Köy Kanununda muhafaza edilmesinde hiçbir 

zaruret yoktur. Ölü bir maddedir. Tatbik ka-
I biliyeti olmıyan bir maddedir, ölü olan ve tat

bik kabiliyeti bulunmayan maddelerin ka-
I nundan çıkarılmasında mutlak surette bir fay-
I da mülâhaza etmek mecburiyetindeyiz. 
I Diğer taraftan Dahiliye Komisyonu söz-
I cüsü bulunan arkadaşımız, H. U. Muhakemele-
l ri Kanunundaki tahkimden bahjettijer, Adliye 
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Komisyonunca, Adliye Vekâletince hazırlanan 
H. Usûlü Muhakemeleri Kanunu üzerindeki ça
lışmalarda tahkim usulünün, Anayasaya aykırı 
olup olmadığı tezekkür edilmektedir. Adliye 
Komisyonunun ve Adliye Vekâletinin mümes
silleri bu görüş üzerinde durmaktadırlar. Bu 
bakımdan tahkim usulünün de, bir müddet son
ra huzurunuza gelecek olan H. Usûlü Muha
kemeleri Kanununda muhafaza edilmesinde, 
öyle • tahmin ediyorum ki, hiçbir zaruret müta
lâa edilmiyecektir. Bu maddenin Anayasa ve 
mevcut mevzuat yönünden muhafaza edilmesin
de bir zaruret yoktur. Adliye Komisyonunun 
görüşünün aynen kabul edilmesini istirham 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN -~ Sayın öiiray. 
NAOt GÜIİAY (Itllâzığ) — Muhterem arka

daşlar, bahis mevzuu olan 41 nci madde, İçişleri 
Komisyonuna göre 50 nci madde, Talât Oğuz 
arkadaşımızın belirtiği gibi, Anayasaya tama
men aykırıdır. Hakikaten ölü bir maddedir. 
Kaldı ki, bu madde ve içişleri Komisyonunun 
ileri sürdüğü sebepler, sureti katiycde Anaya
saya ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 
uymaz. Malûmuâliniz, taraflar arasındaki mev
cut ihtilâfları adlî kaza halleder. Tahkim key
fiyetine gelince; bu, Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununda derpiş edilmiştir. Orada da ha
kemler, taraiflaiM, mesele mahkemeye intikal et
meden, uyuşturdukları takdirde ancak durumu 
halledebilirler ve bu hakemlerin verdiği kadar
ların icra. kaabiliyeti olabilmesi için evvelemir
de mensubolduğu mahkemenin tasdikinden geç
mesi Mzımdiır ki, bu da bu ilâmın gene adlî ka
zadan geçmesi neticesini doğurur. Bu bakım
dan, Adliye Komisyonunun 41 nci maddesi ye
rindedir ve kaldırılmasına lüzum yoktur. Bu 
madde, esasen bugüne kadar işlememiş ve hiç
bir köyde tatbik edilmemiştir. Kaldı ki, Köy 
Kanununda yazılı bulunan ve mu'htarlara veril
miş salâhiyetler cümlesinden olarak tarafların 
arasındaki anlaşmazlığı halletmek, zaten mev
cuttur. Bu bakımdan Adliye Komisyonunun 

• getirdiği maddenin, yerinde bırakılmasını istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Alieanoğlu. 
MAHMUT1 ALlOANOÖLII (Sinop) - - Muh

terem arkadaşlarım; tasarıdan çıkarılan 5ü nci 
maddenin metni, hakikaten köylü vatandaşa. 
büyük fayda sağlıyacağı muhakkaktır. 
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Bunun tatbikatına birçok mmtakalarda, 

meslekî hayatında çok rasladım. 
Bzeümle, Bingöl mıntakasında köylülerin 

pek. çoğu böyle ufak ve basit işler için mahke
meye başvurmaz. Köyün ileri gelenleri aralarım
da ihtilâfı hallederler. 

Köy Kanununda buna dair hüküm vardır. 
Fakat, Köy Kanununa göre muahhar olan Ana
yasanın 7 nci ve 32 nci maddeleri, yargı merci
lerinin sadece müstakil mahkemelerde olduğu
nu kabul etmiş. Bu suretle de ihtiyar heyetle
rinden yargı salâ'hiyetini almış bulunmaktadır. 
Kaldı ki, 50 nci maddeyi tetkik edecek olur
sak, zahirde ihtiyar heyetinin ve muhtarların 
birtakım alacaklar ve ufak tefek kira bedelleri 
ve .saire için doğacak ihtilâfları sulh yolu ile 
halledebileceklerine dair salâhiyet tanınmakta
dır. Bu maddeye göre hakemlik sııfatını -kul
lanmaları, Anayasanın 7 nci maddesindeki yar
gı .salâhiyetini ifade etmez. Bu, doğrudan doğ
ruya. bii' hakemliktir ve hususi surette köyün 
başında, bulunan ihtiyar heyetinin, iki tara
fın riızasiyle, uzlaştırma, yoluna gitmeleri gibi, 
âdeta bir bilirkişilik vazifesi görmeleri demek
tir. Maddenin son fıkrasına kadar olan hük
münde, bendenizin, anladığım mânada hiçbir 
surette Anayasanın 7 nci ve 32 nci maddeleri
ne muhalif bir hüküm görmüyorum. Ancak, 
dikkat buyuru]) da okuıyacak- olursanız, bu 
maddenin son fıkrası demektedir ki, «İhtiyar 
mecliskılce tanzim olunan snlhname ve bu mad
deye göre verilen kararlar, icra ve İflâs Ka
nununun 38 nci maddesinde yazılı ilâm mahi
yetini haiz vesikalardan sayılır.» 

Şu. halde ne oluyor arkadaşlar? Demek ki, 
bu ihtiyar heyetinin sulhe, uzlaşmaya dair olan 
verdikleri kararları yazılı şekilde tesbit ettik
leri takdirde, yargı mercilerinden verilen hü
küm mahiyetinde kabul edilecek ve İcra İflâs 
Kanununun 32 nci maddesine göre ilâm. mahi
yetinde olan bu hükümlerin infaaı yoluna gi
dilecektir. Yani, mahkemelerce verilen ilâmlar 
gibi, infaz edilecektir. 

Şu halde ne oluyor? Demek ki, mahkeme
nin. verdiği bir ilâm ile, köy ihtiyar heyetinin 
verdiği ilâm arasında bir fark kalmıyor? 

Kal •.böyle iken, demek oluyor ki, bu son fık
ra Hükmüne göre ihtiyar heyeti, âdeta bir ne
vi, yangı salâhiyetini ve yangı mercii sıfatımı 
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lıalz bir uzuv olarak hareket etmiş bulunuyor. 
Binaenaleyh, bu sıfatla hareket ettiğini kabul 
ettiğimiz takdirde. Anayasanın 7 nei maddesiy
le ':52 nei maddesine muhalefet teşkil ediyor. 
Esas. itibariyle, bu mânayı vermemizin yegâne 
sebebi de bu 5ü nei maddenin son fıkrasındaki 
hükümdür. Bu itibarla, muhterem arkadaşımız 
llhami Bey bizi bu bakımdan mazur görsün
ler, hakikaten Komisyonun bu maddeyi çıkar
ması yerinde olmuştur. Fakat, Köy Kanunun-
da eğer buna dair bir hüküm varsa, başka :bir 
suretle tedvin'•edilebilir. Bu yönden 50 nei mad
denin son fıkrasını tamamen .kaldırmak suretiy
le, diğer fıkraların bırakılmasında bir malhzur 
olmadığı kanaatindeyim. 

Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Sayın Özek. 

KADM ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlar, filhakika llhami Ertem arkadaşımızın 
bayanlarından zahiren, bu maddenin, birtakım 
faydalar getireceği anlaşılmaktadır. Ama, me
selenin derinliğine inildiği takdirde, bu madde
de denpiş edilmek istenilen faydadan ziyade bir
takım ma'hzuıiarm mevcudolduğunuı nazarı iti
bara almalk mecburiyetindeyiz. Esas itibariyle, 
müzaık^re mevzuu olan kanun, muhtar ve köy 
ihtiyar 'heyetinin seçimi ile alâikalı bir kamun 
tasarısı olması itibariyle, bendeniz bu madde
nin bu kanunda yer almasına mahal olmadığı 
kanaatindeyim. 

Köy ihtiyar heyeti tahkim yolu ile bâzı ih
tilâfları halletmekle salahiyetli kılınmak iste
niyor. Bu salâhiyetin sınırı da 500 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tahkime mütedair hü
kümler, malûmları olduğu üzere, H. Usulü Mu
hakemeleri Kanununda tanzim edilmiştir. 

Binaenaleyh, mevcudolan bir müesseseyi, 
Köy Kanununa sokmakta kanaatimce her hangi 
bir faide mülâhaza etmek mümkün değildir. 
Muhterem arkadaşımız derler ki, sadece tahkime 
taallûk edeu hususu, köy ihtiyar heyeti müza
kere etsin ve verdiği karar ela, ilâm hükmünde 
olsun. Neye göre? icra ve iflâs Kanunu hüküm
leri muvacehesinde. Güzel ama, bu ilâmın, ilâm 
olarak kabulü bir' an için mümkün olsa dahi, ic
rası nasıl kabil olacak? Arkadaşımdan sordum. 
Muhterem arkadaşım derler ki, bu ahvalde ic
raya gitsin. Bu, maddenin vaz'edilmesindeki es-
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babı mucibeyi muhterem arkadaşım izah ederken 
derler ki, 500 lira için köylü vatandaşumahke-
meye göndermiyelim. Ama, burada icraya gön
deriyoruz ya... Pratik olarak elde edilmek iste
nen faydayı bu madde ile elde etmeye imkân 
yoktur. Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, bir mü
him mesele daha olduğu» kanaatindeyim. Bu 
maddeye çok geniş bir durum verilmek isten
mektedir. Filhakika, birtakım ihtilâfları ta
dat ettikten sonra, «ücret ve saireden doğan» 
tâbiri kullanılmak suretiyle, madde çok geniş 
tutulmak istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden önce bu 
gibi meselelerin halli bir ihtisas mevzuudur-. Köy 
ihtiyar heyeti mevzuata bihakkin vâkıftır diye, 
kabule imkân yoktur. Şu durum muvacehesin-. 
de, gazete haberlerinde veya köylere gittiğimiz
de işittiğimiz birtakım hâdiselerin doğurduğu 
bir nevi alacak ihtilâfları, haddizatında ahlâk 
ve âdaba mugayir birtakım münasebetlerdea 
doğan alacaklar olması itibariyle, bunların ka
nunen tahsiline imkân olmamasından 'ha
berdar bulunmıyan köy ihtiyar heyeti, müm
kündür ki, böyle bir mesele önlerine getiril
diği zaman bunu dahi halle kendisini sala
hiyetli görecektir. Kaldı ki, Sayın Alieanoğlu 
arkadaşımızın da temas ettikleri üzere, bu 
madde ile köy ihtiyar heyetinin vereceği 

•karar, icra iflâs Kanununun 38 nei madde
sinde derpiş edilen ilâm mahiyetinde olacak
tır. ilâm mahiyetinde olamaz, arkadaş!.! r. 
Umumi tahkim hükümlerinde dahi her hangi 
bir hakem heyetinin verdiği kararın kabili 
icra safhasına r'ntikal edebilmesi için salahi
yetli mahkeme tarafından tasdik edilmesi mec
buriyeti vardır. Bu mecburiyetin mevcudiyeti, 
tahkim usulünün Anayasaya aykırı gibi gö
rünen mahzurunu bertaraf eder mahiyettedir. 
Yani, netice itibariyle, her ne kadar taraflar 
rızaen tahkime gitmiş iseler de verilen ka
rarın hâkimin tasdikinden geçmesiyle Ana
yasanın âmir hükmüne uygun hareket edil
mesini tenıin etmek mümkündür. 

Bendeniz de bu maddenin kanundan çıka
rılmasına mütedair görüşe aynen iştirak edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI 

OÜbEOĞUU (Gi resun) — Muhterem arkadaş-
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lar, Kadri özek arkadaşımız durumu izah et
miştir. Biz köy ihtiyar heyetine tahkim yoliylo 
bu işin hallini verir ve maddenin son fıkra
sında verilen kararların infazına taallûk eden 
kısma, göre, bunu infaz ettirmiyerek kalka
cak olursak, Anayasaya aykırı hareket et
miş oluruz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunundaki hüküm, tahkim keyfiyeti, netice 
istihsal edilip müddetler geçtikten yani hü
küm kesinleştikten sonra, "ancak hâkim veya 
reisin tasdikiyle kabili infaz olur, 'şeklinde
dir. Binaenaleyh, yine burada mahkemenin 
ve müstakilleri hâkimlerin rolü mühimdir. 
Kararın infaz edilebilmesi için son tasdik mer
cii mahkemedir. Halbuki, biz burada, muh
tar ve ihtiyar heyetine tahkim keyfiyetini ve
riyoruz. Sonunda da bu kararı kalkıyoruz İcra 
İflâs Kanunu hükümlerine göre, icraya ko
yup infaz ettiriyoruz. Bu hal, Anayasanın 
sarih hükmüne aykırı düşeceği için, biz 50 
nei maddenin kaldırılmasını doğru bulduk. 
Maddenin bu şekilde kabulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — «ayın Savacı. 

'SABAHATTİN' SAVACI' ((Gümüşane) r -
Muhterem arkadaşlarım, pu madde, 'köy haya
tının ve köy hususiyetlerinin tabiî bir neti
cesi olarak tasarlanmış ve tertibedilmıiştiir. 
Burada, benden evvel konuşan arkadaşları
mın, ifada ettikleri gibi tatbikatı mahdut 
değil, geniş tatbikat sahası da vardır. Türki
ye'de yeni değil, asırlardan beri bu mües
sese çalışmaktadır. Anayasa ile uygunluğu 
noktai nazarından da Türk köyünün, köy 
hayatının hususiyetini nazarı itibara aldığı o VA 
takdirde, Anayasaya aykırı olmakla beraber, 
eğer kazai fonksiyon yönünden bir istisna 
teşkil ediyorsa, bunu, köy hayatının tabiî bir 
neticesi olarak, işin, maslahatın işlemesi ba
kımından, kanaatimce yerinde görmek !lâzım-
gelir. 

Muhterem arkadaşlarını, bir ihtilâfı, bir 
anlaşmazlığı halletmek için her zaman dışa
rıdan, dıştan iradelerin müdahalesini yerinde 
görmek kanaatimce doğrıt değildir. Esasen 
bu hürriyet fonksiyonuna da aykırıdır. Eğer, 
dıştan lâhik olacak, meseleyi halledecek ira
deler yerine, ihtilâfın, tarafları, karşı kar
şıya gelir de bunu hallederlerse, hürriyet fonk-
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siyonu daha iyi işlemiş ve ihtilâf bu noktadan 
daha kesinlikle halledilmiş olur. 

