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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Feridun Cemal Erkin'in, dünüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan .Feyzioğlu'nun vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumları ile esenleştinme (Rehabilitas
yon) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 'maddeler eklen
mesine ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair 'kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonlarından ve 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı
larının havale edilmiş olduğu Adalet, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
lecek üçer üyeden mütevekkil geçici tbıir ko
misyonda görüşülmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun önergeleri 
reddolundu. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısının 2 nci maddesiyle ilgili 33 ve 41 nci 

maddeleriyle, üçüncü maddesiyle ilgili 2 nci 
geçici maddesinin ve 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri -teşkiline dair Kanıtnun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
riyle bâzı kanunların kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısının, verilmiş olan önergelerle birlikte, ko
misyona havalesi kabul olundu. 

Belediye Kanununda değişiklik yepılmasma 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı üzerinde bir# süre görüşüldükten 
sonra ilgili Bakanın Genel Kurulda hazır bulun
madığı görüldüğünden bu tasarı ile îdarei Umu-
ımiyei Vilâyat ve 5237 sayılı Belediye gelirleri 
kanun tasarıları ıgelecek Birleşime (bırakıldı. 

5 . 7 . 1963 Cuma günü saat 14 de toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Bolu milletvekili Turgut Çulha'nm, Ka

rayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı maddesindeki 
evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara dair söz

lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/648) 

2. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
5680 sayılı B'asın Kanununun 143 sayılı Kanun-
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la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
ısözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/649) 

Teklifler 

1. -— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin '206 sayılı Arazi ve 'Bina 
verdilerinin matrahlarına uygulanacak misille v 
haikkındaki 'Kanunun '3 ncü 'maddesinin tadili-
ne dair !kanun teklifi (İ2/350) (Maliye ve Plân 
'komisyonlarına) 

'2. — Kırklareli 'Milletvekili A'bdurrahman 
Altuğ ile 'Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi 
A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 .tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi Ç2/351) 
(İçişleri Komisyonuna) 

Tezkere 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1960 Bütçe yılı Kes'inhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (ft/048) ('Sayıştay Komisyo
nuna) 

Raporlar 

4. — Kaçakçılığın men Ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla de
ğişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Mardin Mülletvefkili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletlvekilıi Kerem özcan'ın, 
Kaçakçılığın men ve taikibine dair olan 1918 
«ayıU Kanunun ''6829 sayılı Kanunla, değişik 53 

4. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesinde'ki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanlara 
verirmesi hususunda ne düşünüldüğüne 'dair söz
lü soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/650) 

ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (Gündeme) (S. Sayısı : 2'3 e 
1 ncd ek) • 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiş'tıirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 299) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, 4 ' . 4 . 19İ29 tarih ye 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeelri Usulü Kanununun 4 . 6 .1936 
tarih ve 3006 sayılı .(Kanunla değişen '305 inci 
maddesinin değiştirilmesıi hakkında 'kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) ('Gün
deme) ('S. Sayısı : 301) 

7. — Türkiye Bilimsel ve Tekniik Araştır
ına Kurumu kurulması hakkında (kanun tasa
rısı (M. Meclisi 1/219; C. Senatosu 1/21(3) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 41 ; C. Senatosu S. 'Sayısı : 
169) (iMil'lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyona) 

8. — İşçıi ve üş veren sendikaları kanun (ta
sarısı (M. Meclisi 1/582, 2/286; C. Senatosu 
1/216) (ıM. Meclisi S. Sayısı : 126; C. Senatosu! 
S. 'Sayısı : lö l ) (Anayasa, Adalet ve Çalışma 
'komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulan 
Geçici Komisyona.) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

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

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, oturumu acı
yorum. 'Gündeme başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adıyaman Milletvekili Mehmet özbay'-
ın, Besni İmzasında cereyan eden karakolda da
yak atma ve linç olayı ile ilgili demeci ve İçişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın bu konuda açıkla
ması 

BAŞKAN — Sayın özbay gündem dışı jan
darma onbaşısı hakkında konuşmak istiyorsu
nuz. (Bu işi içişleri Bakanı ile halledemez mi
siniz ? 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Efendim, 
hâdiseyi Meclîse arz etmek mecburiyetini du
yuyorum. 

BAŞKAN — Meclis matbuat vasıtâsiyle 
muttali oldu. 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Çok kısa 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bugünkü ıgazetelerde bir
çoklarınızın nazarı dikkatinizi celbetmiş olaca
ğı gibi, Türkiye'mizde ilk defa Adıyaman'ın 
Besni kazasında cereyan eden bir linç hâdise
sinden ıbirkaç kelime ile bahsetmek ve Muhte
rem Meclisinizin huzurunda Muhterem Hükü
metin bâzı noktalarda nazarı dikkatini celbet-
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Evvelâ her bakımdan vahim olan bu hâdise
yi kısaca anlatarak söze bağlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Besni'de bir jan
darma onbaşısı yanına iki jandarma neferi ala
rak karakola götürmek maksadiyle evinden al
dığı bir şahsı bir müddet karakolda dövdük

ten sonra, bilâhara ıssız bir mezarlığa götüre
rek dövdükten başka 19 yaşındaki bu gencin 
jandarmalarla beraber ırzına geçmesi sebebiyle 
hâdise meydana gelmiştir. Bundan münfaîl 
olan halk kütleleri evvelâ bu hâdise karşısın
da adlî ve idari makamların bigâne kalığı se
bebiyle toplanmış, protesto mahiyetinde k a y 
makamlığa müracaat etmişler; fakat, bu şenî 
hâdiseyi işliyen onbaışmm hâlâ serbest olarak 
dolaştığını gören halk kütleleri gittikçe kala
balıklaşma, altıbin kişilik bir kütle onbaşıyı 
yakalıyarak sokak ortasında lincetmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdise, hangi cep
hesinden bakarsak bakalım, hakikaten iğrenç 
/ve vahim bir şlekilde cereyan etmiştir. . Yalnuz 
Jben işin bu cihetinden ziyade bu vesile ile Hü-

' küm etin bâzı hususlarda dikkat nazarımı cel-
betmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, öteden beri Dahi
liye Vekâletine yaptığımız müracaatlerle Adı
yaman vilâyetinde zabıtanın iyi çalışmadığını 
ve birtakım keyfî tasarruflarda bulunduğumu, 
bu dayak olaylarının tevali ettiğini defaatle 
bildirdik. Hattâ arkadaşım Mahmut Deniz ile 
resmen bir muhtıra halinde Dâhiliye Vekâletine 
-vermişizdir. Vekâlet bu hususta müfettişler 
göndermiştir, hali tahkiktedir. Fakat şu hâ
dise maalesef durumum vahametini bütün çıp
laklığı ile su yüzüne çıkarmış bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, ben burada sunular? 
etmek için bilhassa huzurunuza çıkmış bulunu-; 
yorum : Bir memlekette cereyan eden Haç ola-
yının mahiyeti şudur; halk kütleleri v'icdanın--
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5 . 7 , 1963 0 : 1 
dan bir hafta geçmiş olmasına rağmen hâlâ 
müsbet, menfi, olmuş/tur, olmamıştır şeklinde 
çocuğun eline bir rapor geçmemiştir. Şimdi, öğ
rendiğime ıgföre, bu sefer Antep vilâyetine mu
ayene için çocuk hâdise olduktan çok sonra an
cak gönderilebi'lmiştir. 

Bunun için, maalesef memleketimizde idare 
olarak, adliye olarak - iki adliyejye hen Hükü
met tafbiıpliklerinin adlî tasarruflarımı da dâhil 
ediyorum - daha titiz davranılması lâzımdır. 
Bu bakımdan Sayın Hükümetin nazarı dikkati
ni celbediyorum. Bu vaJhîm hâdise karşısıında 
üzüntüm dolayısiyle kıymetli vakitlerinizi al
dım. Teşekkür eder, hürmetler ederim. 

M. Meclisi B : 1 
da tahassul etmiş bir kanaati, 'bir hükmü, 'biz
zat kendisinin intaeetmesi demektir. Bu da 
maalesef üzülerek arz edeyim ki, ibu mıntaka-
da adliyenin >ve idarenin halk kütlelerini, hal
kın vicdanını tatmin edecek durumda olmayı
şının ifadesidir ve çok acıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, (bu vesile ile, Hü
kümeti de aşan vte daha ,geniş bir şekilde ifade 
edeyim;"" foir Devlet prensibi olarak emniyet 
kuvvetlerinin ıslahı hususunda naçizane bir iki 
noiktayı arz etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bizim memleketimizde 
jandarma teşkilâtını nasıl kurarız? Askere 
alınanlar arasında adam köyünde iken aklına 
kor; ben jandarma olarak (gideceğim, uzatmalı 
onbaşı olacağım, 'birkaç sene şu köyde, bu 
köyde karakol kumandanlığı yapacağım, bir 
'bakkal, hir tüccar sermayesi ile memleketime 
döneceğim. Bu şekilde aklına kor. Halk ara-
sında mieşhurdur; «gözü açıklan jandarma ya
pıyorlar.» derler. Maalesef memleketinden bu 
niyetle askere... 

BAŞKAN — Kısa konuşacaktınız beyefendi, 
uzatmayın- lütfen. 

•MEHMET ÖZBAY (Devamla) — Uzatmı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Hâdise ile ilgili olarak mâru
zâtta bulunun lütfen. 

"MEHMET ÖZBAY (Devamla) — Hâdisenin 
kökleri buralarda efendim. 

Aziız arkadaşlarım, uzatmalı onbaşı olup bir 
bakkal, bir tüecar sermayesiyle döneceğim ni
yetiyle köyünden kalkıp askere giden kimsenin 
kötü nıijyetinıe Devlet olarak hizmet eder durum
dayız. Maalesef gözü açıkları jandarma yaparız, 
temdütli onbaşı olarak göndeririz ve 'bunlar hak
kında yapılan şikâyetler seneler senesi memle
ketimizde tevali eder durur; fakat, kökünden 
hir tedbir alamayız. Şu hâdisede muhakkak ki, 
adlî makamlar lâzımgelen tahkikatı, takibatı 
yapacaklardır. Ben Besni ile temas ettim, istih
bar ettiğime .göre hâdise sonunda 18 kişi ne
zaret altına alınmış ve bunlardan 3 kişi tevkif 
edilmiş, adlî tahkikat devam etmekte imiş. Fa
kat bizim kasabalarımızda durumun acı tarafı 
şudur: Bu şeni hâdise oluyor, jandarmalar ta
rafından çocuğa tecavüz ediliyor. Çocuk adlî 
makamlara müracaat ediyor. Hükümet taibilbi 
rapor vermiyor. Vilâyete sevk ediliyor ve ara-

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, kısa mâ
ruzâtınız için buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlarımı, arkadaşımızın huzurunuza getir
miş olduğu konunun hangi maksatla ıgetirilmiş 
olduğunu anlamakta güçlük çekiyiorum. Esadüa 

,anz edeyim ki, son derecede şayanı teessüf bir 
konu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde cereyan et
miştir. Bu mevzu duyulur duyulmaz Adıyaman 
Valisi ile şahsan temasa geçerek, kendisini Bes
ni kazasına gönderdim. Meseleye, diğer taraf
tan adalet cihazı da elkoydu. Konu inzibat ve 
asayişle ilgili değildir. Doğrudan doğruya bir 
babanın kızını kendisinin üvey evlâdına ver
mesi vadinden sonra, bu kızın bu jandarmaya 
verilmiş olması sebebiyle, çok çirkin bâzı tasal
lutların vücuda gelmiş olmasını halkın anlama
masından doğmuştur. 6 bin kişinin mi, 60 İrişi
nin mi, bu linç hâdisesine iştirâik ettikleri hu
susunda sıhhatli ve kati bilgiler birer rapor ha
ilinde peyderpey gelmektedir; henüız tamamı 
gelmemiştir. Meseleye el konulmuş, adalete in
tikal etmiş çok şayanı teessür bir harekettir. 

Jandarma mevzuu ile alâkalı kısma gelince; 
memleketimizde tenkidettiğimiz bunlar, köyler
den askere alınmış, yetiştirilmiş, vazife verilmiş 
olan memleket çocuklarıdır. Talhsisan bütün 
jandarmanın heyeti umumiyesine atfedilecek 
bir kusur, bir konu olarak Meclis kürsüsünden 
ileri sürülemez. Her meslekte olduğu gibi jan
darmanın da bâzılarında • birtakım kusur
lar olabilir. Bunların ıslahı, maalesef nir-
günlük konu da değildir. Üzerinde ciddiyetle 
duruyoruz; her hâdise çıktıkça, o hâdisenin ge-
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rek tirdiğindcıı daha 
üzerinde duruyoruz. 

M. Meclisi B : 109 
büyük bir hassasiyetle 

2 nci nokta için, bu hususun ve birinci nok
tanın da peşinde olduğumuzu ve en ufak bir 
müsamahanın da bahis konusu olmadığını arka
daşımıza ve Yüksek Meclise arz ederim. 

2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 53 ncü 
maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan ve 
Bakanlar Kuruluna fesih yetkisi veren hükmün 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/649) 

(BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğınım bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Mec

lisi G-ruplları adına; 1580 sayılı Belediye Ka-

5.7.1963 0 : 1 
nunumun 53 ncü maddesinin Anayasaya aykırı 
olduğundan bahisle iptali hakkında açılan dâva 
üzerine yapılan inceleme sonunda; adı •geçen ka
nunun 53 ncü maddesinin altı numaralı ben
dinde yer alan ve Bakanlar Kurtulunca fesih yet
kisi veren ('bir, iki ve dördüncü numaralarda 
yazılı ahvalin vukuu takdirinde Dahiliye Vekâ
letinin. inba.su ve İcra Veıkilleri Heyeltinin ka
rarı..) şeklindeki hükmürf, Anayasaya aykırı ol
duğundan, iptaline ve işbu iptal hükmünün ka
rar gününden başlıyarak altı ay sonra yürür
lüğe girmesine mahkem'emizce 3 .7 .1968 günün-
do karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 

Şünuhi Arsan 
Anayasa Mahkemesi (Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ceza evleri inşası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz akdi
ne dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (1/434) (S. Sayısı: 256) (1) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanının bir 
talepleri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ıBuigünkü (gündemin 18 nci sıra numarasın

da yer alan, «Ceza evleri inşası için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine ve is
tikraz akdine dair Kanun» işin mahiyeti bakı
mından öncelikle ve gündemdeki, diğer işlere 
takdimen müzakere edilmesini arz ve rica. ede
rim. 

Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük 

BAŞKAN --- Bu maddenin müstacel olarak 
konuşulması için teklifi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz ist iyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Raporda, ivedilik teklifi vardır. Bu hususu, oyu

nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

(1) 256 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Ceza evleri inşası için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine ve istikraz akdine 

dair Kanun 

MADDE 1. —• Ceza evleri inşası için sene
lik ödeme miktarı 5 000 000 lirayı geçmemek 
üzere 16 000 000 liraya kadar gelecek yıllara 
••geçici, yüklenmelere girişmeye Adalet Balkanı 
ve bu ödenekleri karşılamak üzere millî b.an-
kaılardan istikraz akdine Maliye Bakanı yetki
lidir. 

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

MADDE 2. — Birinci madde ıgereğinee ya
pı lacaik istikra,zm itfa taksitleri 21548, 3757 sa
yılı kanunlarla sağlanan gelirden,- faizleri ge
nel bütçeye konulacak ödenekten verilir. 

BAıŞKAN" — Madde hakkında söız istiyen?.. 
Yok. Maddejyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ada
let ve Maliye Bakanları yürütür. 

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

Tümü hakkımda lehinde aleyhinde söz isti-
yen yok. Tasarının tümü açık oyunuza sunul
muştur. 

2. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payla
rın Belediye Vergi ve resimleri hükmünden ol
duğuna dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/484) (S. Sayısı: 306) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında öncelik ka
rarı alınmıştı. 

Maddelere geıçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır, ivedilikle 
•göriişülm esini oya sunuyorum; kabul edenler... 
.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer 
kanunlarla belediyelere verilen payların 

belediye vergi ve resimleri hükmünde 
olduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu ile diğer kanunlarla belediyelere veril
mekte olan her çeşit paylar' belediye vergi ve 
resimleri hükmündedir. Bu paylar haczedile
mez . 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenİ. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Balkanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında «öz istiyenL 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 306 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tasarının lehinde aleyhinde konuşmak isti-

yen?... Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

-3. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı 
Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı: 284) (1) 

BAŞKAN — Koy Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısının Komisyona havale . 
edilen maddeleri gelmiştir, okutu|yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy Kanununun 33 ncü maddesinin 8 nci I 

fıkrasının, «Muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerin
den il ve ilçe idare kurulunca çıkarılırlar.» 
şeklinde kabulünü ve mezkûr maddenin (B) fık
rasının tay ve (C) fıkrasının (B) fıkrası ola
rak kabulünü arz ve teklif ederiz. . . ' • 

Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcüsü I 
Denizli < Giresun ' 

Hüdai Oral Ali Cüceoğlu • 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Komisyo
nun teklifini oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle maddeyi okutuyorum. 
Madde 33. — a) Köy muhtarlığına ve ihti- 1 

yar meclisi üyeliğine seçildikten sonra : | 
1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasak- | 

lı olanlar, 
2. İzinsiz olarak jyabancı Devlet resmî hiz

metlerinde bulunanlar, -
3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç

tan dolayı kesin olarak hüküm giyenler, I 
4. 'Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıl- I 

dan fazla hapis cezasiyle mahkûm olanlar, I 
5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız

lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye [ 

ı 
(1) 284 S. Sayılı basmaya&ı 2.7.1963 ta- ı 

rihli 106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 
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kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan bini ile kesin olarak" hüküm giymiş olan
lar, 

6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve 
müesseselerle 'ortaklarının ve imtiyazlı şirket
lerin 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 il
gili kimselerin kefili veıya ortağı olanlar, muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il ve ilçe 
idare kurulunca çıkarılırlar. 

b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı 
olan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu dâ- j 
valarda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. | 
Ye'tkili temsilciyi köy derneği seçer. 

BAŞKAN — Maddeyi tadiliyle oyunuza su- ı 
nuyorumı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ! 
edilmiştir. j 

Komisyona havale edilen 41 nci madde halk- I 
kındaki Komisyon yazısını okutuyorum. j 

I 
Yüksek Başkanlığa ! 

Köjy Kanununun 41 nci maddesindeki (idari 
yargı merci sıfatı ile) tabirinin çıkarılmasını 
ve maddenin aynen kabulünü arz ve teklif 
ederiz. j 

Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu i 
Başkanı Sözcüsü j 
Denizli Giresun 

ıHüdai Oral Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN —• Adalet Komisyonunun teklifi 
hakkında söız istiyen? Buyuran Aziz Zeytin- ; 
oğlu. | 

AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Anlı- \ 
yamadım, nasıl okundu? i 

(BAŞKAN — Anlıyamadmızsa bir kere daha 
okutayım, 41 nci madde ölinizde var, oradan 
bir tâbirin çıkarılmasını teklif ediyor. Elinizdeki 
tasarıda 41 nci madde vardır. Konuşmak mı 
istiyorsunuz, Sayın Zeytinog.ru? Buyurunuz. | 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte- j 
rem arkadaşlarım, bu madde hakkında bundan j 
evvelki celsede epeyce konuşmuştuk ve bunun- • 
la ilgili önergeler de vermiştik. Maalesef Ada- j 
let Komisyonumuz yine aynı tezinde ısrar et- j 
inektedir. 
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Arkadaşlarım, bugünkü sunuşlarda dahi, 

Anayasa Mahkemesinin bir kararı önümüze geli
yor... Seçimle gelmiş bir organın, en nihayet, 
idari olarak' ayrılamıyacağı burada belirtiliyor. 
Anayasamızın 116 nci maddesi de, seçimle gelen
lerin, bu organların hiçbir zaman yargıçlardan 
gayri bir kararla ayrıltılamıyacağmı emreder. 
Binaenaleyh, burada 41 nci madde de vali veya 
ilçelerde kaymakamlar tarafından seçimle gel
miş kimselerin, - tâyinle değil - köylerde muh
tarların, şehirlerde valilerin ve ilçelerde kay
makamların bir tezkere veya emirleriyle ayrıl
ması hiçbir zaman doğru olmaz ve bu Anayasa
mıza da aykırıdır, arkadaşlar. Tâyinle gelmiş 
değil, seçimle gelmiş her organ, Anayasa
mızın 116 nci maddesi mucibince, ancak ve an
cak yargıç vasıtasiyle gider. Kontrol, idare ola
rak olabilir. Vali veya kaymakam raporunu tan
zim eder ve kontrolünü, ister Yüksek Seçim Ku
rulunun bağlı olduğu veya isterse il seçim ku
rulunun bağlı olduğu yargıca gönderir. Ve bu 
suretle ancak ve ancak yargıç kararı ile, seçim
le gelmiş olan kimseler ayrılabilir. Binaenaleyh, 
bu madde bu şekilde çıkarsa, bu Anayasamıza 
aykırı olur kanaatindeyim. Onun için burada 
idari yargı mercii sıfatiyle, yalnız idare kurulu 
olarak değil, ilçe seçim kurulları veya il seçim 
kurullarının bağlı olduğu yargıçlar karariyle çı-
kartılabilir, şeklinde tashihini arz ve istirham 
ederim. Evvelce de bununla ilgili bir önerge de 
vermiştim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın llhami Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, dün 41 nci maddenin başlığındaki 
«İl merkezine bağlı» ibaresinin idare hukukumu
za nazaran yanlış bir tâbir olduğunu, Anayasa 
ve İl İdaresi Kanununa göre ülkemizin illere, 
illerin de ilçelere ayrıldığını; il merkezinin bu
lunduğu, ilçeye merkez ilçe dendiğini; bina
enaleyh, madde başlığının «Merkez ilçelerine 
bağlı köylerde vali» tarzında İçişleri Komisyo
nunun metni gibi değiştirilmesini arz etmiştim. 
Zira, bu yetkiler kaymakamlara tanınmaktadır. 
Bizim mülki teşkilâtımızda merkez kazasının 
kaymakamı olmadığından, valiler bu kayma
kamı olmadığından, valiler bu kaymakamlık 
ödevlerini de merkez kazalarda kullanırlar. 
Buradaki bu maddenin valiye verdiği yetki de 
merkez kaymakamı olmaktan doğar diye arz et-
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mistim. Ve vti hususta da bir takrir vermiştim. 
Buna rağmen Adalet Komisyonutıun hâlâ huku-
kan yanlış olan «il merkezine bağlıdır» gibi bir 
tâbirde İsrar etmelerinin mânasını anlıyamadım. 
Dünkü takririmiz veçhile içişleri .Komisyonutıun 
metni üzere, idare hukukumuza uygun bir tarz
da değiştirmesini arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, Aziz Zeytinoğlu arkadaşı
mızın, burada muhtar ve ihtiyar heyetlerine 
verdikleri vazifelerden dolayı vilâyetlerde vali
lere, kazalarda kaymakamlara bu madde ile ta
nınan, ikaz, ihtar ve icabıtıda bunları mahkeme
ye sevk etmek haklarının Anayasaya aykırı ol
duğunu ileri sürmesi dolayısiyle, maddenin ta
mamen çıkarılmasını istemektedir; bu hususta 
bir önerge verdiğini de beyan etmişlerdir. Hal
buki arkadaşımız da gayet iyi takdir eder ve 
biliiiler ki, bizde âmme hizmetleri, bilhassa Dcv-
letfcı temsilcilik vazifesi en ücra köylerimizde 
başlar. Bu mevzuda mahkemeler, arkadaşımı
zın ifade etmek istediği mânadaki kaza mercile
ri, tetkik edip bunlar hakkında karar verecek 
bir yetkiye sahip değillerdir. Yani murakabe 
hakkına sahip değillerdir. Bu, kaza mercilerine, 
bunların işledikleri suç sonunda nasıl olsa inti
kal edecektir. Ama, buralardaki âmme hizmet-
lerinitı görülebilmesi için evvelâ muhtar, sonra 
nahiye müdürü, kaymakam ve valilere sırasiyle 
intikal edecektir; derecelerine göre. Bunlar tev
di ettikleri hizmetlerin yapılmadığını, hassaten 
yapılmadığını görürlerse, hâlâ bu muhtarın, bil
diğimiz uzun formalitelere bağlı kaza mercile-
rinden geçirmek suretiyle işine tıihayet verilme
si hususu, âmme hizmetlerinin buralarda durdu
rulması demektir. Onun için bu hiçbir zaman 
yargı hakkı değildir. Neticede bunlar hakikaten 
suç işlemişlersc, zaten işlerinden el çektirilme-
leri dolayısiyle, mahkemelere bu iş itıtikal ede
cektir. Binaenaleyh, arkadaşımız buradaki ida
ri yargıyı, anladığımız mânada Anayasanın men 
ettiği, sadece kaza yargılarına bilhassa seçimle 
gelenlerin, işledikleri suçlardan dolayı kaza mer
cilerine şevki mânasıtıda anlamasın. Doğrudan 
doğruya vilâyetle, kaza kaymakamı ile, vali 
ile ilgili olan âmme hizmetlerinin görülmesinde 
gösterdikleri aksaklıktan dolayıdır ki, bunlar 
hakkında muamele yapacaklardır. Madde ga-

)9 5 . 7 . 1963 0 : 1 
I yet güzel tedvin edilmiştir. Onun için rica ede

rim Hiümkütıse arkadaşımız takrirlerini geri al
sınlar. Böyle bir maddenin çıkarılması, bütün 
idareyi felce uğratmak demektir. Buna bizim 
salâhiyetimiz yok. Hangi kazadaki muhtarın işi
ni hangi kaza mercii görebilir ki, hemen işine 
nihayet versin, bilmem tıe yapsın? Bu kaza 

I mercilerinin nerede görülmüştür ki, böyle bir 
I yetki ile gitsin de köydeki muhtarı bilmem ne 

yapsın. Veya arkadaşımız iddia edecek, diye
cek ki ; «Kaymakam ve vali haber versin.» evet, 
kaymakam veya vali bir tezkere ile müddeiumu
miliğe yazı yazıyor. Bunu jandarma ile takip 
ettirecek v. s. Oradaki âmme hizmeti kendisine 
tevdi edilmiş olan köy muhtarlarının vazifele
rini kısaca saydık. Bu'işlerin görülmesi bu ka
dar uzun beklemeye mütehammil midir ki ve 
mahkemeden karar alınmasını mümkün kılacak 
mıdır ki, kaza merciinin vereceği kararı bekli
ydim? Bir an evvel kaymakam, vali bu kararı
nı verir. Eğer haksız bir karar vermişse, o kay
makam ve valiler hakkında kaza yollarına mü
racaat hakkı açıktır. Oraya başvurur. 

Ilhami Ertem arkadaşımın beyanına iştirak 
ediyorum. Hakikaten il merkezi yerine 
merkez ilçeleri tâbirinin kullanılması yerinde
dir Çünkü, bizim idare taksimatı bünyemize do 
uykun olur. Komisyon, arkadaşımızın verdiği 
takrire göre bu hususu düzeltirse memnun olu
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyona, müsaade ederseniz 
diğer arkadaşlar konuştuktan sonra söz vereyim. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muh

terem arkadaşlarım, Ilhami Ertem'in teklifi ye
rindedir. «il merkezine bağlı köylerde vali» tâ
biri yerine, «merkez ilçede vali» tâbirinin kul
lanılması mevzuatımıza uygundur. Üzerinde dur
mak istediğim diğer bir nokta da şudur: 

Yüksek malumlarınızdır ki, il ve ilçe idare 
kurulları üç türlü vazife yaparlar: Kazai, idari 
iştişari. Buradaki idare kurullarının, bir muh
tarın vazifesine son verme babındaki salâhiyet
leri kazai tasarrufları cümlesindendir. Benim 
itirazım şu noktada oluyor: Kaymakam bir muh
tara vazifesini yapmadığından dolayı bir ihtar 

! cezası vermiştir. Buna rağmen vazifesini yap-
! mamakta devam ettiği taktirde, onun vazifesine 
! ilçe idare kurulu kazai bir organ sıfatiyle son 
1 verecektir. Burada dikkat buyrulursa kaza ida-
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re kurulu başkanı olan kaymakam, hem ona va- : 
zifcsini yapmadığını ihtar eder; hemde, vazi- | 
fecine son verecek bir organın başına geçmiş 
oluyor. Şu halde, hem davacı hem de kadı, mev
kiindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar biraz 
önce arz ettiğim şekilde, bu kurulların: kazai 
organ sıfatjyle gördükleri vazifeler var ise de, 
tatbikatta bizim anladığımız mânada bir yargı 
organı, bir idari yargı organı olduklarını ka
bul etmiye de imkân yoktur. Bu vazifelerde 
uzun müddet bulunmuş arkadaşımız bunu tak
dir ederler. Nitekim .Şevket Asbuzoğlu Beye
fendi de, tahmin ederim ki, benim bu sözlerimi 
tasvibediyorlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hiç olmazsa ka
zada kaymakamın ihtar cezası verdiği bir kim
se hakkında, bir muhtar hakkında ilçe idare 
kurulunun kazai organ sıfatiyle bir karar .ver
memiş olması icabeder. Biraz evvel arz ettiğim 
mahzur dolayısiyle bunu vilâyet idare kuruluna 
bırakmakta, daha üst bir organa, daha tarafsız 
bir organa bu vazifeyi tevdi etmekte fayda mü
lâhaza etmekteyiz. Nitekim, diğer secim kanun
larında, Belediye Kanununda, İdareyi Umumiyei 
Vilâyat Kanununda yapılan tadillerde, o kurulla
rın, yani seçimle işbaşına gelmiş kurulların va
zifesine son verme yetkisi doğrudan doğruya 
valinin mütalâası alındıktan sonra Danıştaya 
bırakılmaktadır. Halbuki, bir vilâyet veya bir 
kasaba belediyesinin seçimle işbaşına gelmiş 
organı olan belediye meclisi hakkındaki taka
ti, vilâyet idare kurulları da kazai organ olarak 
vazife gördükleri halde, oraya bırakmıyoruz, 
doğrudan doğruya alıp Danıştaya veriyoruz. De
mek. ki, şu 4 kanunda yapılan tadilatta köy muh
tarları hariç seçimle işbaşına gelmiş hiçbir 
kurulun vazifesine son verme yetkisi, idare ku
rullarının kazai fonksiyonlarına terk edilmiyor. ~ 
Bunun bir sebebi olması, bir mânası olması icab
eder. Böyle olunca, bir muhtarın vazifesine son 
vereceğini yaptığı ihtar ile ihsas etmiş bir kayma
kamın başkanlık ettiği kurula bırakılmamasını, 
hiç olmazsa vilâyet idare kuruluna bırakılmış 
olmasını bendeniz daha münasip görüyorum. 
Her halde komisyon da buna iştirak eder. Hür
metlerimle. 

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

kadaşlarım, müzakere konusu olan bu madde 
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üzerinde Kılıç oğlu ve Zeytinoğlu arkadaşları
mızın ileri sürdükleri itirazlara iştirak edeımi-
yeceğim. 41 nei maddenin Anayasaya aykırı 
hiçbir ciheti yoktur. Anayasanın 114 ncü mıad-
desi, «hiçbir idari işlem ve muamele idari yar
gının denetimi dışında bırakılamaz» hükmünü 
muhtevi bulunmaktadır. Bir an için, köy muh
tarının vazifesinden uzaklaştırıldığını kabul et
sek dahi, köy muhtarımın aleyhine alınan bu 
karar hakkında doğrudan doğruya idari merci
lere müracaat etmek hakkına sahiptir. Meselâ, 
ilçe idare kurulu tarafından muhtar aleyhine 
alman bir karara karşı, köy muhtarı il idare 
kuruluna müracaat etmek; il idare kurulunun 
almış olduğu karara karşı da, Danıştaya mü
racaat etmek suretiyle bir muamelenin tashihi
ni gayet tabiî istiyebilir. Bu bakımdan, Anaya
sa muvacehesinde bu maddede hiçbir aykırılık 
yoktur. 

