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riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/232; Cumhuriyet Sena
tosu 1/742) (S. Sayısı :' 950) 495:507,562:585 
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Sayfa 
lenmesine ve 73 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde ile ge
çici iki madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
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letlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hak
kında Andlaşmanm onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
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nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kaibul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış- -
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet 
Senatosu 1/795) (S. Sayısı: 962) 512:513,580: 

7. — Türk Kanunu Medenişinin birin
ci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi,. bu kanuna bâzı madde ve 
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nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarlısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Sayfa 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/383; Cumhuriyet Senatosu 1/805) (ıS. 
Sayısı : 974) 519,540:543 

10. — Köy Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/384; Cumhuri
yet Senatosu 1/806) (S. Sayısı : 975) 519:520, 

543:554 
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si kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
teklifinin Millet Meclisince kaibul olunan 
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tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 
1/312; Cumhuriyet Senatosu 1/788) (ıS. 
Sayısı : 976) 556 

13. — Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli Akşam Teknik okulları ile Ak
şam Yüksek Tekniker okullarında gö
revlendirilecek öğretmenler ve öğretim 
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verilecek ek ücret kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet 
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2/215) (S. Sayısı : 979) 556:560 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel 
Kurulda : 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının, havale -edildiği komisyonlardan beşer 
üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Millî Eğitim 
Bakanı İlhami Ertem'in önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

Tasarı 
1. — Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve aske

rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilme
si hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/72; 
Cumhuriyet Senatosu 1/810) (Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
1. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku

ruluş kadroları Kanununa ek kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 2/532; Cumhuriyet Senatosu 
2/224) (S. Sayısı : 978) [Dağıtma tariki : 
13 . 7 .1967] 

2. — 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler; Bütçe ve Plân Komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 2/189; Cumhuriyet Se
natosu 2/222) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tari
hi : 13 . 7 . 1967] 

3. — Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/384; Cumhuriyet Senatosu 1/806) (S. Sayı
sı : 975 [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

İş kanunu tasarısının maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam olundu. 

13 Temmuz 1967 Pcrşem'be günü saat 10.30 
da toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30 da 
son verildi. 

Başkan Başkan 
Başikanvekili Başkanvekili 
'Sırrı Atalay Mehmet Ünaldı 

Kâtip Kâtip 
Diyarbakır Hatay 

Azmi Erdoğan Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza Ulusman 

4. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/383; Cumhuriyet Senatosu 1/805) (S. Sayı
sı : 974) [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

5. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kaıbul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/381; Cum
huriyet Senatosu 1/804) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

6. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/312; Cumhuriyet Senatosu 1/788) 
(S. Sayısı : 976) [Dağıtma tarihi : 13.7.1967] 

7. — Gece öğretimi yapan, yüksek derece
li Akşam Teknik okulları ile Akşam Yüksek 
Tekniker okullarında görevlendirilecek öğret
menler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve di
ğer personele verilecek ek ücret kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe | si 2/1G6; Cumhuriyet Senatosu 2/215) (S. Sa-
ve Plân komisyonları raporları (Millet Mecli- j yısı : 979) [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaş (Yozgat) - Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

• » • 

(BAŞKAN — 86 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
1. — Sakarya Üyesi Hikmet İsmen'in, Süne 

haşeresinin Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da 
yaptığı tahribat, zamanında gerekli tedbirlerin 
alınması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, çok kısa olmak 
üzere gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun 
Sayın İsmen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, sözlerime başla
madan evvel Sayın Başkana teşekkür ederim; 
bu kadar sıkışık işlerin arasında hiç değilse 
bana 5 dakika bahşettiği için çok memnun 
kaldım sağ olsunlar. 

Konuşmak istediğim konu, son günlerde Gü
ney - Doğu ve Doğu bölgelerinde meydana gelen 
isüne haşaresinin yaptığı tahribattır. 