Mahkemeye gitmekle meselenin halledil
mesi bir baloma kanuna bir lâzime ve mahke
mece kanuni olarak halledilir diye düşünüle
bilir. Ama, muhterem, arkadaşlarım, köy ha
yatı. tabiî bir hayattır ve tabiata en yakın 
insanların yaşadığı bir hayattır; bu tertemiz 
hayatta, insanların karşı - karşıya gelerek ve 
bilerek meselelerini halletmeleri kadar ideal 
bir şey yoktur. Mahkeme karariyle, mah
kemeye ibraz edilecek delillere müstenit karar
larla meselenin halledilmesinde tarafların duya
cağı huzur başkadır; kendi hür ve serbest irade
leri ile mevcut anlaşmazlığı halletmek daha baş
kadır. Zannederim ki, ikincisi birincisinden da
ha uygundur. Bendeniz, çok istirham ediyorum, 
asırlardan beri Türk köyünde yaşıyan İm. mü
esseseyi kaldı rmıyalım, bu müesseseyi devam et
tirelim. Bendeniz, bir rivayeti arz edeyim ; ne 
dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyorum : 
I>u Köy Kanunu hazırlandığında, bu kanunu 
hazırlıyanların rahmetli Büyük Atatürk'e bu 
köy kanununu götürdüklerinde, Atatürk'ün en 
ziyade beğendiği hükmün bu uzlaşma müesse
sesi olduğunu biliyorum, şifahen duydum. Bu • 
bakımdan, bu müessesenin tatbikatı mahdut de
ğildir, bendeniz de idare hayatında bulundum; 
çok geniştir. Bilhassa istirham ediyorum, Türk 
köylüsüne bu imkânı bahşedelim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır, oku
tuyorum : 

Başkanlığa 
Madde üzerinde vâki görüşmelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Talât Oğuz 

Yüksek Başkanlığa 
50 nei madde üzerindeki, görüşmelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

İhsan Ataov 

BAŞKAN — Kifayet, önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Verilmiş önergeler arasında önce, metne ye
ni bir 50 nei madde ilâvesini veyahut Köy Ka-

188 



M. Meclisi B : 108 4 . 7 . 1963 O : 1 
nununda bulunan 50 nci maddenin tadilen ka
bulü hakkında verilmiş bir önerge vardır. Bunu 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Köy Kanununun 50 nci maddesinin içişleri 

Komisyonu raporundaki tarzda değiştiı ilerek 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Edirne 

îlhami Ertem 

BAŞKAN — önergeye komisyon iştirak 
ediyor mu ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Giresun) —• Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
442 sayılı Köy Kanununun 41 nci maddesi

nin, Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair Kanunun 3 ncü, maddesindeki kaldırılacak 
maddeler arasına ithal olunmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Konya 
Faruk Sükan 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Giresun 
Etem Kılıçoğlu 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

İstanbul 
M. Rıza Bertan 

İzmir 
Saim Kavgan 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz efen
dim . 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ct-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — «26 Nisan 1961 tarihli 
ve 298 savılı Seçimlerin Tem^l Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri hakkında Kanun» un 14 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve 
kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine 
dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimle
rinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim 
Kurulunun kararına bağlıdır. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu dönem için köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üye seçimleri 13 Ekim 
1963 tarihinde yapılır. Muhtar ve ihtiyar mec
lislerinin kanuni süresi 1967 yılının Ekim ayı
nın 1 nci gününe kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Madde hakkında verilmiş önergeleri oku
tuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Kabul buyurulaıı birinci madde ile eklenen 

ek üçüncü maddeye göre köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinin seçimi her dört yılda bir ya
pılacaktır. 

Anayasada milletvckillerinde ve C. Senatosu 
üyeliklerinde okluğu veçhile bu seçim için be
lirli bir süre kabul edilmemiş ve mahallî idare
lerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamar.larda 
yapılır, denilmiştir. 

Bu hale göre müzakeresi yapılan kanunun 
geçici 2 nci maddesinin (muhtar ve ihtiyar mec
lislerinin kanuni süresi 1967 yılının Ekim ayı
nın birinci gününe kadar devam eder.) diyen 
kısmı, adı geçen ek 3 ncü madde hükmü ile te
zat teşkil etmektedir. 

Bu gerekçeye binaen geçici ikinci maddenin 
aşağıda yazılı olan şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Konya 
Faruk Sükan 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

«Geçici madde 2. — 
tar ve ihtiyar meclisi 
1963 tarihinde yapılır. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

İzmir 
Saim Kaygan 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

Bu dönem içijı köy muh-
üye seçimleri 13 Ekim 
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Muhtar ve ihtiyar meclislerinin kanuni sü
resi 1967 Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe ras-
lıyan tarihte seçilecek yenilerinin işe başlama
sına kadar devam eder.» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler yüzünden, ge

çici 2 nci maddenin birinci cümlesinin aşağı-
deki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çanakkale 
Şefik înan 

Geçici madde 2. — Bu dönem için, köy muh
tar ve ihtiyar meclisi üye seçimleri için, seçmen 
kütüklerinin düzenlenmesine 1 Ekim 1963 günü 
başlanır, 17 Kasım 1963 Pazar günü oy verilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Köy Kanununun geçici ikinci maddesindeki 

seçim yapma tarihi olan 13 Ekim 1963 ün, 3 Ka
sım 1963 olarak değiştirilmesini, seçimlerin 
Ağustos - Eylül aylarında hareket halinde ol
maları ve esas yerlerinde bulunmamaları ve 
aynı zamanda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun, il ve ilçe seçim kurullarının teşekkülü, se
çim bürosu kurma, kroki düzenleme, binalar ve 
ad cetveli yapma, bunların partilere verilmesi, 
yazım için partilere bilgi verme, kapı kapı ya
zım yapma, daktilo etme, bölme, sandık bölge
lerinin tesbiti, sandık seçmen listelerinin parti
lere verilmesi, askıya çıkarma, itiraz, seçmen 
kartı dağıtılması işleri bu kısa zamanda madde
ten yapılamıyacağmdan, yani, maddi imkânsız
lıklardan, eğer Yüce Meclis bu imkânsızlığa 
rağmen seçim tarihini olduğu gibi kabul buyur
duğu takdirde, kütükler alelacele ve eksik ya
zılacağından dolayı, arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — ğimdi önergeleri teker teker 
okutup oyunuza sunacağım. Sayın İnan, sizin 
önergeniz okunduğu zaman size söz vereceğim. 

(Şükrü Akkan ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Önergelerle birlikte 
maddeyi istiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon madde ile ilgili öner
geleri istiyor; kendilerine veriyoruz. 

Ayrıca maddeyi de istemektedir. Bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddenin komisyona verilmesi kabul edil
miştir. 

Bir önerge verilmiştir. Bu önerge ile daha 
evvel müzakere yapıp bitirdiğimiz birinci mad
deye ek bir madde ilâvesi teklif edilmektedir. 
Ancak, 1 nci maddenin müzakeresi yapılmış ve 
ek maddelerle kabul edilmiş olduğundan, bu 
önerge hakkında bir muamele yapılmıyacaktır. 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz1? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — önerge hak

kında konuşacağım. 
BAŞKAN — Bu madde tamamen kabul edil

miş bir maddedir. Söz veremiyeceğim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — izah edeyim, 

efendim. 

BAŞKAN — Neyi izah edeceksiniz efendim? 
Bu önerge hakkında bir muamele yapmıyoruz. 

REŞlT ÜLKER (istanbul)— Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 
Reşit Ülker. 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, buna ek 11 nci madde dedik. Ek bir 
maddedir. Şekil itibariyle, bir madde olarak, en 
son bir madde olarak konabilir. Yani, başlığında 
ek 11 nci madde deniyor. Eğer, 11 nci madde 
mevcudolsa da onun üzerinde yeni bir madde 
teklif edilse, Sayın Başkanın fikrine iştirak, ede-. 
ceğim. Ama, yeni bir madde ihdas ediyoruz. Ev
velce çıkarılan 347 sayılı Kanunla, seçmen kü
tükleri yapıldığı zaman, radyo vasıtasiyb Yük
sek Seçim Kurulu vatandaşı uyarıyor ve bun
dan da ücret alınmıyordu. Şimdi, bu seçimde 
seçmen kütüklerinin yapılması çok kısa bir za
mana sığacağı için, vatandaşın uyarılması ba
kımından; Kurucu Meclis tarafından çıkarılmış 
bulunan 347 sayılı Kanunun o maddesindeki 
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hükmü aldık. Vatandaşları uyarmak bakımın
dan radyoya bir yetki tanıyoruz. Binaenaleyh, 
Sayın Başkandan rica ediyorum. Ek madde kıs
mını tashih ediyorum. îlâve madde olarak ka
bul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakeresini yaptığımız Köy Kanunu 5 maddeden 
ibarettir. Birinci madde bâzı ek maddeler ge
tirmiş ; ikinci madde Köy Kanununun bâzı mad
delerini tadil etmiş; üçüncü madde de kaldırı
lan maddeleri tadadetmiş, dördüncü ve beşinci 
maddeler ise, yürürlük maddesidir. Ek 11 nci 
madde teklif edildiğine göre, müzakeresi bitmiş 
bir maddeye yeni bir madde teklifi mevzauba-
histir. Bu mümkün olamaz. Ayrıca, ek maddeyi 
kaldırıp sadece bir 11 nci madde eklenmek 
şekli de mümkün değildir. Zaten bu kanun ta
sarısı 5 maddeden ibarettir. Bu sebeple bu öner
geye her hangi bir muamele yapılmryacaktır. 

Bu tasarının 2 maddesi komisyonda bulun
maktadır. Komisyon bunu tamamladı mı? Al
dığı bu iki maddeyi tamamladı mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Hayır tamamlan
madı. 

BAŞKAN — Komisyona verilen maddeler 
henüz gelmemiştir. Bu itibarla gündemin diğer 
maddesine geçiyoruz. 

2. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tasansı ve 
C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 
6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne, bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 5671, 
6010, 6834, ve 7164 sayılı .kanunların kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/309, 2/338) (S. Sayısı: 
283) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının da tümü üzerinde, 

(1) 283 S. Sayılı basmayazı 2.7.1963 tarihli 
106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 
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mahallî seçim kanunları ile birlikte müştereken 
görüşülmüş olması sebebiyle maddelere geçil
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu tasarı
nın da raporunda ivedilikle görüşülmesi hususu 
teklif edilmektedir. Bu hususu da oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı madde

ler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair Kanan 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun ">, 8 ve 
19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 5. — Mahalle muhtar ve ihtiyar he
yeti seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
seçimleri ile aynı dönemde ve aynı günde yapı
lır. 

Bu seçimde, 1 nci maddedeki esaslara göre 
mahalle muhtarlığı kurulan her mahalle, bir se
çim çevresidir. Her seçim çevresi gerektiği ka
dar sandık bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçiminde, 
seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tarafından 
çoğunluk usulüne göre 5 asıl, 4 yedek üye seçi
lir. Asıl üyeler, seçilmelerinin kesinleşmesini 
takibeden 3 gün içinde en çok oy alan üyenin 
çağrı ile toplanarak aralarından birini gizli oyla 
ve çoğunlukla muhtarlığa seçerler. Keyfiyet tu
tanakla tesbit edilerek en büyük mülkiye âmi
rine bildirilir ve alışılmış araçlarla ilân olunur.» 

BAŞKAN — Bu 5 nci maddenin komisyona 
iadesi hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 
Bu önerge kabul edilmediği takdirde madde 
hakkında müzakereye geçilecektir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci madde

siyle değiştirilmesi istenilen 4541 sayılı Kanu-
j nun 5 nci maddesinin «mahalle muhtarlarının 
I tek dereceli seçilmesini» temin edecek şekilde 
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değiştirilmesi için komisyona iadesini teklif ede
riz. 

C. H. P. Grupu 
adına 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlıı 
Y. T. P. Grupu 

Başkanvekili 
Tokat 

H. Ali Dizmaıı 

C. K. M. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bu önerge ile maddenin ko
misyona iadesi istenmektedir, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usûl hakkında buyurun Ta
lât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, bir maddenin Komisyona iadesi bir 
takrirle istendiği zaman, evvelemirde madde 
üzerinde müzakere açılır, madde üzerinde konu
şulur ve bilâhara Komisyona iade edilip edilmi-
yeceği hakkında takrir oya vaz'edilir. Madde 
üzerinde müzakere açmadan, muhtelif hatipler 
söz almadan, takrir verilmesi içtüzüğe aykırı
dır: Takririn kabul edilmemesini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ta
sarı Milletvekillerine dağıtılmış ve bütün Mil
letvekilleri bu tasarının bütün maddeleri hak
kında malûmat sahibidirler. Grup başkanları 
daha evvel, bütün Milletvekilleri gibi, mahiye
tini bildikleri, bir maddenin Komisyona iadesi
ni teklif etmektedirler. Bu sebeble İçtüzükte 
de buna aykırı her hangi bir sarahat yoktur. 
Bu önerge oya konabilir. Önergeyi oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve madde Komisyona verilmiştir. Diğer 
önergelerle birlikte Komisyona verilmiştir. 

«Madde 8. — Mahalle ihtiyar heyeti üyeli
ğine seçilebilmek için şu şartlar aranır : 

1. . Türk olmak, 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak, 
3. Seçimin başlangıcından evvel en az bir 

yıldan beri bu mahallede yerleşmiş bulunmak, 
4. Askerlik görevini yapmış olmak veya 

yapmış sayılmak, 
5. Eıı az ilkokulu bitirmiş olmak, 

6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz
metinde bulunmuş olmamak, 

7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, ka

çakçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, dolan
lı iflâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, ihti
las, irtikâp, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biri ile veya ağır hapis veya taksirli suçlar ha
riç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası 
ile mahkûm olmuş bulunmamak. 

Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar 
da seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, il ge
nel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, belediye 
başkanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve kamu 
idare kurum ve teşekkülleri ile tesis,ve ortak
lıklarında görevli memur ve hizmetliler ve se
çim kurulları üyeleri mahalle ihtiyar heyeti üye
liğine adaylığını koyamazlar ve seçilemezler.» 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın llhami 
Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, 8 nci madde ile içişleri Komisyonu 
raporunda 2 değişiklik yapılmıştır. Bunlardan 

birisi, 5 inci maddedeki ilk okulu bitirmiş olmak 
şartını, bütün seçim niteliklerinde beraberliği 
temin etmek maksadıyla, okur - yazar olmak tar
zında değiştirmiştir. Bir de son kısımda «gö
revli memur ve hizmetliler ve seçim kurulları 
üyeleri mahalle ihtiyar heyeti üyeliğine adaylı
ğını koyamazlar,» paragrafını da çıkarmıştır. 
Çünkü, 298 ve 306 sayılı Kanunlarda Seçim Ku
rulu üyelerinin aday olmalarını meneden hü
kümler mevcuttur. Bu değişikliklerle, içişleri 
Komisyonu metninin kabul edilmesi hakkında 
bir önerge verdim, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erkmen. 
NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) —Muh

terem arkadaşlarım, Komisyonun beşinci mad
deyi geri alması muvacehesinde bir çıkmazın 
içine girmiş vaziyetteyiz. Beşinci madde; se
çim sistemini değiştiren bir maddedir. O halde, 
bütün kanunun, Hükümetçe getirilen tasarının 
ve Adliye Komisyonunca benimsenen metnin 
esası; beşinci maddeye göre tedvin edilmiştir. 