Diğer hususa gelince, Zeytinoğlu arkadaşı
mız dediler ki; bu vazifeyi doğrudan doğruya 
ilçe seçim kurulu başkanlarına, veyahut da, vi
lâyetlerde seçim kurulu başkanlarına verelim. 
Bunun böyle olmasına imkân yoktur. Hâkimin 
vazifesi seçim yapılıncaya kadar, mazbata veri
linceye kadardır. Mazbata verildikten sonra hâ
kimin vazifesi biter. Bittikten sonra, idari 'gö
reve başlar. îdari görevden dolayı işlemleri ga
yet tabiî olarak, kazalarda kaymakamlar, vilâ
yetlerde ise valiler yapacaklardır. Bunda da 
gayri tabiî hiçbir şey yoktur. Bu bakımdan 
maddede bir mantıksızlık yoktur, maddenin 
aynen muhafazası cihetine gidilmesini istirham 
ediyorum. Saygılarımla,.. 

BAŞKAN — Buyurun iSayın Şükrü Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem mil
letvekilleri, Adalet Komisyonunun metin üze
rindeki tashihi neticesinde «idari yargı mercii 
sıfatı ile» ibaresi çıkarılmıştır. Bu Anayasamı
zın yedinci ımaddesine uygundur. Şu hale göre 
bundan sonra Anayasanın 116 ncı maddesinin 
3 ncü fıkrasının nazarı itibara alınması gere
kir. «Mahallî idarelerin seçilmiş 'organlarının 
organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri ko
nusundaki denetim ancak yargı yolu ile olur» 
hükmüne uygun olarak,, bu maddenin sonuna 
bu madde değişikliği ile alâkalı bulunan öner
ge mizdekj Danıştaya itiraz hakkını tanımak su
retiyle, yargı denetimine imkân, verilmesi, bu 
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kanunun köylerde tatbik edilmesi ciheti ile bir 
sarahat vermesi bakımından da iyi ve istifadeli 
olacaktır. (Binaenaleyh, önergemizdeki değişik
lik de nazarı itibara alınarak, bu maddenin bu 
şekilde tedvinine imkân vermenizi istirham 
ederim. Bu vesile ile de önergemize aynen al
dığımız ve Komisyonun evvelki tedvin ettiği 
şekildeki hükmün .içerisinden çıkardığı «idare 
yargı mercii sıfatiyle olan» ibaresinin önerge
mizden de çıkarılması suretiyle oya, konul-
'masmı rica ederim. Reylerinizi de bu istikamet
te kullanırsanız memnun olacağız. Hürmetle
rimle. 

(BAŞKAN — Buyurun ıSayııı Adalet Komis
yonu Başkanı. Komisyondan sonra size de söz 
vereceğim IS ayın Oğuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
25 nci madde ile, 41 nci maddenin aralarında 
müracaat mercileri bakımından fark bulundu
ğundan bahisle, muhtelif arkadaşlarımız ta
rafından vaki itirazlar üzerine Komisyonu
muz bu maddeleri Anayasanın (gerekçesinin 
ışığı altında teemmül etmiş ve Yüksek Heyeti
nize arz etmeye karar vermiştir. 

'Muhterem arkadaşlar, köy •muhtarlığına ve 
ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek için ge-
rkli nitliklerin tetkik, tahkik ve neticeye rap-
tedilmesi; ilçe seçim kurullarına, binnetice 
itirazen de, il seçim kurullarına tevdi olun
muştur. İlçe ve il seçim kurulları seçim bittik
ten sonra, fonksiyonlarını tamamladıktan son
ra bu defa 33 ncü madde ile, köy muhtarlığı
na ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten 
sonra 'her hangi bir sebeple niteliğini kaybet
miş 'muhtar hakkında hangi merci, hangi or
gan karar verecek ve verilen bu karara han
gi merci itiraz edeibileccktir mevzuu, Ana
yasamızın 113, 114, 116 nci ve 142 nci mad
delerinin gerekçelerinde sarahaten halledilmiş 
ve Temsilciler Meclisi zabıtlarından da anla
şılacağı veçhile, uzun bir müzakereden sonra, 
neticeye bağlanmıştır. Şimdi bunu kısaca arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ, Anayasa-' 
nm 7 nci maddesinden bahsedilmiştir. 7 nci 
maddenin hükmü şudur : «(Yangı yetkisi Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla
nılır.» (Bundan maksat, idari kaza, adlî kaza, 
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ve askerî kazadır; idari mahkemeler, adlî mah
kemeler ve askerî mahkemelerdir. Şimdi umu
mi olarak bu hükmü vaz'ettikten sonra, Ana
yasamızın 116 nci maddesinde mahallî seçim
lerle alâkalı olarak şu hüküm getirilmiştir. 
Kısa /olan fıkrasını okuyorum : «Mahallî ida
relerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını 
kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, 
ancak yargı yolu ile olur.» Adlî yargı yolu 
ile olur değil, yargı yolu ile olur, diyor.» Bu da 
'hangi yargı yoludur? İdari yargı yoludur. 

Şimdi neticeye (geliyorum efendim. Bir 
muhtar, şu veya bu sebeplerle niteliğini kay
betmiş ise bu muhtar hakkında idari bir ka
rar verilecektir. 

Şimdi 41 nci madde ile olan temasını ifade 
edeceğim... Muhtar vazifesini (görmedi, ihtar 
edildi, ilçe idare kurulu, idari yargı organı 
sıfatiyle... Hayır arkadaşlar... Evvelâ burada 
ilçe idare kurulunun hukukî vasfını belirt
memiz iktiza ediyor, ilçe idare kurulu, kazai 
bir usul takibedebilir, uygulıya'bilir... Ama,. 
hâkim niteliğinde olan unsurları ihtiva etme
dikçe, ilçe idare kurulunun verdiği, muhtar 
hakkındaki vermiş olduğu karar, hiçbir za
man kesin olmaz ve hiçbir zaman tatbiki 
ieabedecek bir kesinlik de ifade etmez. Şimdi 
bu nokta üzerindeki neticeye geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız gerek
çesinde bu mevzuu şu şekilde halletmiştir, 
Maddede, «kazai murakabe» tâbiri yerine 
«yargı m ercilerinin denetimi» tâbirinin kulla
nılması özel bir önem taşımaktadır. Gerekçe
deki ifadeye ıgöre her kazai murakabe, kaza 
organı .tarafından yapılan bir murakabe de-

• m ek değildir. Bir merciin kaza organı olarak 
vasıflatıdırılabilmesi için, kazai bir usul uy
gulanmasından başka, üyelerin de bağımsız 
olması ve hâkini niteliklerini haiz ve hâkim 
statüsünde bulunması şarttır. Memleketimiz
de idari kaza manzumesinden kaza ve vilâ
yet, idare heyeti eri, vergi itiraz ve temyiz 
komisyonları, gümrük eksperler heyeti ve 
disiplin kurulları gibi tam bir kaza organı 
sayılmıyacak merciler de vecuttur. (Bu organ
ların kazai usuller içinde vazife görmeleri, 
sevk edilen bu madde hüknrüne göre yeter 
sayılmamıştır. 

Netice olarak arz ediyorum ; 141 nci mad
denin gerekçesinde esas itibariyle Anayasa 
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Mahkemesiyle Danıştay, bir sistem içerisin- I 
de toplanmaktadır. OBu sistem ile, siyasi ik
tidarın ve idarenin tasarrufları yargı de
netimi altında bulundurulmaktadır. Danış
tay; icrai ve idari karar üzerinde yargı de
netimi yapan, kanun ve tüzük tasarıları hak
kında önceden mütalâa veren, ve bu ba
kımdan tanzimi yetkileri bulunan bir ku
ruldur. Bu halde Danıştay ilk derece idari 
'mahkemelerin kararlarını temyizen tetkik 
edebilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Dahiliye Vekâle
tinden istihbar ettiğimize göre, Anayasanın 
âmir hükümlerinin 'icabı olarak, ilk derece 
idari mahkemelerinin teşkili için bir kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. (Bundan sonra, ya illerde 
veya birkaç ili içine alan 'bölgelerde mahallî 
idari mahkemeler teşkil olunacak. Bu mahalli 
idari mahkemelerde bağımsız hâkim niteliğin
de şahıslar bulunacak ve bunlar tamamen ida
ri kaza yetkilerine haiz olarak, :bu şekilde 
yapılan bütün itirazların tetkik' mercii ola
rak; Danıştayda 2 nci derecede temyizen bu
nu tetkik edecektir. I 

Şimdi .muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 
116 ncı maddesine ilişkin Sayın Öevad Odyak-
maz'ın mütalâasına 'karşı mâruzâtta buluna
cağım. 116 ncı maddedeki «karar organları» tâ
biri mevzuub abistir. Karar organları, ihtiyar I 
meclisi karar .organı, belediye meclisi karar I 
organı, il igenel meclisi karar organıdır. (Bun-

• larııı feshi, ancak yargı yolu ile yapılabilir. 
îdari yargı, idari kaza yolu ile mümkündür, 
O zaman, Danıştay, ancak bu heyetlerin ka- I 
rarlarmı iptal edebilir ve bu heyetlerin fes- I 
hine karar verebilir. 

.Şimdi, bir de muhtar meselesi vardır. I 
Muhtar, mücerret karar organı değil, icra 
organı olarak mütalâa edilmiştir. 

Muhtarlar hakkında verilen kararlar, ma
hallî idari mahkemelerce incelenecek ve . on
dan sonra itiraz olunabilecektir. Ama, 'bugün
kü mevcut prosedüre ıgöre, ilçe idare kurulla
rı idari yargı sıfatını İktisabetmemiş olduğun
dan içişleri Komisyonunun, «idari yargı mer
cii ve sıfatı» tâ'birine iştirak etmek mümkün 
'olmuyor. Ancak mahkeme niteliğine sahip bir 
organ hâkimlerden müteşeklkil ıbir heyet hali
ne geldiği zaman ibiz onu idari yargı mercii sı- | 
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fatmı haiz olan 'bir organ olarak kabul ede
bileceğiz. Bu 'bakımdan Sayın Şükrü Akkan 
arkadaşımızın bu tâbir 'çıkarılmak suretiyle, 
muhtar hakkında ilçe idare kurullarının ver
miş olduğu kanun kesin olmadığına ve Danışta-
yın nihai merci bulunduğuna dair, Anayasa
da kabul edilen esaslara uygun ve diğer arka
daşlarımızın da .bu yoldaki prosedüre uygun 
olan taleplerinin, Anayasaya uylgun olması 
bakımından kabulü lâzımgeldiği kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşları m, burada bir husus 
var : Çıkarma... Bugünkü Memurin Muhake-
mat Kanununa göre, bir 'belediye reisi veya be
lediye encümeni âzası, bir muhtar, vazifele
rinden mütevellit her hangi bir snuç işledikle
ri 'zaman haklarında ibir takibat yapılacaktır. 
'Takibatı kaza mercii sıfatiyle idare kurulu 
yapmaktadır; ilçe idare kurulu, il idare ku
rulu yapmaktadır. Bu ilçe idare kurulu ve il 
idare Ikunulu, 'bâzan burada kesin karara var
makta; meselâ, meni muhakeme kararı ver
mektedir. Şimdi, buna itiraz olunmadığı tak
dirde kesin bir mahiyet almaktadır. Bunu 
verememesi gerekir, muhterem arkadaşlarım. 
Yani Memurin Muhakemat Kanununda bu şe
kilde bir değişiklik yapılacak ve demin arz et
tiğim gibi, idari mahkemeler, yani Danıştay-
dan evvel bu prosedürü, kazai prosedürü taki-
bedecektir. Organları müstakil 'heyetler bunu 
yapabileceklerdir. Bunların diğer hususlarda 
verecekleri kararlar tamamen idari mahiyette 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâtımızı 
doğrudan doğruya kıymetli komisyondaki ar
kadaşlarımın da iştirakiyle, Dahiliye Vekâleti 
temsilcilerinin de 'bulunduğu ve Adalet Bakan
lığındaki arkadaşlarımızın da iştirakiyle, Ana
yasanın gerekçesinden ve bilhassa Temsilciler 
Meclisi zabıtlarından. mülhem olarak yapmış 
bulunuyoruz. Bu prosedürün tatbik edilmesi, 
^bünyemizdeki idari, askerî re adlî lka:za ayırı
mımı da ıgetirecek ve netice itibariyle de idari 
kazanın bünyemizde bütün müesseseleriyle gir
mesini temin edecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, fon madde hakkın

da, buyurunuz. 
'TALÂT OĞUZ (Mardin).— Komisyon söz

cüsü söyledi, 'vaizgeçtim. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ye

terlik Önergesi vardır, okutuyorum. 

YükseJk Başkanlığa 
41 nci madde üzerindeki görüşmelerin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

İhsan Ataıöv 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değişiklik önergelerini okuyoruz, llhami 
Erteminkini de okutalım, llhami Bey, okutul
masını istiyor musunuz? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Eski öner
gemi değil, yeni önergemi okutunuz, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy Kanununun 41 nci maddesinin başlı

ğındaki ibanenin «Merkez ilçelerine 'bağlı köy
lerde vali» tarzında değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Edirne 
llhami Ertem 

Mille't Meclisi Başkanlığına 
Köy Kanununun 41 nci maddesinin «yapma

dığı .görülürse muhtara» İbaresinden sonra «(ge
rekçeli ve» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
41 nci maddenin şu•şekilde tashihini arz ve 

rica ederim : 
«Vali veya kaymakamlar muhtar hakkında 

raporunu aidolduğu yargıca verir. Çıkarma 
kararını yargıç verir.»» 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Önerigeleıi ayrı ayrı okuyarak 
oylarmıza sunanacağım. 

(Edirne Milletvekili llhami Ertem'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz, zira kanun
da merkez ilçesi kaydı yoktur, 
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BAŞKAN — Merkez ilçesi kaydı olmadığı 

için komisyon katılmıyor. Nazara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim'?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN— Komisyon katılmıyor. Değiş
tirgenin nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI OÜ-

CEOÖLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergenin nazara alınıp alınmamasını oya 

sunuyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Efendim, bu 
mevzuda benim de verilmiş bir önergem var 
ve Sayın Adalet Komisyonu tarafından benim
senmiş bulunuyor. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI CÜ-
CEOĞLU (Giresun) — Efendim, zaten sizin 
dediğiniz gibi oluyor; (idare) tabiri çıkarıl
mıştır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Çıkarıldıktan 
sonra, ayrıca,. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komisyo
nun tadili şekliyle okutuyorum. 

Madde 41. — il merkezine bağlı köylerde 
vali, diğer ilçelerde kaymakamlar muhtarın 
köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görev
lerini yapmadığı görülürse muhtara yezılı bir 
ihtar gönderirler. Buna rağmen muhtar yine 
iş görmez ise idare kurulu, bir kararla muh
tarı görevinden uzaklaştırır. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun tadil şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddenin komisyondan gelen 
şeklini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

442 sayılı Köy Kanununun tadili ile ilgili 
tasarının geçici 2 nei maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

. ' Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Ali Cüce oğlu 

Geçici madde 2. — Bu döneme mahsus 
olmak üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye 
seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına. 
-1 Ekim 1963 tarihinde haşlanır ve 17 Kasını 
1963 Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek * muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinin kanuni görev süresi 1967 
yılının Ekim ayının 'birinci gününe kadar de
vam eder. 

BAŞKAN —r Tadilen gelen geçici ikinci 
madde hakkında söz istiyen var mı?.." Buyu
ran Sayiiı Şefik İnan. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelki gün kanunun tümü. üze
rinde yaptığım komışımada arz etmiştim 'ki j 
ilk tasarıda, gösterildiği gibi 13 Ekim tari-
lıindö seçimlerin yapılması fiilen mümkün 
«olamıyacaktır; hazırlıklar lâzımdır, tahsisat 
almak lâzımdır» Nitekim öğrendim ki, Adalet 
Bakanlığımız tahsisat konusunda harekete 
henüz geçmiştir. Yapılacak seçimlerin tahsi
satı yoktur; ayrıca, tabiî malzemesi yoktur. 
Bu. itibarla fiilen kütüklerini yazımı için ge
rekli malzeme ancak o tarihe kadar hazırla-
jıabileeektir. Ayrıca, Türkiye'de iskân şartları 
Ve iklim bakımından nıüfus, ancak, Ekim ayın
da yerli yerindedir. Kütüklerin, eksiksiz' ola
rak tanzimi ancak o zaman mümkün olacak
tır. Kütüklerin Ekim ayında düzenlenmesi
nin ve oy vermenin de Kasım ayının 17 «inde 
yapılmasının 'bir faydası daha olacaktır ki, 
o da ; bu maksatla yapılmış olan masrafların 
önümüzdeki İlkbaharda yapılacak kısmi Se
nato seçimleri iğin de kullanılmasının mümkün 
olmasıdır. Çünkü, tanzim edilen kütükler, 6 
ay içinde yapılacak seçimler için muteber 
olduğuna göre, 6 ay içinde, biz Senatonun, 
üçte bir seçimlerine de ulaşmış olacağız. 
Bu suretle aynı kütüklerle bu seçimleri de 
yapmış olacağız. Böylece aynı masrafla 
çift seçim yapılmış olacaktır. O itibarla 
kütüklerin düzenlenmesine,, 1 Ekimde başlan-
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ması ve 17 Kasım 1963 tarihinde oy verme 
günü olarak kabulü çok yerinde olacaktır. 

Yaptığımız teklifleri uygun mütalâa etme
sinden dolayı komisyona, ayrıca teşekkür 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Geçici ikinci maddenin ko
misyonca tedvin edilen yeni ışe'kli hakkında 
başka söz istiyen? Yok. Geçici 2 nei maddeyi 
bu şekliyle oylarımıza isumıyorum. {Kabul 
edenler... Kabul etmiyenlesr..y Yanlış anlaşıl
masın, sayalım efendim. Kabul edenler... Et
in iyenler... 12 ye karşı 40 oyla geçici 2 nei mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü madde ilâve edilmiştir. Onu 
okutuyoruz. 

Başkanlığa 
Köy Kanunu tadil tasarısına aşağıdaki 

geçici 3 ncü maddenin ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Ali Cüceoğîu 

GEÇİCİ Mx\DDE 3. — «Sandık seçmen lis
telerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Ka
nunun (seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun) 41 nei madde-. 
sinin birinci fıkrası uygulanmakla beraber 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından "Türkiye ve 
il radyoları "vasıtasiylo uygun saatlerde seç
men listelerinin yazımına başlandığı, askıya 
çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve itiraz 
müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka 
duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim ku
rullarının bu konudaki her türlü bildirilerin
den Türkiye ve il radyolarmca ücret alınmaz.» 

BAŞKAN —• Geçici 3 ncü madde teklifi 
hakkında söz istiyen var mı? Yok. Komisyo
nun geçici 3 ncü maddesini oylarınıza sunu
yorum. ' Kabul edenler.,. Etımiyenleri.,. Kabul 
edilmiştir. 

.VıAIVDK 4. •-— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, dün belediye başkanları ve belediye 
meclisi seçimleri ile ilgili Kanunun 1 nei madde-, 
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sinin müzakeresi münasebetiyle arz etmiştim; 
Kanunun 1 nci maddesi, Seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 
getirmiş olduğu seçim esaslarından bir kısmını 
alıp, bir kısmını bırakmıştı. Size arz ettim mad
deyi, 298 sayılı Kanunun 2 nci maddesince ol
duğu gibi lütfen kabul buyurdunuz. Buna müte
nazır olarak, '504 - 3ÜH sayılı Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Seçimleri kanunlarının 
1 nci maddelerinde olduğu gibi, t amanı 'andı. 
Dün burada arz etmiştim, Köy Kanununun ek 1 
nci maddesi de eksiktir; aynı esbabı mucibe ile, 
onun da doldurulması lâzımdır. Unutulmuş, bu 
madde eksik kabul edilmiştir. Herhalde tekriri 
müzakere imkânını kendisi bizzat tahrik e lenıi-
yeceği için, Komisyon, bu hususta bir teklif ge
tirdiler. Bendeniz şimdi, kanun tasarısının kati 
kabulünden evvel; Sayın Başkanlıktan \'e siz 
muhterem arkadaşlarımdan istirham ediyorum; 
sadece bu eksikliği doldurmak için, yani seçim 
mevzuatımızdaki birinci maddelerin hepsinin, 
298 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin getirdiği 
seçim esaslarını muhtevi olmasındaki, miuterek, 
yekparelikten sağlanacak faydayı ziyan etme
miş olmak için, lütfen ek birinci madde hakkın
da yeniden bir nıüzaltere açılmasını kabul buyu
runuz. Bu hususu kabul buyurduğunuz takdir
de, dün görüşülen Belediye Kanununda olduğu 
gibi, bu madde için de eksik olan iki fıkranın 
buraya getirilmesini imkan dâhiline sokmuş 
olacaksınız. Bunu sizden ve Sayın Kiyaset Diva
nından istirham ediyorum. Eğer tekriri müza
kere kabul edilecek olursa, ek birinci madde şu 
şekilde olacaktır. 

«Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri se
çimi, tek derecelidir. Bu çoğunluk usulüne gö
re, genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta, aynı 
günde yapılır. Seçmen oyunu kendisi ve tanı 
bir serbestlikle kullanır. Oyların sayımı, dökü
mü ve tutanaklara bağlanması açık olarak ya
pılır. «Yani 304 - 306 sayılı kanunlarda ve kabul 
buyurduğunuz Belediye Kanununda ek madde 
olarak ilk madde böyledir. îlu kanunda, hattâ 
bundan sonra gelecek Şehir ve kasabalara ait 
Kânunun ek 1 nci maddesinde, .sistemin aynı ol
ması her bakımdan büyük fayda, sağlıyacaktır. 
Buna imkân vermenizi istirham ediyorum, 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında böyle bir 
şey mevzııııbahis olsa düşünülebilirdi. Fakat, 
şimdi bunun bir tekriri müzakere olarak el o alın-
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masına İçtüzük bakımından imkân yoktur, Onun 
için Sayın Güley'in arzusunu Riyaset yerine ge
tiremiyor. Ben 4 ncü madde üzerinde konuşaca
ğınızı zannetmiştim. 

Bunu ayrıca bir ek madde olarak teklif edi
niz, Sayın Gülcy. 1 nci geçici madde konuşulur
ken bunu söyleseydiniz kabul ederdim.- Fakat, 1 
nci, 2 nci, 3 ncü maddeler kabul edilmiştir*. 

FHRDA lİÜLUY (Ordu) — Usul-hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 

'FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz Köy Kanununun görüşülmesi 
sırasında çok mühim bir mesele dolay isiyle, ki, 
çocuklarım hasta idi, burada değildim. Sonradan 
geldiğim, için bizzarur bu maddenin gerisinde 
kaldım. 

Şimdi, dün arz ettiğim mucip sebeplerle ve 
biraz evvel de arz ettiğim sebepler dâhilinde bir 
eksikliğin olduğu ortaya çıkmaktadır. Ka
nunun bu eksikliğiyle Yüksek Senatoya git
mesini herhalde Yüksek Heyetiniz tasvip buyur
maz, Kaldı ki, İçtüzükte de, duruma yardımcı 
bir madde mevcuttur. İçtüzüğümüzün 109 ncu 
maddesini okuyorum : «Lâyiha veya teklifin 
katiyen kabulü reye konmadan evvel, ibare ve 
üslûp, yahut tertip ve tensik itibariyle noksan 
veya iltibas olduğu âza veya encümen tarafın
dan dermeyan olunursa metin, aidolduğu encü
mene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâzım
dır.» 

Yani, ifade bozuklukları, tertip, tashih hat
tâ eksiklikler kanunun katı kabulünden evvel 
her hangi bir milletvekili tarafından tesbit edi
lirse, bu halde bu mekanizma işliyebjlir ve lâ
yiha tekrar encümene gider, bu tashihler yapıl
dıktan sonra tekrar oylanabilir. Evet, burada 
Nizamname benim şimdi üstünde bulunduğum, 
istirham ettiğim mevzuu katı olarak almamış. 
Ama, şundan kıyasla, Riyaset Divanının bu ka
nunun ilk. temel maddesine yardımcı olması 
mümkündür. Bile bile Yüksek Heyetiniz 
bunu eksik yapsın hele bir Belediye Kanu
nunu öyle kabul edilmesine rağmen, eksik yap
sın; bunu hiç mümkün görmüyorum. Hiç olmaz
sa İçtüzüğün 109 ncu maddesi mekanizması işle
tilerek buna imkân verilmesini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Güley bunu en

cümenlerde konuşulurken, veyahutta burnda bu 
maddenin müzakeresi sırasında lütfetmiş olsa
lardı, bu tashihler üzerinde, 109 neu madde mü-
"hasebeti ile Heyeti Aliyenize arz ederdik. 

Buyuran, Sayın Şefik inan, usul hakkında 
mı?. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanunları öncelik ve ivedilikle 
görüştüğümüze göre, Meclisimizde bir defa gö
rüşülüp sonra Senatoya gidecektir. Bendenize 
öyle geliyor ki, Seçimlerin Temel Hükümleri 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin gerek 
Milletvekilleri Seçimi Kanununda, gerekse C. 
Senatosu Kanunda aynen tekrar edilmiş olması, 
bu kanunda da, şimdi görüştüğümüz kar unda 
ise, kısmen tekrar edilmiş olması ve Güley ar
kadaşımızın işaret ettiği kısmın zikredilmemiş 
olması Senatonun dikkat nazarını çekecek ve 
Senato bunu ilâve edecektir. Buna ben muhak
kak nazarı ile bakıyorum. Böyle olunca, bu
raya tekrar gelecek. Acaba tekriri müzakere 
yolu ile bunu şuracıkta halletmek mümkün ol
maz mı? Çünkü, köylülerimiz bu kanunu ala
caklar, o maddeyi okuyacaklar. 

BAŞKAN — Sayın İnan; tekriri müzakere
nin tüzükte yeri yok, beyhude vakit alıyoruz. 

ŞEFlK İNAN (Devamla) — Bendeniz içtü
züğün bu kısımlarını pek bilmiyorum. Fakat, 
Riyaset bir yolunu bulsa da bu kanunun görü
şülmesi bitmeden, bunu kusursuz olarak tamam-
lasak. Bendenizin aklıma birinci husus olarak. 
tekriri müzakere geldi. Eğer imkânı yoksa, ne 
yapalım, öbür prosedürü bekleriz. 

BAŞKAN — Usul hakkında, Sayın Bağcı-
oğlu, buyurun. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlarım, Ferda Güley arkadaşımızın 
gayet yerinde işaret etmiş- olduğu gibi bir nok
sanlık talıaddüs etmiş bulunmaktadır. Seçmen 
kütüklerinin esasına taallûk eden ve seçimlerin 
esas hükümlerini taşıyan Kanunun ikinci mad
desindeki esas prensipler, dün kabul etmiş oldu
ğumuz kanunun ek birinci maddesinde de ay
nen yer almış bulunduğu halde, Köy Kanunu
nun ek birinci maddesinde kısmen yer almış ol
ması, bu kanunun tatbikatı sırasında bâzı nok-
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sanlıkları, hattâ bâzı ihtilâfları meydana çıka
rabilir. Hattâ tatbikatçılar bu yüzden tereddü
de düşebilirler. Bu sebeple, Yüksek Meclisin de 
kanaatleri eğer bu yolda belirirse, seçmen kü
tüklerinin asasına, seçimlerin esasına taallûk 
eden Kanunun 2 nci maddesindeki esas pren
sipleri, bu kanunun 1 nci maddesinde de tekrar 
etmekteki faydayı göz önünde bulundurarak, bu 
metne ithal etmek istiyorsak; bunun tekriri 
müzakeresi mümkündür. Şöyle ki, İçtüzüğe gö
re bir defa görüşülmeye tabi olacak kanunlar 
meyanmda olan şu tasarı, müzakeresi bittikten 
sonra Cumhuriyet Senatosuna gidecek ve ben
den evvel konuşan Şefik Beyefendinin de ifade 
etmiş olduğu gibi, Senato bu değişikliği dikkate 
alacak, değiştirecek. Ondan sonra, kanun bura
ya gelecek, tekrar biz burada yaptığımız ha
tayı. düzelteceğiz. Bu uzun prosedüre ne lüzum 
var?-içtüzükte bunun hilafı tasrih edilmemiş 
olduğuna göre, Başkanlık Divanı, içinde bulun
duğu müşkülü Heyeti Umumiyeye arz etmek 
suretiyle onun reyleriyle halledebilir. Ve der ki, 
içtüzükte böyle bir hükme raslamadım, kanu
nun tümü henüz bitmemiştir. Ve bu hususta bir 
teamül tesisini de Başkanlık Divanı eğer arzu 
ediyorlarsa (ki arzu etmekteyiz) Başkan, He
yeti Umumiyenizin reylerine müracaat ediyo
rum, der ve Heyeti Umumiyenizin de reyleri bu 
yolda belirirse (ki belireceği anlaşılmaktadır, ar
kadaşlarımızın konuşmalarından ve davranış
larından) bu uzun prosedürü terk etmek sure
tiyle yaptığımız hatayı, daha doğrusu zühulü 
tashih etmek imkânına sahiboluruz, kaanatin-
deyim. Zaten içtüzükte aleyhine bir hüküm bu
lunsaydı, o takdirde Başkanlık Divanı tekriri 
müzakereyi yapamam, kabul edemem, derdi. 
Şimdi, kanunun 4 ncü maddesi kpnuşulmakta-
dır. Ve bundan istifade ile Sayın Güley arkada
şımız kürsüye geldi, isteğini beyan etti. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Bağcı-
oğlu, biliyorsunuz konuşmalar 5 er dajrikadır. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Devamla) — Usul 
hakkında konuşuyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında da olsa, 5 daki
kadır. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Devamla) — Güley 
arkadaşımız ifade ettiler. Şimdi, bir zühulün, 
hatânın görülerek tashihi, mâni bir hüküm ol
madığı ahvalde eğer mümkün olmazsa, o zaman 
buradaki çalışmalarımızı çok zor bir prosedür 
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içinde yapıyoruz, kendi kendimizi usul hüküm
lerine zorluyoruz demektir ki, buna hiçbir man
t ık cevaz vermez, kanaatindeyim. Aksi bir hü
küm bulunmadığına göre, bunu Başkanlık Di
vanının oylıyacağmı zan ve tahmin ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, bu İçtüzüğün bize 
•bahşetmediği bir hak olduğu için Riyaset bunu 
•nasıl olsa oyunuza sunamıyacaktır. Eğer, siz de 
usul hakkında konuşacaksanız Sayın Araş, İç
tüzükte bu hususta bir sarahat olmadığı için de 
tekriri müzakereye gidemeyiz. Komisyonlarda 
-müzakere halinde iken veya birinci madde ko
nuşulurken kıymetli arkadaşlarımızın bu husu
su zikretmeleri lâzım idi. 4 ncü madde hakkında 
söz istiyen arkadaşımız var mı? Buyurunuz, Sa
yın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
CÜCEOÖLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sinde bu hususta sarahat vardır. Bu özel kanun
lar hazırlanacak, bu kanunlarda olmıyan hu
suslar, diğer kanunda olan hususlar vasıtasiyle 
ikmal edilecek ve tatbikat bu yolda yürütüle
cektir. Ferda Güley arkadaşımızın bahsettiği 
husus buraya geçmemiş ve bu kanun maddesi 
de kabul edilmiştir. Binaenaleyh, bu burada bir 
eksiklik olarak mütalâa edilemez. Zira asıl te
mel kanunun 1 nci maddesi yürürlüktedir. Ve 
bu madde kaldıramamaktadır. Bu madde kal
dırılıp da, onun yerine bir birinci madde geti
rilmiş olsaydı, bir noksanlık bahis konusu edi
lebilirdi. Yani tekrarında, bir fayda olduğu ka-
natinde değiliz. Esasen, temel kanunda bu mad
denin hükmü yazılıdır. Tekriri müzakere de ba
his konusu olmıyacağma göre, müzakereye de 
lüzum kalmadığı kanaatindeyim. ' 

BAŞKAN — Bu konuşmalar' usul bakımın
dan idi. Şimdi, 4 ncü madde hakkında söz isti
yen arkadaşımız var mı?... Yok. Maddeyi oyla-
larmıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının lehinde ve tümü hakkında Saym 

Kâmil inal?... Yoklar. Aleyhinde Sayın Kadri 
özek?... Yoklar. Tasarının tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

4. — Şehir ve Msabalarda mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir ve kasabalar
da 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 — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin seçimine dair 
kanun tasarısı komisyona gitmiştir. Tümü üze
rinde komisyonun yeni bir tezkeresi geldi, oku
tuyorum : • 

Yüksek Başkanlığa 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih

tiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı üzerinde 
komisyon değiştirisi ilişikte takdim edilmiştir. 
Kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Denizli Giresun 
* Hüdai Oral Ali Cüceoğlu 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 

değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 
kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, 8 ve 
19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 5. — Mahalle muhtar ve ihtiyar he
yeti seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi 

(1) 283 S. Sayılı basmayazı 2.7.1963 tarihli 
106 nci Birleşim tutanağı sonundadır, 
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seçimleri ile aynı dönemde ve aynı günde ya
pılır. 