Yaptığımız incelemelere göre zarar Diyar
bakır merkez, Çınar, Bismil, Tepe nahiyesi, 
Mardin, Divrik ve Kızıltepe ilçelerinde olmak 
üzere Urfa ve Siirtte de bir miktar görülmüş
tür. Zararı yapan böceğin adı süne, bundan 
4 - 5 yıl öncesine kadar önce mücadelesi hemen 
hemen müşkül ve güçlüklerle karşılaşan, tek
nisyenlerin işlerini aksatan bir tip değildir. Fa
kat bir doktora tezi ile bundan beş sene evvel 
tesibit edilmiş gayet kolay mücadele usulleri, 
ıböceğin çıkışı ve epidemisi dört beş gün içeri-
'sinde hemen önlenecek bir usuldür. Yalnız Ta
rım Bakanlığının bu hususta tedbirli olması ge

rekir. Daha önceden sanki böcek çıkacakmış 
-gibi uçak ihaleleri yapıp ilâç ve bütün teşki
lâta hazırlıklı bir şekilde bulundurulması ge
rekir. Halbuki anladığımıza göre bu sene böy
le bir faaliyet gösterilmemiş. Oysa ki, geçen 
sene böcek bir miktar faaliyet gösterdiğine 
göre bu sone daha. da çok artacağı düşünüle
bilirdi. Belki de Tarım Bakanlığı böyle bir ha
zırlığı maddi sebeplere dayanarak yapmamış 
bulunabilir. Ancak ne var ki, bu öyle bir epi
demi ki, alınacak olan tedbirlerde sarıedilecek 
olam paranın karşılığı tamaımiyle görülmüş 
olacaktı ve bugünkü gibi, gazetelerin de yazdı
ğına göre, 25 milyon Türk Lirası sivarında bir 
zararla karşı karşıya kalmayacaktık. Çınar Zi
raat odasının bildirdiğine göre % 90 civarın
da bir zarar vardır, bu yerlerde. Mardin, Dirik'-
te iki - üç bin dekar, Siirt'te üç. beş bin dekar, 
Diyarbakır'da bir miktar sahada mücadele ya
pıldığı öğrenilmiştir. Bu üç ilin 1967 ekiliş sa
haları yaklaşık olarak Mardinde 123 bin hektar, 
Diyarbakır'da 127 bin hektar, Urfa'da 389 bin 
hektar olduğu bilinmektedir. 1967 yılı tahmini 
istihsal tutarı da 896 bin ton hesalbedilmek-
tedir. Yukarıda mücadelesi yapılan ekin tarla
ları bu ekiliş sahaları ile kıyaslamada hemen 
hiç mesabededir. Tarım Bakanımız bu sene re
kor -seviyede bir istihsal alınacağı üzerinde 
durmuşlardı. Bilmiyorum bu zararlar karşısın
da bu rekor seviyeyi ne şekilde idame ettire-
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çeklerdir, naısıl mümkün olacaktır. Tarım Ba
kanlığı her sene bu süne ve çöl çekirgelerine 
karşı tedbirli davranırdı. Bu sene davranılma-
masınm sebepleri de bilinmemektedir. 

1967 mahsulü için bu tedbirler alınmışmıdır ? 
Alınmışsa hangi tedbirler alınmıştır? Süneye 
karşı gelinmiştir. Tedbirler alındı ise gazeteler
de okuduğumuz bu 25 milyon lira zarar ne
reden çıkmıştır? Tarım Bakanlığı gerekli ted
birleri zamanında almış olsaydı mücadelesi hiç
te güç olmıyan bu böcek]er bu zararı ile bu 
yüksek oranda tahribat yapamazdı. Asıl önemli 

-olan bir nokta var, 1967 de bu epidemi 1968 yılı 
için de mahsulü tehdit etmektedir. 6968 sayılı 
Zirai Mücadele've Zirai Garantina Kanunu ge
reğince uygulanması, zamanında gerekli ted
birlerin yanında piyasada kâfi miktar ilâç bu
lundurulması, mahallî ziraat teknisyenlerinin 
süne sondalarına gerektiği gibi zamanında 
yardım yapmaları için emir verilip imkânlar 
sağlanmış mıdır? Bunlar yapılmış olsaydı bu
günkü büyük zararlar karşımıza çıkmayacak
tı. Saygılarımla. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — İş kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet ' Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/232; 
Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayısı : 950) 
(1) 

BAŞKAN — İş kanunu tasarısı üzerindeki 
(görüşmelere devam ediyoruz. Komisyona gitmiş 
iolan maddeler gelmiş bulunmaktadır. 62 nci 
maddeyi okutuyorum. Bir dakika efendim, sa
yın komisyon 62 nci maddeyi tedvin edip geri 
göndermişsiniz. Ancak, başlık koymamışsınız, 
başlık; «iş süresinden sayılan haller» olacaktır 
değil mi? Bu başlıkla okunacak değil mi? 

ÖMER LÜTFÜ BOZCALI (İzmir) — Baş
lık olacak efendim. 

BAŞKAN — Tanziminizde başlık yok. 6 
Madde, başlık yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, lü
zum yok. 