Şimdi, sadece beşinci maddeyi geri alan Ko
misyonun, diğer maddelerin müzakeresinde, mu
hakkak verilecek yeni tadil teklifleri karşısın-
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da diğer maddeleri de geri istemesi lâzım gelir. 
O halde, beşinci maddeyi geri aldıklarına göre, 
diğerleri üzerinde müzakereler yapmak bizim 
mütemadi tadil teklifleri vermemize sebehola-
cak ve işi çıkmaza sürükliyecektir. Komisyon, 
bıı tasarıyı, olduğu gibi yeniden »gözden geçir
mek üzere ıgeri alsın. Bizim «burada vereceği; 
miz ıtadil teklifleri karşısında, devamlı »olarak 
meşgul olmaları baıki'mından (bâzı yanlışlıklara 
meydan verilebilir. Bu teklifim reddedilirse, 
ayrıca tadil 'tekliflerimi huzurunuzda arz 'ede
ceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tasrih 
etmek için söylüyorum: (Komisyon ıgeri istemiş 
delgil, Komisyona iadesi teklif edilmiş ve karar 
altına alınmıştır. 

Şimdi, komisyon ısöz mü istiyor? 
ADALET KOMİSYONU SÖ2ÖÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — 'Evet, efendim. 

BAŞKAN — (Buyurunuz. 
ADALET KOMİÎSTONTJ SÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜOEOĞLÜ (Giresun) — {Muhterem arkadaş
lar, 5 nci maddeyi, yapılan teklif üzere ta
dil etmek üzere »geri almış bulunuyoruz. Niza-
mettin Erkmen İBeyin dediği ıgibi, diğer mad
deler de bu maddeye ıgöne tedvin edilmiş <oldu-
ğundan, bütün maddelerin tekrar ıgö'zden 'ge
çirilmek üzere komisyona iadesini ve 'bu tasa
rının müzakeresinin diğer kanunların müzake
relerinin sonuna bırakılmasını, 'komisyon ola
rak arz ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, bu tasarıya ilgili 
olarak verilmiş ıOİan 'bütün tadilnamelerle bir
likte tasarıyı geri istemektedir. Bu Ihususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiş ve komisyona verilmiş
tir. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan 8 ncü 
tastan : 

3. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların .kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel Üıfesi 
Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 
sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı 
kanunların kaldırılmasına dair'kanun teklifi ve 
Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in 159,0 .w-

8 4.7.1963 0 : 1 
yılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/427, 2/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde müştereken gö
rüşmeler yapılmış ve bitmiştir. Maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bu tasarının ivedilikle görüşülmesi de ra
porda derpiş edilmiştir. Bu hususu da oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
na aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

EK 'MADDE <1. — Belediye Meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçimi tek .derecelidir. 
Nispî temsil usulüne göre genel, eşit ve gizlil 
oyla bütün yurtta aynı günde yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenj 
Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; bu madde seçim sistemi ba
kımından, esaslı hüküm taşıyan, yani seçim. 
sistemini tesbit leden bir maddedir. 

Bu bakımdan, kanunun ıen 'önemli maddesi 
olarak. huzurunuzda bulunmaktadır. 

Şimdi burada, 'şunu ifade etmek lâzımgelir 
ki, nispî temsil sistemini kabul eden Adalet 
Komisyonunun görüşü, hakikaten millî bünye
mize uygun lola.n bir görüştür. 

'Tasaıının tümü üzerinde konuşan arkadaş
larımızın beyan ettikleri belli başlı hususlara 
dokunmamaya çalışarak, şu noktayı arz etmek 
istiyorum: 

Türkiye'de 187'6 dan bu yana, son 19101 se
çimleri hariç, bütün seçimler çoğunluk usulüne 
göre yapılmıştır. 17 tane seçim yapılmıştır. 
Bu da igölsitermektedir ki, Türkiye seçim üze
rinde 'bir hayli tecrübesi '«olan bir memlekettir. 

Nihayet, 1961 seçimleri nispî temsil esası
na göre yapılmıştır. Şimdi, nispî temsil sis-

(1) 286 S. Sayılı basmayazı 2 .7 . 1963 tarih
li 106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 
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teminin, seçim sistemlerinin tekâmülündeki ye
rine işaret etmek gerekir. Seçim sistemleri, 
evvelâ çoğunluk usulü ile 'başlamıştır? Bunun 
çeşitleri mevcuttur. iSionra, gecem asrın ortala-ı 
rında, adaletsiz görünen 'bu çoğunluk sistemi 
yavaş yavaş terk edilmeye ''başlanmıştır. Şu 
anda, Batı - Avrupa'nın birçok ülkeleri; bun
ların arasında Türkiye'de dâhil, nispî temsil 
sisteminin âdil 'bir sistem olması dolayısiyle, 
hem ana seçimlerde, hem de mahallî seçimler
de bu sistemi kabul etmişlerdir. Hattâ Alman
ya, hunu Anayasasına ithal etmiştir; nispî tem
sille karışık çoğunluk sistemini, D'Hont meto
du şeklinde, Anayasasına ithal etmiştir. İsrail, 
Belçika, Danimarka, Holânda, İtalya, Norveç, 
Isıveç, Yunanistan, Finlandiya, isviçre, Luxem-
bur»g, irlanda, Malta, Tasmanya, Avusturya, Po
lonya, Portekiz, Romanya, Çekoslovakya, Yu
goslavya-, Japonya 'gibi memleketler nispî tem-
:sil »istemini kabul etmişlerdir, öyleyse, 'şunu 
açıklıkla ifade edebiliriz ki, seçim sisteminin 
tekâmülünde eğer ileri 'bir merhale kaydetmek 
icaibediyorsa, o merhale, nispî temsil usulü ol
mak lâzımgelir. ITürkiye'de de böyle olmuş
tur. 

Hiç şüphesiz ibundan daha iyi ve ileri sistem 
olarak dar 'bölge sisteminden de 'bahsedilmek
tedir. Büyük Britanya ve onunla 'birlikte 'bu
lunan birçok memleketler dar bölge usulünü 
uygulamaktadırlar. Bölgeler çok dar olduğu 
için, netice itibariyle, dar !bölge sisteminin, nis
pî temsilin verdiği neticeyi veren bir sistem ol
duğu ileri sürülmektedir. Bunda da !bir haki
kat payı fardır. Belki, Ibirgün Türkiye'de bu 
memleketlere imrenerek, 'bu esasları tatbik ede
rek bu yeni sisteme doğru 'gitmek yolumda ola
caktır. 

Şimdi, belediye seçimlerinde bu sistemin tat
bikine gelince : Muhterem arkadaşlar, belediye 
seçimleri, küçük mahallerden daha canlı toplu
luklara; yani, köyleri kastediyorum; köy top
lulukları değil de, ondan daha canlı toplulukla
ra doğru giden bir camiayı ihtiva etmektedir. 
Bugün istanbul Belediyesi bir milyara yakın 
bir serveti, bir bütçeyi elinde bulundurur ve 
milyarlara hükmeder. Âdeta, küçük bir Hükü
met mesabesindedir. Bir isveç ve bir Norveç ve 
ona benzer memleketler kadar büyük bir şe
hirdir. Şimdi, geçmiş devirleri, millî menfaatle-
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rimiz bakımından hatırladığımız zaman, o mec
lislerde bir tek muhalif insanın bulunmaması 
çok büyük yanlışlıklara sebebiyet vermiştir, is
ter mahalli seçimlerde olsun, ister umumi seçim
lerde olsun, iktidarların da frenlenmesi lâzım
dır ve iktidarlar da bunu candan arzu ederler. 
Bir muhalefet grupunun bir belediye meclisin
de karşı yolda bulunması birtakım haksızlık ve 
yolsuzlukları ortadan kaldırıcı ve o iktidarı, 
belki o an için memnun etmese bile, netice itiba
riyle koruyucu bir »netice verir. Kimin iktidar
da, kimin muhalefette olacağını da hiçbir mem
lekette kestirmek mümkün değildir. Bugün 
iktidarda olanlar yarın muhalefette olurlar, ya
rın muhalefette olanlar da bir gün iktidarda 
olurlar. 

Bu düçünceyi de esas alarak ele aldığımız 
zaman Coşkun Kırca arkadaşımızın da ifade et
tikleri gibi, bunun acısıaı çekmiş insanlar ola
rak, bugün nispî temsilin, belediye meclislerin
de kabul edilmesini hakikaten memleketimiz 
için büyük bir ilerilik olduğunun kabul edilmesi 
icabeder. 

Kardeşlik getireceği de söz götürmez bir ha
kikattir. Bizim Akdeniz ikliminde yaşıyân bir 
millet olmamız ve tabiatımızın aslıada kardeşli
ğe zemin teşkil edecek büyük bir maya bulunma
sı ve bir taraftan da sert mizaçlı ve cesur bir 
millet olduğumuz nazara alınırsa, nispî temsilin 
bizim millî bünyemizde birçok yaraları kapaya
cak bir merhem olduğunu da kabul etmek icabe
der. Bu arada, seçim neticelerine göre, her han
gi bir anda, muayyen bir partinin veya partile
rin, şu sistem benim menfaatlerime daha uygun 
gelebilir, şeklindeki düşüncesinin yanlış olacağı
nı ifade etmek isterim. Maalesef Türkiye'de ef
kârı umumiye enstitüleri mevcut değildir. Niha
yet, toplum hakkında, seçmen kütlesi hakkında 
hüküm verirken, Ali'nin, Veli'nin veya Fatma 
ile Ayşe'nin, bize trende veya kahvede söyledik
lerini, umumiyetle gazetelerin yazdıklarını na
zarı itibara alarak, «vatandaş bizden yana veya 
bizden yana değildir.» diye umumi bir hüküm 
çıkarırız. Bu hüküm hiç şüphesiz, teknik bir hü
küm değildir. Nitekim, geçmiş tarihimize bak
tığımız zaman, böyle sözlere kulak veren ikti
darların* ve muhalefetlerin, büyük yanılgılara 
uğradıkları, tarihimizce tescil edilmiş bulun
maktadır. Bu sebeple, böyle bir kanunu yapar
ken, millî ve bünün hayatımıza tesir edecek bir 
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kamın tedvin ettiğimize kaniim. Yüksek Mecli
sin, bunu bilerek yaptığına kaaniim. 

Bendenize sorarsanız, bugün Yüce Mecliste 
konuşulan bu kanun ana seçimlere taallûk eden 
kanundan çok daha mühimdir. Çünkü, yüksek 
ve umumi seviyede politikayı önliyecek bir ta
kım imkânlar vardır. 

Bu imkânların başında; yüksek seviyedeki 
politikacıların, üs!t kademedeki politikacıların, 
daha bilgili ve memleket menfaatlerini daha de
rinliğine -düşüneceği faraziyesinin doğru oldu
ğunu kabul etmek icabeder. Aşağıya doğru 
inildiği takdirde, yapılan mücadelelerin şiddeti 
daha çok artar. Biz, burada kardeş kardeşe bir 
sırada oturarak konuşurken, muhtemeldir ki, 
İki seçmenimiz, her birimizin partisini temsil 
eden iki seçmenimiz mahallede kavga etmiş ola
bilir. Bunu, burada arz etmeyi zorunlu buluyo
rum. Bu selbeple de bizim getireceğimiz nispî 
temsil sistemi, mahalli seçimlerdeki kardeşlik 
getirme imkânlarını daha da artıracaktır. Bu, 
seçim kanunundakinden daha ehemmiyetli ve 
daha müessirdir. Hakikaten, samimiyetle, itiraf 
etmek mecburiyetindeyim ki, 'buraya geldiğim 
andan itibaren zaman aaman seçmen vatandaş
ların bana «yahu, Mecliste biribiriniizi yiyormuş-
sunüz; biribirinizin üzerine hücum ediyormuş-
sunuz, kavga ediyörmüşsünüz» dedikleri.zaman; 
maalesef, bu belki bir ölçüde doğrudur; -fakat, 
geniş ölçüde zıt fikirde olan arkadaşlarla (be
raber arkadaşlık ve kardeşlik hayatı içinde ya
şamaktayız diyorum. Fakat, bu nasıl böyle 
oluyar, bunu bir türlü anlamıyorum. Kendim, 
radyo olmadığıma göre de millete, anlatmama 
imkân yok. Gezdiğim bütün yerlerde bunu 
'halka böylece ifade etmeye çalışıyorum. Şunu 
da samimiyetle ifade edeyim ki, her geçen gün, 
nispî temsilin kardeşlik getirme payından şah
sıma ve zannediyorum kendi partime de büyük 
faydaları olduğunu görmüşümdür. Benim par
timin lideri bir kurultayı kapatırken, bilhassa 
bu noktayı işaret ett i : «Güle güle gidin, nispî 
temsilde geleceksiniz ve bu memlekette kardeş
lik olacaktır.» diye söyledi. Ve bizde seçime, 
«düşmanlık yok, kardeşlik var», paralosıyla 
girdik Onun için, nispî temsilin millî bünyemi
ze, bilhassa bugünkü Türkiye'de ön plânda olan 
(kardeşlik bakımından büyük faydaları olaca
ğına ve yarınki büyük Türkiye'nin temellerin-
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den (birisini teşkil edeceğine kaani bulunmakta
yım. 

Muhterem arkadaşlarım; partilerin tutumu
na gelince; C. H. P. hayat hâdiselerinden aldı
ğı ilhamlarla, 1954 den, yani 11 nci Kurulta
yından itibaren, umumi ve mahalli seçimlerde 
nispî temsili müdafaa etmiştir. Hayat hâdise
lerinden aldığı ilhamlarla, bunu tesbit etmiştir. 
Hakikaten bunu 1950 seçimlerinde kabul etme
mesi hata gibi gözükürse de, bu bapta konu
şan bir arkadaşımıza yarı yarıya iştirak ettiği-
ımii ifade edeceğim. Çünkü; o zamanki Seçim 
Komisyonunda, bu nispî temsilin kabul edilme
mesinin belli başlı sebebi; Anayasanın tadiline 
ihtiyaç hâsıl olması sebep gösterilmiştir. Çün
kü, nispî temsil ile teşekkül eden bir Mecliste 
sık sık Koalisyon buhranları olacağı ve o za
manki Anayasamızda da Cumhurbaşkanının 
ve Başbakan'm fesih müessesesi mevcut bulun
madığı için, ıbu ımüessesesiz olarak getirilen bir 
nispî temsilin büyük zararlar vereceği ınıülâ-
hazasiyle buna yanaşılmadığı, gerekçelerde izah 
edilmiş bulunmaktadır. 

C. K. M. P. nin programında tam (bir açık
lık olmamakla beraber, bu sayın partinin tem
silcilerinin her yerde nispî temsil yolunda ko
nuştuklarını biliyoruz, öyle zannediyorum, 
eğer yanılmıyorsam, Y. T. P. de 1963 tarihli 
basımlı programının 43 ncü maddesinde «seçim 
sistemimizin nispî seçim esasına istinadettiril-
mesine taraftarız,», demek suretiyle, nispî tem
sil sistemline taraftar olduğunu göstermişltir. 
înşaallah, yücre Meclisimiz, sizlerin de değerli 
yardımlarınızla, belediye ve il genel meclisle
rinde de nispî temsili kabul eder ve yüce mille
timize de faydalı bir müesseseyi getirmiş olur. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sa
yın Bilgin. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; Yüksek Heyetinizin kararı ile, Secini 
kanunlarının tümü üzerindeki konuşmalar birlik
te yapılmış ve tümü üzerinde uzun uzadıya ko
nuşma olmuş, münakaşa edilmiş ve seçim sistem
leri hakkında grupların fikirleri anlaşılmış ve bu 
hususta Yüksek Meclis her türlü bilgiye sahip bu
lunmaktadır. 