Bu seçimde, birinci 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 seçimle
rinde, seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tara
fından çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir 
muhtar ile 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

Madde 8. <— Mahalle, muhtarlığına ve ihti
yar heyeti üyeliğine seçilebilmek için şu şartlar 
aranır : -

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

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

yapmış sayılmak, 
5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
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, do
lanlı iflâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlar
dan biri ile veya ağır hapis veya taksirli suçlar 
haricolmak 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, belediye meclisi üyeleri, belediye 
başkanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve kamu 
idare kurum ve teşekkülleri ile tesis ve ortak
lıklarından görevli memur ve hizmetliler ma
halle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine 
adaylığını koyamazlar ve seçilemezler. 

Madde 19. — Muhtar ve üye olmak için lâ-
zınıgelen şartlardan her hangi birine, seçildik
ten sonra halel geldiği takdirde muhtarlık ve 
üyelik sıfatı kalkar. 

Ancak, ".bu sıfatın kaybedildiğine veya üye
lerden birinin veya muhtarın istif asının, kabulü
ne veya bunların 15 günden fazla özürsüz ola
rak göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi sa
yılmasına ile ve ilçe idare kurullarınca karar 
verilir. 
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Muhtarlık her hangi bir şekilde boşaldığı 

takdirde mahallî mülkiye âmirinin bir hafta 
içinde yapacağı tebligat üzerine birinci üye ge
çici olarak muhtarlık görevine bakar. 

Asli üyeliklerde hâsıl olacak boşalmalara 
muhtarın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile 
gelirler. 

Yedek üye kalmaz ve asıl üye sayısı da iki
den aşağı düşerse muhtar veya birinci üye du
rumu bir yazı ile derhal ilçe seçim kurulu baş
kanlığına bildirir.* 

Bunun üzerine ilçe seçim kurulu oy verme 
gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeni
den seçim yaptırır. Eğer üyelerle beraber muh
tarlık da boşalmış ise 'üye seçimi ile birlikte 
muhtar seçimi de yapılır. Yalnız muhtarlığın 
boşalması halinde, muhtar seçimi, her yıl köy 
muhtarları ara seçimi ile aynı günde yapılır. 

Bu suretle seçilen yeni muhtar ve ihtiyar 
heyeti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna 
kadar devam eder. 

MADDE 2. — 4541 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı 
Kanunda yazılı ilçe seçim kurulları, mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerini yaptır
mak ve seçim işlerini düzenlemek ve yürütmekle 
görevlidir. 

İlçe seçim kurullarının kararları, işlemleri 
ile seçim sonuçlarına dair tutanakları aleyhine 
ilgililer tarafından üç gün içinde il seçim ku
ruluna itiraz olunabilir. Tutanakların iptaline 
dair itirazlar 10 gün içinde incelenerek sonuç
landırılır. 

îl seçim kurulunun vereceği kararlar kesin
dir. 

EK MADDE 2. — Seçilme yeterliğine haiz 
her vatandaş mahalle muhtarlığına veya ihtiyar 
heyeti üyeliğine adaylığını koyabilir. 

Adaylık için müracaat en geç oy verme gü
nünden önceki 30 hcu günü saat 17 ye kadar 
ilçe seçim kurulu başkanlığına yazı ile yapılır. 

ilçe seçim kurulu, adayları seçim çevresinde 
geçici olarak hemen ilân etmekle beraber, aday
lar üzerinde re'sen veya itiraz üzerine gerekli 
incelemeyi yaparak neticesini ilgililere tebliğ 
ve en geç oy verme gününden önceki 20 nci gü
nü saat 17 ye kadar kesin aday listelerini alışıl
mış araçlarla seçim çevresinde ilân eder. 
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Milletvekili seçimi hakkındaki 306 sayılı Ka

nunun 16, 17, 18, 21, 35, 36, 37 ve 39 ncu mad
deleri mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçim
lerinde de kıyas yolu ile uygulanır. 

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

Oy puslalarma muhtarlık için bir ve üyelik 
için de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 

Daha az ad yazılı oy puslaları olduğu gibi 
kabul edilir. Fazla ad yazıldığı takdirde sondan 
başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Aynı ad 
birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Kurulca 
okunamıyan veya kime aidolduğu anlaşılamıyan 
veya siyasi parti rumuzu taşıyan oy puslaları 
hesaba katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak muhtar 
ve üyeler için ayrı ayrı veya bunlardan yalnız 
biri için oy puslası doldurmakta serbest olduğu 
gibi basılı oy puslalarmda yazılı adlardan dile
diğini silebilir. 

Seçim sonunda, 6 çevrede en çok oy kazanan 
muhtar adayı muhtarlığa ve üye adaylarından 
sırası ile 4 ü asil, 4 ü de yedek üyeliğe seçilmiş 
olur. Eşit oy alanlar bulunursa kur'a çekilerek 
kazanan ön sıraya alınır. 

îlçe seçim kurullarınca oy sonuçları birleş
tirildikten sonra seçilenlere tutanakları verilir 
ve derhal ilân edilir. Mahallin mülkiye âmirine 
de bildirilir. 

EK MADDE 4. — Bu kanunda özel bir hü
küm bulunmıyan hallerde Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Maddede ko

misyonca yapılan değişiklikler ayrı ayrı okun
sun da ondan sonra söz isteriz. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen maddeyi 
okutuyorum ; 
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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline dair 4541 sayüı Kanunda 

değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, 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 ya
pılır. 

Bu seçimde, birinci 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 seçimle
rinde, seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tara
fından çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir 
muhtar ile 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

BAŞKAN — Komisyondan tadilen geletı 5 
nci madde hakkında söz ist iyeni. Buyurun, Sa
yın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, bu tasarıda Hükümetin tek
lifi gayet uygun ve yerindedir. Sebebi Şu: şe
hir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve idare 
heyetlerinin vazifeleri1 köydekine katiyen ben
zemez, hiçbir noktada benzemez; isimleri ben
zer, kendileri benzemez. Zaten bu sebepten do
layı da, bir süre bu muhtarlıklar kaldırılmış, 
son zamanlarda, kürsüye çıkan bâzı bilgili ve 
tecrübeli arkadaşlarımız, bunlara lüzum »olma
dığını ifade etmişlerdir. Hakikaten şehir muh
tarları, Köy Kanunundaki gibi bütün köyün 
bütçesi, bütün köyün işleri, bütün köyün malla
rı üzerinde tasarruf etmek gibi bir salâhiyete 
sahip değildirler. Kaymakamın, yani, idarenin 
bir.nevi yardımcısı ve ajanı mevkiindedirler. 
Orada kaymakama yardımcı olacak, birtakım fi
illerde bulunurlar, eylemlerde bulunurlar, iş ya
parlar, beyanname tasdik ederler, fakruhâl il
mühaberi verirler ve buna benzer işler arasında 
askerlik çağı gelmiş olanların işlerini yaparak 
askerlik şubelerine yardım ederler. Ayrıca Nü
fus Kanunundan doğan birtakım vazifeleri de 
vardır, bunlar kanunda yazılıdır. 

Şimdi ihtiyar heyetinin vazifelerine gelince; 
bir muhtarın vazife bakımından salâhiyeti ikiye 
ayrılmıştır. Muhtarın tek başına göreceği iş-
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lor vardır, ihtiyar heyeti ile birlikte göreceği I 
işler vardır, ihtiyar heyeti de, büyük bir ma
halde büyük bir nüfuz sahibi, büyük bir mesuli
yet sahibi değildir, köylerdeki gibi. Şimdi bir 
noktayı daha arz edeceğim; şehirlerin, kasabala
rın zengin mıntakalarında bu şehir muhtarları 
iyi bir para da alırlar. Fakir mıtıtakalarda ise 
belki üste de verirler. Bu mmtakaların bir hu
susiyeti de budur. Şimdi efendim biz bu ge
tirilen teklifi kabul edersek ikisini ayrı ayrı se
çeceğiz. Bundan ise partilerin iç durumu bakı
mından ve vatandaş bakımından iki mahzur do
ğacaktır. 

Parti içi bakımından: Şimdi mer'i olatı usu
le göre, ihtiyar heyetine girenler, arasından 
muhtar seçildiği için, her yiğidin gönlünde bir 
aslan yatar, ben muhtar olabilir miyim, belki 
olurum, arkadaşlarımın reyini toplarım diye 
meşru ve demokratik bir esastan hareket ede
rek girerler ve aday olurlar. Şimdi bir adaylık 
sistemi yok. Bir de belirttiğim şekilde, her hatıgi 
bir menfaati ve sorumluluğu olmıyan muhtarlı
ğın ihtiyar heyetlerine kimse talip olmıyacak-
tır. Adaylar, muhtar adayı seçildikten sonra o 
zaman bir de parti içinde birtakım ihtilâflar 
olacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Reşit 
Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Bu sebeple Hükümet teklifinin aytıen 
kabulü faydalı olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
ILHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadşalarım, kanunun tümü üzerinde görüşü
lürken, İçişleri Komisyonunun, tıeden bugün 
Adalet Komisyonunun getirdiği metin gibi bir 
metin kabul ettiğini, muhtar ve ihtiyar heyetle
rinin neden ayrı ayrı seçilmesi lâzımgeldiğini 
arz etmiştim. Butlun üzerinde tekrar fazla dur-
mıyacağım.. Yalnız şu kadarını belirteceğim ki ; 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, bir yandan 
Hükümetin ve bir yandan da vatandaşın mute
medi olarak iki tarafı birbirine bağlıyan tasar
ruflarda bulunurlar. Gerek mahalle muhtarları
nın vazifeleri hakkındaki Kaaunda, gerekse, di
ğer hususi kanunlarda bu vazifeler sayılmıştır. 
Bugün bütün mevzuatımızdan bu vazifeleri kal
dırmadıktan sonra, bu tarzda bir teşkilâta ih
tiyaç vardır. Binaenaleyh, bunun devamı lâ- i 
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zımdır. Böyle olunca, elbette ki, Belediye Kanu
nu ile, Köy Kanunu ile yeni girdiğimiz presidan-
siyel sistemin bir benzerinin burada da tatbiki 
suretiyle, mahallenin en mutemet kimsesinin, eti 
çok arzu edilen kimsesinin muhtar olmasının 
psikolojik bakımından da büyük faydası vardır. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, mahallenin mute
medi olarak mahallenin birçok hususi durum
larına da girmek, birçok aramalarda ve sairede 
bulunmak durumundadır. Bu bakımdan tasarı
nın getirdiği tarzda, ayrı ayrı seçilme imkânı ve
recek tarzda kabulünün demokratik icaplara ve 
memleketimizdeki gidişata daha uygun olduğu; 
binaenaleyh, böyle kabul edilmesi gerektiği mü-
talâasmdayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, buyurunuz. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, ben komisyonumuzun getir
diği metindeki «ayrı ayrı» kelimeleri üzerinde 
durmak isterim. Niçin ayrı ayrı? Gerek asıl 
üyeler, gerekse yedek üyeler, aynı niteliğe haiz 
olduktan sonra, niçitı ayrı ayrı oy puslası ile se
çelim? En nihayet, yedekler de, asıllar kalma
yınca, aslın yerine geçecektir. Muhtarlarını ken
di aralarından seçeceklerdir. Binaenaleyh, ayrı 
ayrı olması, vatandaşlara Ikülfât taihımiil etmek
ten, bölgün 'memleketimizin, bünyesine uygun 
^olmamasından, okuma - yazma bilenlerin az ol
ması dolayısiyle karışıklık çıkmasından vie san
dık heyetlerine güçlük içıkarma'btan başka bir 
şey değildir. !En nihayet eski (tasarıda olduğu 
gibi; 'hattâ !bu ıkanunun diğer maddesinde ol
duğu gibi, sayrı ayrı değil; ama, 9 tane üye yaz
mak suretiyle bunların içinden en 'çok >oy alan 
beş üye asıl lolur ıgeriye kalan 4 ü yedetk kalır. 
Onlar da ikendi aralarından muhtarlarım se
çerler. Niçin ayrı ayrı? Bunu bir türlü anlı-
yamıyorum! Her bakımdan, kolaylık 'bakımın
dan, vatandaşa, seçmenlere, sandık heyetlerine 
hizmet balkımından bir tek oy puslası yazmanın 
memleketimizin bugünkü realite ve bünyesine 
uygun olacağı 'kanaatindeyim. (Binaenaleyh, 
komisyondan «ayrı ayrı»1 kelimesini çıkarma
sını arz ve rica ederim. 

BAıŞKAN — 'Sayın Güley, buyurun. 
FERDA 'GÜLEY (Ordu) — Muıhterem ar

kadaşlarım, 1944 tarihli 4541 'sayılı Kamın, 
'•malûmunuz veçhile, muhtar ile ihtiyar heyeti
ni birbirinden ayırmış ıbulunuyordu. Bilâhara 
bu kanun, 14 .5 .1947 tarih ve 6046 sayılı (Ka-
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nunla bu 5 nci madde tadil edilmiş ve ihtiyar I 
heyeti ile 'muhtar, bir araya (getirilmiştir. Aca
ba niçin bir araya getirilmiştir, seçimleri bır-
leştirilmiş'tıir, 'haJkilı sebebi nedir diye aradım. 
'5046 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin Hükü
metten ısevk edilmiş şekline baktım, baktım ve 
gördüm ki, 4541 sayılı Kanunda olduğu (gibi, 
yine (muhtarlar ayrı, ihtiyar heyetleri ayrı... 
Fakat o günkü şartlar içinde kanun, bir Karma 
Komisyona havale edilmiş, Karma Komisyon 
Hükümet teklifini değiştirerek, muhtarı, ihti
yar heyeti tarafından seçilir şekline sokmuş. 
Olabilir, Karma Komisyon 'bu şekli yapmış ola
bilir. Aea'ba ibunu ;bıı hale sokmanın haklı se
bebi nedir diye mucip sebebini araştırdım ve 
raporun beşinci madde ile ilgili olan kısmında 
'şu satırları .gördüm: ^Hükümet teklifi '5441 sa
yılı Kanunun ana hükmüne talbiî olarak, muhtar 
ve üyelerin ayrı 'ayrı seçilmeleri esasını kabul j 
•etmiştir. IBu konu üzerinde ince]eme yapan 
'komisyonumuz, muhtarın ve üyelerin ayrı ayrı 
seçilmelerinin tatbikatta müşküller mey elana. 
getireceği neticesine varmış ve 'muhtarı ihti- i 
yar heyeti üyelerinin 'kendi aralarından seç- { 
meşinin daha muvafık olacağını kabul etmiş
tir.» Ben 'bundan o günkü komisyon üyeleri 
ne anlamışlar, bir türlü 'bir şey an.hyam.adim... 
Ne imiş tatbikattaki 'güçlükler? Tatbikattaki 
güçlüğü nazarı itibara almış ve muhtarın ih
tiyar heyeti üyelerinin 'İçendi aralarından seçil
mesinin daha mııivafık .olacağını kabul ictm'iş. 
Doyurucu sebep, haklı sebep ortada yoktur. 'Bu 
kanun görüşülürken zabıtlarda okudum, Tokat 
IMebusu Peker, mahalle muhtarı müessesesini 
•ta baş'lanigıçtan itibaren (güzel bir şekilde ;hu- . 
lâsa ederek anlatıyor ve devamla müesseseyi 
'örfi ölçüsü, kadrosu içersinde anlatmakta iken, I 
bu 'bir sosyal hizmet görüyordu, fakirlere !b,a-
ıkardı filân diyar ve bunun üzerine Bahmetli 
Recep Peker oturduğu yerden, «muhtar ma
hallede mahallenin babası idi.» diyor.- Şimdi 
aslında şehir ve 'kasabalardaki muhtarlık mü
essesesi; dün üstadımız Şefik İnan (Beyefendi
min ifade 'ettikleri gibi, aslında' fonksiyonunu 
•kaybetmiş 'bir müessesedir, müstahaseleşmiş 'bir • 
müessesedir. Yani 'bir 'bakıma 'Meclis olarak ıb'iz, 
fonksiyonunu kaybetmiş bir müesseseyi yeni
den ihya ile (uğraşmaktayız.. Ama, bir defa 
olmuştur, bu nasıl .olsa dökülen 'bir tırnak gibi 
dökülecektir. Ama, şimdi 'bu cemiyetin mad- ' 
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di, mânevi bütün 'külfetini biraz intiham et-
miye 'bundan dolayı 'mecburiyet vardır.-

BAŞKAN -^- (Bir dakikanız kaldı Sayın 
G-üley. 

FERDA OÜUEY ('Devamla) — Fakat haklı 
sebep yok. Mahallenin bahası; evet .mahallenin 
babası ise, onu mahalleli bilir, ihtiyar heyeti 
hilmez. Mahalleli bilir ve mahalleli bizzat ma
hallenin bahası olan zatı bilmelidir. 'Bundan 
dolayı 'bendeniz de komisyonun yeni metninin 
maddesinin 'kabul 'edilmesini istirham ediyo
rum. Ama, Yüksek (Başkanlık müsaade eder
lerse, istitraten 'bir hususu arz edeceğim. 

Köy Kanununu 'kabul ettiniz. (Bunun eık 
1 nci maddesi; «köy mühıtar ve ihtiyar (meclisi 
üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk usu
lüne göre, 'genel, eşit ve gizli oyla bütün 
yurtta aynı günde yapılır.» Şimdi kasabalara 
ait muhtar seçimini yapıyoruz. Buna lüzum 
yok. Çünkü '298 sayılı Kanunda var. 2!98 sa
yılı Kanunda, var da, niçin burada bu kadar 
eksikliğiyle var... Bunu hiç ıs.orm'ayız, Niçin 
304 sayılı (Kanunda tamamı var? Niçin Millet 
Meclisi Seçimi Kanunda tamamı var? O iki* 
sinde tamamı var. Vâzıı kanun düşünmüş ki, 
burada bunları bir Amentü gibi; tekrar edelim. 
Ve siz, Hükümet tasarısını haızırlıyan sizler; 
siz de bunu eksik olarak Köy Kanununa 'koy
muşsunuz... Şimdi şehir* ve kasabalarda ya
pılan {Muhtar Kanunu ıg-enel olmıyaca'k • mı, 
eşid'olmıyacak mı, gizli «Imıyacak mı, bütün 
yurtta) aynı .günde yapılmıyacak mı? Orada 
olan, burada yok. B'öyle kanun yapma tek
niği olamaz. Hükümetten gelen tasarılar ara-
ısında, birinde eksiği var, ibirinVle hiç. yok, öbü
ründe tamamlayıcı şekli var. Böyle kanun 
yapma tekniği olmaz. [Bunu 'arz ederim. 

BAŞKAN — iBuyurun Sayın NizamettiiT 
Erkmen. 

NİZAMET'TİN E M M E N (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben bu madde üzerin
de değil, doğrudan doğruya usulle alâkalı bir 
mevzuu üzerinde fikirlerimi arz edeceğim. 

'BAŞKAN — Usul hakkında mı? Usul hak
kında. Buyurun. 

MZAMETTİN E M M E N (Devamla) — 
Malûmunuz olduğu üzere, bu tasarı dün sis
temin değişmesi ve sistemin değişmesinden 
sonra, maddelerimin ona 'göre yeniden düzen-
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lenmesi için komisyona havale edilmişti. Şimdi 
komisyon yeni bir metin getirmiş bulunuyor. 
(Bu metne biz milletvekili olarak muttali de
ğiliz, şu 'anda. (Biraz evvel (konuşan 'Ferda Gü-
ley arkadaşımızın da "ifade ettiği ıgibi, meselâ 
şahsan bendemiz bu kanun için, tek dereceli slis-
teme dönülmesinden sonra boşlukları tespit et
miş-ve 4 - 5 tane takrir 'hazırlamıştım. 5 nci 
madde burada İçişleri Komisyonunun teklifi 
ettiği şekilde çıkmıştır. Ama benim hjazırladı-
ğrm tadil teklifinde, Ferda Güley arkadaşımın 
temas ettiği 'gilbi, bu seçimler, .malhalle muh
tarı, ilhtiyar heyetleri seçimleri tek dereceli
dir; çoğunluk usulüne ^göre, genel, eşit ve gizli 
oyla yapılır, diye bir de hüküm var. O halde 
gerekir ki, metin burada bir kere bize tamamen 
okunsun, unutulau ikısumlar varsa, bir daha 
tekriri müzakere idi, şu idi, bu idi gibi bir hal
le karşı karşıya kalmıyalım. İşte! bunu arz 
etmek işitiyorum. ıÇıkanaeağımuz 'kanun usulü
ne göre ve icabına ıgore yapılsın. Zaten İçtü
zük de bunu teyidetmektedir. 'Başkan bütün 
maddelerin ve esbabı ımucibelerinin okunması
nın icahedip etmediğini Heyeti Umumiyeye so
rar diyor. İstirham, ediyorum, bu husus tesbit 
edilsin ve yeniden 'okunsun, Ve buna 'göre her" 
kes noksanlarını işlesin ki, ileride yeni tadil 
teklifleri verebilmemiz mümkün olsun. Hür
metlerimle. 

(BAŞKAN — (Komisyona iade ettiğimiz hu
susları komisyon ya, anımda veyahutta bir gün 
ısonraki birleşimde getirir; yani maddeyi yeni 
tedvin ettiği şekliyle (huzurunuzda (okutur ve 
onun üzerine de münakaşa açarız. Nitekim, 
yeni tedvin edilen şekli 'okuttuk ve onun üze
rinde konuşuyoruz. Beşinci maddeyi arkadaş-
İ'anımız dinlemişti. Ayrıca söz alan* arkadaşı
mız (Olursa söz vereceğiz. (Buyurun Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU $Ö0OÜ1SÜ ALÎ 
ÖÜOEOĞLU (Giresun) — İMuhterem arkadaş
lar, dün bu metni 'geri 'alırken yalnız metni 
değil, verilmiş olan önergeleri ide birlikte aldık 
ve bu 'önergelerin ışığı altımda tadilleri yapa
rak huzura getirmiş bulunuyoruz. Yeni bir me
tin hazırlamış değiliz. 

'Şimdi «ayrı ayrı»1 tabirine (gelince: Arka
daşımızın bahsettiği 'hususları birer birer ee-
vaplandırmak isterim. Zeytinoğlu arkadaşı
mız bu «ayrı ayrı» tâbirinin çıkarılmasını iste-
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j diler. Biz muhtar seçimini ve ihtiyar heyeti se~ 
I çimini biribirinden ayırdık. Yüksek Meclisin ( 

•îünkü temayülü ile ve verilmiş bir önergenin 
kabulü ile. Bunu bu şekilde tasrih etmek üçün 
«ayrı, ayrı» tabiri kullanılmıştır. Ve bizim ge
çici ek 3 ncü maddemizde de bunun sebepleri 
ve rakamları, oy kullanılırken, oy puslalarmm 
tanziminin nasıl yapılacağı şeklinde, geniş taf
silât ve izah vardır. (Bunun için buradan «ayrı, 

I ayrı» tabirinin çıkarılmasında bir zaruret 
yoktur. 

I Ferda Güley arkadaşımızın itirazına ıgelince : 
I Yine teklifimizin ek 4 ncü maddesinde, bu ka-
I nunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde, 
I Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü-
I tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun hükmü 
I uygulanır, 'denilmektedir. Esasen bu kanunda 
I arkadaşımızın bahsettiği hususların hepsi yazı

lıdır ve yürürlüktedir. Yürürlükten kalkıma-
1 dıgına göre, bir kere de burada tekrarında (bir 

manâ yoktur kanaatindedir, Komisyonumuz. 
I Nizamett'in Erkmen Beyin bahsettiği gibi de 

yenilenmiş bir teklif yoktur. Verilmiş önerge-
I lerin ışığı altında 'maddeler yeniden tanzim edi

lerek huzurunuza getirilmiştir. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyon söz

cüsünden bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem Ko

misyon Sözcüsü arkadaşım, Ibu kanunda özel 
hüküm bulunmıyan hallerde, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 'halkkmdalki 

I 298 sayılı Kanunun hükmü uygulanır, demek 
suretiyle bir ek maddenin konulmasına lüzum 
yoktur, demiştir. Aynı ek madde Köy Kanu-

I nunda da vardır. Köy Kanununda da onuncu 
maddede bu cümle aynen kalmıştır. Buna rağ
men Köy Kanununun birinci maddesi «'köy muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri ıseçimi tek dere
celidir. Çoğunluk usulüne göre genel eşit ve 
gizli oyla bütün yurtta aynı günde yepıilır.» 
Bunu böyle kabul ettik; ama şimdiki kanunu
muzda bu madde yoktur. Yalnız bununla iligili 
bir kısım var. Bunu kanun yapma tekniği ile 
nasıl bağdaştırabiliriz1?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Devamla) Şimdi bütün kanunla
rın tedvininde muhakkak maddelerin aynı şe-

I kilde yazılması zaruridir, lâzımdır diye ben bir 
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kaide olduğunu bilmiyorum. Ve tekrarında da 
fayda olduğu kanaatinde değilim. Binaenaleyh, 
Komisyonumuzda bu mülâhazalarla bu önerge-
ydde bu şekilde tedvin ederek huzurunuza ğe-
getirmiştir. 

BA'ŞKAN — Söz ist'iyen var mı? Buyurun 
Sayın Erkmen. 

Madde hakkında mı? 

NtZAMETTlN ERKMEN (Giresun) — 
Usul hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NlZAMETTlN1 »ERKMEN (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, maksadımız müzake
releri uzatmak değildir; salim ve tatbikatta da 
'müşkilât arz etmiyen !bir kanun çıkarmaktır. 
Komisyon sözcüsü arkadaşım ifade ettiler, de
diler ki, biz metni yeniden değiştirmedik, tâdil 
tekliflerinin ışığı altında maddeleri ayarladık. 
Doğrudur, iştirak ediyorum. Ama, ben şahsan 
Riyaset yolu ile dolaşıp giden fakat burada 
ifade edemediğimiz takrirleri ne dereceye ka
dar dikkate aldıklarını bilmiyorum. 6 tane, 7 
tane maddeden ibaret bir kanunun aşağı - yu
karı, hu tadil teklifleri ile dokunulmıyan bir 
maddesi yoktur. Olmadığına göre şimdi benimse
dikleri tadil teklifi hangisidir, acaba bir nok
sanı var imidir, yok mudur ? Kabul edilen yıı-
karıki bir. madde ile, aşağıdaki arasındaki ir
tibat ne suretle sağlanmıştır? Bunu tesibit et
meğe imkân ibulamıyacağız ve endişe ediyorum 
ki, tatbikatta aksaklık veren hükümlerle karşı 
karşıya kalacağız. 

Benim maruzatım şu idi: Normal olarak bu 
kanunu, yeni bir kanun şeklinde mütalâa etme
seler bile, her maddesine dokunulmuş olması 
ve maddeler arasındaki ahengin de temin edi
lip, edilmemesi bakımından fbir kere metin ta
mamen okunsun, herkes elindeki tadil teklifle
rine göre nerelerde noksan kalmış, nerelerde 
kalmamış, bunları tesbit etsin, daha çok vuzuha 
kavuşulsun ve mükemmel bir metin çıksın. 
Maruzatım bundan ibarettir. Usul hakkında 
konuşmamın sebebi budur, bu hususu teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon her hangi 
bir önerge ile veya önergesiz tasarıyı aldığım 
zaman, oylanmıyan önergeler de komisyona 
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verilir ve komisyon 'bu önergelerin ışığı altın
da maddeye yeni bir şekil verir, önergeyi na
zara alır veya almaız. Hangi madde üzerinde 
önerge verildiyse o maddede aksi .görülüp, gö
rülmediği de 'okunduğu zaman belli olur. Me
selâ şu beşinci maddeyi okuttuğumda, bu mad
de üzerinde verilmiş önergeler varsa, nazara 
alınmamış ise zaten konuşmaları niçin açıyo
ruz? Arkadaşlar çıkar, konuşurlar. Binaen
aleyh, ayrıca böyle bir husus; yazılıp dağıtı
lıp ve ,saire edilmesi hususu mû'tatltan değildir. 

Komisyona verilen işleri, komisyon aynı 
celsede veya mütaakıp Ibirleşimde tadilen ve
ya ısraren getirebilir. 

Başka söz istiyem? Yok. Değiştirgeleri oku
tuyorum. 

Şimdi bakınız, tbu '5 nci -madde üzerinde yo-
ni değiştirgeler var, okutacağım. 

(Yüksek Başkanlığa 
Mahzurları bertaraf etmek üzere 5 nci mad

denin 3 ncü paragrafının sonundaki (usulüne 
göre) kelimelerinden sonra (iki ayrı puslanın 
birine muhtar ve diğerine âzami 8 üye aday 
ismi yazılır. Sıra ile en fazla oy alan 4 ü asıl 
ve 4 ü yedek üye olurlar, oyların müsavatı ha
linde kura çekilir.) olarak yazılmasın] arz ede
riz. , 

Nevşehir Kırşehir 
Halit Fikret Aka Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — önergelerin hepsini okutup son
ra oylarınıza sunacağım. 

. .Millet Meclisi Başkanlığına 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve 

ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddele
riyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair Ka
nunun 1 nci maddesiyle değiştirilen 5 nci mad
decinin C. .Senatosu İçel Üyesi Cahit Tevfik Ok-
yayuz ve 6 arkadaşının tekliflerinin 5 ncü mad
desi gereğince değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kocaeli İzmir 
Hâldan Kısayol Şükrü Akkan 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
4541 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 'muhtar 

ve ihtiyar heyetinin bir arada seçilmesini ön
gören ve Adalet Komisyonu mazbatasında da 
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kabul edilen Hükümet teklifinin oya arzını 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker. 

Yüksek (Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 5 nci maddenin 3 ncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve telkl'if ederiz. 

Giresun Erzincan 
Nizamettin Erkmen Sadık Perinçek 

Kastamonu 
Sa'bri Keskin 

«Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçi
mi 'tek derecelidir. Çoğunluk usulüne göre ge
nel, eşit ve gizli oyla yapılır. 

Bu seçimlerde, seçim çevresinde kayıtlı, seç
menler, üzerinde muhtar ibaresi ve bir ad,, üye 
seçimi için de sekiz ad yazılı iki ayrı oy pusla
sın! aynı zarf içline koyarak sandığa atarlar.» 

BAŞKAN — Teklifiniz bir 'ek madde halin
de mi olsun istiyorsunuz Sayın Ferda Güley? 

FERDA GÜLıEY (Ordu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şu halde müsaade buyurunuz 

da ek maddelere geldiğimiz zaman. önengenizi 
okutayım. 

FER/DA GÜLEY (Ordu) — Efendim ben bu 
maddenin başında ek bir madde olmasını tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Boşta ek madde olur mu? Bü
tün kanunlarda e!k maddelerden sonra gelir. 
Nitekim, burada da ek.madde sondadır. tste.r-
seniz takririnizi .oylatacağım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, öner-
ıgem bu madde ile ilgilidir, onun için okutup 
'oylamanızı istirham ediyorum. 

Yüksek Baışk&nlığa 
Kanuna, Köy Kanununda olduğu gibi, ek 

1 nci madde ilâvesi için tasarının komisyona 
iadesini arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-

CEOĞLU (Giresun) — Kaitılmıyoruz, efendim. 
. BAŞKAN — Komisyon ilâve teklife katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
.edenler... Kabul etmiyenler... önerıge reddedil-
m'iştir. 
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Aykırılık derecelerine ,göre önergeleri tek

rar okutuyorum. 
(Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen, 

Erzincan Milletvekili 'Sadılk Perinçek ve Kas
tamonu Milletvekili ıSabri Keskin'in önergele
ri tekrar okundu.) 

(Nevışehir Milletvekili Halit Fikret Aka ve 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilginin takrirle
ri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Mahiyetleri aynı olmakla be
raber metin ayrı ayrı olduğu için, ayrı ayrı 
oya koyacağım. 

Nizamettin Erkmen arkadaşımızın teklifi
ne komisyon katılıyorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-
CEOĞLU (Giresun) — Efendim, önergenin 
bir daha okunmasını rica ediyoruz. — 

(Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen 
ve arkadaşlarının önergesi bir kere daha okun-
du) ,. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, öner
ge sahibi arkadaşımız bir küçük tashih teklif 
ediyorlar. 