BAŞKAN — Başlık, «iş süresinde sayılan 
(haller olacak», bu başlıkla okutuyorum; 

İş süresinden sayılan haller 
Madde 62. — I - a) Madenlerde, taş ocak

larında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeral
tında veya sualtında çalışacak işlerde işçilerin 
kuyulara ve bu delhizlere veya asıl çalışma yer
lerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden 
çıkmaları için gereken süreler, 

ıb) İşçilerin işveren tarafından işyerlerin-

(1) 950 S. Sayılı oasmayazı 29 . 6 . 1967 
tarihli 79 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

den başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönde
rilmeleri halinde yolda geçen süreler, 

•e) İşçinin, işinde ve işverenin heran buy
ruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber 
çalıştırılmaksızm ve çıkacak işi ıbekliyerek boş 
geçirdiği süreler, 

ç) İşçinin, işveren tarafından başka bir 
yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bü
rosunda yahut işverenle ilgili her hangi bir yer
de meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmak
sızın geçirdiği süreler, 

d) Emzikli kadın -işçilerin çocuklarına süt 
verme için belirtilecek süreler, 

e) Demiryolları ve sair yollar ve köprüle
rin yapılması, muhafazası yahut tamir ve tadili 
gibi işlerde vâki olduğu veç/hile, işçilerin ika
met ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede 
Ibulunan işyerlerine hep birlikte nakledilmeleri 
icaibeden her türlü işlerde bunların toplu ve 
mukannen surette götürülüp getirilmeleri es
nasında geçen süreler, 

İşçinin günlük kanuni iş sürelerinden sa
yılır. 

II - İşin mahiyetinden doğmayıp da İşveren 
tarafından sosyal yardım gayesiyle işyerine 
götürüp getirilme esnasında araçlarda geçen 
zaman iş süresinden sayılmaz. 

Geçici 
iSözcü Komisyon Başkanı 
Sivas Burdur 

Ahmet Çekemoğlu Ö. Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 

KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkanım 
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'birinci fıkra,mn ikinci satırında «kuyulara ve 
dehlizlere» denmiş, buradaki «ve» çıkarılarak 
yerine virgül konacak, daha sonraki «ıbu» keli
mesi de çıkacaktır. 

FİKRET G-ÜNDOĞ-AN (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cfündoğan, çok 
kısa olmak üzere. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Komisyonumuzun 
geri alarak yeniden düzenlediği 62 nci madde 
son cümlesine kadar bendenizin verdiği bir tak
riri dahi nazarı itibara almış gözüküyor. Yani, 
o demiryollarında ve karayollarında köprülerin 
yapılmasında, ve sairesinde işçi kullanan mües
seselerin mukannen surette götürdükleri işçi
lerin geçen sürelerinin iş zamanından sayıl
ması... Bu çok takdire şayan birşey. Muhte
rem Komisyonu huzurunuzda tebrik etmekten 
bahtiyarlık duyuyorum. Geçen gün verdiğim 
zaman bu değiştirge önergesini o zaman haki
katen bendeniz hem 3008 sayılı Kanuna, yani 
31 sene evvel teşekkül etmiş bir hakka, hem de 
Yargıtayca takarrür etmiş içtihatlara dayan
makta idim. Çok teşekkür ederim. Ancak şimdi 
bir şey sormak için konuşuyorum, dağıtılıp 
verilmedi sizin yeniden tanzim ettiğimiz 62 nci 
madde anlaşılmıyan bir husus var. En son cüm
lesini Yüksek Başkanlık okutursa; peki bütün 
bunlar sayılacak, sayılacak ama işveren kendi 
vasıta siyi e bu insanları naklederse iş süresin
den sayılmıyacak mı çok rica ederim Sayın 
Başkandan bu fıkra okunsun. 

BAŞKAN — Son fıkrayı okuyayım efen
dim. «İşin mahiyetinden doğmayıp da işveren 
tarafından sosyal yardım gayesiyle iş yerine 
götürüp getirilme esnasında araçlarda geçen za
man iş süresinden sayılmaz» 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim. Minnettarım, Komisyona teb
riklerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine yerinizden 
buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Komis
yon bendenizin verdiği önergeyi tamamen ka
bul etmişti. Fakat benim önergemde birinci, 
ikinci madde diye bir kısım yoktu. Son fıkra, 
(e) den sonra gelen son fıkra «Şu kadar ki» 