Şimdi, belediyeleri ilgilendiren Kanunun bi
ninci maddesinin, esasen getirdiği nizam nispî 
temsil nizamı, usulüdür. Bunun üzerindeki fikir-
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lor, arz ettiğim gibi, tebellür etmiştir; kamumu 
l)iı maddesini ilgilendirmediği halde, tümü üze
rinde görüşüyormuş gibi, uzun boylu konuşma
lar yapılırken, Riyaset Makamının bunu ili t ar et
memesi Meclisin fuzuli zaman kaybetmesini intae-
etmliştir. Bu da, usule aykırı bir keyfiyettir, ar
kadaşlar. 

Binaenaleyh, madde ile ilgili olmak suretiyle, 
arkadaşlarımızın fikirlerine aykırı bir nokta var
sa, burada müzakere edilip konuşulabilir. Yoksa, 
tümü üzerinde, konuşuluyormuş gibi nispî secim 
sistemi üzerindeki müzakereleri tekrar etmek usu
le aykırıdır, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biz tasa
rının ek birinci maddesini görüşüyoruz. Bu mad
dede seçimlerin nispî temsil usulüne göre yapı
lacağı derpiş edilmektedir. Gayet, tabiîdir ki; bu 
madde hakkında görüşünü beyan eden bir arka
daşımız, nispî temsilin de kabulü lehinde mütala
alarını beyan edecektir. Ancak, tümü üzerindeki 
konuşmalar sırasında da buna temas edilmiş ol
ması ve burada daha kısa konuşul ması lâzımgel-
diği, Riyasetin usule, aykırı bir tutum iyi e ilgili 
değil, konuşan arkadaşımızın takdiriyle ilgili
dir. Bu sebeple konuşan arkadaşımızın, bu hu
susa riayet etmesi, veya (itmemesi kendi takdiri 
ile ilgilidir. Bunda, usule ait bir bata yoktur, efen
dim. Y. T. 1*. Grupu adına, buyurun Sayın Diz-
man. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA II. ALİ DİZMAN 
(Tokat) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Reşit 
Ülker Yeni Türkiye Partisinin Programının 4)5 
ncü maddesinden bahsederek, nispî temsile taraf
tar olmamız gerektiği şekilde bir ifadede bulun
dular. Yeni Türkiye Partisi Grup Sözcüsü, tümü 
hakkındaki müzakereler esnasında belediye seçim
lerinde nispî temsile taraftar olduğunu zaten sa
rahaten belirtmiş durumda idi. Bu itibarla, san
ki daha evvel görüşümüz bu merkezde değilmiş-
ceslne, şüphe uyandırıcı konuşmayı" tavzih nıak-
sadiyle huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ziya, Aîtınoğlu, sizden ev
vel usul icabı olarak iki defa başkasına s">z ver
miş oldum. Birinde usul hakkında diğerinde 
grup adına söz istenmiştir. Bu sebeple onları 
takdim eltini. Şimdi buyurun. 

Grupu adına söz istemiştir, bu itibarla, adı 
takdim edilmiş bulunan Ziya, Bey buyurun. 

ZİYA ALTINOÜLU (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, herhalde benim şansımdan ola
cak, tümü hakkında müzakereler yapılırken, nis
pî temsil ve çoğunluk usulü mevzuunda bende
niz de dördüncü sırada olarak söz aldım. Pakat, 
bana gelince, kifayet önergesi geldi ve ben ko
nuşamadım. 

Bugün, bu maddeden istifade ederek fikir
lerimi arz etmek imkânını buldum diye sevinir
ken, yine benden evvel konuşan bir arkadaşı
mız, «tümü hakkında konuşulmuştur, uzun uzun 
konuşulmaması gerekir» diye, mfırazatta bulun
dular. Bu benim şanssızlığım olacak, bu itibar
la, yine Yüksek Meclisi fazla işgal etmemek dü
şüncesiyle nispî temsil usulü ve çoğunluk, usulü 
babmdaki fikirlerimi iki veya üç misalle izah 
edeceğim ve bununla iktifa etmeye gayret ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Reşit 
Ülker arkadaşım, nispî usulü müdafaa ederken, 
büyük şehirlerde, bilhassa nüfusu iki milyonu 
aşan. İstanbul gibi bir şehirde, ekseriyet usulü 
ile seçim yapıldığı takdirde muhalefetten tek bir 
üyenin bulunmaması esbabı mucibesini ibvi sü
rerek, nispî temsil usulünün bu bakımd;ın da 
faydalı olacağını müdafaa ettiler. 

Bendeniz, işte bu noktadan hareket ederek 
büyük şehirlerde dahi ekseriyet usulü ile teşek
kül edecek olan meclislerde bir hâkimiyet tesis 
etmiyeceğini izah etmeye çalışacağım, arkadaş
larım. 

Şöyle ki; büyük şehirler hepimizin malûm 
olduğu veçhile, 10 - 12 - 16 kazadan müteşekkil
dir. İstanbul, Ankara, izmir, Adana, Konya gibi 
şehirler de böyledir. Bu itibarla, 1.4-12 veya 8 
merkez kazası olan büyük bir şehrin belediye1 

secimi yapılırken, her kazasında ayrı ayrı secim 
yapılacaktır. 

Reşit Ülker arkadaşım un verdiği misale, göre 
.İstanbul'u ele alacak olursak, farzımuhal Kadı-
iköy'de CELP. kazanacak, Sarıyer'de C.K.M.P. 
kazanacak, başka bir yerde M.P. kazanacaktır. 
Bu suretle teşekkül eden İstanbul Belediye Mec
lisine, ekseriyet usulü dahi olsa, 15-20 üye mu
halefetten ıgirrniş ve muhalefet teşekkül et
miş olacaktır. Bu itibarla, ekseriyet usu
lünün, bütün Türkiye belediyelerinde tat
bik edildiği takdirde, 'büyük faydaları ola
cağını bildiğim için, büyük şehirlerden verdi-
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ğim bu misalden sonra şimdi orta belediyelere 
ait misalleri de başka zaviyelerden izah etmeğe 
çalışacağım. Bir misali huzurunuzda vermek is
tiyorum. Şöyleki, memleketimizıiın bünyesi yine 
hepimizce malûmdur. Şarktan Garba kadar ımuh-
telif büyük köylerle kazalarda ve vilâyetlerde 
belediyelerimiz vardır. Bu belediyelerimizin va-

• sati olarak meclis azalarını 30 olarak kabul öder
sek, 30 âzalık bir belediye meclisi nispî usulle 
teşekkül ederse nasıl olacak, ekseriyet usulü ile 
seçim olursa 30 kişilik belediye meclisi tatbikatı 
nasıl olacak? (iüçlükler doğacak mı, doğmıya-
caık mı? iBu hususu huzurlarınızda izah etmek 
isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım, vasati olarak 30 ki
şilik bir meclisi kabul ettiğimize nazaran, birçok 
kazalarımız böyle olacağına göre, 30 kişilik mec
lisi olan bir kazada nispî usule ıgöre 14 ünü bir 
parti, 9 unu da diğer bir parti kazançlı, 5 ini 
bir parti, bir tanesini de -diğer-bir parti kazan
dı. Yâni, burada arz etmek istediğim esas fikir; 
en büyük parti 14 le geliyor, fakat, diğer üç 
parti ancak birleş irse bu 14 ü geçebiliyor. Yâni, 
misalim bunun üzerindedir. Şimdi... ('Orta sıra
lardan gürültüler). Meclis ıgayet güzel çalışı
yor, Allah daha iyi etsin, temenınıimiz bu. . 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Meclis güzel çalışıyor elbette, ne olmuş Meclisi
mize? 

'BAŞKAN — Lütfen (karşılıklı konuşmayın; 
hatibe müdahale etmeyin, efendim. 

ZİYA ALTINOÖLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, şimdi belediye . meclislerinde 
reis ve üye olarak çalışmış birçok arkadaşlarımız 
buraya gelmiş bulunmaiktadır. Bu a.rkadaşları-
mın belediye idaresindeki hâtıralarını tazele
mek istenim. 

Meselâ, belediye işleriyle ilgili mühim bir 
mevzu geldi. ıBu mesele karara bağlanacak, iki, 
üç veya beş 'gün içinde karara, bağlanacak. Bu 
arada 14 kişinin fikri tebellür ettikten sonra, 
muhtelif münakaşalar ve uzun uzun münakaşa
lardan sonra, 2-3 gün içinde karara bağlanması 
lâzım gelen bu mühim mevzu, bir de bakıyorsu
nuz ki, 15 gün, 20 gün, 30 gün hattâ daha faz
la devam ediyor. Bu, tatbikatta görülecektir, ar
kadaşlarım. Hattâ neticede, o aradaki anlaşma
larla ve biraz evvel verdiğim misale göre, birle
şecek o 3 parti ile ekseriyetin fikri hâkim olmı-
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yacaiktır veya ekseriyet, diğer bir parti ile bir
leşip, mühim bir mevzuu, başka türlü istikamet
lere götüreceklerdir. Velhasıl tatbikatta bir sü
rünceme bahis mevzuudur. 

Fakat, ekseriyet sistemi ille olursa ne olacak? 
Ekseriyet sistemi dle olursa, seçimde muhalefet 
yapılacaktır. (Seçimde, kazanan partinin fikirle
rini o belde benimsemiş olduğu için, bir tesanüt 
havası içinde kararlar çıkacak, icraat o nisbet-
te çabuk yapılacaktır. Fakat, insaın oğlu elbetteki 
şaşabilir. Meclisler de şaşabilir. Yanlış bir kara
rı olursa muhalefet bunu derhal not edecek, ibu 
hatayı o anda gazetelerle veya seçim zamanı bü
tün efkârıumumiyeye duyurmak ve kendi pren
siplerini de ortaya koymak suretiyle, yeni se
çimde meclîsi ekseriyet sistemi ile bu sefer de 
muhalefet almış olacaktır. Bu suretle beldelerin 
işleri daha süratli, daha çabuk ve daha iyi bıir 
şekilde halledilmiş olacaktır. Bu itibarla, belde 
hizmetleri bir an evvel bitmiş olacaktır. 

Efendim, bendeniz vakitlerinizi fazla alma
mak için bu iki misalle iktifa ediyorum. Ekse
riyet sisteminin belediye ve vilâyet seçimlerimiz 
için şart olduğu kanaati bendenizde hâkimdir, 
ıBu da takdirlerinize ait bir husustur. Hürmet
lerimle. 

'S? 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, şehirlerde ve kasabalarda 
belediye meclisi üyelerinin nispî temsil usulüne 
göre seçilmesi bence doğru değildir. Şu bakım
dan doğru değil, arkadaşlarım. Biraz evvel ko
nuşan arkadaşımın da belirttiği gibi, belediye 
en nihayet o mahaldeki mahallelerden müteşek
kildir. Bu mahallelerin her birinde ayrı ayrı 
sandıklar muhtelif yerlere konulacaktır. Niha
yet, bir parti bir şehrin bütün semtlerinde hâ
kim durumda değildir. Bu husus tatbikatla sa
bittir. Binaenaleyh, bir semtte bir parti, diğer 
bir semtte de başka parti seçimi kazanacak ve 
bunun neticesinde, bunlar bir araya geldikten 
sonra ekseriyeti hangi parti kazanıyorsa o parti 
çoğunluk esası ile belediye meclisine gelecek de
mektir. Binaenaleyh, bir partinin bütün şehrin 
her tarafına hükmettiğini kabul etnı^Jt bence 
doğru olmaz kanaatindeyim. Binaenaleyh, bir 
şehirde hangi parti çoğunluk kazanarak i§ ba
şına gelirse, o beldede daha pratik hareket edi- ~ 
lir, arkadaşlarım. Beledî hizmetler, mahallî hiz-
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metlerdir. Mahalli hizmetler, mahalli örf ve âdet
lerle, . mahalli kanunlara, mahaller için yapılmış 
kanunlara göre tedvir edilir. Bu banımdan, bu 
beldeleri, diğer umumi meclis gibi memleket ça
pında telâkki etmek doğru değildir. Bugün, bâzı 
beldelerde örf ve âdetler vardır ki, kanunlardan 
daha kuvvetlidir. Yine, öyle belediye reislerimiz 
vardır ki, bundan evvelki tarihlerde, misalleri 
ile sabittir, okuma yazma bilmediği halde oku
ma yazma bilen belediye reislerinden daha çok 
o beldeye hizmet etmişlerdir. Niçin? Çünkü, 
'hüsnüniyet sahibidir. Çünkü, o beldenin örf ve 
âdetlerini biliyordur. Çünkü, o beldenin balkı 
onu sevmiş, hürmet 'etmiştir. Binaenaleyh, ora
da daha çok hizımet edebilme imkânını bulmuş
tur. işte, belediye meclislerinde o beldenin se
çilmiş evlâtları olacağına göre, o beldenin hür
metine lâyık insanlar olacağına göre, seçildikleri 
takdirde, o beldeye daha iyi hizmet edecekler
dir. Buna Ikaaniyim, arkadaşlarım, 

Arkadaşlarım, en nihayet nispî temsil usu
lünün memleketimiz çapında faydalı olduğuna 
ben kaani değilim. Misaller önümüzde. En niha
yet, Büyük Millet Meclisine nispî temsil usulü 
ile geldik ve burada bir hükümet kurduk. Ama, 
bugün hükümeti kurarken dahi, koalisyon ka
natları birbirine tâviz vermekle ancak geçinebil
mektedirler, arkadaşlarıım. Bunun misali mey
dandadır. ilk hükümet kurulduğu zaman bir 
Başbakan, bir Başbakan yardımcısı var iken; on
dan sonra kurulan ikinci Koalisyon Hükümetin
den yeni yeni Başbakan yardımcılıkları, yeni 
Devlet Bakanlıkları kuruldu. Koalisyon teşkil 
eden partilere yeni ihdas edilen bu makamlar 
taksim edildi. Ancak, bu sayede nispî temsil tu-
tunabildi, Şu halde, nispî temsil muvaffak ol
muyor demektir; ancak tarafların birbirlerine 
taviz vermesi suretiyle tutunabiliyor, demektir, 
arkadaşlarım. Bugün, yine gazetelerde okudu
ğumuza göre, nispî temsille kurulan bir Hükü
metin, yeni yeni Vekâletler, yeni yeni vekillik
ler ihdası suretiyle, nispî temsilin ancak yürü
yebileceğini göstermektedir. Bu ise, millet kese
sinden para sarfetmekle oluyor. Demek ki, biz 
daha ı^spî temsilde muvaffak olamıyoruz. Bu 
bakımdan, memleket çapında muvaffak olmıyan 
bir nispî temsil, beldelerde hiçbir zaman muvaf
fak olamaz. Çünkü, beldelerimiz fakirdir. Bun
lar bu gibi paralı tavizler veremez. Sonra arka-
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daşlaram, nispî temsilin vatandaşlar arasında 
dostluk yaratacak faydalı ibir müessese olduğu
na kaani değilim. Arkadaşlarım, dostluk nispî 
temsille değil; dostluk, vatandaşlar arasında o 
idarenin veya o beldenin belediyesinin veya Hü
kümetlerin müsavat ve adalet üzerine iş yapma
ları ile mümkün olur. Yoksa, bu gibi seçim usul-

L leri ile dostluk gelmez. Birbirimizi kırarak, bir-, 
birlimizin mazisinden, listikbalinden bahsederek, 
kalp kırarak hiçbis zaman dostluk ve memleket
te teessüs etmez. Dostluk; dostluğun imkânı nis
pî temsil değildir, adalet ve müsavat üzerine 
muameledir, arkadaşlarım. 

işte arkadaşlarım, nispî temsil en nihayet 
bir beldede kendisine güvenemiyen, o belde hal
kının itimadına güvenemiyen partilerim arzu et
tiği bir sistemdir. Ben, bu şekilde kabul ediyo
rum. Bu bakımdan, o beldedeki vatandaşların iti
madıma mazhar olan partiler, o beldede daha çok 
hizmet etmek istiyen, pratik hizmet etmek iste
yen partiler çoğunluk esasını isterler ve bunu 
kabul ederler. En nihayet bu seçimlere parti
lerde girmek hakkını haiz olduğuna göre, benim 
şahsi kanaatimi arz ©diyofum; bu seçimlerde, 
belediye hizmetlerinin ifası (bakımından çoğun
luk sisteminin daha müessir olacağı kanaatiyle 
çoğunluk sisteminin kabulünü arz ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN — .Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz nispî sistem veya çoğunluk 
sistemlerinden hangisinin daha iyi olduğu isti
kametinde her hangi bir şey söyliyecek değilim. 
Bu mevzuda bütün arkadaşlarımın tebellür et
miş bir kanaati vardır. Bunun burada ayrı ayrı 
edebiyatının yapılmasını zait görüyorum. Yal
nız, bu çok ehemmiyetli kanunun, çok ehemmi
yetli birinci maddesinde, naçizane olarak gördü
ğüm bir iki hususu, yüksek bilgilerinize arz ede
ceğim. 