BAŞKAN — önerge sahibi, bunu «atılır» 
şeklinde mi yapıyorsunuz? 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun') — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, «atarlar» Ni
zamettin Erkmen arkadaşımızın değiştirgesi
ne komisyon katılmıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-
OEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Naza
ra alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. 28 e karşı 38 oyla reddedil-
mliştir. 

(Nevşehir Milletvekili H. Fikret Aka ve 
Kırşehir Milletvekili A. Bilgın'in önergesi tek
rar okundu.) , 

BAŞKAN — Değiştirgeye komisyon katıl-
mıyar mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Aynı sebeplerle katılmı
yoruz. Muvakkat maddede var. 

BAŞKAN — Komisyon, aynı sebeplerle ka
kılmıyoruz, muvakkat maddede var, diyorlar. 
Değiştirge önergesini oya sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilme-miştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim önergeye? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTA

FA UYAE (izmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iz
mir Milletvekili Şükrü Akkan'ın önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ CÜ-

CEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergenin nazarı dikkate alın

masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Komisyondan tadilen gelen 5 nui maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mahalle muhtarlığına ve ih
tiyar heyeti üyeliğine seçilebimek için şu şart-
ar aranır:. 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. 2ö yaşını bitirmiş olmak, 
'3. Seçimin başlangıcından evvel en az biı* 

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

yapmış sayılmak, 
5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
'6. izinsiz olarak yabancı Devlet resmî hiz

metinde bulunmuş olmamak, 
7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, ıka-

çaikçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, do
lanlı iflâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı suç
lardan biri ile veya ağır hapis veya taksirli 
suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis 
cezası ile mahkûm olmuş bulunmamak. 

Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar 
da seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, i l 
Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri, Bele
diye başkanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve 
kamu idare kurum ve teşe'kkülleri ile tesis ve or
taklıklarında görevli memur ve hizmetliler 
mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeli
ğine adaylığını koyamazlar ve seçilemezler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Buyurun Sayın Aziz Zcytinoğlu; 
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bu gelen tadil teklifinde, 
dünkü konuşmalarımızdan sonra bir hususun 
yine olduğu gibi kalmış olmam sebebiyle hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu maddedeki 
şu ibarenin burada Anayasamız gereğince, 
yeri olmaması lâzım olduğu kanaatindeyiz : 
«Devlet ve kamu idare kurum ve teşekkülleri 
ile tesis ve ortaklıklarında görevli memur ve 
hizmetliler, mahalle muhtarlığına ve ihtiyar 
heyeti üyeliğine adaylığını koyamazlar.» Me
murları anlıyorum, ama hizmetliler kelimesi
nin buradan çıkarılması lâzımgeldiği, 'kanaa
tindeyim. Çünkü arkadaşlarım, hizmetliler 
denince, en nihayet dşçiler de buraya giriyor; 
hizmetliler işçiler. Bugün memleketimiz de 
sanayi ilerlelediğine gö,ro ve sair işçiler de 
olduğuna göre, o mahalde işçiler niçin vazife 
almasınlar'? İşçi vatandaşlarımızı bu kamu hiz
metinden niçin mahrum edelim? işte ben 
bunun için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Memurları anlıyorum, Devlet memurlarıdır
lar, milletin hizmetdndedirler. FaJkat «hizmet
liler», denince, en nihayet alnının teri, bileği
nin kuvvetiyle bir , iktisadi Devlet teşekkülle
rinde çalışan işçi vatandaşlarımızı bu hak
lardan' mahrum etmemek, Anayasamızın 
prensipleri iktizasından olduğu kanaatinde
yim. Onun için, buradan «hizmetliler» keli
mesinin çikanlmasHiı arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Efendim, 

bu madde değiştirilmiştir. Eski metne göre, 
yürürlükteki metne göre «seçim başlamadan 
evvel en aşağı 6 •aydanberi o mahallede dikâ-
met etmekte bulunmuş olmak» diyordu. Şim
di elimize gelen metinde, bu müddet 1 yıla 
çıkarılıyor; aynı zamanda, «ikâmet etmekte 

I bulunmuş olmak» yerine, en az bir yıldan 
beri bu mahallede «yerleşmiş bulunmakı» iba
resi kullanılıyor. 

Şimdi, Köy Kanununda bunu 6 ay olarak 
kabul ettik. Burada, senelerden heri tatbik 
edilen «6 ay,» kaydının, bir seneye çıkarıl
ması için, belli başlı bir sebep yoktur. Zaten 

'. muhtar veya ihtiyar heyeti üyeliği için 
ı adaylığını koyan zat tanınmamışsa, o zatı 

- 2 3 5 — , 



M. Meclisi B : 109 5 . fr*. 1963 O : İ 
kimse tanımıyaeak ve dolayısiyle seçmele
rine de imkân olmıyacaktır. Buradaki müd
detin «6 ay» olarak kalması lâzımdır. 

ikincisi, büyük şehirlerde tatbikatını ya
şadığımız bir husus var. Çoğu zaman bura
lardaki muhtar seçimini kazananlar, her za-
nmn el altında bulunan, bakkal veya ayakka
bıcı, yani çoğu zaman esnaftan birisidir. Bâ
zı zamanlarda ise bu esnaf, orada senelerden 
beri oturan bir esnaftır. Dükkânı olan bir 
esnaftır. Fakat büyük şehirlerde mahalle
ler 100 - 300 metre ileride değişir. Değiştiği 
zaman bulunduğu yer o mahallenin hudutları 
içerisinde kalmaz. Bu sebeple eski metnin 
tatbikatında hâdiseler çıkmıştır. İkâmet et
mekte bulunmak terimini idare hem ticari 
ikâmetgâh, hem de hakiki ikâmetgâh mâna
sında olmak üzere tefsir etmiştir ve mesele 
halledilmiştir. Şimdi biz bunu değiştirirsek, 
o zaman birçok zorluklar çıkacaktıır. 

Aynı zamanda, şunu arz etmek istiyorum; 
buradaki ikâmetgâh meselesi ile alâkadar 
değiliz. Sayın komisyon sabahleyin müzake
reler sırasında bunu ifade ettiler; ikâmetgâh 
meselesi ile ilgili değiliz, dediler. Bu bir va
sıf tesbit ediyor, ikametgâh meselesinden 
ayrı olarak.. Seçim için bir vasıf tesbit ediyo
ruz. Bu, orada ikametgâh ile ilgili kabul edilse 
bile, isviçre Federal Mahkemesinin kararma 
göre, şahsın ikametgâhı, mutlaka ailevi müna
sebetlerinin toplandığı yer değildir. Meslekini, 
sanatını icra ettiği yerdeki faaliyetleri ailesi
nin oturduğu yerdeki faaliyetlerinden daha 
esaslı, toplu ve önemli ise, onun ikametgâhı 
çalıştığı yerdir. Bu hususta Federal Mahkeme
nin bir kararı var ve müteakip kararları da 
mevcuttur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. Değiştirge önergelerini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4541 Sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yer-

alan 8 nci maddenin 3 numaralı bendinin bugün 
yürürlükte olan şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

4541 sayılı Kanuna göre tasarının 8 nci 
maddesinin 3 nolu fıkrası aşağıdaki sekile so
kulmuştur. 

«Fıkra 3 - seçimin başlangıcından evvel en 
aşağı altı aydanberi o mahallede ikâmet etmek
te bulunmuş olmak,» 

Sayın Başkanlığa 
Madde 8 - (Hizmetliler) kelimesinin çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğhı 

BAŞKAN — Takrirleri yeniden okutup oy
larınıza sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu ? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-

CEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 

dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nıın 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? İster
seniz kürsüden beyan edin. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-
ÇEÖĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
önergeye katılmıyoruz. Her türlü işçiler buna 
dâhil değildir, îş Kanununa tabidir. Bina
enaleyh, bunlar 788 sayılı Kanuna tâbi olan dak
tilo, odacı gibi müteferrik müstahdemlerdir.; 
bunlar asli çalışan maaşlı değildirler, ücret alır
lar, daimi kadrolardadırlar. O bakımdan bunla
rın seçilmelerinde mahzur görmekteyiz. 

BAŞKAN — Oylatalim mı, Aziz Zeytinoğlu ? 
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir)' — Takri

rimi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun izahatı Sayın Zey-

tinoğlu'nu tatmin ettiği için önergelerini geri 
alıyorlar. 

Komisyondan tâdilen gelen 8 nci "maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. { 

MADDE 19. — Muhtar ve üye olmak için 
lâzımgelen şartlardan her hangi birine, seçildik
ten sonra halel geldiği takdirde muhtarlık ve 
üyelik sıfatı kalkar. 

Ancak, bu sıfatın kaybedildiğine veya üye
lerden birinin veya muhtarın istifasının kabulü-
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ne veya bunların 15 günden fazla özürsüz olarak 
göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi sayılma
sına il ve ilçe idare kurullarınca karar verilir. 

Muhtarlık her hangi bir şekilde boşaldığı 
takdirde mahallin mülkiye âmirinin bir hafta 
içinde yapacağı tebligat üzerine birinci üye, 
geçici olarak muhtarlık görevine bakar. 

Asli üyeliklere hâsıl olacak boşalmalara 
muhtarın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile 
gelirler. 

Yedek üye kalmaz ve asıl üye sayısı da iki
den aşağı düşerse muhtar veya birinci üye du
rumu bir yazı ile derhal ilçe seçim kurulu baş
kanlığına bildirir. 

Bunun üzerine ilçe seçim kurulu oy verme 
gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeni
den seçim yaptırır. Eğer üyelerle beraber muh
tarlık da boşalmış ise üye seçimi ile birlikte 
muhtar seçimi de yapılır. Yalnız muhtarlığın 
boşalması halinde, muhtar seçimi, her yıl köy 
muhtarları ara seçimi ile aynı günde yapılır. 

Bu suretle seçilen yeni muhtar ve ihtiyar 
heyeti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna 
kadar devam eder. 

İBAŞKAN —- Komisyondan tadilen gelen 
madde hakkında söz istüyen?.. Bujyfurun Sayın 
Faruk Küreli. 

FAKUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar
kadaşlarım, 'gerek Hükümet tasarısında, gerek
se bu defa getirilen tadilde, hukuka mugayir 
birtatkım ibareler vardır; bunların çıkarılması 
için sıöz almış bulunuyorum. Madde okunduğu 
zaman görülür ki, muhtar ve ihtiyar heyeti 
üyelerinin iktifası il veya ilçe idare heyetinin 
tasdik ve kabulüne vabestedir. Bunun hilafını 
düşündüğümüz takdirde, il veya ilçe idare he
yeti il, iliçe idare kurulları bir mulhtann veya 
ihtiyar heyetinin istifasını kabul etmezse, isti
fasını tasdik etmezse, çalışmaya mecburdurlar, 
mânası pek tabiîdir ki, çıkar. 

İstifa takdir buyururısunuız ki, tek taraflı 
bir tasarruftur. Kabul ve tasdike Vabeste değil
dir. Bu şekildeki davranış hukuk anlayışına, 
hürriyet anlayışına mugajyirdir. Bu ibarenin 
çıkarılması! için bir takrir talkdim ediyorum. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başlka söz is-
tiyen? Komisyon, buyurunuız. 

5.L7-.İİ963 Ö:İ 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜOEO&LU (iGiresun) — Muhterem arkadaş
larım, istifanın kabulü diye bir şey bahis ko
nusu değildir. Buradaki kabul, muhtarın veya 
üyenin bir tanesinin isltifa ettiği keyfiyetinin 
tesıbit edilmesi için yazılı olarak bildirümıesi 
için, konulmuştur. Yoksa; istifanı kabul etme
dik, sen muhtarsın diye bir kimseyi zorlayıcı 
bir hüküm kamında bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 

'İSMAİL HAKKI YILANLIO&LU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, Faruk Kü
reli arkadaşıımın ileri sürdüğü ve çok yerinde 
alarak verdiği bu tadil teklifine karşılık Muh
terem Komisyon Sözcüsü arkadaşımız Ali Oüce-
>oğltt hiç de tatminkâr cevap veremediler. Bir 
kere burada okuyacağımız husus şu: «Ancak, 
bu sıfattan kaybedildiğine veya üyelerden biri
nin veya muhtarın istif asımın kabulüne veya 
bunların 15 günden fazıla özürsüz olarak göreve 
devamsızlığı sebebi ile müstafıi sayılmasına...» 
diyor. Yani burada, «istifasının kabulüne» di
yor ; kabul edilmediği takdirde, sanki adam va
zifeye devama mecburmuş gibi ortaya bir du
rum çıkıyor. İstifa ettiğini tescil etmek için, 
bu kaydı koyduk, diyorlar. 

İstifa etme hususu zaten bellidir. Yani se
çilmiş ve nihayet bir kamu vazife almış,* içltimai 
bir vazife almış olan adam, muhtar veya ihtiyar 
heyeti üyesi istifasını bittabi ya muhtara, ya 
da ilgili bir makama bildirmeye mecburdur. 
Aksi takdirde müstafi sayılmazlki,. Yazifesine 
devam etmezse, bu. hususta da bir müeyyide 
var ; 15 günden fazla görevini yapmazsa müs^ 
tafi sayılıyor. E... İstifa ederse istifasını bildi
recek. Kanuna bu şekilde kayııt koymak doğru 
değildir. Onun için arkadaşımın önergesinin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Değiştirlgeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere olunan 19 ncu maddedeki (vejya 

üyelerden 'birinin veya muhtarın istifasının ka-
builüne) ibaresinin çıkarılmasını teklif ederim. 

Çorum 
Faruk Küreli 

BAŞKAN — Faruk Küreli arkadaşımızın 
değiştirge önergesine Komisyon katılıyor mu 
efendim? 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 

ÖÜOEOÖLU (Giresun) — Katılmıyoruz eden
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor, nazara alınmasını oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyondan tadilen gelen 19 ucu madde
yi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 . — 4541 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1, — Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 salyalı 
Kanunda yazılı ilçe seçim kurulları, mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerini yaptır
mak ..ve seçim işlerini düzenlemek ve yürütmek
le ıgörevlidir. 

İlçe seçim kurullarının kararları, işlemleri 
ile seçim sonullarına dair tutanakları aleyhine 
ilgililer tarafından üç gün içinde il seçim ku-
ırullarma itiraz olunabilir. Tutanakların iptali
ne dair itirazlar 10 gün içinde incelenerek so
nuçlandırılır. 

İl seçim kurulunun vereceği kararlar kesin
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Eltmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Seçilme yeterliğini haiz 
her vatandaş mahalle muhtarlığına veya ihtiyar 
heyeti üyeliğine adaylığını koyabilir. 

Adaylık için müracaat en geç oy verme gü
nünden önceki 30 ncu günü saat 17 (ye kadar 
ilçe seçim kurulu başkanlığına yazı ile ya
pılır. 

İlçe seçim kurulu, adayları seçim çevresinde 
ıgeçici olarak ıhemen ilân etmekle beraber, aday
lar üzerinde re'sen veya itiraz üzerine gerekli 
incelemeyi yaparak neticesini ilgililere tebliğ 
ve en geiç oy verme gününden önceki 20 nci 
ıgünü saat 17 ye kadar kesin aday listelerini j 
alışılmış araçlarla seçim çevresinde ilân eder. 

Milletvekili seçimi hakkındaki 306 sayılı 
Kanunun 16, 17, 18, 21, 35, 36, 37 ve 39 ncu 
maddeleri malhalle muhltar ve ihtiyar heyeti se
limlerinde de kıyas yolu ile uygulanır. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde hakkında söz 
istiyen var mı? Buyurun Saiyın Reşit Ülker. 

9 5.17^.1963 0 : 1 
[ REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-
I kadaışlarım, burada siyasi partilerin aday gös

termeleri müessesesi 'kaldırılmış bulunuyor. 
Halbuki, şehir ve kasabalardaki ihtiyar heyet-

I lerinin hususiyeti vardır, öyle seçim mmtakala-
ıı vardır ki, bir muhtarlıkta 80 bin, vatandaş 
var ve bunun .20 - 25 bin seçmeni vardır. Apart
manın bir katında oturan, öbür kattakini kati
yen tanımaz. Bu bakımdan adaylık müessesesi 
adayını da tanımazlar. Yani birleşsinler de bir 
aday çıkarsınlar, diyelim. Taksim malhallesin-
de kim kimi aday çıkaracak? Bilmezler ki? Bu 
bakımdan siyasi partilerin aday göstermeleri 

I lâzımdır. 
iSonra, oy puslularımda da bir zorluk vardır. 

[ Adajy göstermeleri serbest bırakıldı. Partiler, 
ister istemez, el altından da olsa, kendilerine 
taraftar olan insanları destekliyeceklerdir. Bu
nu önlemeye imkân yoktur. Oy pusla!arı yapı
lacak, fakalt oy puslalarını kim kime anlatacak, 

j nasıl anlatacak, kendi taraftarına nasıl anlata
cak? Bunun ne dağıtılmasına, ne yapılmasına 
ve ne de doğru dürüst bir şekilde mahalleyi 
yönetecek bir mahalle muhtarının seçıilımıesine 
imkân yoktur. Hükümetin getirdiği tasanda ve 
Adalet Komisyonunun mazbatasında (ki Hü
kümet tasarısını kabul etmiştir) olduğu gibi, o 
ilçede teşkilâtı bulunan siyasi partiler aynı şart
lara haiz kimseleri aday gösterebilirler - ister 

| gösterir, isterse göstermez - gösterebilirler, kay
dının konması gerçeklerden çıkan bir zaruret
tir. Yardımlarımızı istirham, ederim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Saiyın Turigut Çulha. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; ben burada sadece 
ilân mevzuu ile ilgili kısma temas edeceğim. 
Bu, daha evvel konuşan arkadaşımın temas 
ettiği noktayı da içine alıyor. Diyor ki : 
«Alışılmış araçlarla seçim çevresinde ilân 

; eder.» Biliyorsunuz, alışılmış araçlar, küçük 
; yerlerde, satış yerlerindeki tellâllar yahut 
'• cami. minarelerinden yapılan ilânlar ıgibi ipti

dai usullerdir. Medeni memleketler içinde 
' yeni birtakım araçlar ve bir de hoparlörler 
; var. Yalnız, küçük yerlerde belediye hopar-
| lörleriyle yapılan ilânlarla istenilen fayda tec

imin edilemiyor. Şöyle ki, o esnada bir vasıta 
; geçiyor, veyahut her hangi bir gürültü mey-
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dana geliyor ve böylelikle o alışılmış araç
lardan, arzu edilen netice alınamıyor. Benim 
bu hususta bir de önertgem var. (Bu cümlenin 
arasına «mahallî gazetelerle» tâbirinin eklen
mesini arz ve teklif ediyorum. Zaten büyük 
şehirlerde, alışılmış araçlardan kastedilen mâ
na da gazeteler olsa gerektir. Bunun diğer 
şehir ve kasabalara da teşmilini rica ediyorum. 
Bunu teklif ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN - ^ Sayın Zeytinoğlu. 
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, dün bu tasarının gerekçe
sine istinaden, burada konuşan bütün arka
daşlarımız, siyasi partilerin iştiraklerini mü
dafaa ettiler. Gerekçede de bu müdafaa edi
liyor. Çünkü, deniyor ki, köyler birer dar 
'bölgedir, en nihayet karşı karşıya bakarlar, 
burada siyasi partiler iştirak etmesin. Anla
dım, 'ama şehirde 1 Burada bütün konuşan ar
kadaşlarımız, bırakınız şehirde, hattâ apart
manda oturanlar dahi birbirlerini tanımazlar, 
bu bakımdan siyasi partilerin iştirakleri ye
rindedir, dediler. Gerekçede de böyle yazıldı
ğı halde, Adalet Komisyonu bugün başka bir 
şekilde karşımıza çıkıyor. Halbuki, Ndün ken
dileri burada konuşulanların ışığı altında 
tashih etmek üzere geri aldılar ve bulgun bu
nun aksine bir metin getiriyorlar. 'Siyasi 
parti niçin iştirak etmesin? Bir mahallede 
100 bin, 50 bin, 10 bin kişi oturur. En niha
yet bunlar sandıklara ayrılır, bölgelere ayrı
lıyor ve bir seçim yapılıyor. Siyasi partiler, 
mahalleler kalabalık olduğu için, ve bunlar 
birbirini tanımadıklarından tanıtmak için aday 
göstermek mecburiyetindedir. Binaenaleyh, 
burada eski metinde olduğu gibi, «ilçede teş
kilâtı bulunan siyasi partiler aynı şartlara 
haiz kimseleri aday gösterebilirler» ibaresinin 
kalması çok yerinde olacaktır. Bu 'hususu 
arz ve teklif ederim. Ve dün verdiğim gibi, bu
gün de tekrar bir önerge arz ve takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Okçu. 
HÎLMÎ OKÇU ('Manisa) — Muhterem arka

daşlar; benden evvel arkadaşlarım Reşit Ülker 
ve Aziz Zeytinoğlu, siyasi partilerin aday gös
termesi hususunu ileri sürdüler. 'Siyasi parti
lerin aday göstermiyeoeği iddia edilse bile, fii
liyatta, her zaman siyasi partiler fiilen aday 
'göstermişlerdir. Köylerde olsun, şehirlerde ol-

)9 5.?-.4903 O : İ 
sun, her ne şdkilde olursa olsun, siyasi par
tilerden aday gösterilmiyeceği iddia edilmiş 
olsa bile, fiilen bunlar muvazaa yoliyle 
gösterirler. Bu İbareyi maddeden çıkartmak,, 
doğrudan doğruya partileri muvazaa yoliyle 
aday göstermeye zorlamak olur ki, bu da doğ
ru olmaz. Hukukan partilerin aday göstere-
'bileceği hususu kabul edilirse, fiiliyata ve 
realiteye uygun olur, 'kanaatindeyim. Hürmet

lerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, iSayın Erkmen. 
(NtZTMETTÎN ETÎJKMEN (Giresun) — 

Muhterem, arkadaşlarım, mahalle muhtarlığı 
i ve üyeliği için siyasi partilerin aday ıgöstre-

memesi konusu, Hükümet tasarısında yer al
mıştır. Fakat beliren umumi temayül veya 
hassaten siyasi partilerin aday gösterilmesi 
için ileri sürülen sebepler 'bizleri tatmin et
mekten çok uzaktır. Deniyor ki, ibüyük şe
hirlerle, apartman komşuları birbirlerini ta
nımamaktadır, buralar köylerde olduğu gibi 
değildir, hunları ayrı mütalâa etmek lâzımdır 
ve partilerin aday (göstermeleri vatandaşa ko
laylık olması bakımından faydalıdır, hattâ 
zaruridir. 

Aziz arkadaşlarım, kanunlar memleketlerin 
bünyesine ve alışılmış olan şeklin tatbikatı
na uygun olduğu nishette bir tatbik sahası 
'bulabilecektir. Yani, şimdiye kadar köylerde 
adaylık müessesesi resmen 'olmadığı için, bu 
sefer öne sürülen iddialar aynı zamanda maih&He 
muhtarlığı için de, bizi aynı şeyleri düşün
meye sevk etmektedir. 4551 sayılı Kanun, 
mahalle muhtarlarının seçimine dair Kanun 
şimdiye kadar tatbik edilegelmiş ve bunda 
adaylık 'müessesesi kabul edilmemiştir. Ve 
hiçbir zaman memlekette bu adayların aday
lıklarının kabul edilmemesi dolayısiyle, hir 
müşkilât ortaya çıkmamıştır. Vatandaş, aşa
ğı yukarı 15-16 senelik tatbikatta buna 
alışmıştır. Şimdi yeniden siyasi partilerin 
aday göstermesi yoluna gidilmesi demek, he
le mahallî idareler gibi, siyasi hüviyeti olmı-
yan hu müesseselere particilik sokmak ve 
mahalle içinde bir huzursuzluğa sebebiyet 
vermek demektir. Alışılmış olan ve tatbik 
edilegelmiş olan düzeni bozmak için, hiçbir 
sebep görmemekteyiz. Bilâkis, aksine alarak 
huzursuzluklar tevlidedeceği kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle, 
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(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ ALÎ 

ÖÜÖEO&LU (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, Komisyonumuz Zeytinoğlu arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, kendiliğinden bir dönüş yap
mış değildir. (Başkanlık Divanından almış ol-
lduğu önergelerin ışığı altında, bu değişik
likleri yaparak Meclisin huzuruna igelmiş-
tir. Biz kendilerinin bahsettiği gibi, büyük 
şehirlerde aday olacak kimselerin tanınma
ması endişesi içerisinde değiliz. Zira adaylık 
tesbiti bahis konusudur; adaylar tesbit edi
lecektir. Seçimlerden en az 20 ıgün evvel bu 
adaylar mûtat vasıtalar ile ilân edilecekler
dir.. Ve bu vesile ile, o seçim çevresi, kimle
rin muhtar adayı olduğunu, kimlerin ihti
yar heyetleri adayları 'bulunduğunu öğrenip, 
anlıyacaktır. Esasen, kendilerinin bahsettiği 
gibi, partilerin aday göstermesi vesilesi ile, 
mahallenin o adayı tanıyacağı tezine de biz 
Komisyon olarak iştirak etmiyoruz. Zira, 
Adalet Partisi kendi adayını kendisi 'göster
di. Adalet Partisinin gösterdiği adayın vas
fı hakkında, diğer siyasi partilerin bir bil
gisi olacak mı? Bunlar da yine seçim faaliyeti 
sırasında birbirlerini tanıyıp, ona göre ka
naatlerini izhar edeceklerdir. Binaenaleyh 
aday tesbiti bahis 'konusu olduğuna ıgöre, bu 
endişenin de vâridolmadığı kanaatindeyiz. 
Maddenin aynen kabulünü arz ederim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Halen mer i 

olan kanunda siyasi partilerin aday gösterme 
'hususu var mıdır, yok ımuduru? Bu hususun 
açıklanmasını istiyorum. 

. ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
OÜÖEOÖLU (Devamla) — Halen mer'i olan 
kanunda siyasi partilerin aday göstermesi diye 
bir şey yoktur-

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Halen •m er ı 
.olan kananda vardır, efendim. (Adalet Parti
si sıralarından vardır, vardır sesleri). Tetkik 
buyurun, efendini. 

M. ,SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Söz is
tiyorum, efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
ÖÜÖEOĞDU (Devamla) — Kanunun maddesini 
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okuyorum : etkinci bölüm hariç, 4, 5, 6 ncı 
kısımlarda yazılı hükümler seçimin yapılaca
ğı belediye sınırları içinde, mukayyet bulun
mak işartiyle kıyas yolu1 ile yapılır.» 

Bu «ikinci ;böl'üm hariç» kaydı, adaylık 
kaydının olmadığını ifade 'eder. Yani, kanun
da 'bu husus vardır; bugün için mer'i olan 
kanunda da adaylık bahis mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Açık oylamaya oyunu kul-
lanmıyan arkadaşlarımız varsa lütfen kul
lansınlar. 

Buyurun, Sayın ıSıddîk Aydar. 

SUDDTK AYDAR (Bingöl) — Muhterem 
arkadaşlarım; geçici 2 nci maddede; ilçe se
çim kurulu, adayları seçim 'çevresinde geçici 
olarak hemen ilân etmekle beraber...» diyor ve 
itiraz edildiği takdirde bunun tetkikini yap
maktadır. Alt kısımda, «17 ye kadar kesin 
aday listelerini alışılmış araçlarla seçim çev
resinde ilân eder» der. Üstte ilân şekli baş-
k â, altta ise ıbaşka şekildedir. Turgut Çulha 
arkadaşımın da bu konuya temas ettiğini gör
düm. Bir takrir vereceğim, mümkün ise 
adayların 'mahallî gazetelerde ilân edilmesi mev-
zuunun bu kanuna raptedilmesini hassaten 
istirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyenl. Yok. De
ğiştirgeleri okutuyorum. 

Açık oylamaya katılmamış arkadaşımız var
sa oylarını kullansınlar. 

Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 
4541 sayılı kanun tasarısında partilerin 

de aday göstermesini mümkün kılan ve evvelce 
Adalet Komisyonu tarafından da benimsenmiş 
olan Hükümet tasarısındaki ek madde 2 nin 
oya konmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Bask ani ık <M ak an im a 
Görüşülmekte olan maddenin Hükümet 

tasarısı veçhile tadilini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir İzmir 
Cihat Bilgehan Şükrü Akkan 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 2. — (O ilçede teşkilâtı bulunan 

siyasi partiler de aynı şartları haiz 'kimseleri 
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aday gösterebilirler) ibaresinin ilâvesini arz 
ve rica ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

ıSayın 'Başkanlığa 
Geçici 2 nci maddedeki ilân mevzuunun (ke

sin aday listelerini mahallî gazetelerle ilân 
eder) tâbirinin maddeye konulmasını arz ve 

.teklif ederim. 
Bingöl 

M. Sıddık Aydar 

Sayın Başkanlığa 
Ek 2 nci maddede bahsi 'geçen ilân şek

liyle illgili kısma «varsa mahallî igazetelerle» 
tâbirinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
'Turgut Çulha 

BAŞKAN — Şimdi Reşit Ülker, Cihat Bil-
gehan, Şükrü Akkan arkadaşlarımızın tak
rirleri aynı mahiyette olduğu için okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Reşit Ülker, Cihat Bügehan ve Şükrü 
Akkan'm önergeleri tekrar okundu.) 

• . BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Cihat Bil-
gehan ve Şükrü Akkan arkadaşlarımızın ay
nı mahiyette olan önergelerine Komisyon iş
tirak ediyor mu, Efendim? 

REŞÎT ÜLKER ('istanbul) — Sayın Baş
kanım, takririm tekrar okunsun. 

BAŞKAN — Okuttum, efendim, Hükümet 
tasarısı veçhile -oya konulmasını istemiyor 
musunuz, bunu okuttum. 

REŞÎT ÜLKER '((İstanbul) — Evet, mad
denin Hükümetin getirdiği tarzda oya konul
masını istiyorum. 

BAŞKAN —-Efendim, evvelâ takrirlerini
zi oya sunacağım, kabul edillirse Hükümetin-
kini o zaman oya koyacağım. Zaten, eliniz
deki tasarıda, 'herkesin elindeki tasarıda bun
lar vardır, - • 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müsaade edin 
önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN— Hükümet tasarısı arkadaşların 
ellerinde vardır, izaha lüzum yoktur. Ayrıca 
oylama sırasında söz yoktur. 

Komisyon önergelere katılıyor mu 
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| ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

ÖÜOEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz efen
dim. Niçin katılmadığımızı izah edeceğim. 

(Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz bu 
önergelere iştirak etmemektedir. «Alışılmış 
araçlarla seçim çevresinde ilân edilir» iba
resinin içerisinde mahallî gazeteler de dâhil
dir. Bu, seçim kurullarının takdirine kalmış 

ı bir şeydir, ilçe seçim kurulları nerede ilân 
ederse, orada ilân yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, okuttuğumuz 
önergeler başka, sizin dediğiniz başka. Hükü
met tasarısındaki madde teklif ediliyor. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜOEOĞLU (Devamla) — Hükümet tasarısı
nı kabul etmiyoruz. Zira Komisyonumuz ge
len 'önergelerin ışığı altında bu maddeyi ted
vin ederek, yeni şekliyle huzurunuza getir
miştir. Maddenin aynen bu şekilde kabulünü 
arz ediyoruz. 

TALÂT OĞUZ (ıMardiıı) — Tamam tamam 
kabul edilecek. 

(BAŞKAN — Efetıdim, biliyorsunuz Hü
kümet tasarısındaki metin önümüzdedir. Re
şit Ülker, Cihat Bilgehan ve Şükrü Akkan 
arkadaşlarımızın önergelerine Komisyon işti-

I rak etmiyor. Oylarınıza sunuyorum. Sayın 
Zeytinoğlu'nun önergesi de aynı mahiyettedir. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 51 e karşı 82 oyla 
bu önergeler kabul edilmemiştir. 

(Bingöl Milletvekili Sıdduk Aydar'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOÖIİU (Giresun) — İzah ettiğimiz sebep
lerle katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN -i- Sayın 'Turgut Çulha'nın takri
ri de aynı ınıahiyette olduğu liçin okutuyorum. 