kelimesinden sonra başlıyordu. Bunun ikinci 
fıkra olarak vaz'ma lüzum yoktur. «Şu kadar 
ki» dedikten sonra, «işin mahiyetinden doğma
yıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım» 
Yani buraya «Sırf» kelimesi ilâve edilecektir. 
Sosyal yardım başkadır, sırf sosyal yardım du
rumu başkadır. Sırf kelimesinin ilâvesi gerek
mektedir. Bendenizin verdiği önergeyi aynen 
kabul edecek olurlarsa mâna daha rahat anla
şılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine «Şu 
kadar ki» dememelerinin sebebi, kanun tekni
ğine uyarak, evvelâ yukarıya 1 demişler, bunu 
2 nci fıkra olarak aldıkları için artık «şu ka
dar ki» demeye lüzum kalmamıştır. Yalnız 
«sırf» kelimesi üzerinde komisyondan soraca
ğım. 

Buyurun Sayın Uçagök. 
GAYSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Müsaade 

buyurursanız kürsüden arz edeyim, hukukçu 
arkadaşlara bir münakaşa mevzuu olacaktır. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
GAYSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, evvelâ kısaca arz edeyim, ben 5 
sene Hava İkmal Merkezi Genel Müdürlüğü 
yaptım ve işçi ile halli hamur oldum. Şimdi tâ
dil edilmiş maddenin 2 nci bendinde işverenin 
hizmet maksadı ile değil, ama sosyal yardım 
bakımından işçiyi nakletmesi sırasında geçen 
zaman is saatinden sayılmaz. Buna bir itirazım 
yok. Yalnız bu nakil sırasında her hangi bir 
kaza olur, bir işçi ölürse bu takdirde o nakil 
vasıtası işyeri mi sayılacaktır, yoksa normal 
hükümlere mi tabi olacaktır? Benim başımdan 
geçen bir hâdise var. Hava İkmal Merkezi de
kovil ile işçisini nakleder ve bu, iş saatinden 
sayılmaz. Fakat bir vagon devrildi, bir işçi öl
dü, çatır çatır işçinin tazminatını Millî Savun
ma Bakanlığından aldılar. Hukukçu arkadaş
larımın bu mevzuda nazarı dikkatini celbede-
rinı, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
•ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, müsaade ederseniz evvelâ Gavsi 
Paşanın sualine cevap vereyim. 506 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesi sarihtir, iş kazasından 
sayılır. 
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Bir hususu tavzih etmek ve zabıtlara doğru 
haliyle geçirmek için huzurunuza geldim. Ger
çekten müzakeresini yapmakta olduğumuz 
62 nci maddenin geçen müzakeresi sırasında 
Sayın Fikret Gündoğan tarafından bir önerge 
verildi. Bu önerge 3008 sayılı Kanunun 40 ncı 
maddesinin (B) fıkrasının, müzakeresini yap
mış olduğumuz bu 62 nci maddeye ithaline ait 
idi. Buna vermiş olduğumuz cevapta, bunun 
lüzumlu olmadığını, çünkü esasında 62 madde
nin 3008 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin 
(B) bendine vuzuh getirmek maksadiyle 62 nci 
maddenin düzenlendiğini ifade etmiş ve öner
geye iştirak etmediğimizi belirtmiştim. 

Meseleyi tekrar tetkik ettiğimizde gördük 
ki, 1964 senesinde Meclise sevk edilen bu ka
nunun gerekçesi böyle olmakla beraber her 
nasılsa tamamiyle vuzuha mütedair mesele ye
ni öz Türkçe kelimelerle .getirilmek istenirken, 
3008 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin (B) 
fıkrasına vuzuh getirilecek yerde tamamiyle 
madde metnine alınmaksızın dışarda bırakıl
dığını müşahede ettik. Bu hususu zabıtlara ge
çirmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Bu esprinin içerisinde komisyon meseleyi tezek
kür etmiştir ve bu sebeple de 3008 sayılı Ka
nunun 40 ncı maddesinin (B) fıkrasının tek
rar müzakeresini yaptığımız maddeye ithalini 
zaruri görmüştür, arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Sayın Öztürkçine, «sırf sosyal 
yardım gayesi» ibaresinde «sırf» kelimesinin 
eklenmesini istiyor. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde şöyle olacak : «İşin 
mahiyetinden doğmayıp da işveren tarafından 
sırf sosyal yardım maksadiyle..» «Sırf» keli
mesi ilâve ediliyor. Maddeyi bu şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Dün görüşülmesi bitirilen 33 ncü madde de 

açık oylarınıza sunulacaktır. 
75 nci maddeyi komisyondan gelen şekliyle 

okutuyorum. 