Bir defa maddede, eskilerin «za'fı telif» de-
diklerıi bir zayıflık vardır, zannediyorum, «bele
diye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçi
mi tek derecelidir. Nispî temsil usulüne göre 
genel, eşit ve gizli oyla ıbütün yurtta aynı gün
de yapılır» diyor. Buradaki nispî temsil usulü, 
hemen anlaşılacağı veçhile şüphesiz, belediye 
meclisleri İçindir. Fakat, maddede, belediye baş
kanları ve belediye meclisleri için müşterek bir 
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hüküm varmış gibi, sanki ıbelediye reisleri de 
nispî temsile göre seçilecekmiş, gibi ıbir za'fı te
lif var. Tatbikat bakımımdan .bu maddenin daha 
açık bir şekilde tedvin edilmesi faydalı olur. 
Bu, kanun yapma tekniği bakımından da zaru
ridir. Bendeniz bunun şu tarza getirilirse dü-
zelebileceğıi kanaatindeyim. «Belediye meclisi 
üyeleri ve belediye, başkanları seçimi tek derece
lidir. Belediye meclisi üyelerinin seçimi nispî 
temsil usulüne göre ve her iki seçim ıgenel, eşit 
ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır.» 

Diğer Ibir husus, Belediye Seçimi Kanunun
da yapılan değişikliklerden ilk mühimmi ola
rak, ek madde 1 de getirilen bu hüküm, Se
çimlerin Temel Hükümleri ve ıSeçmen Kütük
leri hakkımdaki 298 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde getirilen temel prensiplerdir. 298 sa
yılı Kanunun, yani bütün geçimler için mûta-
dolması lâzımgelen ve mûtadolan seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun ikinci maddesi şöyledir : 
«Seçimler Serbest, eşit, tek dereceli, ıgenel oy 
esaslarıma ıgöre yapılır. Seçmen oynınu kendi
si kullanır. Oy ıgizli verilir. Oyların sayımı, 
dökümü ve tutanaklara bağlanması açık ola
rak yapılır.» 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun ikinci maddesi 
yani seçim esaslarını, prensiplerini koyan mad
desi ;bu hükümleri getirmiştir. Bu hükümle
re gelince : «Artık hiçbir seçim kanunuma bunu 
ayrıca koymamak lâzımdır ve mümkündür.» 
demdbilir mi? ©enir; Ibellki denir. Münakaşası 
caizdir. Fakat, daha evvel Kurudu 'Meclis, o 
Parlâmentonun ve bu Parlâmentonun vücut 'bul
ması için çıkardığı 304 ve 306 sayılı kanunlar
da vâzıı kamun olarak bu prensip maddesinin 
(bütün seçim kanunlarının başına 1 nci madde 
olarak konulmasında fayda mülâhaza etmiş. 
Gerek 304 ve gerek 306 sayılı Kanunun 1 nci 
maddeleri, 298 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
Ibu prensipleri eksiksiz olarak ihtiva etmiştir. 
Halbuki, bu belediye seçimleri İle ilgili olan 
kanun, bu prensiplerden bir kısmını almış, bir 
kısmını almamış. Almaması hali, ehemmiyet
ten düşme mânasına ıgelleceği için daha fena. 
Eğer, hiçbirisini almasaydı, 298 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine ıgöre amel edilirdi. Alıp da 
eksik salmak, o vakit seçmenin oyunu kendisi-
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nin kullanması gibi çok kıymetli bir hâdiseye 
ehemmiyet vermemek ıgibi 'bir mamaya gelebi
lir. Seçimin ıgizli olacağı, tutanakların açık 
yapılacağı hususundaki mühim bir mekanizma
ya ehemmiyet vermemek mânasına gelebilir. 
Bundan dolayı 'bendeniz, şimdi huzurunuzda 
'bulunan maddenin ilk fıkrasını bu za'fı telif
ten kurtarmak için, biraz evvel arz ettiğim şe
kilde 'bir değişikliğe talbi tutulmasınıı zaruri 
»görüyorum. Diğer taraftan da Seçim kanun
larımızın tümünde, ilk temel prensip maddesi
nin 'bulunmasını faydalı görüyorum. 304 ve 
306 sayılı kanunların 'birinci maddelerinde bu
lunduğunu da işhadederelk, bu temel prensip
ler maddesinin 'burada da eksiksiz kullanılma
sındaki faydayı Yüksek Heyetinizin iltifatla
rına arz ediyorum. Hattâ, . Sayın Komisyon
dan da bir ricada bulunacağım; daha evvel 
igörüştüğümüz ve görüşmekte iken yarıda bı
raktığımız, maddelerinin tamamlanması dola-
yısiyle henüz kanuniyet kes'betmemiş olan Köy 
Kanunumda değişiklik derpiş eden tasarı ille 
mahalle ve kasabalardaki, muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçimi ile ilgili tasarıda da sistemi 
muhafaza etmek bakımından, 298 sayılı Ka
mundan ıgelen prensipleri, 304 ve 306 sayılı 
kanunlarda olduğu ıgibi, 'bu iki Ikanunda da 
•birinci ek maddelerle 'bu temci hükümlerin ge
tirilmesine yardımcı olmalarını rica edeceğim. 
Bu fırsat vardır. Kanunlar iade edilmiştir. 
Değişiklik yapılırken komisyon bu iki kanun 
için de bu temel prensipleri madde olarak ge
tirsinler. Bu maksatla ilişkin olarak Sayın 
Başkanlığa bir önerge vermekteyim. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN —.Sayın Mahmut Alieanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlar, birinci maddeyi tetkik ettiği
miz ,zaman, seçim sisteminin nispî seçim siste
mi olarak kabul edildiği görülmektedir. Bâzı 
arkadaış'larımız bu noktaya bilhassa temas etti
ler. Bir kısım arkadaşlarımız mahzurlu, bir kı
sım arkadaşlarımız yerinde olduğunu uzun uza-
dıya izah ettiler. Şu kadarla iktifa etmeık iste
rim ki, nispî temsil sistemi ekseriyet sistemin
den daha âdildir. Çünkü, bir müesseseye seçi
lecek olan insanların sadece ve sadece bir parti 
tarafından tahakküm altına alınmak ıgibi bir 
ketyfiyet değil, her partinin mümessillerini, do-
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iayısiyle her partiye mensup vatandaşların mü
messillerini de bünyesi içine alması itibariyle 
bu sistemin daha âdil ve daha yerinde olduğu 
kanaatindeyim. Ezcümle, Milletvekilleri Seçi
mine dair olan Kanunumuzda da bu usul alın
mış ve tatbikata geçilmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla, bendeniz, bu nispî seçim sisteminin ka
bul edilmesini bilhassa güzellikle karşılıyorum. 
Bundan gayrı, muhterem arkadaşlarım, birinci 
maddenin bir hususiyeti daha vardır. Malûmu
nuzdur 'ki, yıllardan beri belediye baştanları, 
ıbelediye meclisi üyelerinin içinden seçilmiş ol
dukları halde, bu tasarının getirdiği usul gere
ğince, belediye başkanlarının ayrı üyelerin, de 
ayın seçilmesi derpiş edilmiştir. Bu suretle üye
ler arasındaki ihtilâfları kaldırdığı gibi, bele
diye başkanlarınla müstakili en seçilmesi halin
de, daha enerjik, daha bitaraf ve her türlü te
sirden azade olarak vazife göreceği de aşikâr
dır. Bu itibarla; birinci maddenin getirmiş ol
duğu bu yenilikler hakikaten yerindedir. Tas
viplerinize bilhassa arz ederim. HürmetLcrlmle.. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşüne) •--
Muhterem arkadaşlarını, Yüksek Heyetinizin 
zamanının azlığını takdir ederek, bendeniz mâ
ruzâtımı kısaca arz edeceğim. 

Bendeniz de, Reşit Ülker arkadaşımız gibi 
şunu ifade edeceğim ki, belediye seçimleri, 
umumi seçimlerden, ehemmiyet itibariyle hiç de 
azımsanmıyaıcaik ehemmiyete sahiptir. Demok
ratik rejimlerle, tâ demokrasinin bidayetinden 
beri, demokrasi, şehirlerde, belediye hudutları 
içinde gelişmiş ve ananesini, sistemini şehirler
de teşkil etmiştir. Bugün, memleketimizde de 
seçimlerin şekillerini, renklerini ve doklarını ka
sabalardan, şehirlerden aldığı hepimizin malû
mudur. Bu bakımdan, önümüzdeki tasarının en 
iyi şekilde tetkiki ile, memleketimiz ve beledi
yelerimiz için en iyi bir temsil imkânının bu 
tasarı ile sağlanması yegâne temennimiz olma
lıdır. Bir tek sistemin, zannediyorum ki, mü
dafaası caiz değildir. Clerek nispi sistemin, ge
rek çoğunluk sisteminin elde edilen neticelere, 
ıekle edilen donelere ,göre aıyırı ayrı müdafaası 
ve mahzurları ileri sürülebilir. Esas itibariyle, 
teısibit edilmiş her içtima reçetenin mutlaka sa
lâh vereceğini iddia etmek, içtimai hâdiseleri 
Mlmıemek olur. 
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Bil- Fransız gazetesinde, nispî sistemin es

kimiş bir sistem olacak yazıldığına da bende
niz ş ah klo'l muştum. 

Bugün bit' tekâmül olarak belirtilen nispî 
sistemin haddizatında mahzuru da vardır. Bu 
mahzurları bertaraf edebilmek için, daha müte
kâmil bir sisteme, yani dar bölge sistemine gi
dilmiştir. Yine, Reşit Ülker arkadaşımızın de
diği gibi, belki Türkiye bugün bu tecrübeden 
dönecek, başka tarz •bir sisteme, ekseriyet sis
temine, yahut dar bölge •sistemine gidecek tir. 
Bugün, gerek umumi seçimler, gerekse, mahal
lî seçimler iıç/in 'zannediyorum, ki, bir tecrübe 
•olarak ileri .sürül m ektedir. Memleketimizde ala
cağını iz neticeler, bizim ist i kametimizi teshile 
yarı yalaktır. Ben o kanaatteyim ki, nüfusu hilç 
'Oİmaizsa. 25 hinin altında olan yerler için nispî 
sistemi müdafaa ctiniydim. 50 binin altında ka
lan beledî hudutlar içerisindeki mahallî seçim
leri ekseriyet sistemiyle, çoğunluk sistemiyle 
yapmaikta, her halde çioğunluık sisteminin fayda
ları bakımından, isabet olur. Nispî sistemin mah
zurları da bu suretle bertaraf edilmiş olur. Bu 
bakımdan, böıyle .bir karma sistemin memleketi
miz için en. i sah e ti i olacağına şahsan kaani bu-
lunm aktayım. 

Demin arz ettim, demokrasi şehirlerde geli
şirken, şehirler kendilerini idare edecek insan
ları, en iyi insanları seçmekle ve bu mahallî 
seçimler yoliyle, şehirlerin imarında, 'âdil ida
resinde en isabetli yolu bulmuşlardır. Kaldı ki, 
nispî sistem, bilhassa belodî hudutları daraldık
ça mahzurlu olmakta, buna karşılık çoğunluk 
sistemi ile kendisine faydalı olacak, kendisini 
âdil bir şekilde idare edecek insanları seçmek
tedir. Nispî sisteme gidildiği takdirde, vatan
daş renkli bir liste, (A), (08), (C) 'partilerinin 
renkli listelerinin tesiri altında kalacak ve o 
listeye rey verecek. Halbuki, arz ettiğim gibi, 
mahdut çevre içinde, birbirini tanıyan insanla
rın ayrı ayrı partilere mensup insanları seçip 
bir mecliste teşkil etmeleri de mümkündür ve 
faydalıdır. Bu suretle çoğunlukla teşkil edile
cek meclisin o beldeyi idarede ;en isabetli bir 
heyet olacağından şüphemiz yoktur. Bundan 
evvel çoğunluk sistemi ile yapılan seçimlerde, 
belediye halkı, ekseri çokça tesadüf edilmiştir 
ki, karma liste teşkil etmiş, muhtelif partiler
den kendilerini iyi ida-ı-e edecek insanlar! seç
me yolunu çoğunluk sistemi içinde bulmuşlar-
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dır. Bu suretle de, arkadaşlarımın beliğ suret
te ifade ettikleri, muha'lafet ve iktidar olarak, 
yan yana, dostça bulunmanın ve beledî hizmei-
lerde müştereken hizmet 'etmenin çaresini bul
muşlardır. Bu bakımdan, dar bölge şartlarına 
ve evsafına saihibolan belediyelerimizin de ek-
iseriyet sistemine göre, çoğunluk sistemine gö
re, büyük şehirler hariç, bir seçim sisteminin 
,ka!bul edilmesinde mutlak fayda mülâhaza et
mekteyim. Bu noktai nazarla, karma bir siste
mi istihdaf eden önergelere iltifat edilmesini 
hassaten istirham ederim. 

Bu maddenin bir hususiyeti de, Türkiye'de 
ilk defa olarak tek dereceli belediye başkanla
rı seçilmesidir. Tasarı İm bakımdan tek dere
celi belediye başkanı seçtirnıeye imkân vermesi 
bakımından çok isabetlidir. 