'TURGUT ÇULHA (Bolu) — Aynı mahiyet
te olduğu için bendeniz de Sıddık Aydar arka
daşınım takrirlerime katılıyorum. 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyettedir, 
komisyon katılmıyor, her iki arkadaşımızın öner-
ıgelerimıi. oyunuza sunuyorum.; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. • 

Maddeyi Komisyondan gelen tadil sebebiyle 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etnniyen-

J, ler.rT Kabul edilmiştir. 
I Ek 3 ncü maddeyi okuyoruz. 
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EK MADDE 3. — ©iri muhtar, diğeri ihti

yar heyeti üyesi adaylarına aiddlmak üzere iki 
ayrı oy puslası doldurularak bir zarfa konur ve 
sandığa atılır. • 

. Oy puslalarma muhtarlık için bir ve üyelik 
iğin de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 

Daha az da yazılı oy puslaları olduğu gibi 
kabul edilir. Fazla ad yazıldığı takdirde son
dan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. 
Aynı ad birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. 
Kurulca okunamıyan veya kime aldolduğu an-
laşılamryan veya siyasi parti rumuzu taşıyan 
oy puslalairı hesaba katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları ya&arak muhtar ve 
üyeler için ayrı ayrı veya bunlardan yalnız biri 
için oy puslası doldurmakta serbest olduğu gibi 
basılı oy puslularında yazılı adlardan dilediğini 
silebilir. 

Seçim sonunda, o çevrecie en çoiik oy kazanan 
muhtar adayı ımubtarlığa ve üye adaylarından 
.sırası ile 4 ü asıl, 4 ü yedek üyeliğe seçilmiş 
olur. Eşit oy alanlar bulunursa kur'a çekilerek 
kazanan ön sıraya alınır. 

îlçe seçim 'kurullarınca oy sonuçları birleş
tirildikten ısonra seçilenlere tutanakları verilir 
ve derhal ilân edilir. Mahallin mülkiye âmirine 
de" bildirilir. 

33 AŞİK AN — Komisyonda tadil edilen 3 ncü 
madde hakkında söz 'istiyen var m i l Buyurun 
Sayın Aksoy. 

BEıFET AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaş
lar, 3 ncü ek maddede seçmenlerin ne şekilde rey 
verecekleri hakkında hüküm vardır. Bu hüküm 
yerindedir. Yalnız 'eksik bir nokta dikkatimi 
celbettıi. Bunu Komisyonun kabul etmesini rica 
ediyorum ve bu hususta bir de takrir veriyo
rum. 

Şimdi ek 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasını oku
yalım: «Seçmen dilediği adayları yazarak oy 
puslası doldurmakta serbest olduğu -gibi basılı 
oy puflalarında yazılı adlardan dilediğini • sile
bilir» Burada bir eksiklik vardır. «Adlardan di
lediğini silip .başkasını yazabilir» şeklinde kabul 
buyurulursa bu no'kta doldurulmuş olur. Bu
nunla ilgili olarak bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var. mı? 
Yok. Sayın Refet Aksoy'un teklifini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile ek üçüncü 'mad

denin 2 nci fıkrasının son satırındaki «yazılı 
adlardan dilediğini silip istediği ismi yazabi
lir.» şeklinde tadilen kabulünü ara ve teklif 
ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

BAŞKAN — Ref et Aksoy 'ua değişiklik öner
gesine Komisyon katılıyor ımu? 

ADALET KOMİÎSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
CÜCEOĞLtJ (ıGiresun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Sayın Ak
soy'un değişiklik önergesine Komisyon katılıyor. 
Nazarı, itibara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMıîSYONU (SÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜCEOĞLU ((Giresun) — îçtinak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Maddenin, kabul buyurulan önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Madde bu değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

(EK MADDE 4. — Bu kanunda, özel bir hü
küm bulunmıyan hallerde seçimlerin temel hü
kümleri ve seçmen' kütükleri hakkındaki 298 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN -<- Ek 4 ncü madde ile ilgili Ko
misyonun yeni teklifi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasıma, 

dair »kanun tasarısındaki ek 4 ncü maddenin ek 
5 -nci madde olmasını ve aşağıdaki hükümlerin 
ek madde 4 olarak kabulünü .arz ve teklif ede
riz. ' 

Adalet Komisyon Sözcüsü 
Oiresun 

Ali Cüceoğlu 

EK MADDE 4. — Sandık seçmen iisteleni-
nin askıya çıkarılmasında 298 sayılı, seçimlerin 
temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında
ki Kanunun 4(1 nci maddesinin birinci fıkrası 
uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından Türkiye ve i l radyoları vasıtasiyle 
uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına 
başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği ta-
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rilıler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildi
rilerle halka duyurulur. 

Yüksek^Seçim Kurulunun ve il seçim kurul
larının !bu konudaki her türlü bildirilerinden 
Türkiye ve il radyolarmca ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyonun ek 4 ncü madde 
olarak teklif ettiği madde hakkımda söz isteyen 
var mı? Yok.. Maddeyi bu şekliyle oyunuza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi (Komisyon eski 4 ncü maddeyi 5 nci 
madde olarak kabul ediyor, arkadaşları mızm 
önergeleri olursa bun a. göre oylayacağım. 

•EK MADDE 5. — Bu kanunda özel bir hü
küm bulunmıyan hallerde Seçimlerin Temel 'Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkmdaiki 298 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. 

ıBAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih

tiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanu
nun 2 nei maddesine ek 5 nci madde olarak aşa
ğıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

EK MADDE 5. — Sandık seçmen listeleri
nin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Kanunun 
41 nci maddesinin birinci fıkrası uygulanmakla 
beraber Yüksek Seçim Kurulu tarajindan Tür
kiye radyoları ve il radyoları vasi tas iyi e haber 
yayınları saatlerinde ve başka uygun saatlerde 
gerekli bildirilerde yayınlamak ^suretiyle halkın 
ilgisi uyandırılır. Yüksek Seçim Kurulunun se
çimlerle ilgili her türlü bildirilerinden Türkiye 
radyolarmca ücret alınımaz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Teklifimi ge
ri alıyorum efendim. 

- BAŞKAN — Sayın Ülker tekliflerini geri 
alıyorlar. 

Ek madde 5 i oyunuza sunuyorum. Kahul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Bıı vurun Sayın Öktem. 
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İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanunun 16 nci maddesi muhtar 
ve âzalığa seçilenlerin, seçilişlerinin tasdikini, 
17 nci madde de tasdik olunmıyanların yerleri
ne yenilerinin seçilmesini âmirdir. (Bu eski ka
nuna göre yapılmıştır. İlga edilen maddeler 
arasında 16 ve 17 nci maddenin de -bulunması 

'lâzımdır. Çünkü, biraz evvel-kalbul ettiğimiz ek 
3 ncü maddeye göre, seçim neticeleri derhal ilân 
edilir. Artık eskisi gibi tasdik hususu kalma
mıştır. 

[BAŞKAN — Değişiklik önergesi vardır oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü maddede yürürlükten kaldırıldığı sa

yılan maddeler arasında 4541 sayılı Kanunun 
16 ve 17 nei maddelerinin dâhil edümesini arz 
ve teklif ederim. 

Edirne 
Ilhami Ertem 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
ADALET KOMİSYONU SÖZGÜSÜ ALÎ 

CÜCEOĞLU -('Giresun) — Katılmıyoruz «fen
dim. Zaten bu maddeler 1947 de 5046 sayılı 
Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Anlaşılmıyor efendim, buyuru
nuz da buradan konuşunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCE O OLU ('Giresun) — Muhterem arkadaş
larım, arkadaşımızın bahsettiği ıkanun maddele
ri 1947 tarihinde 5046 sayılı Kanunla esasen 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bakımdan iştirak 
bahiskonusu değildir. 

iBAŞKAN — Sayın 'Ertem maddeler yürür
lükten kalktığına göre takririnizde ısrar ediyor 
musunuz? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — önergemi 
geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergesini ıgeri 
almıştır, maddeyi-oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5..— Bu kanunu Bakanlar Korulu 
yürütür. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz is t iyenl 

Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının ve tekliflerin tümü hakkında ko
nuşacak arkadaşlarımız var mı? Yok. Tasarının 
tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Tasarı ve teklifler Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

5. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile C. Senatosu îçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sa
yılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve kaldı
rılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve' 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları (1/427, 
2/191, 2/336) (S. Sayısı: 286) 

BAŞKAN — Kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

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

Siyasi partilerin; il belediyeleri ile merkez il
çe dahilindeki belediyeler için il idare heyetleri, 
ilçe belediyeleri ile ilçe dahilindeki belediye
ler için ilçe idare kurulu aynı niteliği haiz bu
lunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı üye sayısı 
kadar belediye meclisi üyeliği ve belediye baş
kanlığı için aday gösterebilirler. 

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

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki 
gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde bu siyasi parti bu seçim çevresin
de seçime katılma hakkını kaybeder. 

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

Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına 
adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bu
lunduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu tak
dirde sözü geçen kurul başkanı müracaatin alın
dığına dair adaya veya siyasi partiye bir belge 
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vererek nıüracaatleri beldenin özelliğine göre 
halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici 
olarak ilân ederler. 

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

Adaylıkların geçici olarak ilânından itiba
ren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edi
lebilir. itirazlar ilçe seçim ^kurullarınca en geç. 
oy verme gününden önceki 25 nci günü akşamı
na kadar karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı iki gün içinde il se
çim kuruluna itiraz edebilirler. îl seçim kurulu 
üç gün içinde ve en geç. kesin aday listesinin 
ilân gününe kadar bu itirazları kesin olarak 
karara bağlarlar. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Adayın bil
dirme işi muhterem arkadaşlar,, «ilçe belediyele-
riyle ilçe dahilindeki belediyeler için ilçe idare 
kurulu» denmektedir. İl idare kurulları daha 
yetkili bir organdır, bu kanunda aynı maddenin 
sondaki hükme göre.. Aksi takdirde o siyasi 
parti o seçim çevresinde seçime katılma hakkını 
kaybeder. Her hangi bir ilçe adayını göstermez
se, şu ve bu sebeple gecikme veya kasten bir ih
tilâf dolayısiyle göstermediği takdirde, o seçim 
çevresindeki bütün ilçeler siyasi hakkını kay
beder. Bu sebeple bendeniz şu teklifte bulunu
yorum: Burada «ilçe idare kurulu» diyor. «İl 
ve ilçe idare kurulu» demek suretiyle, eksik kav 
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lan yer namına ilin de bildirilme hakkını tanı
mak bakımından, bu hükmün konulmasının za
ruri olduğu kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, buyurunuz. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, dünkü görüşmeler
de de bu madde üzerinde durmuştum. Bir tek
rara gitmemek için düşüncelerimi iki noktada 
toplamak istiyorum. Maddede siyasi partilerin, 
belediye meclisi üyesi adedince, aday gösterme
lerini âmir bir hüküm bulunmaktadır. Eğer, bu 
adayların nitelikleri üzerinde seçim kurulları 
'bir noksanlık gördükleri takdirde, bunların 
tamamlanması için siyasi partilere yazacakları 
ve iki gün içerisinde bunu onlar ikmal etmek 
mecburiyetinde bulunacaktır. Aksi takdirde, 
yani, 'ilki gün içinde noksan adaylar bildirme
diği takdirde o siyasi parti, geçime katılmamış 
addedilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk bildirişte tes-
bit edilen aday adedi kadar, üyenin ismini 
haiz "listenin (bildirilmesinde bir 'mahzur yok
tur. Fakat, niteliklerinde bir noksanlık çık
tığı takdirde, bunların tamamlanması için, si
yasi partilere yazılan yazılara zamanında cevap 
verilmesi mümkün olmıyacaktır, seçim kurulu
larının bulunmadığı belediyeler için. 

2 ncisi de, nispî temsil usulü kalbul edildi
ğine göre, esasen 10 tan'e üye çıkaracak bir be
lediye meclisinde, siyasi partilerin »gösterdiği 

* adayların beliki 4, 5, 6 sı kazanacak; fakat, 
10 unun kazıamması mümkün 'Oİmıyacak. Bi
naenaleyh, en sonda 'bir tanesinin noksan ol
ması, ,10 yerine 9 kişinin çıkması, o da nite
lik dolayısiyle bir noksanlık olması yüzün. 
den, bir siyasi partiyi seçime katılmamış ad
detmek ne demokrasiye uygun olur ve ne de 
hakkaniyete uygun olur. Bu 'bakımdan, bende
niz bir de önerge takdim etmiştim, iltifat gör
mesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — iSayın İsmail Yılmaz. 
ÎSMAÎL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; 1580 sayılı Belediye Kanununa ek
lenmiş olan maddelere göre ek 1 nci maddede 
nispî temsil usulünü kabul ettik. Hükürmetin 
ve komisyonun anladığı mânada bunda aranı
lan gayenin, bu meclislerde de kardeşlik hava-

6.İ7,. 1963 0 : 1 
sini estirme olduğu ileri sürüldü. Bu şekilde
ki davranış iyi (bir şey. Fakat, ek 4 ncü mad
denin 4 ncü ve 9 ncu fıkralarında, nitelikler 
bakımından ilçe seçim kurulları tarafından ip
tal edilen adaylık işleminin partilere yazıldık
tan sonra, iki gün içerisinde, bu adaylıkları 
doldurmadıkları takdirde, partilerin seçime gir-
mle hakkı elinden alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, nispî temsil usu
lüne göre, belediyelerin bu kanun ile ilk uy
gulamasını yapacağımıza ve amacımız da iyi 
bir havanın esmesinin temini olduğuna göre, 
belediye seçim bölgeleri de dar olduğuna gö
re, her parti, aşağı - yukarı o bölgede kazan
ma şansını daha önceden kestirebilecektir. Bir 
misalle arz edeyim; büyük bir parti 12 âzası 
olan bir belediyede, 7 veya 8 âzalığı kazanabi
leceğini kestirebilir. İkindi bir parti, iki âza-
lık kazanabileceğini kestirebilir; bir üçüncü 
parti de iki azalıp kazanabileceğini 'kestirebi
lir. Binaenaleyh her partiden muhakkak 12 âza 
adayı istemek mecburiyetini bu maddeye koy
duğumuz takdirde, o partiler belediye âzalığı-
nı yapamıyacak kimseleri de, kuvvetli aday
larının yanında yazıp vermeye mecbur kalacak
lardır. Meselâ bur küçük parti, bir yerde 12 
azaya karşı, 2 adayla kanaatimce seçim kuru
lun;» müracaat edebilmeli; iki-âzalığı kazan
mak için, © mecliste kuvvetli iki adayını bulundu
rabilmek açim, müracaat edip, ıbu iki adayla ve ek
sik liste ile seçime girebilmeli. Ekseriyet sis
teminde olsaydı, meselâ eksik liste il'e, müra
caat eden partinin listesi kazandığı zaman, be
lediye meclisinde belki eksik âza göz'e çarpa
bilirdi. Fakat, nispî temsil usulünü kabul et
tiğimize göre, bir âzalıkla müracaat eden par
tiye de hak tanımalı ve partilerin bu hakkı 
elinden • alınmamalıdır. Dün de bu hususta, 
bu maddenin müzalkeresİ sırasında iki takrir 
takdim etmiştim; iltifatlarınıza mazhar olma
sını rica edeceğim. 

(BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? Yok. Değiştirge önergelerini 
okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
1580 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

kanun Itasansmın 1 nci maddesinde yer alan 
ek 4 ncü maddenin, «ilçe belediyeleri ile ilçe 
dahilindeki belediyeler için» ibaresinden son-
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ra «il ve» kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif j 
ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1580 sayılı Belediye Kanununa maddeler 

ekliyen tasarının İ nci maddesindeki ek 4 ncü 
maddede bahsi geçen ilân mevzuuyla ilgili ola
rak bu fıkraya «varsa mahallî gazeteler» tâbi
rinin ilâvesiyle cümlenin aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

«Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı mü
racaatın alındığına dair adaya veya siyasi par
tiye bir belge vererek 'müracaatları varsa ma
hallî gazeteler ve beldenin özelliğine göre 
halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici 
olarak ilân ederler.»» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebebler dolayısiyle, ek, 

madde 4 ün 2 nci,, 3 ncü ve 9 ncu fıkrala
rının madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Urfa Giresun 
Kadri Eroğan Ethem Kılıçoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 4 de : 
A) 2 inci fıkra 1 inci satır sonundaki «he

yetleri» kelimesinin fıkranın diğer kısmında ol
duğu gibi «kurulları» şeklinde; 

B) 9 uncu fıkranın : 
«•ilgililer kararlara karşı iki gün içinde il 

seçim kuruluna itiraz edebilirler, il seçim Ku
rulu üç gün içinde ve en geç son aday listesinin 
ilân gününe kadar bu itirazları kesin olarak 
karara bağlar.» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Saymv Başkanlığa 
Müzakere olunan ek 4 ncü maddenin (o çev

renin çıkaracağı üye sayısı) ibaresiyle başlıyan 
cümlesinin başına (en fazla) ibaresinin ilavesini 
teklif ederim. 

Çorum 
Faruk- Küreli 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere istinadedeıvk 
tasarının ek 4 ncü maddesinin 3 ve 4 ncü parag
raflarının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
Nevşehir 

Halit Fikret Aka 

Başkanlığa 
Ek 4 neü maddenin 4 ncü fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
ismail Yılmaz 

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki 
gün. içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 

Aksi taktirde bu siyasi parti seçime eksik 
liste ile katılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 4 ncü maddenin 9 ncu fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederini. 
Bursa 

ismail Yılmaz 

Siyasi partilerin aday listelerinde yapılan 
itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği taktir
de ilçe seçim kurulunun tebliğinden itiba ren 
iki gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi tak
tirde o siyasi parti o seçim çevresinde seçime 
eksik liste ile katılır. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Efendim, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Eksik liste 

ile katılma meselesi üzerinde. 
BAŞKAN — O önergeyi okutayım da, ondan 

sonra Sayın İnan. 
önergeleri okutup oylarınıza sunuyorum. 
(Urfa Milletvekili K. Eroğan ve Giresun Mil

letvekili İ. Etem Kılı'çoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —. Kadri Eroğan, I. Etcın Kılıçoğ
lu arkadaşlarımızın verdiği önergeye Komis
yon katılıyor mu ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ CÜ-
CEÖĞLU (Giresun) — iştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oya sunuyorum. Kabul 
edenler,. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
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HALlT FİKRET AKA (Nevşehir) — Ben 

önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Halit Fikret Aka, önergesini ge

ri alıyorlar. 
(Bursa Milletvekili ismail Yılmaz'in, bininci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Arkadaşımızın takririne Komis

yon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 

ÖÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz efen
dim. -

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Naza
rı dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Sayın înan, çok özür dilerim, 
oylamaya geçtik. Sayalım, efendim. Kabul et-
miyenler... 31 e karşı 38 oyla önerge kabul edil
memiştir. 

(Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'm, ikinci 
önergesi okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, şimdi ko
nuşma mümkünse buyurun. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Efendim, 
Şimdi okunan takrir biraz önce reddedilmiş 
olan takririn aynıdır. Fakat, şu bilginin veril
mesi zannederim lüzumlu olacaktır; Bir defa, 
bir liste tanzim ederken, partilerin ken
dileri de seçime katıldığına göre, adayla
rını tesbitte gerekli dikkati önceden sarf etmiş 
olmaları icabeder. Ayrıca sistemin bizatihi 
mahiyetinin icabı, her partinin seçime tam 
liste ile girmesi partiler arasındaki mücadele
nin eşitliği bakımından lâzımdır. Eksik liste
ye girebilmek, hem partiler arasındaki eşit 
şartlarla mücadeleyi ihlâl eder; hem de, par
ti içinde, bizzat aynı partinin adamlarıda, ra
kipleri arasındaki mücadelede hileli yollara 
sapabilirler. Aynı partinin çeşitli listeleri sir-
küle edilebilir. Bu mahzurlar görülmüş, tam 
liste, bu işin edebiyatında şart koşulmuştur. 

O itibarla, müsaade ederseniz bozmıyalım; 
gerek partiler arasında, gerekse aynı parti 
içinde, eşitlik, şartını ihlâl etmiyelim. 'Milletve
kili seçiminde de bu sistem aynıdır, sistemin 
icabı budur. Tecrübelerde bunu göstermekte
dir. Partiler önceden dikkatli olsunlar, ma
hallî parti teşkilâtı bu eksiklikleri zamanında 
pekâlâ kapatabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, 
İBRAHİM ETEM KILIÇO-LU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım, seçim kurulunun 

tesbidettiği üye adedince aday gösterilmesi 
hususu kabul ediliyor. Fakat, niteliklerinde 
ve şartlarında bâzı noksanlıklar oldu diye, 
bir veya ikisinin tamamlanması için, seçim 
kurulları, siyasi partilere bir tezkere yazaeak-
lar ve niteliklerinde noksanlık olan bir veya 
iki üyenin tamamlanması için, iki günlük müh
let de vermiş olacaklar. Biraz evvel de arz et
tiğim gibi, bu ilçe seçim kurulunun bulundu
ğu yerlerdeki belediyeler için, doğrudur. Fa
kat, kasaba belediyeleri için doğru değildir. 
zira, partiler aday göstereceği kimselerin be
lediye meclis üyeliği yapabilecek evsafta ve 
seçimi kazanma şansı bulunan, itibarlı kim
selerden olmasını isterler. Şimdi 3 günde bile 
gidilmesi mümkün olmıyan . bir beldede acaba 
kimi aday gösterelim diye bir istişarede bu
lunmadan, Sayın Şefik İnan beyefendinin de
diği kabul edilirse, daha evvel tesbit edilen 
her hangi bir ismi yazacaklar ve bildirecekler. 
Asıl mesele itibarlı ve belediye üyeliği yapabi
lecek bir kimsenin seçilmesi, midir, yoksa mut* 
laka seçim kurulunun tesbit ettiği aday kadar 
şahsın ismini listede yazmak mı? Bendeniz ge
çen gün bir misal vermiştim, şimdi değişik bic 
misal arz edeyim. Giresun'un Tirebolu ilçesin
de sınır köy üzerinde belediye kuruldu, Bu
rada mahallî idareler ve iller idaresi umum;. 
müdürü arkadaşımızda vardır, muhtelif parti
lerden milletvekilleri de vardır, Kendilerine 
lütfen soranuz Bu beldeye, bu belediyeye i k i 
günde, üç günde gidip gelnıek mümkün mü
dür? Değildir. Mümkün olmayan bir şeyi, ka
nun hükmü ile istemek, abesle iştigal etmek. 

' olur. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, bir nok-
ta daha var. Bir "kişinin noksan olması bir iti
raz üzerine mümkün olabilir. Vasıflarında, ni
teliklerinde, şartlarında noksanlık olabilir. Bir 
insanın vasıflarının noksan olması sebebiyle 
yerine başka bir aday zamanında temin edil
meli, ikmal, edilemedi diye, o partiyi, siyasi 
partiyi seçime girmemiş addetmenin mânasını, 
bendeniz bir türlü anlıyamıyorum. Yine biraz 
evvel arz ettiğim gibi; sistem icabı, nispî tem
sile göre zaten gösterilen adayların tamamı ka-
zanamıyacak. Ve netice itibariyle, belediye.. 
meclisi üyesi kadar kimse, seçi'miş olacaktır. 

Arkadaşlarım, Muhterem Şefik İnan Beye
fendi dediler ki, sistem bozulmasın. Muhterem 
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arkadalarım, ilk listenin, ilçe seçim kurulunca I 
tesbit edilen belediye meclisi üyesi adedi ka
dar bildirilmesinde isabet vardır. Sistemin esa-
sıda buradadır. Ama, ikinci bir külfeti, siya
si partilere yüklemenin, bir veya iki (kimsenin 
noksan olması yüzünden, bu siyasi partiyi se
çime girmemiş addetmenin takdirini, Yüksek 
Heyetinize bırakırım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Sayın arka

daşlarım, gerek takrir sahibi arkadaşımın, ge
rekse biraz evvel 'konuşan Kılıçoğlu arkadaşı
mın bahis ettikleri mahzurların pratikle tmey- I 
dana çıkmıyacağı ikanısmdayım. Şöyleki; ev- I 
velâ, şehir ve kasaba belediyeleri için mümkün
dür ama köylerde kurulmuş 'belediyelere seçim 
kurulunun haber vermesi ve zamanında netice
yi almak mümkün değildir, yollu itiraz şu ba
kımdan varit değildir. Madde sarih olarak 
«teşkilâta haber verilmesini takibeden iki 
gün içinde]» der. O halde, seçime gidecek olan 
belediye ne kadar uzak olursa olsun, bu iki 
günlük mehil kendisine seçim kurulu tarafın
dan yapılan ihbardan sonra başlıyacaktır. Bu I 
itibarla haber vermeme yolundaki endişe va
rit değildir. I 

Nitelikleri dolayısiyle listelerden çıkarılan 
şahısların yerine başkasının konulmasının 
mahzurlu olduğu noktasına gelince : Arkadaş
lar, pratikte bunun hal şekli şu olacak. 
Her parti kendi bünyesi içinde bir yoklama 
yapacaktır. Burada talipler arasından, o be- I 
lediye meclisine seçilecek üye kadar üye asıl 
üye olup, listede gösterilecektir. Ama, bunu I 
takiben bir miktar daha partili arkadaş da 
mütaakıp sırada bulunacaktır. Yoklama şu I 
şekilde tamamlanmış olmasına göre, eğer nite
lik dolayısiyle listeden çıkanlar varsa o tak- I 
dirde yedek de kalmış olan arkadaşların listeyi I 
tamamlamaları 'kabildir. Şu halde pratikte 
bir aksaklık ve hata mevzuubahis değildir. 
Sistemi bozmamak için maddenin olduğu gibi I 
kabulünde fayda vardır, kanaatindeyim. Say
gılarımla. ' I 

BAŞKAN — ismail Yılmaz arkadaşımızın 
değiştirge önergesine komisyon katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALt 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz, efen
dim. I 
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BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğiştirge önergesi kabul edilmemiştir. (Soldan, 
sayalım sesleri) Çok rica ederim. Fark az 
olduğu zaman ben sayıyorum. Hiç endişe 
buyurmayın. Vakit kaybetmiyelim. 

(Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 
katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — IKomijsyon katümıyotr. öneri--
genin nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'Jn öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Güley'in değiştirgesine 
komisyon katılıyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALI CÜCEOĞLU 
(Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Nazara alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Bolu Milletvekili 'Turgut Çulha'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Turgut Çulha arkadaşımızın 
değiştirgesine komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
ıbul edilmemiştir. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
. ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALt 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önerge

nin nazara alınmasını oya sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon, filhal iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALt 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Filhal iştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddeyi, şimdi kabul buyur
duğunuz, Reşit Ülker'in önergesindeki «il ve,» 
kelimelerinin ilâvesi ile beraber oya sunuyo-



M. Meclisi B : 1 
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Milletvekili seçimi hak
kındaki 25 . 5 . 1961 tarihli -ve 306 sayılı Ka
nunun 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nei maddeleri 
bu seçimlerde de aynen uygulanır. Ancak, 17 
nei maddede belirtilen belediye ' başkanları 
ile belediye meclisi üyeleri, "seçime girdik
leri seçim çevrelerinde adaylıklarını koyabil
meleri veya iaday gösterilebilmeleri için istifa 
zorunda değildirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçimleri için ayrı ayrı 
oy puslaları tanzim edilir. 

Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı 
usuller gereğince, sıraya konulmuş olan aday
ların adlarını gösteren basılı oy puslaları, 

Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız 
adayın adı basılı veya el ile yazılı oy pus-
lası, 

Kullanılır. 
Belediye meclisi üyeleri ve belediye baş

kanları seçimine ait oy puslaları ayrı renkli 
zarflara konarak ayrı oy sandıklarına atılır. 

Bu iki sandığa ait oy verme işleri bir 
sandık kurulunca yürütülür. Belediye mec
lisi üyeleri için ayrı, belediye başkanları 
için ayrı kapalı oy verme yeri ve ayrı renkte 
oy sandığı bulundurulur. 

Belediye başkanına ait sandık işleri bi
tirilmeden belediye meclisi üyelerine mahsus 
oy sandığı açılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın llhami Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, nispî sistemle ekseriyet siste
mini müdafaa edenler, sistemlerin mahzurla
rını da kabul etmekte ittifak halindedirler. 
Nispî sistem onu, benimsemeyenlerin lehinde 
kanaatlerine rağmen, bu sistemde vatandaşın 
dilediğini seçmesi değil, daha çok partilerin 
gösterdikleri adaylardan birini seçmek hak
kını yarattığı keyfiyeti bir hakikattir. Liste
lerin tanziminde de partilerin içindeki, yok
lama usulleri rol oynar ve seçilecek kimsele
rin sırasını da partiler tanzim eder. Bu mah
zuru önlemek için, seçmene hiç olmazsa parti 

5.17. H963 0 : 1 
listeleri içinden değiştirme yetkisi vermek 
ve bu suretle seçmeni bir otomat olmaktan 
kurtarmak istemişlerdir. Bu sebeple de, mil
letvekili seçiminde de tercih hakkı kabul 
edilmiştir. Halbuki, Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği Hükümet tasarısında, seçmene 
tercih hakkı verilmemiştir. Filvaki, tercih 
hakkının kullanılmasında birçok suiistimaller 
görüldüğü bir hakikattir. Bunların suç sayılma
sına rağmen, önlenmesinin güçlüğü de malûm
dur. Ama, bütün bunlara rağmen toplumu par
tilerin bir otomat haline getirmekten parti yok-
lamalarmdaki tesbit olunan parti sıralarına ta
mamen tâbi olmaktan kurtarmak, seçmene seç
me zevkini vermek zaruridir. Bu gaye ile İçiş
leri Komisyonu bu maddede 2 değişiklik yap
mıştır. Bu değişikliklerden biri; seçmene, mil
letvekili seçiminde olduğu gibi tercih hakkını 
tanımıştır. 2 nei değişiklik ise, Yüksek Heyeti
nizin gerek mahalle, gerekse köy muhtarı seçi
minde kabul buyurduğu gibi, belediye başkanı 
ve belediye meclisi üyelerini ayrı ayrı puslalar-
la; fakat aynı zarf içinde, aynı sandığa atma 
usulünü vaz'edişidir. Bu sebeple, bu iki değişik-
.lik dolayısiyle İçişleri Komisyonu metninin ka
bul edilmesi hakkında bir önerge takdim ediyo
rum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —* Buyurunuz, Sayın Halit Fikret 
Aka... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca siz grup adma söz 
istiyorsunuz, Sayın Halit Fikret Beyden sonra 
da siz konuşunuz. 

HALİT FİKRET AKA (Nevşehir) .—• Muh
terem arkadaşlar, benden evvel konuşan arka
daşım, tercihin lehinde bulundular. Fakp.t ter
cihin 1961 senesi seçimlerindeki neticeleri iyi ol
mamıştır. Bu bakımdan kabul edilmemesi uygun 
olacaktır. . 

. İkinci olarak, muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimlerinden ve mahalleye ait muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimlerinde, ben de yine llhami Ertem 
Beyin, görüşlerine iştirak ediyorum. Oyların bir 
sandığa atılmasını uygun görüyorum ve bir de 
önerge takdim ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Grup adma Sayın Coşkun Kır
ca. 
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C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KİRCA 

(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, milletve
kili seçimi tatbikatı göstermiştir İd, tercih1! oyun 
işleyebilmesi için bir parti adına çıkmış olan oy
ların yüzde otuzundan biraz fazlasının muayyen 
tercihli oylar istikametinde işaretlenmiş olması 
gerekir. Bırakalım büyük beldeleri, küçük se
çim bölgelerinde dahi bu sistemin işlemesi, fiili
yatta mümkün olmamıştır. İstisnalar olabilir, 
fakat azdır. Aslında bu itibarla, işlemesi fevka
lâde müşkül olan bir sistemin, faydası mı vardır, 
mahzuru mu vardır diye düşünmemeliyiz. Kü
çük beldelerde, bilhassa, belediye seçimleri bahis 
mevzuu olduğu zaman oy verecek seçmen sayısı 
az olduğu cihetle, bağımsız adayların muvaffa
kiyet ihtimalleri çok daha'fazladır. Bu itibar
la, seçmenin bir otomat haline geçmesi ihtimali 
pek varit değildir. Bunun aksine bilhassa kü
çük beldelerde aynı partinin kademeleri içinde 
pek de makbul olmıyan rekabet yollarını açma
nın mahzuru, tercihli oy sistemini kabul etmek
ten doğacak faydalara nisbotle çok daha büyük
tür. Tercihli oy sistemini belediye seçimlerinde 
kabul ettiğimiz takdirde arkadaşlarım, bütün 
partiler kademeleri içerisinde hiçbir partinin 
tecviz etmediği bir yarışma, bir rekabet bağlıya
caktır kd, siyasi hayatımız bakımından bu yerin
de olmıyacaktrr. Bu itibarla Rayın tçişleri Ko
misyonunun teklifine aleyhtarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem, ar

kadaşlar, görüşmenin bu tarafını Sayın Kırcın. 
izah ettiler, ben tekrar etmiyeecğim. Hakikaten 
bu parti teşkilâtı bakımından bir faciadır. Bu 
bir.... 