13 . 7 . 1967 O : 1 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
Madde 75. — A) İlgili tüzükte belirtilen 

birinci derecedeki şartları yerine getirdikten 
sonra yetkili makamdan izin almak suretiyle 
kurulan ve işlemeye başlıyan her hangi bir iş
yerinin, tesis ve tertiplerinde çalışma metot 
ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçile
rin hayatı için tehlikeli olan bir husus tesbit 
edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; üç 
kişilik bir komisyonun kararı ile iş durdurulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer tem
silcisinden ve iş güvenliğini teftişe yetkili bir 
memurdan teşekkül eder. Taraflardan birinin 
çağırışı üzerine, çağında belirtilen gün, yer ve 
saatte toplanır ve" çoğunlukla karar verir. İş 
güvenliğini teftişe yetkili memurun, her top
lantıya katılmış olması şartır. İşçi veya işve
ren temsilcisinin çağırıya uymaması, komis
yonun toplanmasını ve karar almasını engel-
liyemez. 

İşçi temsilcisi : 
a) İşlerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu 

temsil eden sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o işkolunda 

faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil 
eden sendikanın veya federasyonun; 

c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut 
değilse, en çok üyeye sahip konfederasyonun; 

Yönetim kurulunca seçilir. 
İşveren temsilcisi ise : 
a) İşverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda 

faaliyette bulunan ve işveren çoğunluğunu tem
sil eden sendikanın veya konfederasyonun; 

c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mev
cut değilse, en çok üyeye sahip bulunan kon
federasyonun ; 

Yönetim kurulunca seçilir. 
B) 74 ncü maddenin ikinci fıkrasına uygun 

olarak kurma izni ve işletme belgesi alınmadan 
açılmış olan veya geçici işletme belgesi alın
dığı halde ikinci derecedeki şartları verilen 
süre içinde yerine getirmemiş bulunan işyerle
r i ; mahallî çalışma müdürünün talebi üzerine, 
o yerin en büyük mülkiye âmirinin emriyle 
ve zabıta marifetiyle kapatılır. 

C) (A) ve (B) bendlerine göre verilecek 
durdurma veya kapatma kararlarına karşı, iş
verenin, mahallî iş mahkemesinde itiraz yet
kisi vardır. 
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Mahkeme, itirazı bir hafta içinde karara 
bağlar. 

Bu işler acale mevaddandır. 
Geçici Ko. Başkanı Sözcü 

Burdur Sivas 
Ö. Faruk Kmaytürk Ahmet Çekemoğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem Komisyonun düzenlediği 75 nci maddenin 
bizim elimizdeki ve basılan metinle anlam bakı
mından değişik olduğu, elbette manzuru âliniz 
olmuştur. Eğer Sayın Komisyon lütfederlerse bu 
bizim elimizdeki basılı metinle şimdi okunan me
tin arasında mahiyet farkı, derece farkı olup 
olmadığını ve verilen değiştirge önergelerinin na
zarı itibara alınıp alınmadığı hususlarını lütfe
derlerse bu madde üzerinde takrir vermiş kim
se olarak kâfi malûmat sahibi oluruz. ' 

BAŞKAN — Bu madde Sayın Sadık Artuk-
maç'm vermiş olduğu bir önergenin aşağı - yuka
rı aynısıdır. Verilen önergeyi Yüksek Heyetiniz 
kabul etmiş ve kabul edilen önergeyi Komisyon 
aynen getirmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğ
rudur. Yalnız bir iki hususu Komisyondan sormak 
istiyorum : 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bende

niz bu 75 nci maddenin ilk şeklinin «tüzükle be
lirtilecek» kelimesinden sonra «işçi güvenliği ve 
sağlığını tehlikeye sokabilecek işler olduğu takdir
de işin durdurulmasını» cümlesinin konulmasını 
rica etmiştim. Acaba sayın Komisyon bu keli
melerin ifade ettiği mânayı kapsıyan başka bir 
cümle koyup benim meramımı tervicetmişler mi, 
etmemişler mi? 