Belediye başkanlarının icraatmdaki otonomi
sini artıracak ve »onu tesirli hale getirecek olan 
bu maddenin mutlaka memleketimiz ve belediye
lerimiz için isabetli olacağına kaaniinı. Böylece, 
belediye reisini de belediye meclislerinin mutlak 
tesirinden kurtaracak, halktan kudretini almış 
olan belediye meclisleri yine halka hizmelte 
kendilerini yetkili bulacaklar ve belediye mec
lisi ile başkanlık bir muvazene halinde, beledî 
hizmetlerini en isabetli şekilde görme (iareleri
ni bulacaklardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş üç 
vardır, okutuyorum. 

kifavet önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde üzerinde yeteri kadar milletvekili gö

rüş ve temennilerini belirtmiş bulunuyorlar. 
Bu itibarla, Umumi Heyet kâfi derecede ay

dınlanmıştır. Konuşmaların yeterliğini.oya ar
zını saygılarımla rica ederim. 

. Eskişehi r 
Celâl ettin Üzer 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Madde üzerindeki gö

rüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederiz. 
Mardin Trabzon 

Şevki Aysan Kâmuran T Ira I 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmeler

de; nispî temsil ile ekseriyet sisteminin fayda 
ve mahzurları uzunboylu tartışılmış, Yüce Mec
lis geniş çapta .tenevvür etmiştir. 
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Bu itibarla, madde üzerindeki müzakereler 

kâfidir. Kifayetin reye arzını teklif ederiz. 
îzmi r Kars 

Ziya Hanhau Kemal Güven 

BAŞKAN — Önergeleri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verilmiş tadilnameler vardır, sırasiyle oku
tuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair Kanunun ek 1 nci maddesinin aşağıda ya
zılı olduğu üzere değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İzmir Sakarya 
Şükrü Akkan Muslihittin Gürer 

Konya Balıkesir 
Kanık Sükau Cihat Bilgehan 

izmir istanbul 
Ali Naili Erdem Mahmut Rıza Bertan 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Ek madde i. — Belediye Meclisi üyeleri ve 
belediye başkanları seçimi tek derecelidir. Ço
ğulluk usulüne göre, genel, eşit ve gizli oyla bü
tün yurtta aynı günde yapılır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Belediye meclis üyelerinin seçimi hakkında

ki kanun tasarısının ek 1 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. • 

Şehir ve kasabalardaki belediye üyelikleri 
seçimi: O şehir veya kasabanın çıkaracağı üye 
sayısı mahalle aded ve nüfuslarına göre taksim 
edilerek, kendilerine ayrılan kontenjana göre 
asıl ve yedek olarak kendi üyelerini seçer. 

Niğde 
Oğuzdemir Tüzün 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 1 deki (nispî temsil) yerine arz 

ettiğim sebeplerden (çoğunluk usulüne göre) 
ibaresinin yer almasını arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek birinci maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Giresun Urfa 

Etem Kılıçoğlu Kadri Eroğan 
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etmiyor. 
Etmiyen-

onerge-

BAŞKAN —• Komisyon iştirak 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge Ferda Güley'indir. 
(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in 

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-

CEOĞLU (Gümüşane) — Ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner-
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«Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan

ları seçimi tek derecelidir. Ekseriyet usulüne 
göre genel eşit ve gizli oyla bütün yurt ta aynı 
günde yapılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Ek birinci maddenitı aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif eylerim. 
Ordu 

Ferda Güley 

«Ek madde 1. — Belediye meclisi üyeleri ve 
belediye başkanları seçimi tek derecelidir. Bele
diye meclisi üyelerinin seçimi nispî temsil usulü
ne göre ve her iki seçim genel, eşit ve gizli oyla 
bütün yurta aynı günde yapılır. 

Seçmen, oyunu ketıdisi ve tam bir serbestlik
le kullanır. Oyların sayımı, dökümü ve tutanak
lara bağlanması açık olarak yapılır.» 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri sırasiyle oku-" 
yup oylarınıza sunacağım. 

• (İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu ve ayrıca Etem 
Kılıçoğlu ve Kadri Eroğan tarafından veril
miş önergelerde de aynı mahiyet tebarüz et
tirilmiştir. Üçü de aynı mahiyettedir. Bu se
beple, üçünü birden oyunuza arz ediyorum. Ko
misyon iştirak ediyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon "iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul elenler... 
Etmiy enler... 89 a karışı 133 reyle önerge red
dedilmiştir. 

Diğer bir önerge Oğuzdemir Tüzün'ündür, 
Tekrar okuyoruz. (Niğde Milletvekili Oğuzde
mir Tüzün'ün önergesi tekrar okundu.) 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Denizli) — Kabul etmiyoruz. 
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geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

önergede kabul edilmiş'olan metnin ek birin
ci madde olarak kabulünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuş
maların müddetiyle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunların tümü üzerinde görüşmeler ya

pıldığı halde maddeler üzerinde aynı görüşler 
sercl edilmektedir. Bu bakımdan maddeler üze
rindeki görüşmelerin 10 dakika olarak tahdidi
ni ve konuşmaların yalnız maddeye münhasır 
olmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ata öv 

(Beş dakika olsun sesleri) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riya

sete intikal eden önerge bir tanedir ve 10 da
kikayı teklif etmektedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Beş dakika 
olarak tashih ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv önergesi
ni beş dakika olarak tashih ediyor. Şimdi, ko
nuşmaların beş dakikaya inhisar ettirilmesi hu
susunu oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçiminde her belde 
bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçimi her dört yılda 
bir yapılır. 

Her seçim döneminin toplantı yılının Tem
muz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç ta
rihidir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslı-
yan gün oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce 
her hangi bir sebeple boşalması veya belediye 
meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilme
sinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına 
düşmesi hallerinde belediye başkanı, belediye 
başkanının her hangi bir sebeple boşalması 
halinde de belediye başkanvekili derhal duru
mu mahallin ilçe seçim kurulu başkanlığına 
bildirmeye mecburdur. 
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Beiediye meclisi ve başkanının müştere

ken boşalmaları halinde bildirim, mahallin en 
büyük mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 s&at içinde ilân edilir. 

ilân tarihinden sonra gelen- 60 ncı günü 
takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip 
her vatandaş belediye meclisi üyeliğine ve be
lediye başkanlığına adaylığını koyabilir. 

Siyasi partilerin; il belediyeleri ile mer
kez ilçe dahilindeki belediyeler için il idare 
heyetleri, ilçe belediyeleri ile ilçe dahilindeki 
belediyeler için ilçe idare kurulu aynı niteliği 
haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı üye 
sayısı kadar belediye meclisi üyeliği ve bele
diye başkanlığı için aday gösterebilirler. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş 
bulunan siyasi partilerin aday göstermek yet
kisini haiz bulunan organlarına, ilçe seçim ku
rulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlan
ması lüzumu bildirilir. 

ilgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 
iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldu
rur. Aksi takdirde bu siyasi parti bu seçim 
çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 
30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 

Bu müracaat ilçe seçim kurulu1 başkanlığı
na adaylık için araran şart ve nitelikleri haiz . 
bulunduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu 
takdirde sözü geçen kurul başkanı müracaatın 
alındığına dair adaya veya siyasi partiye bir 
belge vererek müracaatları beldenin özelliğe 
göre halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda 
geçici olarak ilân ederler. 
. ilçe seçim kurulu adaylar hakkında yap
tıkları inceleme sonunda şartlarda veya nite
liklerde bir eksiklik veya aykırılık gördükle
ri takdirde durumu en çok iki gün içinde mü
racaat sahiplerine ve siyasi partilere duyurur
lar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itiba
ren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz 
edilebilir, itirazlar- ilçe seçim kurullarınca en 
geç oy verme gününden önceki 25 nci günü 
akşamına kadar karara bağlanır. 
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ilgililer, kararlara karşı iki gün içinde il 

seçim kuruluna itiraz edebilirler, il seçim ku
rulu üç gün içinde ve en geç kesin aday liste
sinin ilân gününe kadar bu itirazları kesin ola
rak karara bağlarlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan 
itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği tak
dirde, ilçe seçim kurulunun tebliğinden itiba
ren iki gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. 
Aksi takdirde o siyasi parti o seçim çevresinde 
seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylıklar kesinleştikten nonra ilçe seçim 
kurulları bütün adayları oy verme gününden 
öncelki 20 nci gün ilân ederler. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan is
tifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alın
maz. Ancak, bit gibiler seçilmiş bulunurlarsa 
istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine ken
dilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. 
ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında Kadri Özek. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlarım, bu madde üzerinde ehemmiyetle du
rulması lâzımgelen husus, siyasi partilerin aday 
göstermeleri mevzuudur. Ben buna temas etmek 
istiyorum. 

Esefle kaydetmek lâzmıgelir ki, bu seçim 
kanunları (Meclise getirilmeden önce, partilerle 
alâkalı, partilerin murakabesiyle alâkalı, kanun 
tasarısı daha 'önce Meclise 'gelmeli ve o kanun 
tasarısı daha önce çıkarılmalı idi. 

Muhterem arkadaşlar; şu bir hakikattir ki, 
hepimizin bildiği çok acı bir hakikattir ki, si
yasi partiler, seçimler mevzuubahsolduğu za
man, Hükümete bağırırlar, seçmenin karşısında 
bağırırlar, dürüst seçimden bahsederler, ama 
ortada hiçbirimizin meçhulü olmıyan bir haki
kat var. Adayların seçilmesi mevzuunda o par
tilerin içinde dönen dalavereler o partilerin 
içinde yapılan hileler ve madrabazlıklar, eğer 
bir seçimde tatbik görmüş olsa dünyaya rezil 
olmamız işten bile değildir. Bu itibarla, arka
daşların, evvelemirde siyasi partilerin dürüst
lükle, 'gizlilikle, hakikaten namuslu insanlara 
yakışır tarzda aday seçmelerini bilmeleri ve 
(Soldan, gürültüler, ne alâkası var, bilinmedik 
mevzular mı? sesleri) bu hususa taallûk eden 
hükümleri, kendi tüzüklerine vaz'etmeleri ik
tiza eder. 
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(BAŞKAN — Sayın Özek, madde hakkında 

konuşunuz. Partilerin içtüzüklerine madde tav
siyesinde bulunmayınız. 

fKADRt ÖZEK (iDevamla) — Efendim, si- ' 
yasi partilerin aday ıgöstermeısi mevzııul)abis
tir. (Ben bunun üzerinde konuşuyorum, îstir-
lıam ederim, her lıalde ağzımızdan çıkanı en az 
Sayın (Başkan kadar biz de biliyoruz. (Gürültü
ler, «partilerde nasıl dalavere oluyor?» sesleri) 
Dalaverenin nasıl olduğunu öğrenemedim, bu 
•bir kusursa özür dilerim, öğrenmek mecburiye
tinde değilim, arkadaşlar. (Şiddetli gürültüler) 

BAKAN — Lütfen ımüdahale etmeyiniz. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Zaten beş da

kikaya inhisar eden bir konuşmamız vardır. 
Temennim şudur : 
Hu seçimlerin yapılmasından önce, hassaten 

siyasi partilerin bu mevzuda gösterecekleri mü
badeleyi bir istikamete yöneltebilmek, onlara 
dürüstlük Ve doğruluk istikametinde faaliyette 
Ibulunma imkânını verecek, adayların seçimle-
irincVe, seçilmesinde en dürüst metotları tatbik 
edecek siyasi partiler kanununun biran evvel 
'getirilmesini temenni ediyorum ve Hükümetin 
nazarı dikkatini bilhassa bu.-noktaya celbediyo-
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın ismail Yılmaz. 
•İSıMA'tL YILMAZ (iBursa) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan Kadri özek 
arkadaşım parti adaylarının seçiminde dalave
re olduğundan bahsettiler. Bu partilerin iç 
'bünyelerini ve tüzüklerini alâkadar eden bir 
husustur. ı'Bu durumu kendi aralarında veya 
tüzükleriyle halledebilirler. 

L5AŞKAN — Konuşmanızı lütfen maddeye 
intikal ettiriniz. 

tlSlMAÎL YILMAZ (.Devamla) — Efendini 
bendeniz, ek 4 ncü madde üzerinde, 4 neü fık-
rasiyle 9 ncu fıkrasına itiraz etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, «Her hamgi bir se
beple eksik aday göstermiş 'bulunan siyasi par
tilerin, aday 'göstermek yetkisini haiz bulunan 
«figanlarına, ilçe seçim kurulu tarafından, ek
siklerin derhal t anı amil anması lüzumu bildiri
lir. 

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 
iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldu
rur. Aksi takdirde bu siyasi parti bu Recim çev
resinde seçime katılma hakkım kaybeder», de-

4.-7.1963 0 : 1 
inektedir, ek 4 ncü maddenin '3-4 ncü fıkrası 
bunu âmirdir. 

«Muhterem arkadaşlarım, siyasi partiler ilçe 
seçim kurullarına adaylarını bildirdikten son
ra, her hamgi bir şikâyet sebebiyle, bâzı kimse
lerin seçilme niteliği, olmadığından, seçilmeme-
leri, ilçe seçim kurullarınca karara bağlandık
tan sonra, siyasi partilere, tekrar yerlerine 
aday doldurmak için verilen iki gün haddiza
tında azdır. Fakat, bu maddeye böylece bir şey 
sıkıştırılmış. İki gün içinde ilçe seçim kurulu
na yeni adayların bildirilmesi, şeklindedir. Bir 
siyasi partinin, telgrafla veya mektupla müra
caatı veya, zimmetle veya İıer hangi bir yolla 
müracaatı sırasında meydana gelen ufak bir 
aksaklık dolayısiyte adaylarını tanıamlanıayışı 
karşısında, o siyasi partinin elinden seçim hak
kının tamamen alınması demektir. Bu, bence 
doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bir kaza tasavvur 
edelim; 12 âza çıkarıyor. Azalardan iki tanesi
nin seçilme niteliği görülmemiş ve adaylığı ilçe 
seçim kurulunca iptal edilmiş. İlçe seçim kuru
lu partiye yazmış, parti iki gün içinde yeni âza 
ismi yeremeyişhi'den mütevellit bütün listenin 
tümünün seçime iştirak ettirilmemesi, bence 
uygun değildir. 'Bu sebeple, ek 4 neü maddenin 
4 neü fıkrasının «aksi takdirde bu siyasi parti 
seçime eksik liste ile katılır» şeklinde olması 
için bir tadil teklifi vermekteyim. 

Aynı zamanda 9 nen fıkrada «siyasi parti
lerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzeri
ne eksiklik' husule geldiği takdirde, ilçe se
çim kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içim
de bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde, o 
siyasi parti, o seçim çevresinde seçime katılma 
hakkını kaybeder» diye bir hüküm vardır. Bu 
sebeple, 9 nen ve 4 neü. fıkra üzerinde, ek 4 ncü 
maddeye aidolınak üzere iki tane tadil teklifi 
vermiş bulunmaktayım. Kabulünü istirhamı ede 
rimı. 

'BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTtNTKİLU (Eskişehir) — Vaz

geçtim efendim. 

BAŞKAN —• Hali t Fikret Aka. 
HALtT FİKRET AKA (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlar, biraz evvel konuşan arkada
şım, benim ifade etmek istediğim hususa kıs
mı en temas etmiş bulunmaktadır. 
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286 sayılı tasarının ek dördüncü maddesin

de Milletvekili Seçim Kanununa mütenazır 
olarak belediye meclisi üyeleri hakkında bâzı 
hükümler konmuştur. Ezcümle, çevrenin çıka
racağı üye sayısı kadar aday göstermiyen siya
si partilerin bu seçim bölgesinde seçime katıla-
mıyacakları hükmü mevcuttur. Fakat, bu hü
küm, memleketimizin gerçeklerine uymamakta
dır. 