İkinci mahzuru, tasnif indeki güçlüktü ı-, ar
kadaşlar. İstanbul seçiminde, tabiî kıyas yolu ile 
mahallî seçimlere de tatbik edebilirsiniz; aym 15 
nci günü sieçim yapıldı, 24 ncü günü biz tesnif 
başında idik; tercihli oy yüzünden. Ye tercihli 
oylar da hiçbir işe yaramadı. Bu hal tasnifi de 
uzatır ve seçimin emniyetini ihlâl eder. Tasnif 
uzadıkça, uykusu gelenler giderler; hattâ, san
dık başında bulunan adaylar bile sandığı terk-
ederler. Coşkun Kırca arkadaşım izah ettiler; is
tirham ediyorum, bu yola gitmiyelim, tatbikatı
nı yaşıyarak öğrendik. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTÎNOftLTT (Eskişehir)'— Muhte

rem arkadaşlarım, hakikaten bütün arkadaşları

mın üzerinde durduğu gibi, lercihli oy kullanma 
usulü doğru değildir. Burada bir bakıma seç
meni otomat diye kabul edersek, ona mukabil 
arkadaşlarım, ortaya, menfaatler giriyor ve o 
aday kendisini t errih ettirebilmek için köy - köy, 
şehir - şehir dolaşıp birtakım menfaatler muka
bilinde de ise hileler girmiş oluyor. Bu bakım
dan bunun kabul edilmemesi yerinde olur. 

Yalnız arkadaşlarım, burada- ek. G ncı mad
denin 4, f) ve (i ncı paragraflarında belediye mec
lisi. üyeleri ve belediye başkanları seçimim1 ait 
oy pııslalarııun ayrı ayrı zarflara ve ayrı ayrı 
sandıklara, konulması usulü doğru değildir. Za
ten bundan evvelki kanunlarda da. bunu uzun 
boylu tartıştık; bir zarfa ve bir sandığa, atma. 
usulünü kabul ettik. Bunun için, 4 ve 5 nci pa
ragrafların. «belediye meclisi üyeleri ve beledi
ye başkanları seçimine ait oy puslaları bir zarfa 
konulur ve sandığa, atılır.» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHIM, ET UM KTLKJCMHJU ((üresini) — 

Sayın Başkan, bendeniz de aynı kanaatteyim.. 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, kanaatlerinin 

arkadaşlarının kanaatlerinde olduğu için konuş
mak istemediler. 
açık oylarını kullanmıyan arkadaşlar var m i l 

Sayın Sadi Pehlivanoğb.ı arkadaşımız da ko
nuşmaktan vaz geçtiler. 

Açık oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lüt
fen istical etsinler, Çünkü, yuvarlakları kal
dıracağız. 

Şimdi değişiklik önergelerini olcuttu'raeağıjıı. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ek (i ncı maddesi olarak 

İçişleri Komisyonu mıetninin kabul olunması
nı arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu 
Sözcüsü 
Edirne 

il ham i Ertem 

Sayın. Başkanlığa 
Ek madde (i. --- 4 ncü, 5 nci ve-0 ncı parag

rafların şu şekilde değiştirilmesini (Belediye 
meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimine ait 
oy puslaları bir zarfa konulur ve sandığa atılır) 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının ek 6 ncı maddesinin dördüncü ve 
mütaakıp maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. Kabulü arz olunur. 

Nevşehir 
Halit Fikret Aka 

Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan
ları seçimine ait oy pusluları bir zarf içinde aynı 
sandığa atılır. Oy verme işleri sandık kurulunca 
yürütülür. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair kanunun ek 6 ncı maddesinin 4 ncü fıkra
sının aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini ve 5 ve 6 ncı fıkralarının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

îzmir 
Şükrü Akkan 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Konya 
Faruk Sükatı 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

îzmir 
Nihat Kürşat 

îzmir 
Ali Naili Erdem 

Belediye başkanlarının seçimi, belediye mec
lis üyelerinin seçimi aynı zarf ve aynı sandığa 
oy atmak suretiyle aynı günde yapılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Belediye Kanununda değişiklikler yapılma

sına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına) 
dair kanun tasarısının (Ek madde 6) nm, aşa
ğıda belirtilen şekilde değiştirilmesini, 

Köy Kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun ek madde 4 teki gerekçe ile 
ve adı geçen maddede Yüce Meclisin yaptığı de
ğişikliğe uygunluğun sağlanması içki arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Ek madde 6. — Belediye meclisi üyeleri ve 
belediye başkanları seçimleri için ayrı ayrı oy 
puslaları düzenlenir. 

Siyasi partiler için, bu kanımda yazılı usul
ler gereğince, sıraya konulmuş olalı adayların 
adlarını gösteren basılı oy puslaları, 

Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız 
adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslaları 
kullanılır. 

Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan

lıkları seçimine ait oy puslaları aynı zarfın içi
ne koyularak oy sandığına atılır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-
CEOĞLU (Giresun) — önergeler ile birlikte 
maddeyi geri alıyoruz. Hepsini geri istiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN— Komisyon, verilmiş olan deği
şiklik önergeleriyle birlikte maddeyi de istemek
tedir. Madde önergelerle birlikte komisyona 
verilmiştir. 

EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan 
siyasi partilerin adaylarından veya bu adaylar
la bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız 
adaylardan terkibedilmiş her çeşit karma oy 
puslaları, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy pus-
lalarından başka oy puslaları, 

3. üzerinde birden fazla bağımsız adayın 
adı bulunan oy puslaları, 

4. Belediye meclisi üye seçimine ait sandık
tan belediye başkanına, belediye başkan seçimi
ne ait sandıktan belediye meclisi üyelerine ait 
zarflar ile oy puslaları çıktığı takdirde bu zarf
lar ve oy puslaları, 

Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve 

işaretlerini taşıyan basılı oy puslalarmda yazılı 
adayların adları, baskıda silinmiş veya yanlışlık
la mükerrer veya o çevre adaylarından fazla 
yazılmış veya seçmen tarafından tamamen veya 
kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış 
veya eksik bırakılmış oy puslaları, hangi siyasi 

: partiye aidolduğu belli olmak şartiyle, eksiksi: 
»oy puslası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslala-
rmdan birden fazla çıkması halinde, bunlar tek 
bir pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasmda 
birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy ve
rilmiş sayılır. 

Ek 4 ncü maddede yazılı şartlara riayet et
memelerinden ötürü seçime katılma hakkını 
kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan 
oylar hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni . 
Buyurun Sayın Döşemeci. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-
CEOĞLU — Diğer maddenin ışığı altında bu 
maddeyi de yeniden tedvin etmek için, maddeyi 
geri istiyoruz. 
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MUZAFFER DÖŞEMECİ (İzmir) — Ben de 

bunu söyliyecektim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon maddeyi 
geri istemektedir. İki önerge ile birlikte mad
de komisyona geliverildi. 

EK MADDE 8. — İlçe seçim kurulu, sandık 
kurullarından gelen tutanakları birleştirir ve 
ilçe seçim çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmeni erki sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslaları sayısını, 

4. • Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmı-
yan oy puslaları sayısını, 

5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy 
puslaları genel toplamını, 

6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden 
ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy 
miktarını gösteren muteber oy puslaları sayı
sını, 

Tutanağa geçirir. 

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

EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların elde ettikleri .belediye mec
lisi asıl ve yedek üye sayısı aşağıdaki şekilde 
hesaplanır. 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve ba
ğımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu ra
kamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâ-
ahir o çevrenin çıkaracağı asıl ve yedek üye sa
yışma ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen 
paylar, parti ayırımı yapılmaksızın en büyük
ten, en küçüğe doğru sıralanır. Belediye mec
lisi üye tamsayısı kadar asil ondan sonra gelen 
meclis üye tamsayısı kadar yedek üyelikler, bu 
payların sahibi olan partilere ve bağımsız aday
lara, rakamlarla büyüklük sırasına göre tahsis 
olunur. 

Son kalan asıl veya yedek üyelik için bir
birine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar 
arasında ad çekmek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşa
ğıdaki şekilde tesbit edilir. 

İlçe seçim kuruluna verilen aday listelerin
deki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandık-
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l an belediye meclisi asıl ve yedek üyeliklerinin 
tesbitinde esas olur. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilirler. 

Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tara
fından verilir. 

İlçe seçim kurulu başkanı, belediye meclisi 
asıl ve yedek üyeliğine seçilenleri gösteren tu
tanağın bir suretini, o seçim çevresinde derhal 
ilân ettirir, diğer bir suretini de bir hafta süre 
ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır. 

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

EK MAiDDE 10. —- İlçe secim kurullarınca 
sandık kurullarından ıgömderilen belediye baş-
kanı seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en 
çok oy aimış olan 'aday belediye başkam seçilir. 

Belediye başkanlığına seçilene, ilçe seçim 
kurulu tarafından tutanağı verilir. Ve ilçe 
seçim kurulu başıkanı bir suretini o seçim çev
resinde derhal ilân ettirir. Diğer bir suretini 
de bir hafta süre .ile üçe ıseçim kurulu kapısına 
astırır. 

BALKAN — Madde hakkında söz istiyen ?. 
Yok. Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edümiş'tir. 

Açık oylamada oy kulianmıyan arkadaşımız 
var mı?... Yok, oylama işlemi bitmiştir. 

EK MADDE .11. — Belediye 'meclisli üyeleri 
<ve belediye başkanları tutanak!arıma yapılan 
itirazlar oyların dökümüme, sayımına veya bu 
oyların partiler ile bağımsız adaylara taiksimıi-
ne taallûk 'ettiği ve yeniden yapılan döküm, sa
yım ve (hesap isonucunda Itutanıkların iptaline 
karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak 

-döküm, sayım ve hesap sonucuma göre seçil
miş olduklaıı anlaşıl anlara il seçim kurulu ta
rafından tutanakları verilir. 

Bir ıseçim 'çevresinde yapılan seçimin, seçim 
işlemleri sebebiyle iptaline karar (verildiği tak
dirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. 
İl seçim kurulu (seçimin iptalime dair kararı 
ilân ettiği ıgi'b'i kararın kesinleşmesini mütaa-
kıp o çevrede işerimin yapılacağını da derhal 
ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı girnü \m-
kibeden ilk Pazar -günü oy verme 'günüdür. 

Yükardaki fıkralar dışında Meclis üyelerin
den bir veya birkaçının tutanaklarının iptali-
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Gerekçe : Kanunların Anayasa diline ya-

şıyan ve konuşulan 'Türkçe'ye uygunluğunun 
sağlanması ilcin !bu değişiklik teklif edilmiştir. 
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ne karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olu
nan ıMecliis üyesi yerine mensubıoldukları siyasi 
parti listesindeki ısıraya ıgöre belli olan sırada 
alaniara tutanakları verilir. 

î l seçim kurallarınım. 'kararlarına karşı 26 
Nisan I901 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 'Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun '130 ncu maddesinde tesbit edil
miş 'olan süreler içinde Yüksek Seçim Kurulu
na itiraz 'edilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etımiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

BK MADDE 1'2. — Hesaba ıkatilan, ka-tıl-
mıyan ve itiraza uğramış Olan ıoy puslaları, sa
yım ve döküm cetvelleri tutanaiklar tve seçim
le ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim ku
rulları başkanlığınca 6 ay »üre ile saklanır ve 
Yüksek ISeiçim Kurulunun isteği 'olmadıkça hiç
bir yere ıgönderilemez. 

Asil ve yedek üye olarak kazananların bir 
listesi İle belediye başkanlığına seçilen şahsın 
adı ilçe seçim kurullarmıca ilândan sonra ay
rıca 'mahallin m büyük mülkiye memuruna ve 
belediyeye verilir. 

BAŞKAN — M^adde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil'mıiştiir. 

BK MADDE İ3. — Yüksek iSeçim Kurulu 
ilçe seçim 'kurulları tarafından yollanan belge
lere dayanarak seçimin (genel sonucunu ayrıca 
ilân eder. 

(BAŞKAN — Madde Ihakkında söz istiyen ?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil'mıiştir. 

EK MADDE 14. — Devlet İstatistik Ensti
tüsü, üçe seçim kurulları tarafından kendi'leri-
ne verilecek vesikalara dayanarak belediyeler 
itibariyle sandı'k tutamaklarında mevcut bilgi
yi en geç seçimi taikibeden yıl içinde yayımlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen?. 
Yok. Değiştirge önergesi vardır, Okutuyorum. 

'Millet Meclisıi [Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklik yapılması

na dair kanun 'tasarısınınl (Ek madde 14) ün 
ikinci satırındaki (vesikalara) kelimesinin 
(belgelere) şeiklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon ıkatılıyor <mu?. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜOEOĞIİU ('Giresun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —- Komisyon teklife katılıyor, 
nazarı dikkate 'alınmasını ^oyunuza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyion filhal iştirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU -SÖZCÜSÜ ALÎ 
CjÜOEOĞLU (Giresun) — Ediyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yor, maddeyi kabuıl ettiğiniz değişiklikle bir
likte -oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

EK (MADDE H5. - - IBu 'kanunda özel bir 
hüküm bulunmıyan ballerde «26 . 4 . 19!61 ta
rihli ve 2Ö8 sayılı Seçimlerin 'Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri (hakkındaki Kanun» un 
bu kanuna 'aykırı olımıyan hükümleri belediye 
meclisi üyeleri ive belediye başkamları seçimle
rinde de aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in onbeşinci mad
de üzerindeki teMifini okutuyorum. 

Milleti Meclisi! iSayın! Başkanlığına 
11980 sayılı Belediye Kanunu tasarısına ek 

15 inci madde olarak aşağıdaki teklifimin ka
bulünün ok 1)5 in, ek 16 neı olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim 

EK MADDE 15. — (Sandık seçmen listele
rinin -askıya çıkarılmasında 298 sayılı Kanu
nun 4)1 nei maddesinin birinci fıkrası uygulan
makla beraber Yüksek iSeçim Kurulu tarafın
dan Türkiye radyoları ve il radyoları vasıta-
siyle ihaber yayınları saatlerinde ^ve başka uy
gun saatlerde '.gerekli bildiriler de yayınlamak 
suretiyle halkın iDg'isi uyandırılır. Yüksek Se
çim Kurulunun seçimlerle ilgili her türlü bil
dirilerinden Türkiye ve il radyolarından üc
ret alınmaz. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon, bu ek 15 ncl mad
denin ıslahına taraftar mıdır? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Komisyonumuz ay-
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nı mealde bir 'geçici -ok madde -hazırlamıştıı\ 
IBunun için lüzum yoktur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben komis
yona iştirak ederek önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, komisyo
na katılıp önergelerini ıgeri aldılar. 

Madde hakkı nda (başka söz is tüy en?.. Yok. 
Kabul edenler... Etmİyenler... Kaibul edilmiş'tir. 

MADDE 2. — 11580 sayılı Belediye Kanun u-
miın 31 nci maddesine aşağıdaki fıkra, 'eklen-
ımiştir. 

•«(Belediye meclislerine seçilecek üye mikta
rı, ilçe seçim ıkurül'Jarınca tesbit edilerek seci
ni in başlangıç tarihinden, v-eya. yeniden seçim 
yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün için
de ilân edilir.» 

BAŞKAN — 'Madde hakkında söz ist'iyen?. 
Yıok. Maddeyi oyunuza suınuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE '3. — 1380.sayılı Belediye Kanu
nunun 22, 24, 26, 45, 53, 611, 76, 90 ve m ncü 
•maddeleri aşağıdaki şekilde değiştin İm iş tir. 

Madde 20. — Belediye şubelerine ayrılan 
yerlerde meclis üye •miktarı, beldenin genel nü
fus sayımına, ,navaran 21 nci maddedeki nisbet 
dâhilinde tesbit olunduktan sonra şubelerinin 
ılıer birinin nüfusunun belde ^enel nüfusuna. 
nazaran miısbeti hesabedilmek suretiyle şube 
dahilindeki seçmenler tarafından seçilecek be
lediye meclisi üye miktarı 11 seçim kurulla
rınca tesbit edilerek '21 nci maddede gösteril en 
süreler içinde ilân edilir. 

BAŞKAN — Ek madde 32 hakkında SÜZ 
istiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 24. — a) Belediye m edişine üye 
iseçil elbilmek için: 

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

aydan beri o bölgede (ikamet etmek, 
3. '25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. 'Türkçe .okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, 

izinsiz olarak yabancı Devlet resmî hizıine'tle-
rinde bulunmak, 

6. Ağır hapis eezaısını gerektiren bir suç
tan dolayı kesin olarak (hüküm giymek, 

7. Taksfirli suçlar harieolm'ak üzere 5 vı 1 ̂  
dan fazla hapis cezası ile malıkûnı olmamak, 
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8. Zimmet, İhtilas, irtikâp, rüşvet, 'hırsız

lık, dolandırıcılık, sahtecilik, imamcı kötüye 
•kullanmak ve dolanlı iflâs ıgıib'i y'ûz kızartıcı 
suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş 
olmamak, 

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak 
veya yapmış sayılmak,' 

10. Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir 
iş için belediye ile muikavele akdetmeımiş taah
hüt altıma girmemiş 'veya. bu .gibi şaihıslarm or
tağı, kefilıi veyaıhut bu cihetlerden borçlu bu-
luıımaiRak, lâzımdır. 

6, 7 ve '8 ,nci .bendlerde belirtilenler 'affedil
miş olsalar dahi seçilemezler. 

iB) Belediye başkanı seçilebilmek için: 
1. (a) fıkrasının 2 ve 4 ncü bendi eri 'hariç 

diğer bendlerde yazılı ışattları haiz bulumırak, 
2. İl merkezıi olan belediyelerde en az lise, 

ilçe merkezi olan 'belediyelerde ortaokul ve di
ğer belediyelerde ilkokul veya bunlara muadil 
okullar m ezunu ol m ak, 

Belediye başkan! arı bu görevi erinin .devamı 
süresmice siyasi partilerin 'genel meıiıkezleriınde 
vazife ala.mıyacaklai'1 (gibi il ve ilçe idare ku
rulu başkan 've iiyeli.klerin.de de bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında siöz istiyen?. 
Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

MEHMET GEÇİOGLU (Adama) — Daha 
evvel ben söz istedim.. 

BAŞKAN — Hen söz istıyenleri sıraya gö
re kaydediyorum, en evvel Sayın Kılıçloğlu'nun 
söz istediğini [gürdüm. Ona. söz verdim. 

İBRA'HfM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
—• Muhterem arkada.sla.riin, bendemiz, '24 ncü 
maddenin (1)) fıkrasiyle ilgili mâruzâtta 'bu
lunmak istiyorum. 

Bu fıkra, belediye başkanı seçilebilmek için 
ne gibi nitelikler arandığını ihtiva, etmektedir... 

MEHMET GEÇİ OĞLU (Adana.) — Sayın 
Başkan, ben daha. evvel söz aldım. Lütfen 
önünüzdeki sıraya bir da.ba bakınız. 

BAŞKAN — Efendim, sizden evvel slötz is
tiyen var, ben sizi d aba yeni sıraya kaydettim; 
çağırdığımız zaman teşrif edersiniz. Buyuru
nuz Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Bu fıkra, belediye başkanı olabilmek için, il 
merkezi olan yerlerde en az lise, ilçe merkezi 
olan belediyelerde ortaokul ve diğer belediyeler
de ilkokul veya. bunlara, muadil okullar mezu-
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nu olmak, kaydını ihltiva etmektedir. Partile
rin sayın sözcüleri bu kürsüden yaptıkları ko
nuşmalarda., belediye reisi olabilmek için, oku
yup yaızma .şartının veıya ilkokul mezunu olmak 
şartının kâfi gelebileceğini ifade buyurdular. 
Yalnız Hükümetin teklifi aynen Adalet Komis
yonunca da benimsenmiş olmasından dolayı, 
'bendeniz bu noktada fikirlerimi arza çalışaca
ğımı. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer hatırımda ra
kam yanlış 'kalmadıysa, halen Türkiye'de 1023 
belediye vardır, belki bu rakamın tespitinden 
sonra bâzı belediyeler daha kurulmuş olabilir. 
Muhterem arkadaşlarım, yapılan bir ankete gö
re 120 sayılı Kanundan 'önce; ki, bu kanun, raıa-
hallî idarelerin seçimle işbaşına gelen kadro
larını işiten uzaklaştıran bir kanundur; ondan 
evvelki belediye reislerinin, yani bu 1 023 be
lediyede, tahsil durumlarının ne olduğu tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 1 023 belediyeden an
kete 76'7 belediye başkanı cevap vermiş bulu
nuyor. Bunlardan yüzde 8 i yüksek öğrenim 
yapmış, yüzde 14 ü lise mezunu, yüzde 29 u or
taokul mezunu, yüzde 47 si de ilkokul mevzunu.. 
Yine anketten öğrendiğimize göre, ankete cevap 
veren bu 767 belediye başkanından 68 i de ya
bancı dil bilmektedir. Bendeniz bu noktayı bi
raz kaydı ihtiyatla karşılıyorum: Çünkü sade
ce orta mektepte, lisede okumuş 'olmak, her hal
de yabancı dil bilmek için. kâfi olmasa gerek. 
Temenni ediyorum ki, bu anketin neticesi doğ
ru olsun. Muhterem arkadaşlarım, bu rakam
lardan anlaşılan şudur ki, il belediyelerinde 
yüksek öğrenim yapmış olmak, ilçelerde orta
okul mezunu olmak, diğer belediyelerde dei lk-
ıokul mezunu olmak kaydı, bugüne kadar mev^ 
zuatımızda olmadığı 'halde, vaıtandaşlarımıız bel
de dâhilinde tahsil yapmış olan kimselere ilti
fat etmişlerdir... Ve her si|yaısi parti belediye 
başkanlığı için aday gösterirken, mutlaka mu
hitinde tanınmış, temiz, çalışkan, muteber, tah
silli ve kültürü olan kimseleri kendi listesinin 
başına getirmek istemişlerdir. Fakat, eski sis
temimiz; ki, bugün bunu terk etmiş bulunuyo
ruz, eski sistemimiz, belediye meclisi dışından 
da birini belediye başkanı olarak seçip getire
biliyordu; veya belediye meclisi, kendi arasın
dan birisini belediye ıreisi seçebiliyordu. Bu sis
temi terk ettiğimize göre, belediye reislerinde 
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de ayrı vasıflar ve nitelikler aranması ç'ok doğ
rudur. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu anketken 
bâzı hususları arz etmek istiyorum. Biraz evvel 
nispetlerini (gösterdiğim tahsil derecelerine ait 
kısımda, şayanı. dikkat bir husus vardır; yük
sek mektep mezunu, ortaokul mezunu olanların 
kısmı azama istanbul, Ege ve Marmara havza
sında; bir de, Orta - Anadolunun bilhassa Niğ
de. vilâyeti kazalanndadır. Muhterem arkadaş
larım, yine ankette, dalha bâzı şayanı dikkat 
şeyler var; meslekleri, yaşları itibariyle kim
lerin belediye başkanlıklarına adaylıklarını 
koydukları veya belediye başkanlıkları yaptık
ları hususlarıdır. Bunları bu anketlerden etüdet-
mek mümkündür. Fakat, vaktin darlığı yüzün
den bunlar üzerinde fazlaca durmak mümkün 
değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu anız et
mek istiyorum. Eğer elinde bir diploma olanın 
mutlaka belediye başkanlığı vazifesini yapabi
leceği kanaati hâkimse, bendeniz buna iştirak 
etmiyorum. Eğer o belediyenin malî imkânları 
yoksa, eğer o belediyenin yetişmiş teknik ele
manları, memurları yoksa, bir diplomalıyı, onun 
başına getirmek suretiyle ta'hsilin, okumuş ol
manın' da halk nazarmdaki itibarını da kajylbet-
tirmeye kimsenin hakkı olmamalıdır. Belediye 
başkanının ^ çok fonksiyonları vardır; bir kere 
•gelenleri ağırlamak, itibarlı olmak mecburiye
tindedir. Ama, halkımızın da, eğer o belde içe
risinde okumuş, yazmış, tahsil, terbiye görmüş 
bir kimse var ise onu belediyenin başına geçir
mek için, büyük bir anlayış ve feragat 'göstere
ceğini evleviyetle kabul etmek lâzım. % Teşekkür 
ederim. 

TURHAN-KUT (Tekirdağ) — Usul hakkın-
da konuşmak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Muhterem ar

kadaşlarım, içtüzüğün 84 ncü maddesi aynen 
şu şekildedir. «Hiçbir mebus ismini kaydettir
meden yahut inikat esnasında Reisten müsa
ade almadan ıslöz söyliyemez.» Demiş -ve son pa
ragrafında da, «Ruznamede bulunmayan mad
deler hakkında kâtipler söz kaydedemezler.» 
hükmünü işaret etmiştir. 

(Bendeniz, diğer bir kaç • arkadaşımızla-^bera
ber, bu tasarı gündeme alındığı zaman jşaaılı 
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(olaraik bu madde üzerinde söz rica etmiştim. 
Sayın Başkan, her halde bir zühul eseri olacak, 
daha evvel yazılı olarak söz istiyen arkadaşları 
nazara almadan, Yüksek Heyette bulunan ar
kadaşlarımızın söz sıralarına göre, kendilerine 
söz verdiler. Bu cihet tatbikatta bir hata ola
rak kendisini göstermektedir. 

Hemen şunu arz edeyim ki, ıbendeniz bu 
madde, üzerinde, söz almıştım ve Sayım Kılıç-
oğlu arkadaşımıza muvazi bir beyanda buluna
caktım; ama öğrendim ki, bütün gruplar 'bir 
mevzuda anlaşmış durumdadırlar. Bu itibarla 
kürsüyü daha fazla işgal etmemek için burada 
sözümü kesiyorum. Saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Başkanlık sıraya 
göre Söz veriyor. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı maddelerde ar
kadaşlarımız daha evvel davranmış olmak için, 
hep birden el kaldırıyorlar. Aslında bunu kâ
tip arkadaşlar görüp ona göre hareket edecek
lerdir. Bu arkadaşlar bunda niçin istical edi
yor veya arkadaşlar Başkanlığa şikâyette bu
lunuyorlar, anlamiıyioraz? Hepiniz bu -kürsüyle 
gelip, fikirlerinizi söyliyeiceksiniz. Eğer fikirle
rinizi sizden evvel birisi söylemiişise, ben de, öte
ki arkadaşımızın konuşacağını konuşacaktım, 
dersiniz. Şimdi burada Turfhan Kut arkadaşı
mızın bize serzenişte bulunmasını doğru bul
madık.' 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Yazılı mü
racaat ettim, efendim. 

BAŞKAN — Olabilir, yazılı müracaatınızı 
almadık. Demek ki, dosyaya girmemiş. Bahusus 
ki, Turhan Kut arkadaşımız gibi, birçok arka
daşlarımızın birçok önergelerini birçok defalar 
okutmuşuzdur. 

Bunda Başkanlığın bir suitaksiri yoktur. 
Hiçbir kimseyi de, hiçbir kimsenin hatın için 
de kayırmayız. 

Sayın Geçioğlu bir dakika önce gruplar adı
na 'konuşulacak. 

ÎBujyurun Millet Partisi Grupu adına Halit 
Fikret Aka, 

M. P. GRUPU ADINA HALİT FfKRET 
AKA (Nevşehir) — Muhterem arkadaşlarım, 
tasarının. 24 ncü maddesinin ikinci fıkrasına 
ıgöre il merkezi olan belediyelerde en aız lise, 
ilçe merkezi olan belediyelerde ortaokul ve di-
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ğer belediyelerde ilkokul veya bunlara mümasil 
okuldan mezun olmayı şart koşmaktadır. 

Belediye reislerinin tahsil dereceleri hakkın
daki Hükümet tasarısını gayet uygun bulmak
tayız. ıSebelbi de, seçilecek belediye reisleri der
hal tatbikatçı duruma geçeceklerdir, kanunları 
kendi ,görüş ve anlayışlarına göre uygulıyacak-
lardır. Muayyen bir tahsil ve kültürü olmıyan 
vatandaşların belediye reisliği gibi mühim bir 
vazifeye seçilmeleri, beldelerin umumi menfa-
altleri bakımından bugüne kadar mahzurlu ol
muştur. 

(Belediyeler, .bütün idari, sıhhi, içtimai kaide
lerin vo hattâ adlî kanunların tatbik edildiği 
bir idare olduğuna göre, kültürü ve kanuni an
layışı müsaidolmıyan (belediye reisleri şube mü
dürlerinin görüş ve kanaatlerinin doğru olup 
olmadığını, belediyenin menfaatlerinin beldenin 
menfaatlerine uygun olup olmadığını takdir 
edecek kapasitede olamıyacaklardır. 

.Halbuki, muayyen bir tahsil seviyesi bulu
nanların yeni vazifelerine intibakları daha ça
buk olacak ve dolayısiyle de memlekete daha 
faydalı hizmet yapacaklardır. Bu itibarla, Mil
let Partisi Meclis Grupu adına Hükümet tasa
rısı metninin aynen kabulünü istirham etmek
teyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Y. T. P. adına Sayın Ayhar. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ESAT KEMAL 

AYBAR (Mardin) — Muhterem arkadaşlar; 
bendeniz 24 ncü maddenin (lb) 'bendinin 2 nci 
fıkrası üzerinde -söz söylemek için sıra aldım. 

Biraız «evvel konuşan bir hatip arkadaşımız, 
grupların, 'bilhassa tahsil şartı üzerinde anlaş
maya vardıklarını söylediler. Y. T. P. si Mec
lis Grupu ne Hükümet .tasarısında yazılı, tah
silin olduğu gibi bırakılmasına ve ne de (bele
diye re'isi -olabilmek için, sadece okur - yazar 
olma şartına iltifat etmemektedir. Bizde, -be
lediye başkanlığı bîr icra organıdır, kanunla
rın tatbik edildiği bir makamdır; çeşitli hâ
diselerle karşıkarşıyadır. Belediye başkanı ola
bilmek için, hiç değilse bir dereceye kadar tah
sil sahibi olması şarttır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, birçok vilâ
yetler merkezlerinde, kazalarda ve kasabalar
da 1 - 2 - 5 - 10 hattâ 100 tahsilli münevver 
arkadaşı arayıp ıbulmak mümkündür. Bununla 
bütün âmme hizmetlerinin sadece diplomalı 
vatandaşlara, arkadaşlara teisl'im edilmesi lâ-

— 256 — 



M. Meclisi B : 1( 
znmıgeldiği tezini iddia etmiyoruz. Elbette or
ta mektebi,' liseyi ve daha yüksek -mektebi bi-
t'ir-memiş olan vatandaşlarımız arasında kıy
metli kimseler çıkabilir ve muvaffakiyetle be
lediye reisliği vazifesi yapmış olabilirler. Bu 
hususta vatandaşların reylerini ve takdir hak
larını lâyıkiyle kullanacaklarından da emin bu
lunmaktayız. Fakat çok muhterem arkadaşla
rım, geçmiş tatbikat 'bunun aksine misaller 
vermiştir. Birçok yerlerde şahsi nüfuzuna da
yanarak, sadece imzasını atmayı beceren kim
selerin belediye 'başkanlığı y'aptığı da .görül
müştür ve bunlar maiyetlerin'de bulunan kâtip
lere ve diğer persionele maalesef diğerlerine 
alet olabilmişlerdir. 