Şöyle ki ; 1580 sayılı (Belediye Kanununun 21 
nci maddesi, belediyelerde kaç üye seçileceğini 
bildirmektedir. Bu maddeye göre, nüfusu 
3 000 e kadar olan belediyelerin üye adedleri 
12 olarak tesbit edilmiştir. Nüfusu arttıkça da 
değişen orantılar ile üye adedi artmaktadır. 
Son nüfus istatistiklerine göre, nüfusu 3 000 
den aşağı ilçe belediyeleri, mevcuttur. Köy ve 
kasaba belediyeleri bunların haricindedir. Seçi
me ortalama beş partinin iştirak ettiği kabul 
edilirse, küçük bir kasabada en az 60 aded ka
lifiye insana ihtiyaç olacaktır, demektir. Hal
buki, küçük kasabalarda belediye hizmetlerini 
az-çok kemaliyle ifa edebilecek çok az insanın 
mevcudolduğu da bir hakikattir. Hal böyle 
olunca, belediyeler için asıgari haddi olan ka
lifiye insanı bir araya getirmek siyasi partiler
ce oldukça müşkilâtlı olacaktır. (Seçim usulü 
nispî bulunduğuna ıgöre, listenin sonunda bu
lunanların. esasen seçilmeleri mümkün olamı-
yacağma ıgöre, (müşkilât daha da artacaktır. 
Bu defa sırf kanun hükümlerini yerine getir
mek üzere seçim kabiliyeti olmıyan alelade şa
hısların da belki listeye ithalleri icabedecek ve 
listenin, kara listenin bütünlüğü bozulacak ve 
dolayısiyle halk iradesinin tecellisi de gölge
lenmiş olacaktır. Bütün partiler, bilirler ki 11 
kişilik ilçe idare kurullarının seçimlerinde da
hi kalifiye insanı bulmak oldukça müşküldür. 
ıSeçim listelerinin mürettep üye sayısından az 
konulmasında bendeniz şahsan hiçbir mahzur 
görmemekteyim. Aksine, halk iradesinin tecel
lisine yardım edeceğine kaani bulunmaktayım.. 

Bu maddenin, seçimlerin temel hükümlerine 
muvazi -olarak bir prensibe dayanılarak getiril
miş olduğu malûm ise de, mahzurlarının göz 
önüne alınması da zaruridir. Muhterem Komis
yonun, bu husustaki fikir ve kanaatlerini bil
hassa istirham etmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir bakanlıkla İlgili bir ka
nun görüşülürken, bakanın veya bakanı tem-
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sil edecek bir yetkilinin müzakere esnasında 
hazır bulunması gerekir, içişleri Bakanlığını 
temsilen bir kişinin geldiği haberi bize bil-
rilmedi. İçişleri Bakanı da burada bulun
mamaktadır. (Burada sesleri.) O halde haber ve
rini?; lütfen, devamlı olarak bakanın burada 
Oturması lâzımdır. 

Buyurun 'komisyon, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
larım, ek dördüneü maddenin ikinci parag
rafı «Siyasi partilerin; il belediyeleri ile mer
kez ilçe dahilindeki belediyeler için di idare 
heyetleri^ peklinde yazılmıştır ki, bu bir 
baskı hatasıdır. Bunun «il idare kurulu» ola
rak tashihini rica edeceğim. 

İkinci olarak, arkadaşlarımın itirazlara*» 
temas etmek isterim. Milletvekili Seçimi Ka
nununda, bu iki güfilük müddet, verilmiş 
hattâ müeyyidesi daha da büyük olarak sağ
lanmıştır. O seçim çevresinde değil, bütün 
yurttaki seçim çevresinde siyasi partiler se
çim® girme haklarını kaybetmektedirler. Ni
hayet, bir belediyenin seçim çevresi mahdut ve 
bellidir. Seçim-e iştirak eden siyasi partilerin, 
adaylarını tamamlamak da gösterdikleri müş
külâtı 2 günden fazla bir zamana sığdırma-
larmı biz komisyon olarak fazla bile bul-
raflftktayız. Nihayet, bir siyasi parti, belediye 
meclisine seçilecek olan adaylarının tesbitini 
çok evvelden yapmış ve hazırlamış demek-
tir. Bu husustaki vâki itirazlar yerinde de
ğildir. Bu bakımdan, maddenin aynen kabu
lünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz de bu maddenin diğer se
çim mevzuatımızla ilişkin olarak iyi hazır
landığı kanaatindeyim. Ancak, biraz evvel 
sayın sözcü temas ettiler, bu ikinci fıkranın 
son satırındaki «heyetleri,» kelimesinin «ku
rulları» olması lâzımdır, önerge vermiştim. 
Önergemin birinci unsurunu bu teşkil edi
yordu. 

önergemin diğer bir unsuru : Bu madde
nin 9 ncu fıkrası var. «ilgililer, kararlara 
karşı iki gün içinde il seçim kuruluna iti
raz edebilirler, il seçim kurulu, üç gün içinde 
ve en geç kesin aday listesinin ilân gününe 
kadar bu itirazları kesin olarak karara bağ-
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olunması hükmü yanlış olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, ilçe merkezinde bu
lunmayan belediyelerimiz de vardır. Meselâ, 
bendeniz bir tanesini hatırlıyorum, vazife gör
düğüm yerlerden birisinde, Niğde, Aksaray'ın 
da Eskil Belediyesi aşağı yukarı 7 - 8 saat şe
hirden uzaktadır. Yağmurlu havalarda buraya 
gidip gelmek de asla mümkün değildir. Telefon 
da yoktur. Şimdi, seçim kurulu ikigün içinde 
ne ile buraya bildirecek1? Oradan iki gün içinde 
nasıl cevap alacaktır? Siyasi partilerin mahal
li şahıslarla temas etmeden aday göstermeleri 
de mümkün değildir. Sadece iş olsun diye, Ka
nunun bu hükmü karşısında seçime girmemiş 
addedilmek korkusu içinde, lalettayin «Ahmet, 
Mehmet» diye, oraya yazılmasında bir mâna ol
mamak gerekir. Esasen partiler, listelerinde 
tamam aday görtermeseler de nispî temsil usulü
nün tabiî icabı olarak, kaç tane belediye meclisi 
üyesi seçilecekse, onlar zaten seçileceklerdir, 
kurul tamamlanacaktır. Bendeniz bu istikamet
te bir de takrir takdim ediyorum. İltifat buyur
manızı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Küreli 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendenizden önce konuşan hatip 
arkadaşlarımın temas ettiği noksan liste mese
lesine, sistem bakımından temas etmek is
tiyorum. Malûmualiniz çoğunluk sisteminde 
partiler seçime liste halinde ve seçilecek üye 
adedi kadar aday gösterme mecburiyetiyle gi
rerler. Buna zaruret vardır. 
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larlar.» deniliyor. Burada da, bir düzeltme 
yapmak her halde lâzımdır. «îl seçim kurulu 
üç gün içinde ve en geç kesin aday listesinin 
ilân gününe kadar bu itirazları kesin ola
rak karara bağlar.» Burada «bağlarları» de
ğil «bağlar olması gerekmektedir.» 

Bir de aynı cümlede «kesin» kelimesi iki 
defa tekrar edilmektedir. Bunun için de, bi
rinci kesin kelimesi kaldırılarak cümlenin 
şu hale getirilmesi uygun olacaktır, «il seçim 
kurulu üç gün içinde son aday listesinin 
ilân gününe kadar bu itirazları *kesin olarak 
karara bağlar.» dersek cümle dil bakımın
dan da noksansız hale gelmiş olacaktır. 

Bunlar için bir önerge vermiş bulunuyo
rum. önergemin birinci kısmına zaten sayın 
eözcü işaret ettiler, ikinci kısmına da iltihak 
edeceklerini bildirdiler. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de di
ğer arkadaşlarım gibi ek dördüncü maddedeki 
bâzı fıkraların çıkarılması kanaatindeyim. 
Nispî temsil usulü 'kabul edildiğine göre, be
lediye meclisi seçimlerinde tesbit edilen be
lediye meclisi üyesi sayısınca partilerin aday 
göstermesi mecburiyetinin doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Bu kanaatim, nispî temsilin 
bünyesinden gelmektedir. Diğer bir arkada
şım da ifade buyurdular, listenin sonunda 
olanlar, tercihli oy alsalar dahi seçimi kaza
na mı yacak durumdadırlar. Binanenaleyh, se
çimi kazanamıyacak bir kimsenin listeye dâ
hil edilmesi, listenin sonlarının doldurulması 
doğru bir şey değildir. Listede de 1 noksan, 
2 noksan vardır diye o partiyi seçime gir
memiş kabul etmek, hakkaniyet prensipleri 
ile kabili telif olmasa gerektir. Bir ikincisi, 
böyle bir hüküm vaz'edildiği takdirde, ilçe 
veya il seçim kurullarının bulunduğu be
lediye hududu içindeki seçimlerde her hangi 
bir partinin adaylarının noksan gösteril
mesi durumu ortaya çıkabilir. Adayların ni
teliği veya şartlarında birtakım noksanlık
lar olabilir. Şikâyet üzerine, seçim kurulla
rınca bâzı noksanlıklar görüldüğü takdirde, 
seçime katılan o siyasi parti ilçe seçim kuru
lunca yazılacak tezkereye 2 gün içinde cevap 
vermediği takdirde, madde metninde bulundu
ğu şekilde, o partinin seçime girmemiş telâkki 

Bir misalle arz edeyim. Faraza bir belediye 
meclisine 12 üye seçilecektir. «A» ve «B» parti
leri seçime girmiştir. Bu partiler 12 tane aday 
göstermemişlerse «A» partisi 8 tano aday gös
termişse ve çoğunluk sistemi ile seçime ka
rar verilmişse 12 tane üyesi olması lâzım gelen 
belediye meclisinin 8 tane üyesi hasıl olacaktır. 
Kanunen bulunması lâzım gelen 12 üyeden 4 
tane noksan olacaktır. Binaenaleyh, bir parti
nin icabeden sayıda aday göstermesi çoğunluk 
sisteminde mevzuubahistir. Bunun dışındaki, 
sistemlerde ve belediye meclisi seçimlerinde ka
bul ettiğimiz nispî sistemlerde buna zaruret de 
yoktur, lüzum da yoktur. Kaldı ki, tatbikatta 
bir partinin bütün listesi ile kazanması nazari 
manada mümkündür. Umumiyetle hiç değilse, 
bir tane verir. 
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Bir üçüncü zaruret daha kargımıza çıkıyor. 

İstiyoruz ki, küçük partiler, zayıf partiler bele
diye meclislerinde, mahalli idarelerde temsil 
edilsinler. 20 küsur veya 30 tane belediye mecli
si üyesi seçilecek bir memlekette, küçük bir par
ti 10 tane ehil elemaniyle, 10 adaylı bir liste ile 
seçime girmek isterse, şu usule göre, ya bu aday
ların 10 tanesinin yanına daha ehliyetsiz üyeleri 
ilâve etmek mecburiyetinde kalacak veya nisa
bı dolduramadığı için ekarte edilmiş olacak. Bu, 
bizim kabul ettiğimiz sistemde güttüğümüz ga
yeye muhalif düşer. 

Bu sebeple, «o çevrenin çıkaracağı üye sayı» 
sı» ibaresiyle başlıyan cümlenin baş tarafına «en 
fazla» ibaresini koyarsak mesele kalmıyor. Yani, 
«her hangi bir parti en fazla, orada çıkacak üye 
sayısı kadar aday gösterebilir, en az istediği ka
dar gösterebilir» mânası çıkacak. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı yoktur. İçtüzü
ğün 87 ııci maddesinin ikinci fıkrasına göre. bir 
vekâlete ait bir lâyiha veya teklifin müzakere
si sırasında, o vekilin-veyahut o nama gelen 
birinci sınıf devair rüesasmdan birinin bulun
ması meşruttur. İçişleri Bakanı yoktur. O nama 
gelen birinci sınıf devair rüesasmdan birinin 
geldiği de yazılı olarak bize bildirilmemiştir. 

Bu sebeple, müzakeresini yapmakta olduğu
muz tasan, bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek Birleşime kalmıştır. 

/. — tdarei Umumiyei Vüâyat Kanunımda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vüâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 285) 
(D 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesine karar 
verilmiş olan, tdarei Umumiyei Vüâyat Kanu
nundaki değişikliklerle ilgili tasarıda alâkalı ba
kan, İçişleri Bakanıdır. Bu tasarıyı da İçişleri 
Bakanının bulunmaması ve yerine bir temsilci 

(1) 285 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1963 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

göndermemiş olması sebebiyle bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakıyorum. 

Daha evvel Meclisimizde alınmış olan karar 
gereğince, öndelik ve ivediliğine karar verilmiş 
olan tasarıların görüşülmesi kararlaştırılmış ol
duğundan, gündemde de öncelik ve ivedilik kara
rı verilmiş olan tasanlar bitmiş olduğundan... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

5. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payların 
Belediye Vergi ve resimleri hükmünden oldu
ğuna dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/484) (S. Sayısı : 306) 

BAŞKAN — Birleşimin kapanması iktiza 
eder, ancak bu arada öncelikle görüşülmesi tek
lif ledilen başka bir tasan vardır. Bununla ilgili 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu i!e di

ğer kanuni arla belediyelere verilen payların be
lediye vergi ve resimleri hükmünden olduğuna 
dair kanun tasarısı (Sıra sayısı 306) basılmış ve 
dağılmış bulunmaktadır. 

Bu tasannın gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini ve basılmasından 48 saat 
geçmediğinden bu hususun da karara vaz'ını arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Yozgat 

Veli Uyar . 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Usul hakkında 
söz istedim; lütfedin. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım; Muhterem Başkan, mahallî idarelerin 
seçimine dair olan kanunun müzakeresine imkân 
bulunmadığını, İçtüzüğün 87 nci maddesine müs
teniden ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarıları Başba
kanın ve vekillerinin imzasiyle Büyük Millet Mec
lisine sevk edilir. Riyaset Makamı da aidolduğu 
encümenlere havale eder. Bu tasandan Hükümet 
mesuldür. Başbakanın ve. diğer vekillerinin imza
sı bulunduğuna göre, vekillerden birisinin bulun
ması müzakerenin devamı için kâfidir. İçtüzüğün 
hükmünü aynen okuyorum. 
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«Her müzakerenin bağından sonuna kadar» di

yor. Alelıtlak, lıer müzakere. Hangi kanun tasarı
sının müzakeresi olursa olsun. « başından so
nuna kadar, Hükümet namına mütalâa beyan et
mek üzere....:» demektedir. Bu tasarıyı Hükümet 
getirmiştir ve Hükümet mütalâa beyan edecektir. 
Başbakan Yardımcısı da Mecliste bulunmaktadır. 
«Her müzakenenin başından sonuna kadar Hükü
met namına mütalâa beyan etmek üzere Başvekil 
veyahut, o nama mütalâa serdine mezun bir vekil 
veya birinci-sınıf devair rii esasından biri bulu
nur.» Şimdi, bu umumi bir hükümdür ve Başve
kil veya yardımcısı burada bulunduğu, müddet
çe diğer bir alâkalı vekil gelmediğinden bahsedi
lerek, Hükümet tasarısının müzakeresine hiçbir 
zaman mâni olunamaz, kanaatindeyim. 

İkincisi; Sayın Riyaset Makamının istir adet -
tiği fıkraya gelince : 

• «Bundan başka» deniyor. Hangisinden başka? 
töğer, Hükümet Başkanı bulunmuyorsa, eğer Hü-
İdimet Başkanına vekâlet edecek bir vekil Hıluıı-
nmyorsa, asgari o lâyiha ile ilglili bakanın bulun
ması lâzımgeliyor. «Bundan başka bir vekâlete 
ait lâyiha veya teklifin müzakeııesi sırasında o ve
kilin veya o nama gelen birindi sınıf devair rüe-
sasmdan birinin Mecliste huzuru meşruttur.» de
niyor. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen Mecliste bir 
kanun tasarısının sevk edilmiş prosiedürü bu oldu
ğuna göre ve biz Komisyon olarak, Başbakanın 
(imzasını taşıyan bir kanun tasarısını tetkik ve 
müzakere ederek, rapor tanzim ettiğimize göre, 
«Bakan bulunmamıştır,» diyerek, Başbakanı tem
sil eden Hükümet 'erkânı burada iken, bir müza
kerenin inkıtaa uğramasının içtüzük hükümleri
ne uygun olmadığı kanaatinde ve hukukî mütalâ-
asmdayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir Bir

leşimde 'bir (tek tasarı ıgörüşül'mıez, Bazan böy
le olduğu da olmuştur. Fakat, umumiyetle 
birden ziyade tasarı ve 'teklif görüşülür. İç
tüzüğün 87 nci maddesinin '1 nci fıkrası, mü
zakerenin başımdan sonuna, 'kadar (Başbakan 
veya o ,n!a<ma salahiyetli bir Vekil veya 'birin
ci sınıf Devlet rüesaısından birisinin bulunma
sını 'emretmiştir. Ayrıca, her hangi bir vekâ
lete ait 'kanun tasarı ve 'teklifleri 'müzakere edi
lirken, o vekilin v*eya o vekil 'namına 1 nci sı
nıf Devlet masasından birisinin bulunmasını 
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ayrıca istemiştir. Hal böyle 'olunca, bu Mec
liste !ber Birleşimin başından «onuna kadar bir 
vekil bulunması esasen lüzumludur. 

Ayrıca, her tasarı ile ilgili olan bakanın da 
bu müzakereler esnasında bulunması zaruridir. 
Haltta, ikinci fıkra, bundan başka, ibir vekâle
te ait bir lâyiha veya teklifin müzakeresi es
nasında, o vekilin veyahut o nâma gelen bi
rinci sınıf Devlet rüesasıından birinin bulun
ması lâzımdır. «Bulunmazlarsa, müzakere bir 
defaya mahsus olmak üzere ıgelecek inikada 
talik olunur» der. Ne talik edilir? O tasarı ta
lik edilir. 

içtüzüğün 87 nci 'maddesine Riyasetin ver
diği mâna budur. Bu itibarla, bü iki tasarı
nın müzakeresi gelecek Birleşime kalmıştır. 

Fakat, bu arada verilmiş 'bir önerge vardır. 
Bu önergede 'bir tasarının öncelikle görüşül-
mesi istenmektedir, önergeyi okuttum. Bu 
öttiengeyi oyunuza sunacağım. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Hangi önergeyi oya sunuyorsunuz? 

BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlar 'önerge
yi akuttum. Her milletvekilinin isteği ile öner
geyi veniden okutamayız. Bu sebeple... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Bey
efendi, araya başka mevzu girdi, okutmanız 
icabeder. 

BAŞKAN — Peki önergeyi .tekrar okuta
cağı m. (Gürüİtü 1er.) 

Muhterem arkadaşlar, mühim olan Heyeti 
Umumiyenin verilen karar üzerinde tatmin 'ol
masıdır. 

'(Geçici Komisyon Başkanı Veli Uyar'm 
önergesi teikrar okundu.) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI HASAN DÎNÇER (Afyon iKaralhiısar) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında mı, söz 
istiyorsunuz -SayınBakan? 

•DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI HASAN -DlNCER (Afyon Karahİsar) 
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— Muihterem arkadaşlar, Saym (Başkan İçiş
leri. Bakanının Ibuhııımadığmı ileri sürmek 'su
retiyle... 

BAŞKAN — Sayın [Bakan, sözünüzü kes
mek mechuriy etinde kalıyorum. Bu önerge 
hakkında söz istediniz, münhasıran bu önerce 
h akkın d a k onu şa c aiksı n ı z. 

DEVLIET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI HASAN DÎNOER (Devanda) — Bu 
önerge hakkımda, 'konuşacağım. Fakat bir 'mu
kaddeme yapmak nıecburiyetindeyim. Birbi
rine 'bağlı iki meseledir. Birbirinden ayırdc-
dici hir izah ıtarzı 'gayrimümikün olduğu için 
bu şekilde haşlamış bulunuyorum 'özür dilerim. 

Şimdi, i'kiiıei bir önerge üie aynı hakanlığa. 
aidolan bir başka tasarının konuşulması ba
his mevzuudur. İçişleri Balkanı burada yoktur. 
öyle talKmin, ederim ki, aynı esbalbı muei'be İle 
bu tasarımın da igörüşülm esini. İSayın Başkan. 
bir başka ıgüne (bırakacaklardır. 

Arkadaşlarım, Dahiliye Vekilinin ve Baş
bakanın burada olmadığı gerekçesiyle müza
kerenin taliki istenimelktedii'. Dahiliye Vekâ
letime ait bir tasarının Başbakanın huzura ile 
müzakeresi talbiîdir. (Bendeniz Başbakanı ttem-
siten, aynı yetkiyi haiz olarak (burada bulun u-
yorum. Fazla 'olarak da, vaızife taksiminde de 
Dahiliye Vekâletine ait 'bilcümle kanunun .mü
zakeresinin takibi ve ilgili 'bakanlık adına feo 
nuşma yetkisi bendenize verilmiştir. Bütün 
bunların dışında mesele mütalâa edilecek olur
sa, İçtüzüğün alâkalı maddesinin esıpirisi, mü
zakeresi yapılan tasarılarda, 'Hükümet adına 
mütalâa (beyan «tmek imkânını temin etmeye, 
hazırlamaya matuftur. Binaenaleyh, bir ta
sarı 'konuşulamadı. Ama, 'bundan sonrası için, 
'bilhassa bu takririm ihtiva ettiği .mevzuun ay
ın eshabi muei'be ile konuşulmasına, mâni olu-
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cu 'bir karar alınması zannediyorum ki, mad
denin ruhuna muhalif düşecektir. Bu 'bakım
dan konuşulması noktasının Yüksek Meclisi-
nizce terviçedilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
nuşulmasına mani olucu bir tavır yoktur. İç
tüzüğün mıhıma sadık kalıcı 'bir davranış var
dır. İçtüzük diyor ki, vekil bulunmazsa mü
zakere Ibir defaya mahsus olmak üızere gelecek 
Birleşime hırakılır. Biz bu hükmü yerine ge
tirdik ve bir- defaya mahsus olmak üzere ta
lik ediyoruz. Şimdi yine araya müzakere ıgir-
miş olduğu için 'önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Geçici Komisyon (Başkam Veli Uyar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergede sözü geçen tasarı 
basılmış, fakat 'basılıp dağıtılmasından itüba-
ren 48 saat ge!en inmiştir. 48 saat 'geçmeden 
gündeme alınması (hususundaki önergedeki tek
lifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda öncelikle görüşülmesi husussu da 
derpiş edilmektedir. Bu hususu oyunuza- su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umınmiyesi üzerinde müzakere açıyo 
rum. 'Maliye Bakanı, yok.. Komisyon? (Bu
rada. 

Maliye Bakanı hulunmadığı için, bir defaya. 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 'bırakıl
mıştır. 

Verilmiş 'bulunan karar gereğince, öncelik 
kararı verilmiş' olan tasarıların müaakereısi 
i c ab etmektedir. Gündemde öncelik kararı ve
rilmiş tasarılar kalmamıştır. Bu (sebeple, 5 
Temmuz 1963 Cuma günü saat 14 de toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.00 





Millet -ft 

YÜZSEKÎZİNCİ BİRLEŞİM: 

4 , 7 . 1983 Perşembe 

Saat : 14,( 

A - BAŞKANLIK DÎVANÎNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkinin dönüşüne ka-
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (S/647) 

. • 2. — Sağlık ve Sosyal .Yardım. Bakanlığına 
ba«rlı sağlık kurumları ile.-esenleştirme (Rehabk 
litasvon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 20'9 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kânunun 11 nci maddesinin yü-v 

rürlükten kaldırılmasına1- dair kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Maliye, Sağlık.ve Sosyal 
Yardım ye Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden mürekkep geçici bir komisyonda 
görüşülmesine 'dair Sağlık ve Sosyal .Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun önergesi #1/481, 
4/237) / 

3, —< Nüfus plânlaması hakkındaki Kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden müteşekkil geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair Sağlık ve Sos
yal, Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun önerge
si (1/480, 4/238) 

4'- İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

• SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
fi H Ti> "ff O ÎWEl \2rUXiıUolVİJÎ3 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın badeli
nin alınmaması hususunda ne 'düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili. Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı-' 
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/510) 

3. — Eskişehir Milletvekili' Aziz Zeytinöğ-
ln'nun, Eskişehir -Basma Fabrikası Anonim Şir

ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup • olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. —• Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, îçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. —- İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının haili için ne düşünüldü
ğüne ve .bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son. üç yıl içinde», 
kaş defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına- ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, îmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

1 0 . — Giresun Milletvekili Mustâfa Kemal 
Çilesizin; ormanların korunması ve orman böl
gesinde -yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. ••— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin* ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet' Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) , '" 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akayin, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 



Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menîi'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu., (8/594) / 

15. — Aydın Milletvekili Reşat' Özarda'nm, 
ÖENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 6ÖC hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Anka'n'nı, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazîlerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (8 598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe .^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertüğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (8/601) 

20. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu nun, gecekondu yapan vatandaşlara 'beledi' 
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair îpıar ve İskan Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

2 — 
22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinöğ-

lu'nım, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6 606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edil ma
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(8/607) . 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ> 
İn'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin, çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) ~ • 

28. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytmoğ-
lu nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/810) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/811) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç, defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/613). 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritîioğlu'-
nun, Ankara'da insa edilecek olan Gülhane As-
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (8/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru, olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 
•• 31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 



32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum îmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — Ìstanbul Milletvekili Oğuz Oranın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

38. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(8/623) 

39. —- Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
îu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(8/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-

m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1983 
ve 1984 ve 1985 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair" Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. -— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım '-
m, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. —=• Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(8/630) 

48. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/833) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/834) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 



tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyac ağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/638) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir, Milletvekili Halil Özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (8/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'tm, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür. Unsal in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (8/840) 

50. İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6 641) 

HI 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

' RILAN İŞLER 
1. —. Köy Kanununda değişiklik yapılması

na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi öavit 
Tevfik Okyayuz' ve 6 arkadaşının, .442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine bâzı mad
delerinin değiştirilmesine bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına, dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1963] 

2.— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriy
le bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İç

işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 
2/338) (S. Sayısı : 283) [Dağıtma tarihi : 27 . 6. 
1963] 

3. —- Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına daîr kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve 5889, 6424, 6555, 7363 sa
yılı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili İlhami Ertemin 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
92 nci maddelerinin değiştirilmesi baklanda ka
nun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/427, 2/191, 2/338) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 8*. 1963] 

4. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 8 arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler' eklenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 
2-85) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 ,1963] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ-
• ŞÜLECEE İŞLER 

X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair O. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları teskereleri" (M. Meclisi 
1/468; O. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26 . 6.1963] 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları,. «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6.1963] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Raş-



kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi İ/345; C. Senatosu 
İ/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

5. —- Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında 0. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sa3/ısı :. 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 . 1963] 

X 2. —, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu baklanda kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğîu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydin nahiyesinin 
• Oive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 

nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyarın, 
i086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ye sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot, Top. Tb. da er Ahmedoğîu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Birinci görüşme tarihi: 27 .6 .1963] 

X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 



X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramlanıl mübadelesine dair 'Avrupa Andlaşma-
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı • 
184) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1983] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 185) [Birinci-görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1083] 

13". — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Eifat özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı :202) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6-. 1983] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde 'eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (İ/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 8 .1983] 

. 15. •— Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S, Sayısı : ¡217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1983] 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin. olunan kredinin Dev
let borcu 'olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve. Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. .Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: ¡27 . 6 . 1963] 

X 17. — Milletlerarası Adailet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın • yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına [dair kamun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 228) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik, dışı çocukların tanınmala
rım kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki (sözleşmenin onaylanma-

: sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) T Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü/hane 19, cilt II , sayfa 107 de (kayıtlı* Be-
kiroğlu Relkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık [tezkeresi ye Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) . [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Han.ife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Eirinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1983] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1982 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
2 7 . 6 . 1 9 6 3 ] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı :' 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

24. — Havza ilçesinin, öakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 .sayısında nüfusa kayıtlı 
Mshmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1.. 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 



ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi ; 27 . 6 . 1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu, (3/589) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 8.1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğîu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1982 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman Özdenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1983] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
Ho. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı ; 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 8 . 1963] 

B - BİBÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1983] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi baklanda kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1983] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1983] 

4. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra-

1 — 
porları (1/206 S. Sayısı : 158) [Dağıtma ta
rihi : 26 .4 .1963] 

>< 5. — K a n gruplarının tâyinine yariyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 6. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Anıtlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 182) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

" X 7. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı ; 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

8. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları, (1/283) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30 .5 .1983 ] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 , 5 .1963] 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1 341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 8 . 1 9 8 3 ] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3658 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1983] 

12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Hân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1983] 



13. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş 'tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1983] 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
haklımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

15. —• Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1981 sayısında kayıtlı Şevkotoğiu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güneyin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

16. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
denıir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu, mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1983] 

X 17. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1 316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 .1963] 

X 18. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

X 19. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 .6 .1963] 

8 — 
20. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 

ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyarın, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 
6 .1963] 

21. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1828 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık teskeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 . 1963] 

22. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56* 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 8 . 1983] 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu, (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963] 

X 24. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görüîemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

25. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

26. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6. .' 1963] 



27. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S, Sayısı : 289) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

28. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

29. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 
1963] 

30. — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26 .6 .1963 ] 

31. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26 .6 .1963 ] 

32. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26 . 6 .1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26 .6 .1963 ] 

34. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26 .6 .1963] 

35. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 .• 6 . 1983] 

X 36. ~- Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6785 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6.1963] 

37. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6887 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekilli Hilmi Ay-
dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 38. — Damga verigisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı; 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1983] 

39. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 , 1963] 

40. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (B) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma-
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liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 .1963] 

41. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta

sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

42. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon rapora (.1/479) (S. Sayısı , 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1983] 

(Yüzsekizinci Birleşim) 