Y. T. P. Meclis Gruıpu -bir orta yolu bulmak 
kararındadır. Hiç değillse illerde ve nüfusu 30 
•binden yukarı ilçe ve kasabalarda belediye 
baışkanı olabilmek için seçilebilmek için, orta
okul mezunu olmalk şarttır düşüncesini taşı
maktadır. Ayrıca, nüfusu 30 binden aşağı ka
sabalarda, ilçelerde de okuyup - yazma bilme
nin karşılığı olmak üzere, ilkokul mezunu ol
mak şartını benlimsemiştir. Çünkü, okuma - yaz^ 
ma 'bilmek tâbiri gayet tuhaftır ve iltibaslara 
yol açmaktadır. Bâzan ihtilâflar vâki olmak
ta, belediye 'başkanı olmak için, belediye baş
kanlığına adaylığını koyan kimseler, heyetler 
huzuruna çıkarılmakta, okuyup _ yazma bilip 
'bilmediğü hususu imtihan ile ces'bit edilmekte
dir. Bunlar, çok garip, çok acı hâdiselerdir. 
Zaten ilk tahsil mecburiyeti vardır. Her va
tandaşın, ilk mektebi bitirmesi şarttır. Bu 
mecburiyetli yerine getirmemiş ıOİan h'ir vatan
daşın, belediye reisliği gibi bir makama se
çilmesinde de isalbet yoktur. Yine, okuyup - yaz
ma şartının karşılığı »olmak üz>ere, nüfusu 30 
'binden aşağı olan ilçe ve kasabalardaı beledi-

* ye başkanlarının da ilk melktep mezunu olması 
/mecburliyeti grupça benimsenmiştir. Bu hu
susta: bir önerge de verilmiştir. Grupumuz bu 
önergede yazılı esaslar istikametinde reylerini 
kullanacaktır. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü 'Millet Par
tisi Grupu adına Sayın Yılanböğlu. 

. C. K. M. P. GRUPU ADIMA İBMAlL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlarım, her meslekin kendlisine göre bir 
kıymeti ve her meslek sahibinin kendisine göre 
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•mesuliyet ve salâhiyeti vardır. Fakat her mem
lekette, hiçbir meslek milleti temsil eden in
sanlar sevliyesin.de maalesef değildir, bu bir 
hakikattir. Bir (milletvekili bütün milleti tem
sil eder; bu temsil ş'erefi, hiçbir vazife ile mu
kayese edilemez. 

Şimdi bu kadar mühim, milleti temsil 
edecek, kanun yapacak insanlarda aranmı-
yan vasıf, tutup da belediye reislerinden ara
namaz. iSayın Aybar arkadaşımız buyur
dular ki, belediye reisliği makamı bir icra 
makamıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlık icra ma
kamı değil midir? içişleri Bakanlığı, bütün 
belediyeleri kontrol eden, onların fevkinde 
bulunan Mr bakanlıktır, içişleri Bakanlığında, 
siz, tahsil, şartı aramıyorsunuz da, nasıl be
lediye başkanında, yani onun murakabesinde 
çalışan bir insanda bu şart aranıyor? Hiçbir 
bakımdan bu tasvibedilemez. 

Bir kere, kanunları yaparken, biz kanun 
yapıcı, kanun koyucu olarak, milletin içtimai 
'bünyesini daima 'göz önünde bulundurmak 
mecburiyetindeyiz. Şimdi, öyle kazalar var
dır ki ; orada ilkokul mezunu bulmak gayet 
müşküldür. 'Ortaokul mezunu da 'vardır, or
taokul mezunu fakir ise, bir memuriyete gir
miştir. Zengin ise, zaten belediye reisliğinin 
maaşı onu tatmin etmez ve dolayısiyle o va
zifeye talibolmaz. Binaenaleyh, belki vilâyet
lerde ortaokul mezunu bulunabilir; ama, il
çelerde çok zordur, kanunun bu şekilde tat
bik edilmesi zordur. 

ıSonra, demokratik nizamı benimsemişiz. 
Demokrasi halk idaresi demektir. Halk, için
deki adamı tanımış ve belediye reisliğine 
lâyık görmüş, ıokur yazarmış. Nice okur 
yazarlar vardır ki, diploma almış, yüksek tah
sil görmüş insanlardan o vazifeyi daha iyi 
bir şekilde yapar. Bu bir kabiliyet meselesidir. 
Herkes böyle içtimai vazifeleri beceremez. Bi
naenaleyh, halk kendi muhitinde tanımış, iti
mat etmiş, rey vermiş, belediye reisliği ma
kamına lâyık görmüş; bir kanunla o vatan
daşın hakkını, onun münasip gördüğü şeyi; 
bayır olmaz, sen kendini buraya lâyık 'görüyor
sun ama, biz lâyık göremiyoruz, diyemeyiz. 
Çünkü biz halkın mümessiliyiz, milletin arzu
larına, düşüncelerine uymak ve riayet etmek ve 
yaptığımız kanunları- da kolaylıkla tatbik et-
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tirmek mecburiyetindeyiz. 'Esas itibariyle, 
biz ıgrupumuzda da bu hususu tasvib etme dik. 
24 neü maddeden bu tahsil şartım ihtiva eden 
bu fıkranın çıkarılmasını biz parti grupu ola-
Tak istiyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu. 

MEHMET GıEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
remi arkadaşlarım, 

1580 sayılı Belediye Kanununun birinci mad
desi, belediyeyi şu şekilde tarif etmektedir. 
'«Belediye, belde ve belde sâkinlerinin mahallî 
'mahiyetteki müşterek ve medeni ihtiyaçlarını 
'tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir 
şahsiyettir» demektedir. Bu tarife göre, belde 
ve belde sâkinlerinin, ihtiyaçlarını tanzim ve 
tesviye edecek olan bu hükmi şahsiyeti tem
sil eden belediye meclisi üyeleri, ve belediye 
reisi, belde halkı tarafından seçildiğine .göre, 
halkın sevgisini kazanmış, çalışma kabiliyet
leri yerinde, şayanı itimat, o'kur yazar zevat
tan olması kâfidir kanaatindeyim. 

IBU tasarıda belirtildiği veçhile, il belediye 
reislerinin lise, kazaların ortaokul, köy bele
diye reislerinin de, okur yazar olması kaydı 
konulmuştur. 

Arkadaşlar; "bugünkü medeni 'ihtiyaçların 
şehir, kasaba, köy için birbirinden farklı ol
madığı ıgayet tabiîdir. Bu ihtiyaçlar, elbette 
bütçelerinin tahammülü derecinde ifa edile
bilir. Bu itibarla, belediye reislerinde aranacak 
vasıf, kültürlü, ahlâk sahibi, görgülü, hare
ketli ve daha çok iyi vasıfların olması hepi
mizin arzusu ve isteğidir. 

Belediye reisi, belediye meclisinin ve beledi
ye organının başı olması itibariyle, idari, ik
tisadi, içtimai birtakım esaslı vazifeleriyle 
birlikte. Hükümet ve halkla olan münasebeti 
bakımından, derühde ettiği vazifenin çok bü
yük ehemmiyeti bulunduğu tabiîdir. 

Böyle büyük bir mesuliyet ve ağır yükü 
«muzunda taşıyan kimselerin elbette bilgili 
olması lâzımdır. 

Bu durum karşısında, lise, orta tahsil esas 
itibariyle maksadı temin, edebilir mi? 'Edemez. 

Zira, belediye reisi, beldenin imar ve bel
de 'sâkinlerinin medeni ihtiyaçlarını temin 
edecek olan, belediyenin başkanı olarak, ka
mu-hizmetini bütçe imkânı dâhilinde yapahi-
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lir. Gönül isterdi ki, belediye reislerimizin 
hepsi yüksek tahsilli yüksek mühendis veya 
mimar olsun. 

Buna imkân olmadığına 'göre, belediye reisi 
halkın sevgisine mazhar olarak ve tek dere
celi seçildiği cihetle, okur yazar olması kâfi
dir, kanaatindeyim. 

Çünkü, milletvekillerinin, bakanların, Baş
vekil ve hattâ Reisicumhurun okur yazar ol
ması Anayasamızda kâfi görülmüştür. Başka 
tahsil şartı aramıyor. Biz belediye reislerinde 
yüksek tahsil arıyoruz. Bu hususta Yüksek 
Reisliğe bir önerge takdim etmiş bulunuyo
rum. 'Nazara alınmasını arz ve istirham eder 
hü mı eti erimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarımı, belediye başkanı ola
bilmek için, 24 neü maddesinin (B) bendinin 2 
No.lu fıkrasında il merkezi olan belediyeler
de, en az lise ve ilçe merkezi olan belediyelerde 
en az ortaokul ve diğer, belediyelerde de ilk
okul mezunu olmak şartı konulmuştur. 

'Halem birçok ilçelerimizde ortaokul olma
dığı ıgibi, ortaokul mezunu da bulmak müm
kün değildir. Bilhassa son yıllarda nahiye 
iken ilçe teşkilâtı kurulan yerlerde, ortaokul 
mezununa raslanauıamaktadır. Hattâ, burala
ra hariçten 'ortaokul mezunu, belediye başkanı 
getirmek de mümkün olmıyacak ve kanunun 
bu hükmü, belki de yürümiyeeek ve tekrar 
kanunun tadili mecburiyeti hâsıl olacaktır. 
Nahiye iken ilçe yapılan birçok yerlerde, ha
len bu durum mevcuttur. 

Onun için maddenin tatbikine imkân ver-
miyecek bir şekilde tanzimini ve kabulünü za
rarlı görüyorum. Maddenin imkânlara göre tan
zim ve tedvinini temin edecek bir önerge su
nuyorum. Kabulünü istirham, ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, birkaç arkadaş da
ha var, onlar da konulduktan sonra siz konu
şursunuz. iOlmaz mıı? Buyurun Sayın Alican-
oğlu. 

(iKifayet ön Bilgesi var, efendim sesleri) Şa-
lıısları adına 6 arkadaş konuşmadıkça, kifayet 
takrirlerini oya koymıyacağım, efendim. 

MAHMUT ALÎCANO&LU (iSiuop) — Muh
terem arkadaşlarım, 24 neü maddenin 2 nci 
fıkrasında, seçim başlangıcından beri en az (6) 
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aydan beri bölgede ikamet etmek şartı konul
muştur. Malûımuâliniz, belediye reisliği gibi 
mühim bir mevkie 'getirilecek olan şahsın; 
hakikaten tecrübeli, bilgili, 'kültürlü ve her 
bakımdan sosyal hizmetleri ıgörebilecek olan 
ve hem de 'elyak bir jsahıs olması lâzımgelir. 
Bâzı kaza veya il merkezlerinde bu vazifeyi 
^görebilecek olan şahıslardan başka kasabalar
da daha elyak olan şahıslar bulunabilir. Bil
hassa memur olanların birçoğu 25-30 senesini 
doldurmuştur. Veyahut da işi icabı başka yer
de bulunmaktadır. Fakat o il veya ilçe mer
kezine kayıtlıdır ve ıgelip gitmektedir; yani 
irtibatını kesınemiştir. Fakat, daimî surette 
de orada da oturnıamaktadır. Bakarız ki, bu 
mıntaka halkı il veya ilçe olsun, böyle bir 
şahsı belediye başkanı yapmayı lâyık görür 
ve kendisini teklif eder. Her vasfı haiz olan 
bir şahıs, maalesef bu defa görürüz ki, bu 24 
ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki hükme gö
re, seçim başlangıcından en az 6 aydan beri 
daimî surette o mahalde oturmadığı için, aday
lığını koyamaz, başkaları tarafından aday 
gösterilmesine de mâni olur. Bu olamaz. Bu 
itibarla, bendeniz derim ki, bu 2 nci maddede
ki böyle bir takyidatı, en az 6 aydan beri 
ikamet etmek takyidatıuı kaldıralım ve böyle 
bir şart sokmıyalım. 

. (Muhterem arkadaşlarım, gerçi arkadaşları
mızın ekseriyeti, Türkçe pkuyup yazma bil
menin kâfi olduğunu ileri sürdüler. 

Yine hepiniz takdir edersiniz ki, memuriyet
lerin; hattâ birçok mesleklerin kendine has bil
i l e r e sahibolıması lâzımgelen şahıslar tarafın
dan icra edilir ve edilmesi lâzım'gelir. 

Hatıra şu gelebilir. ıMilletvekili seçiminde 
tahsil şartı aranılan maddeye göre, milletvekil
liği yapmış olan bir şahıs, bu vazifeden ayrıldı
ğında, niçin tahsil şartı ve kaydı sebebiyle, il 
veya ilçe belediye başkanı olmasın? Kanaatim
ce, milletvekilliği daha ziyade siyasi politik bir 
vazifedir. Gerçi umumi bir fonksiyonu olmakla 
beraber, bir belediye başkanı gibi yakînen o 
beldenin her türlü sosyal hizmetlerini ifa ede
cek, hattâ bütçesini dâhi sevk ve idare edecek, 
infaz edecek bir vazife olmadığı kanaatinde
yim. 

BA&KAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın Ali-
eanoğlu. 
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[ MAHMUT ALÎOANOĞLU (Devamla) — * 

Bu itibarla, bendenize göre, il merkezlerinde be
lediye başkanlarının lise, olmadığı takdirde 
ortaokul; ve yine kazalarda ortaokul; bulun
madığı takdirde, ilkokul tahsilini şart koşsay-
dık daha iyi olurdu. Bendeniz, bunu temenni 
ederim; Hükümetin de koymuş olduğu bu şar
tın tasvibini bilhassa arzu ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlardan bahset- . 
tikten sonra, bilhassa Başkan Bey müsaade bu-

. yurulursa, bu maddede çok mühim olan nok
talar vardır, bunları bilhassa arz etmek is
terim. 

BAŞKAN — Elimizde değil, Sayın Alican-
oğlu, lütfen bağlayınız, 

MAHMUT ALÎOANOĞLU (Devamla) —' 
Şimdi 5 nci bendde derler ki, «kısıtlı, kamu hiz
metlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı...» 
falan. 

'Muhterem arkadaşlarım, «kısıtlı» demek, es
ki tâbirle (Medeni Kanunun ve Ceza Kanununun 
kabul ettiği mecburiyet halidir. Yani bir şah
sın akıl zayıflığı, aklen maluliyeti, kendisini 
idare edecek derecede bulunmaması, gibi hal- ' 
ler sebebiyle, hacir altına alınması demektir. 
Diğer taraftan hacir altına alınmak nasıl 
olur? Bunu telhisan arz edeyim. Bu şöyledir; 
ya söylediğim .gibi aklen malûl olur, kendisi 
idare edemiyecek derecede olduğundan Me
deni Kanunun 355 ve mütaakıp maddelerine 
ıgöre hacir altına alınıyor veyahut da mahkû
miyet derecelerine göre... 

Meselâ Medeni Kanunumuzun 355 ve 357 nci 
maddesinde var. Bir sene ve daha ziyade mah
kûm edilmiş olanların ya kendisine bir vasi 
•tâyin olunur veya akıl hastalığından dolayı ha
cir altına alınabilir. 

Ceza Kanunumuza gelince; şimdi şurada bir 
fıkra daha var «ağır hapse mahkûm olanlar» 
diyor. Bence buna da lüzum yok. Çünkü Ceza 
Kanunumuzun 31-33 ncü maddelerinde 3 sene 
ve daha ziyade ağır hapse mahkûm olanlar, 5 
'sene ve daha ziyade ağır hapse mahkûm olan
lar, otomatikman hacir altına alınır, âmme hak
larının 'kullanılmasından memnuiyet cezası da 
'verilir. Şimdi bunları bir kalemde toplamak 
daha muvafık olurdu. Hacir altına alıomış 
olan şahıs zaten kendisini idareden âcizdir, 
onun için belediye başkanı olamaz, adaylığını 
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da koyamaz. Binaenaleyh birbirlerine benzi- I 
yen, aynı mahiyette olan fıkra adedini çoğalt
mak bendenize göre doğru değildir. Ağır ha
pis, beş yıldan fazla ağır hapis, kısıtlı, hacir 
altına alınmak gibi fazla fıkra koymak hiçbir 
zaman doğru değildir. Bir madde ile bunun 
mecmuunu kapayabiliriz. Binaenaleyh bilhas
sa bu noktayı ıKomisyonun nazarı dikkatine 
celbederim ve sizlerin de Ibunun üzerinde 
durmanızı istirham ederim, arkadaşlarım.'. 

Hirmetlerimle. 

'BAŞKAN — Sayın Cevat Yalçın, 
CEVAT YALÇIN (Rize) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin ıSavacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Efendim, bendeniz tahsil kaydı üzerinde dur- I 
mıyacağım. Bunda vuzuha varılmıştır. Her hal
de bir belediye reisinden, ideal olan, en iyi 
bir şekilde tahsil etmiş olması, yetişmiş olma
sıdır. Ancak her arzuyu, her ideali bir kanun 
haline getirmek ve diğer bakımdan da demok- I 
ratik espri ile kabili telif olmıyan diploma 
ibrazına mecbur etmeyi, takdir buyurursu
nuz ki kanunlaştırmak isabetli olmaz.. Yal- I 
nız eğer Komisyon iştirak ederse, bu 9 ncu 
fıkrada «muvazzaf askerlik hizmetini yapmak 
veya yapmış sayılmak» hükmünde zannediyo
rum ki burada bir baskı hatası olmuştur; 
«askerlik hizmetini yapmış olmak» olması la- | 
zımdır. Yani, yapmakta devam etmek gibi bir 
şey oluyor. Bu, yapılmış bir durumu tes-
bitten ibaret olduğuna göre, ikmal edilmiş, ta
mamlanmış bir durumu ifade ettiğine göre, 
«askerlik hizmetini yapmış olmak veya yap
mış sayılmak» denilmelidir. Buna komisyon da 
iştirak ederlerse, bu söylediğim şekilde tashi
hinim yapılmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU 'SÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
larım, 24 mcü maddenin 7 nci fıkrasında «tak
sirli suçlar haricolmak üzere, 5 yıldan fazla ha
pis cezası ile mahkûm olmamak», şeklinde çık
mıştır ki,, bu «olmaktır» bir baskı hatası neti
cesidir; bunun tashihini istirham edeceğiz. 

'İkinci olarak, Sayın Mahmut Alicanoğlu 
arkadaşımızın bahsettiği mahzur bahis konusu 
değildir. Zira belediye başkanı seçilebilmek 
için, (A) fıkrasının 2 nci ve 4 ncü bendleri ha- I 
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riç kaydı konmuştur ki, buna göre dışardan 
da belediye başkanı seçilip gelebilir. 

Tahsil meselesine gelince, komisyonda hâkim 
olan hava, belediye başkanlarının kanunları 
tatbik etmesi ve birtakım teknik işlerle meşgul 
olması, beldenin imariyle, beldenin birtakım 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınacak tedbir
lerle meşgul olması mütalâası ileri sürülmek su
retiyle, hiç olmazsa bunlarda tahsil şartının 
aranması yönünde tecelli etmiştir. Biz, komis
yon olarak, Umumi Heyetin temayülü karşısın
da bu fikrimizde tam olarak musir değiliz. Mec
lisin temayülü ve vereceğiniz önergelerle, bu 
hususların tâyini sizlerin hakkıdır. Durum zan-
nımca aydınlanmıştır. Arz ederiz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir sual sora
cağını Reis Bey. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, 24 ncü 

maddenin muhtelif bendleri- belediye meclisine 
ve belediye başkanlığına seçilme şartlarını ihti
va etmektedir. Memnu hakları iade edilenle)* 
seçilebilecekler midir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Devamla) — Seçilemiyorlar, zira 
affedilmiş olsalar dahi seçilemiyeceklerine göre, 
bir af kanunu ile affedilenlerin hakları iade 
ediliyor. Buna rağmen seçilemediklerine göre, 
memnu hakların iadesi de bahis konusu değil
dir; yani seçilmesi bahis konusu değildir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Gerekçesi nedir? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜCEOĞLU (Devamla) '— Gerekçesi; affedil
miş olsalar dahi seçemiyoruz. Bir suçtan dolayı 
mahkûm olmuştur, cezasını çekmiştir; cezasını 
çektikten sonra memnu hakları iade edilmiştir. 
Biz, bunların mahkûm olmasını bir zül olarak 
telâkki ediyoruz. Bu bakımdan seçilmemeleri 
doğru olur, kanaatindeyim. 

İLHAMI ERTEM (Edinre) — Aynı baskı 
hataları 5 nci maddede de olmuştur, zannediyo
rum. «bulunmak» yazılmış, «bulunmamak» ola
caktır, değil mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Devamla) — «Bulunmamak» ola
caktır. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — 6 nci fıkrada 
da yine aynı hal var. «giymek» yazılmış, «giy-
memek» olacak değil mi? 
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fikrimdir* Memurin Kanununun 9 ncu maddesi 
şöyledir : «Memurların siyasi cemiyet ve kulüp
lere itikat ve devamları, siyasi neşriyat ve be
yanatta bulunmaları memnu ve bilmuhakeme 
sübutu halinde, tardlarım muciptir.» demekte
dir. 
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ADALET KOMISYONU SÖZCÜSÜ ALI 

CÜCEOĞLU (Devamla) — Bir baskı hatası ol
muştur, bunun da bu şekilde tashihi doğru, olur'. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut konuşmak 
istiyor musunuz?... Kut burada mı?.. Yok. Sayın 
Süreyya Koç burada mı?... Yok.. 

Sayın Turgut. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Vazgeçtim, 
- efendim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, görüşülmekte bulunan mad
denin iki hususu üzerinde maruzatta bulunmak 
isterim. Bunlardan bir tanesi işlenmiş bir konu
dur, tahsil konusu. Tahsilin lüzumu ve âdemi-
lüzumu hakkında çeşitli fikirler beyan edildiği 
için tekrarla sizleri rahatsız etmiyeceğim. Şahsi 
noktai nazarım, tahsilin lüzumu merkezindedir. 
Telif edici bir teklifi de Başkanlığa arz ediyo
rum. «5 000 nüfusa kadar olan belediyelerde 
tahsil şartı aranmasın, 5 000 den yukarı olan
larda Hükümet tasarısındaki esaslara riayet 
edilsin» şeklinde bir teklifim var. 

2 nci mâruzâtımı arz ediyorum. Maddenin, 
yani 24 ncü maddenin «B» fıkrasının 2 nci bö
lümünde şöyle bir tâbir vardır. «Belediye baş
kanları bu görevlerinin devamı süresince siyasi 
partilerin genel merkezlerinde vazife alamıya-
cakları gibi il ve ilçe idare kurulu başkan ve üye
liklerinde de bulunamazlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeye lüzum 
var mı, yok mu? Maddeyi vaz'edenler lüzumu 
hissetmişler. Müsaade buyurursanız, bu madde
nin lüzumuna peşinen iştirak etmekle beraber, 
mevzuatımız muvacehesinde mükerrer bir hük
mün geldiğini de arz etmek mecburiyetindeyim. 

Şöyle ki : Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkan bir tefsir kararına göre de ve bütün 
tatbikat kanunlarına göre de gerek emeklilik 
bakımından ve gerekse Memurin Muhakemat 
Kanunu bakımından, belediye reisleri memur
dur. Belediye reislerinin memur olduğu hususu 
münakaşadan uzaktır. Belediye reisleri, memur 
olduğuna göre de, Memurin Kanununun 9 ncu 
maddesine o da tabidir. Müsaade buyurursanız 
bunu da okuyayım. («Nereden biliyorsunuz» 
sesleri) Müsaade buyurunuz, bu benim şahsi 

Muhterem arkadaşlarım, bir an için belediye 
reislerinin memur olduğu faraziyesini münaka-
şasız kabul edelim; bir an için lütfen böyle ka
bul edelim. Bu takdirde Memurin Kanununun 
9 ncu maddesi bir müeyyide.. Böyle kabul et
mediğimizi farz edelim; mecburum faraziye üze
rinde fikir yürütmeye, böyle kabul etmediği
mizi farz edelim, yeni bir hüküm getiriyor, 24 
ncü madde, belediye reislerinin siyasetle uğraş
malarını yasaklıyan bir hüküm getiriyor. Bu 
hüküm yerinde, fakat müeyyide yok. Bu şekil
de faal belediye reisinin müeyyidesi nedir? Bu 
yoktur. Ben bir önerge ile yeni bir teklifte bu
lunuyorum. Hakikaten 24 ncü madde şartlarına-
göre, siyasi faaliyette bulunursa bir belediye 
reisi, bu takdirde 76 nci maddenin tarda taal
lûk eden hükümleri tatbik edilmeli, aksi tak
dirde, Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, de* 
minki itirazlar veçhile belki işlemiyecektir. Be
lediye reisi memur sayılmıyacaktır. Velevki 
böyle sayılsa bile mümkün olmıyacaktır. «bilmu
hakeme tardı» tâbirini kullanmıştır, 9 ncu mad
de. 

Bilmuhakeme tâbiri, bir tefsire muhtaçtır, 
usule göre... Bunun için Türkiye'de hiçbir usul 
olmadığına göre, 76 nci maddeyi işletelim; ta
sarının 76 nci maddesini ve tard cezasını bu su
retle yapmış olalım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutturu
yorum : 

Meclis Başkanlığına 
Madde vuzuha kavuşmuş olduğundan kifa

yetinin oya arzını rica ederim. 
Ördü 

İzzettin Ağaoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Maddenin lehin

de, aleyhinde ve üzerinde kâfi derecede müza
kere ve münakaşa yapılmıştır. Kifayetini arz ve 
istirham eylerim. 

Amasya 
Reşit Arpacıoğlu 

— aeı — 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan ek 24 ncü madde üzerin
de kâfi derecede konuşulmuştur. 

Müzakerenin kifayetini arz ederiz. 
Trabzon Giresun 

Ekrem Dikmen Etem Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirgeleri okutuyorum, lütfen takip bu
yurunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü madde ile değiştirilen 24 ncü madde 

münasebeti ile İçişleri Komisyonu metninin ka
bul olunmasını arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Edirne 

İlhami Ertem 

Meclis Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair Kanunun 24 ncü maddesinin (B) bendinin 
İçişleri Komisyonunun değiştirisi veçhile tadil 
olunmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Sakarya 
Şükrü Akkan Muslihittin Gürer 

Konya - Balıkesir 
Faruk Sükan Cihat Bilgehan 

İzmir İzmir 
Ali Naili Erdem Muzaffer Döşemeci 

İstanbul İzmir 
Mahmut Rıza Bertan Saim Kaygan 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24 ncü maddede Hükümet tasarısında yazılı 

tahsil şartının esas tutulmasını, fakat nüfusu 
5 000 den. az olan kasabalarda bu şartın aran
mamasını arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Efendim, okuduğum önergeler 
arasında aynı mahiyette olanları evvelâ bir -oy-
hyalım. 

(İlhami Ertem, Şükrü Akkan ve arkadaşla
rının önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu iki önergeye komisyon ka
tılıyor mu? 

5.AM903 Ö î İ 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALt 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazarı 

itibara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Madde okun
sun, okumadan anlıyamıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde niçin tekrar okunsun, 
efendim? (Gürültüler) İçişleri Komisyonunun 
teklif ettiği maddelerdir. Zaten orada elinizdeki 
yazıda var. Matbudur, her üçü de var. (Dışar
dan gelenler var, sesleri) Dışardan gelene gel
me denir mi? Istiyen gelir, istiyen gider. 
(«Okur, yazarlık önergesi mi?» sesleri) Okur -
yazarlık değil, İlhami Bey, bu İçişleri Komis
yonunun metni.. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Usul hakkında 
konuşmak istiyorum, önergeler arasında fark 
var. Benimki yalnız (b) fıkrasının değişikliği
ne aittir. İlhami Beyinki ayrıdır. İlhami Beyin 
değişiklik önergesini ilk önce oylamaya koyu
nuz. 

BAŞKAN — Peki, İlhami Beyinkini koymuş 
olalım. Sonra sizinkini ayrıca koyalım. («Bir 
daha okunsun» sesleri) 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... («Anla
şılmadı» sesleri) İlhami Ertem Beyin değişiklik, 
önergesini oya koyuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... («Dışarıdan gelenler var» ses
leri) 44 e karşı 59 oyla kabul edilmemiştir. 

(Şükrü Akkan ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALt 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarmıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 42 ye karşı 
61 oyla kabul edilmemiştir. 

Bir müşterek önerge vardır. Onu okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklikler yapılma

sına dair kanun tasarısının 24 ncü maddesinin 
belediye başkanı seçilebilmek için şart koştuğu 
tahsil kaydının kaldırılarak (okur - yazar ol-

~ »a — 
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mak) hükmünün konulmağım teminen madde
nin kornişona iadesini arz ve teklif ederiz 
C. K. M. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 

Başkanvekili Başkanvekili 
Çevad Odyakmaz Cihat Bilgehan 

C. H. P. Grupu adına 
Başkanvekili 

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Komisyona maddenin, bu şartın 
görüşülmesi için iade edilmesi teklif ediliyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiş, madde komisyona geri-
verilmiştir. Diğer önergelerle birlikte madde 
komisyona geriverildi. (Gürültüler) 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, 
milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, köy muh
tarlığı ile belediye başkanlığı, belediye meclisi 
üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu nite
liği haiz bir kimse belediye meclisine üye se
rildiği ve belediye seçimi sonucunun kendisin o 
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün zarfında 
tercih hakkını kullanmadığı takdirde, belediye 
meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. Belediye 
meclisinde üye iken veya belediye başkanlığı
na, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletvekil
liğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen 
kimse seçim sonucunun bildiriminden itibaren 
üç gün içinde tercih hakkını kullanmazsa bele 
diye meclisi üyeliğinden istifa etmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun, Sayın Savacı. Buyurun Sayın Vural. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Bizim öner
gemiz ne oldu Reis Bey? 

BAŞKAN — Madde ile birlikte komisyona 
gönderdik Sayın Vural, komisyon icabına ba
kacaktır. 

SJÎBAHATrPtN &AVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaışîarTm, bu 26 ncı maddede 
bewdenHz 'bir mübayenet teabitt etmekteyim. 
«Cumhuriyet ıSen'affloeu üyeliği, milletvekilliği, 
il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ile <be-
ledrye başkanhğı,. belediye »meclis üyeliği bir 
şahıs uhdesinde birleşemez. Bu niteliği haiz 
bir kimse, belediye meclisine üye seçildiği ve 
'belediye .seçimi sonucunun kendisine tebliğ 
tarihinden itibaren, on'böş gün zarfında tfercih 
hâ&kını kuşanmadığı takdirde, belediye mec
lisi üyeliğini reddetmiş sayılı*.» hükmünü koy-
mafcfcachr. 

5. (T. 1963 0 : 1 
Şimdi bir arzu (izhar edildiğine göre, eski 

durumundan farklı bir seçime iştirak ediyor. 
Dernek 'oluyor ki, 'burada eski seçilmiş; olduğu 
yerlerden vazgeçiyor, belediye meclisi üyelliği 
arzusunu izhar ediyor. 

Binaenaleyh, burada «Ibelediye meclisi üye
liğini reddeltmiş sayılır.» değil; «belediye mec-
İlişi üyeliğini kalbul eıtmiş sayıtor.» denilmesi lâ
zımdır. Bunu tamamlıyoruz, bundan sonraki 
cümle de bunu tamamlamaktadır. «Belediye 
meclisinde üye iken veya belediye ba^kamlığı-
ım, Cumhuriyet .Senatosu üyeliğine, milletve
killiğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen 
kimse seçim sonucunun bildiriminden itibaren 
üç gün içinde terdin hakkımı kullanmaaasa be
lediye meclisi üyeliğinden istifa etmiş sayılır.» 
Şimdi bu, bunu 'tamatmlaım'aktadır. Bunu ayrı 
mütalâa etmek, yeni 'bir seçime işjtürak ettiğine 
göre, senatör olmak, milletvekili olmak duru
muna girdiğine göre, eski durumundan farklı 
olarak yeni duruma 'bir arzu 'göstermektedir. 
Binaenaleyh norm'âl.durum, bu arzusunu kabul 
edip, tercih hakkımı fiilen bu müddet içerisinde, 
tanılan bu müddet içerisinde kabul etmediği 
takdirde yeni tezahür eden arzusunu kabul 
etmek re eski seçiltaiiş olan ıgörevlerinden isti
fa etmiş addetme'k en münasibidir. Zaten, 
'kanunun arz ettiğim müta'akıp eümlelesi de, 
(bununla bu tarzda ifade edildiği takdirde, uy
gun- düşmektedir. Teşçklkür ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. Değiştirge önergelerfini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü madd'esi ile değiştirilen, 2'6 

ncı maddede daktilo ediliş sırasında bâzı f a 
relerin aftlanıldığı anlaşılarak yeniden redak
siyona İtabı tutulmuştur. Arz olunur. 

• Adalet Komisyonu İçişleri Komisyonu 
Balkanı Başkanı 
Denüzli Edirne 

Hüdai Oral İlhamı Ertem 
Adalet Komisyonu 

(Sözcüsü 
Giresun. 

Ali Cüceoğlu 

• Madde : 26 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, 

, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ile %e-
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tactjye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği bir 
şahıs uhdesinde birleşemez. Bu niteliği haliz 
!bir kimse Ibelediye başkanlığına veya belediye 
meclisi üyeliğine seçildiği taıkdürde, seçim so
nucu kendisine te'bliğ edildiği tarihten itbaren 
15 gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa be
lediye (başkanlığım veya 'belediye meclisi üye
liğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye baş
kanı iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, 
milletvekilliğine veya il genel meclisi üyeliği
ne seçilen kimse seçim sonucunun bildirimin
den itibaren 15 gün içinde tercih hakkını kul
lanmazsa 'belediye meclisi üyeliğinden veya be
lediye başkanlığından istifa etmiş sayılır. 

Millet Meclisi {Başkanlığına 
26 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve tekldf ederim. 
Gümülşane 

ıSafbahattin Saracı 

«... Bu niteliğe haiz bir kimse "belediye mec
lisine üye seçildiği ve belediye seçimli sonucu
nun kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş 
gün zarfında tercih hakkını kullanmadığı tak
dirde fbeledfiye meclisi üyeliği Ika'bul etmiş sayı
lır.» 

ıMillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
26 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesi

ni arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

İl genel nneclisi üyeliği ile beledüye meclisi 
üyeliği bir şahıs uhdesinde toplanabilir. An
cak bu iki meclisten Ibirinlin daimî encümenine 
seçildiği takdirde diğer meclis üyeliğinden is
tifa etmiş sayılır. 

BAŞKAN — Sabahattin ıSavacı arkadaşımı
zın değişiklik önergesini 'bir kere daha okutu
yorum : 

(Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nın değişiklik; öner,ge»i tekrar dkundu.) 

BAŞKAN — Efendim, deığişli'klik önergesine 
komisyon katılıyor mu ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI CÜ-
ÖEÖĞLU (Giresun) — Efendim, biz, bizim 
verdiğimiz değişikliğe katılıyoruz, diğerlerine 
katılmıyoruz, 

BAŞKAN —. ^albahatibün Savacı *arkadaşimi-
<zm değişiklik önergesinin nazara alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 22 ye karşı 50 oyla kabul edil
memiştir. 

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Komisyon önergeye katılıyor 
mu T.. • 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ CÜ-
CEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Zaten Komisyon değiştirişini evvelden 
okuttuk, bilginize sunmuştuk. Maddeyi komis^ 
yonun tadil ettiği en son şekliyle oylarınıza su
nuyorum, Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 

Madde 45. — Meclis üyelerinden her hangi 
bir sebeple boşalma olduğu takdirde belediye 
başkanı meclise katılacak olan yedek üyenin 
adını ilçe seçim kurulu başkanlığından yazılı 
olarak sonra ve alınacak cevaba göre sırası 
gelmiş olanı üyeliğe davet eder. Bunlar arta 
kalan süreyi tamamlarlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında; Sayın Coş
kun Kırca, buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; «asıl üyelik açıldığı zaman, sı
rası gelmiş olan yedek üyeyi üyeliğe davet 
(der» diyor, bu madde. 

Şimdi burada açı'k olan fevkalâde mühim 
bir nokta vardır, buda şudur: Asıl ve yedek 
üyelik sisteminin mevcut olduğu yerlerdeki 
benim bildiğime göre, eğer yanılmıyorsam, ha
len milletvekili seçimlerinde bu usul sadece 
Fransa'da uygulanıyor, İtalyada'da olduğunu 
Sayın Onat bendenize bildiriyorlar, demek 
İtalya'da da varmış fakat bütün bu memleket
lerde 'asıl üyelik açıldığı zaman, yedek üyenin 
de aynı partiden bu açılmış asıl üyeliğe gelme
si iktiza eder. Bundan doğan iki netice vardır: 

Bir parti ne kadar asıl üyelik kazanmışsa 
o kadar yedelk üyelik kazanmalıdır. Bu bir, 

İkincisi; bir asıl üyelik bir partiden açıl
dığı vakit, o partinin yedek üyesi halâ mevcut
sa, o partiden açılan asıl üyeliğe yine o parti-

- M 4 -
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den yedek üye, oy sayısına göre çağrılmalıdır. 
Bunun dayandığı sebep nedir? 

10 kişilik bir belediye meclisini ele ala
lım. Belediye meclisini halk 10 kişilik olarak 
seçmektedir. Nispî temsil dairesinde tekevvün 
edecek olan millî iradeye göre, mecliste yer 
alaoak olan iktidar ve muhalef et, siyasi ıtereih-
J erini 20 ye göre değil, 10 a göre yapacaktır. 
Binaenaleyh, halk partilere oy verirken 10 
adedini nazarı itibara alarak rey vermiştir, 
20 adedini değil, Bu itibarla, bu maddenin 
nispî temsil sisteminin felsefesine dayanan bu. 
esasa göre tadilinde zaruret vardır; eğer nis
pî temsil sistemini kabul ediyorsak, kaldı ki, 
çoğunluk sistemini dahi kabul etmiş bulunsay-
dık, aynı esas yine orada varit idi; nispî tem
silde evleviyetle varittir. Çünkü, kabul ede
lim ki, çoğunluk sistemini kabul ediyoruz. 
Asıl seçildi, yedek üye kimdir? Yedek üye, 
seçimi kaybeden kimse olmamalıdır. Çünkü 
çoğunluk sistemine göre eğer muayyen bir par
tinin adayını belediye meclisine gönderiyor-
safc, yine çoğunluk sistemine göre, halkın 
o partinin adayını seçtiğini kabul etmek lâ
zımdır ki; eğer çoğunluk sisteminde yedek 
üyenin ondan sonra rey alan üye olduğunu ka
bul edersek, halkın iradesinin tamamiyle ak
sine bir neticeye varmış oluruz. 

Binaenaleyh, gerek çoğunluk sistemi ve ge
rekse nispî temsil sistemi içinde düşünelim, 
ayni (*sas her iki sistem bakımından da varit
tir. Nispî temsil sistemi için evleviyetle varit
tir. Böyle olunca, 45 nci maddede «sırası gel
miş olan üyenin, yedek üyenin hangisi olaca
ğının» tesbitinin sarahatle yapılması lâzımdır. 

Bu bakımdan bulunacak formül nedir 1. 
Bunun dokuzuncu madde ile de irtibatı! olduğu 
cihetle biz burada sarih bir takrir vermemeyi 
tercih ettik. 45 nci maddenin komisyona iade
sini, bu esaslar dairesinde tadilini temhren 
iadesini teklif ediyoruz. Meselenin dokuzuncu 
madde ile de bir irtibaltı olabilir. Gerçi doku
zuncu madde kesin olarak oylanmıştır; fakat 
45 nci maddeye her bakımdan verilecek şe
kil, eğer tertip ve tesbit bakımından, sistem 
bakımından 9 ncu maddede de muvazi bir ta
dil yapılmasını gerektiriyorsa, İçtüzüğün 109 
ncu maddesi bu tadilin yapılmasına da mü
saittir. * , 
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Takririmiz şudur:. 
«Tasarının üçüncü maddesinde yer «alan 

mevcut kanunun 45 nci maddesini değiştiren 
yeni 45 nci maddenin siyasi partilerin kazan
dıkları asıl üye sayısı kadar yedek üye kazanma
ları ve bir partiden açılan asıl üyeliğe, ayni 
partinin yedek üyesi mevcut olduğu sürece, ey 
sayısına göre, o partinin yedek üyesinin davet 
edilmesi esasları dairesinde tabirini temdnen 
bu maddenin komisyona iadesini arz ve teklif 
ederiz.» i ; 

BAŞKAN — Buyurun Sayın înan. 
ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem ar-

kadaşlarım, Coşkun Kırca arkadaşımız gayet 
mühim bir noktaya temas buyurmuşlardır. Ben
deniz, Coşkun Kırca arkadaşımızın izahatını 
bir misalle belirteceğim. Arzu edenler söyle
yeceğim rakamları kâğıt üzerine not ederler
se meseleyi daha açıkça görmüş olacaklardır. 

3 parti farz edelim. A, B, C. Partisi bir şe
hirde seçime giriyorlar. 5 asıl üye 5 de yedek 
üye seçilecektir (A) Partisi 45 bin oy almış
tır; (B) partisi 30 bin oy almıştır; (C) parti
ni 18 bin oy almıştır, farzedelim efendim. 

Şimdi, 9 numaralı maddede derpiş edilen 
Dont sistemini tatbik edersek; vaziyet şöyle 
oluyor: Bir (A) partisi yazınız lütfen, hiza
sına evvelâ 45 bin sonra 22 500, sonra 11 250, 
sonra 5 625, sonra 2 812,5 (A) partisinin hiza
sındaki rakamlar böyle olur. Bunu daha fazla 
yürütmüyorum; çünkü, lüzum kalmıyor. 

(B) hizasına da şu rakamları yazalım : 
(B) = 30 bin, 15 500, 7 500, 3 750, 1 875. 
(C) partisi hizasıtta da şu rakamları yazalım: 
(C) = 1 8 bin, 9 bin, 4 500, 2 250, 1125. Bu 

hesaplar yapıldıktan sonra rakamları alt alta 
büyüklük sırasına göre koyarsak; şöyle yazıla
cak : 

(A) Partisi 45 000 
(B) » 30 000 
(A) » 22 500 . 
(C) » 18 000 
(B) » 15 500 
(A) » 11 250 
(O) » 9 000 
(B) » • 7 500 
(A) » . 5 625 
(C) » 4 500 Böylece on 

üyeliği sıraya koyduk. 
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
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ŞEFİK İNAN (Devamla) — Bastan itibaren 

beg üye asıl olarak seçilmiştir, demektir. Şu 
halde (A) partisi iki üye, (B) partisi iki üye, 
(C) partisi bir üye vermiştir. 

Faraza (B) partisinin bir üyesi çekildi, do
kuz numaralı maddede derpiş edildiği sisteme 
göre, o zaman (A) partisindeki üye girecektir. 

Şimdi tertip sırası değişmiştor; belediye mec
lisinin tertibi değişmiştir. Eskiden, daha önce 
2 (A) partisinden, iki( B) partisinden, bir de 
(C) partisinden asıl üye varken, şimdi üç (A) 
partisinden, bir (B) partisinden, bir de (C) 
partisinden kalmıştır. 

Görüyorsunuz, terekküp tarzı külliyen değiştiri-
lebiliyor. O itibarla, 24 ücü maddeyi tezekkür 
ederken komisyondan ricam; 9 neu maddeyi de 
ona göre tezekkür etmek lüzumu vardır. Gere
kiyorsa, iki maddeyi tekrar bir arada müzakere 
etmek lâzım geliyor. Çünkü madem ki, bir ik
tidar tessüs ediyor, o iktidarın nispî dağılışı, 
pek tabiî iktidar ve muhalefet nispî dağılışı de
vam etmelidir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Turgut. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar; ben bir hususu öğrenmek istiyorum. 
Coşkun Kırca arkadaşımızın fikrine aynen işti
rak ederim. Yalnız, bir husus var, farz edelim 
ki, bir ilçede iki parti vardır; birisi 7, öbürü de 
10 aday gösterdi. Birisi seçim neticesinde 7 üye
lik aldı, diğeri ise 3 üyelik aldı. 

Şimdi; 7 üye kazanan partinin, 4 kişisi ka
zandığı zaman, bir yedek müessesesi kurmak 
icabediyoı*. Bu, kuruluyor mu, kurulmuyor mu? 
Bunu öğrenmek istiyorum. Yani 7 kişi kazanan 
partilin 3 tane yedek üyesi var. Bunlardan 4 ü 
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istifa ettiği zaman, 4 ncü aday, 7 kişi kazanan 
bir partinin başka bir adayı ortada yoktur. O 
zaman bu müessese kurulacak mı, kurulmıyacak 
mı? 

BAŞKAN — Buyurun Kırca, 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadşalarım, Sayın Turgut arkadaşımız haklı
dır. Zaten meseleyi tezekkür ederken, burada 
takriri beraber imzalıyan arkadaşlarla bu husu
su da nazarı itibara aldık. Esasen 9 nçu madde 
gerçi oya konmuştur ama; burada kabul edile
cek olan yeni prensip kanunun terkibinde yani 
sistematiğinde, temel bir yenilik getirdiği için 
İçtüzüğün 109 neu maddesine göre, 9 ncu mad
deyi 45 nci maddede yapılacak tadilât veya de
ğiştirmeyi yeniden ele almak ve bu hususu ora
ya ilâve etmek, İçtüzük gereğince mümkündür, 
efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?Yok. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ CÜ-
CEOĞLU (Giresun) — önergelerle birlikte 
maddeyi geri alıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri istiyor. 
önergelerle birlikte maddeyi komisyonar geri ve
riyoruz, efendim. 

Ceza evleri inşası için (gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi ve istikraz akdine 
dair) kanun tasarısının oylanmasına 289 arka
daşımız katılmış, 284 kabul, 5 ret oy çıkmış, böy
lece kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 8 Tem
muz 1963 Pazartesi günü saat 14 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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Ceza evleri inşası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine ve istikraz akdine dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 289 

Kabul edenler - . 2 8 4 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katıl m ly anlar : 152 
Açık üyelikler : 9 
[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepıhar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Brko-
van 
İsmail Gence 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 

Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Safait Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi t Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLÜ 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 

Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Cel âlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 
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HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır -
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga «-
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Mhat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
"Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurattin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talat Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 

M. Meclisi B 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

109 5.7.1963 O 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 

Suphi Konak 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

[Reddedenler] 
SAKARYA 

Hami Tezkan 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalıay (I.) 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz (1.) 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete ( t ) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BÎLEGÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Oelikbaş (B.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (1.) 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok.(Bşk.-V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 

Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 
Şehmus Aralan (1.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (M.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (1.) 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir (1.) 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
(î.) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
(I.) 

Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş (1.) 
İhsan Gürsan -
Saim Kaygan 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 

KARS 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem (1.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
(B.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 
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KOCAELİ 

Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman (I.) 
irfan Baran (I.) 
îhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat (t.) 

ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
İlhan Tekinap (I.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren (I.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 

BİZE 
PuadSirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

Ekrem Ali e an 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
îlyas Kılıç 
Osttan Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SÎVAS 
Sebatı Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova (I.) 
Zeyyat Kocamemi (I.) 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Salâ'hattin Güven (I.) 
Ahmet Şener (I.) 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan (I.) 
Kemal Badıllı (t.) 
Kadri Eroğan 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
(t.) 
ismet Kapısız (I.) 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t. Ü.) (1.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ. 

YÜZDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

5 . 7 .1963 Cuma 

Saat : 14,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 53 ncü 
maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan ve 
Bakanlar Kuruluna fesih yetkisi veren hükmün 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi. (3/649) 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
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 (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lun un, 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'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

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

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

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaM 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, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 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 
Akay'm, 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-
menli'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. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
OENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

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 Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili llhami 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 cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 

hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman 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) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

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. (6/611) 

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

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

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 tmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın* 
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
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'-
mn, 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-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

38. — Çankırı Milletvekili Rahmi înceler'in, 
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, Milli Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlanndan sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
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-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım*-. 

3 — 
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 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'-
ııı, 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'-
ın, 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 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, 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 Bakanlanndan 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. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

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 olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

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 (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
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-
msn'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

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

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Köy Kanununda değişiklik yapılması

na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Oavit 
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 Oavit 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-

4 -
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 dair kanun tasarısı ile O. Senatosu İçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sa
yılı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili Hhami Ertemin 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/427, 2/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, İdarei 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 : 
285) [Dağıtma tarihi : 27. 6 .1963] 

5. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payla
rın Belediye Vergi ve resimleri hükmünden ol
duğuna dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/484) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK tŞLER 

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 tezkereleri (M. Meclisi 
1/468; C. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp 3}oğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
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ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 1 
Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1983] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasansı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

4. — istanbul 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 C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı : 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7.1963] 

G. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye 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) (S. Sayısı : 79 a ek) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 7 .1963] 

V 
tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve tmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonlan raporlan 
(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 hakkında 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 kalduıl-
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (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-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptınlması 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 tasansı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldmlmasma dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive 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 çarptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 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 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu 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 Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasınm 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
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sınm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı ; 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun, tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat 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 .1963] 

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 (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

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 .1963] 

X 16. — 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. ıSa-
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 ıdair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını 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) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane İ9, cilt 11, sayfa 107 de (kayıtlı Be 
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Ee-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık itezkeresi ve 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 Heceboğlu, Hanife'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'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

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 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

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, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu 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. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman Özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na-
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BİRÎNCt GÖRÜŞÜLMESÎ 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 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

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 . 1963] 

4. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4 .1963] 

X 5. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
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 Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [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. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

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 hir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 .1963] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
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(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldınlmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

13. — istanbul 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 . 1963] 

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

15. — Karacabey İlçesi Sarıbey tslâm 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 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tar ih i : 
12 . 6 . 1963] 

16. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir 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 . 1963] 

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 : 256) 
[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] 

20. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ye Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, 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 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi 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) TDağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

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 
görülemiyen 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 : 268) 
[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 : 269) [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
h i : 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. 
1968] 

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 teklif i 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 . 1963] 

X 36. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 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, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekilli Hilmi Ay-
dmçer'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 .1963] 

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 îstanbul Milletvekili Ilhami 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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Mys ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2$ttö) (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 raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 43. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme;» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ye Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 .1963] 

X 44- — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçi

ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun rtasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma* 
liye, ve Plân komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 45. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları, 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 46. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddlerinin değiştirilmesine 
dair ye 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 47. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun (tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tariM : 
4 . 7 . 1963] 

*>&<( 

(Yüzdokuzuncu Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla bele
diyelere verilen payların belediye vergi ve resimleri hükmünden 
olduğuna dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /484) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 6 . 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2068/3238 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla 
belediyelere verilen payların vergi ve resimleri hükmünde olduğuna dair kanun tasarısı» gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

Belediyelerin ifasiyle mükellef bulundukları mahalli hizmetler, günden güne eskisiyle mu
kayese edilemiyeeek derecede önem kazanmaktadır. Bir taraftan şehirleşme hareketinin genişle
mesi ve şehirlerde yaşıyan nüfusun süratle çoğalması, diğer taraftan şehir halkının sosyal ekono
mik ve kültürel ihtiyaçlarının genişlemesi ve imar hareketleri şehirlerle ilgili genel giderlerin 
geniş ölçüde artmasını zaruri kılmaktadır. 

Bu giderleri karşılamak üzere halen cari belediye gelir sistemimiz, 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanunu ile 1580 sayılı Belediye Kanunu ve diğer gelir kaynaklarından belediyelere pay 
ayıran kanunlarla dağınık, vuzuhsuz ve yetersiz bir halde devam edegelmektedir. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunda geçen vergi, resim, pay, ücret, iştirak mefhumları ilmî 
bir siteme dayanmaksızın gelişi güzel vuzuhsuz bir şekilde kullanılmış ve birbirine karıştırıl
mıştır. 

Meselâ I I nci bölümdeki işletme gelirlerinden Belediye payları adını taşıyan ve sarf edilen elektrik 
kilovat saati, hava gazının metre küpü, nakliyatta bilet bedeli üzerinden alman ve bütün unsur 
ve şartları ile gider vergisi mahiyetinde olan mükellefiyetlere (pay) denilmiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun belediyelerin hakları, salâhiyetler ve imtiyazları başlıklı 19 
ncu maddesinin 7 nci fıkrasında mevcut ( Belediye vergi ve resimleri ile hidematı âmmeye 
muhtas ve akaar olmıyan emval ve eşyası üzerine haciz konulmamak,) şeklindeki hüküm sebebiy-
el 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 82 nci maddesinin 1 nci bendi ve 6183 sayılı Âmme Ala
caklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 72 nci maddesinin keza 1 nci bendi tatbikatında 
belediye gelirleri arasındaki bu paylar haczi caiz olmıyan mallardan addolunmuş, şimdiye ka
dar kaza mercilerince de bu görüşe uygun kararlar verilmiştir. 

Belediye gelir sistemimizde yapılacak reformla ilgili olarak, hazırlanmakta olan Belediye Vergi ve 
Harçları kanun tasarısı gerekçesinde mevcut sistemin yetersizliği, vuzuhsuzluğu hakkındaki tenkid-
lerde pay mevzuu üzerinde de etraflıca durulmuş, reformun ana hatlarına uygun olarak düzenlenen 
kanun tasarısında vergi olarak mütalâa edilmiştir. 

306 



_ 2 — 
Bu görüş ve tatbikata rağmen son zamanlarda belediyelerden alacakları bulunan üçüncü şahıs

larca icra marifetiyle yaptırılan takiplerde muhtelif daire ve müesseselerdeki belediyelerin tahakkuk 
etmiş bu pay alacaklarının haczen tahsili cihetine gidildiği ve bâzı illerde kaza mercilerinin de bunu 
tasvip eden kararlar verdiği müşahede edilmiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu maddesinin 7 nci bendindeki, haciz konulmaması derpiş 
edilen vergi, resim, âmme hizmetlerine muhtas akaar olmıyan malları dışında kalan ve akaar olan mal
ları ile âmme hizmetlerine muhtas olmıyan sair mallarının haczi suretiyle üçüncü şahısların haklarının 
korunması kabildir. Son tatbikatın umumi bir hal alması takdirinde ise bilhassa büyük illerde bele
diyeler mahallî hizmetleri ifa edemiyeçek derecede müşkül durumda kalacaklardır. 

Belediyelerin mâruz kalacakları bu tehlikeli durumu önlemek maksadiyle işbu tasarı hazırlan
mıştır. 

Tasarının birinci maddesinde, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla Beledi
yelere verilmekte olan her çeşit payların belediye vergi ve resimleri hükmünde olduğu ve bu payla
rın haczedilemiyeceği hususu hükme bağlanmıştır. 

Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri yürürlüğe ve yürütmeye ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 3 . 7 . 1963 
Esas No : 1/484 

Karar No : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp 28.6.1963 tarih ve 71-2068/3238 sayı ile Millet Meclisine sunulan (5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payların belediye vergi 
ve resimleri hükmünde olduğuna dair kanun tasarısı) ilgili (bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile 
Komisyonumuzda görüşüldü : 

Belediyelerin ıgelir Ikaynakları meyanmda bulunan kanuni paylar, vergi, resim ye hare mahiye
tinde oldukları Ihalde gerek 5237 sayılı Belediye Gellıleri Kanununda ve gerek 1580 sayılı Bele
diye Kanununda bu payların bir âmme alacağı oîduğu hususu sarahaten (belirtilmemiş ve bu paylar 
tatbikatta bâzı ihtilâflara sebebolmuştur. 

Hükümet tasarısı ile payların bir vergi ve resim mahiyetinde olduğu hususu sağlanmakta ve 
böylece âmme hizmeti gören belediyelerin bu payla IM üzerine haciz konulmaması temin olunmak
tadır. 

Tasarı ile, ^belediyelerin paylar bakımından mâruz kaldığı güçlükler önlenmekte olduğundan Ko
misyonumuzca uygun ımütalâa edilmiş ve maddelerin müzakeresine (geçilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi hakkında ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin mütalâası uygun görül
müş ve 'maddeler aynen kabul edilmiştir. Yürürlük tarihi ve yürütme yetkisine mütaallik 2 ve 3 
ncü maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının öncelik ve ivedilikle 'görüşülmesi uygun görülerek Genel Kurulla arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Yozgat Artvin . Kütahya 
V. Uyar S. O. Avcı 8. flarpaşar 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 306 ) 

Çankırı 
8. Keskim, 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5'}37 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payların 
belediye vergi ve resimleri hükmünde olduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla belediyelere verilmek
te olan her çeşit paylar belediye vergi vo resimleri hükmündedir. Bu paylar haczedilemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
26 . 6 . 1963 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı V. 
V. Pirinçcioğlu 

içişleri Bakanı 
H. 0. Bekata 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
y . Azizoğlu 

Ulaştırma Bakanı ' 
§. Dura 

Ba. - Ya. 
N. 

Devlet (Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

ve Turizm Bakam imar ve 
Ardıçoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı V. 

A. K. Yörük 

Devlet Bakanı 
B. Aybar 

Millî Savunma Balkanı 
/ . Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbas 

İskân Bakanı V. 
R. Aybar 

*>9<i 

at. Meclisi ( S. Sayısı : 306 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 . M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı '; 

Ceza evleri inşası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
ve istikraz akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonları 

raporları (1 /434) 

10 . 4 . 1963 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
1 . 4 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Ceza evleri inşas!ı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesine ve istikraz Akdine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Ceza evlerinin bina durumu üzerinde ehemmiyetle durulması gereken mühim ve aeil bir mesele 
haline gelmiştir. Filhakika sayısı 613 ü bulan infaz müesseselerinin 275 i ıslah esasına dayanan bir 
infaz sistemi tatbikine elverişli olmaktan sarfınazar en basit sağlık şartlarının teminine imkân ve-
remiyecek derecede harap, güneş görmeyen gayrisıhhi binalardan ibarettir. 

Bu halin senelerden beri tasfiye ve ıslahına maddi imkân bulunamamış olması, imparatorluk
tan devir alman bu kötü mirasın maddi ve manevi bütün mahzurlarını gün geçtikçe artırmaktadır. 

înşa maksatlarına göre ekserisi uzun müddet kullanılıp ömrünü ikmâl ettikten sonra hapishane 
ittihaz edilmiş olan binaların durumu üzerinde yapılan incelemelerin verdiği neticelere göre; bara
ka, harap ev, harap hükümet konağı, inşa maksadı belli olmayan bina, han, dükkân, kilise, medrese, 
cami, depo, mektep, karakol, kahvehane, bodrum kat, ahır, otel, ambar, kışla, belediye binası, has
tane, misafirhane, ardiye, böcekhane, askerlik şubesi, tavla, adliye dairesi, hususi muhasebe binası, 
gazhane, hamam, mandıra, kale, tabakhane, sevkiyat koğuşu ve cephanelik gibi duvarları rutubet
ten dökülen bu izbelerde binlerce mevkuf ve mahkûm aylar ve yıllarını geçirmek mecburiyetinde 
dirler. Buralarda her nevi hürriyeti bağlayıcı ceza, garbın çok eyvel terk ettiği (müşterek hapis 
sistemine göre) infaz edilmektedir. 

Senede 250 - 300 arasında değişen firar vakaları ile öldürme, yaralama, öldürmeye teşebbüs gibi 
hâdiselerin vukuuna gayrimazbut ve tedbir almaya gayrimüsait bulunan bu binalar, birinci dere
cede âmil olmaktadır. 

Bugün hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı, suçlunun ıslahı ve cemiyet hayatına yeniden intibak 
ettirilmesi maksat ve gayesi etrafında toplanır. 

infazda, ıslah ve terbiyeye vasıl olabilmek için yalnız cezanın çektirilmesiylc iktifa edilemez. 
Mahkûmun yeni bir suç işlemesini önleyici tedbirlerin de alınması icap eder. Halbuki; hiç bir tasnif 
yapılması bahis mevzuu dahi edilmeyen binalarda bu kabil tedbirlerin alınmasına imkân hasıl olma
maktadır. 
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Bundan başka, mahkûm ve mevkuf, kendisini emniyette telâkki etmediği için, evvelce silâh taşı

madığı halde ceza evine girdikten sonra silâh tedarikine, nefsini müdafaa vasıtalarını ihzara mecbu
riyet duymakta ve harap binaların koğuşlarında silâhlarını saklamak imkânlarını bulabilmektedir 
lor. 

Halen inşaları zaruri olan, biner* kişilik 8 aded bölge ceza evi 17 aded 300 er kişilik (E) tipi, 16 
aded 150 şer kişilik merkez ceza evi, 9 aded 100 er kişilik, 40 aded 60 kişilik, 193 aded 24 er kişilik 
olmak üzere cem'an 275 ceza evi için bölge ceza evleri hariç takriben 200 000 000 liraya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Her sene bütçe ile alman tahsisatla bu ihtiyacın karşılanmasına bittabi imkân gö
rülmediği gibi 5 yıllık kalkınma plânında yer alan bu mevzua muhassas 110 000 000 liralık ödenek 
te kifayetsiz görülmektedir. 

Bugün ahlak ve sıhhat üzerinde çok menfi tesir ve muzır neticeler tevlideden bu iptidai ve 
kanunsuz infaz şeklinin ıslahı, ceza infazı sahasında şâmil ve müessir bir inkılâp yapılması zamanı 
gelmiştir. 

Bu mühim işin başarılması, toplu ve kâfi bir paraya mütevakkıf bulunduğu için 2548, 3757 sa
yılı kanunlarla, icra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan 
tahsil harcının yarısı nisbetinde alman harçlarla, mahkûmların iktidarı olanlarından yiyecek bedelle
rinin tahsili suretiyle elde edilecek paralar karşılık gösterilmek ve faizi de umumi bütçeden ödenmek 
üzere millî bankalardan istikraz akdi ve bu yolda gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
muvafık görülmüş ve ilişik Kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonu raporu * 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 31. 5 .1963 

Esas No. 1/434 
Karar No. 72 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza evleri inşası için .gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişi]meşine ve istikraz akdine dair 
kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsi l le r in in iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de taf silen (belirtildiği veiçbile işbu tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa olu
narak >aynen kabul edilmiştir. 

İvedilikle (görüşülmek üzere, 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Baışkanvekili 

Denizli Erzurum Çorum Çanakkale 
H. Oral N. Diler A. Güler B. Arat 

İmzada bulunamadı 
s 

Elâzığ İstanbul Kars Kayseri 
N. Gür ay S. Vardarh L. Aküzüm A. Araş-

Konya Siirt 
S. Aytan C. Aydın 

İmzada, bulunamadı 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi * 
Bütçe ve Plân Komisyonu 11 . 6 . 1963 

Esas No. 1/434 
Karar No. 94 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ceza evleri inşası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine ve istikraz akdine dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla, ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Sayısı 613 ü bulan ve 275 i her türlü ıslah esasına dayanmıyan, sağlık şartlarına hiç uymuyan 
gayrisıhhi binalardan ibaret olan bu ceza evlerinin ıslahı gerekmektedir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı, suçlunun ıslahı ve cemiyet hayatına yeniden intibak ettiril
mesi maksat ve gayesi etrafında toplanan bu teşebbüs; 

Bu mühim işin başarılması, toplu ve kâfi bir paraya mütevakkıf bulunduğu için 2548, 3757 sa
yılı kânunlarla, icra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan 
tahsil olunan % 2 si ve kıymeti muayyen olmıyan ilâmların icrasında tahsil harcının yarısı nisbetin-
de alman harçlarla, mahkûmların iktidarı olanlarından yiyecek bedellerinin tahsili suretiyle elde 
edilecek paralar karşılık gösterilmek ve faizi de umumi bütçeden ödenmek üzere millî bankalardan 
istikraz akdi ve bu yolda gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair hazırlanan kanun ta
sarısı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Sakarya 
N. Bayar 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/ . Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Siirt 
A. Yaşa 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sinap 
M. A licanoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Konya 
/. Baran 

Trabzon 
A. Şener 

M. Meclisi ( S . Sayısı: 256) 



.... 4 — 
HÜKÜM ETİN T KK LİFİ 

Ceza evleri inşaası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmemle ve istikraz akdine dair kanun 
tasarım 

MADDE 1. — Cezaevleri inşaası için senelik ödeme miktarı 5 000 000 lirayı geçmemek üzere 
15 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Adalet Bakanı ve bu ödenek
leri karşılamak üzere millî bankalardan istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince yapılacak istikrazın itfa taksitleri 2548, 3757 sayılı ka
nunlarla sağlanan gelirden, faizleri genel bütçeye konulacak ödenekten verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Adalet ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
îsmet înönii 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 

Millî Savunma 'Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E, Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

içişleri Bakanı 
// . O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
î. Seçkin 

Tarım Bakam 
M. İzmen 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

fk. Dincer 

Devlet Bakanı 
Ar. Öktem 

Dışişleri Bakam 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

1 . 4 . 1963 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T. Feyzioğlıı 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevü 

Sanayi Bakanı 
F. Celikbm 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
(1. T. Kara sapan 

İmar ve İs. Bakanı 
E. K. (lökay 

»-«« 
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