Bir de «yakın tehlikenin» tehlike olarak değiş
tirilmesini arz etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Fikret Gün-
doğan'm endişelerini izale edebilecek misiniz? Bu
yurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Evvelemirde bu önerge 
sadece yine madde yapma 'sanatiyle, kanun yap
ma sanatiyle ilgili bir tarzı tertiptir. Halihazırda 
Komisyonca kabul edilen ve bu defa değiştirilip 
getirilen madde evvelâ durdurmayı nazarı itiba
ra almış ondan sonra kapatmayı nazarı itibara 

almıştır. Geçici Komisyonun daha evvel kabul 
etmiş olduğu metin evvelâ kapatma sonra durdur
ma şeklinde idi. Sayın Artukmae'm vermiş oldu
ğu önergede durdurma olmadan kapatmaya ge
çilmesi doğru değildir. Evvelâ birinci şekil dur
durmadır, ikinci şekil kapatmadır, binaenaleyh 
maddenin bu şekilde düzenlenmesi icabeder» de
di ve o önerge kabul edildi. Sayın Gündoğan'm 
söylemiş olduğu, esas itibariyle, 81 sayılı Millet
lerarası Sözleşmeye istinadeden bir metindir, ha
zırlanan metin. 81 sayılı milletlerarası Sözleşme
de, ki parlâmentolar tarafından kabul edilip ka
nun haline gelmiş olan bu andlaşmalarda geçen 
kelimeler alınmak suretiyle dünya beynelmilel iş 
hukukunda bu madde ile ilgili olan kelimeler ay
nen muhafaza edilmek suretiyle alınmıştır. Ora
da da «yakın tehlikeden» bahseder. Maddeye de 
«yakın» kelimesi alınmıştır, «işçinin sağlığı ve 
güvenliğiyle alâkalı keyfiyetini koyalım,» demek
tedir. Buna hiç lüzum yoktur. Yine aynı şekilde 
81 sayılı Sözleşmeye göre yapılmıştır. Şu hale 
göre bu madde doğrudan doğruya Parlamento
muzca kabul edilmiş olan bir sözleşmede 'geçen ke
limeler alınmak suretiyle düzenlenmiştir. Binaen
aleyh Sayın Fikret Gündoğan'm ortaya koyduğu 
endişelerin hiçibr'isinin tahakkuk etmesine imkân 
yoktur. Müsterih olmalarını belirtmek isterim. 

BAŞKAN •—• Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, öyle anlaşılıyor ki, Komisyon ve Bakan 
bir arada maddeyi bÖ3rlece tetkik etmişler. Bende
niz bu «yakın» kelimesi üzerinde kürsüde bahset
tiğim endişeler anlaşılan nazarı itibara alınma
mıştır. Tehlike her iş yerinde o işin iera'sı için 
konulan âlet, teçhizat, makina ve sairenin kendi 
zatında meknuz olarak bulundurdukları insana 
zarar verici bir unsurdur. Ben böyle anlıyorum. 
Bir iş yaparken kullanılan makinalar insana, za
rar verebilir ve bu mümkündür ve bu tabiatında 
vardır, iş mantığında vardır. Ama bir de o maki-
nanın veya o alet ve teçhizatın kasten tehlike ya
ratacak durumda bırakılması orada çalışan işçi
nin hayatına ve sıhhatine zarar verebilir. Benim 
buradaki «yakın» dan maksadım, tâki ölümünü 
intacedecek derecede bir tehlike anlamına alınır 
ölümü intacedecek değil de yaralanmayı veya sa
kat kalmayı intacedecek bir tehlikeyi dahi göze 
almaz gibi bir endişeden dolayı verilmiştir değiş
tirge önergem. O itibarla şunu arz etmek isterim 
ki; işin ta'biî mantığı icâbı mevcut tehlikelere biz 
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de evet diyoruz;. Ama onu «yakın» sıfatiyle tav
sif ettiğiniz 'takdirde bu acaba ölümü intacedecek 
bır tehlike anlamına alınır mı? Binaenaleyh öy
lesine bir tehlikeyi göstermiyen makina ve teçhi
zatın tehlikesiz diye kabul edilmesi ve işin öylece 
devam ettirilmesi, birçok insanın zıyaa uğramasi. 
mümkündür. Bendenizin savcı olarak yaptığım 
tatbikatta bunların çok önemli yer tuttuğunu, be
lirtecek olaylarla karşılaşmışımdır. Demek ki, 
beynelmilel kaideler şunlar, bunlar, diyorlar. Bu 
gayretler boşuna 'olacaktır. 

BAŞKAN —• Anlaşmazlık «yakın tehlike» ba
kımındandır. Bakan bunu 81 sajrılı devletlerara
sı Sözleşmeden aynen alındığını ifade ettiler. «Ya
kın» tabiriyle «tehlike» tâbirini aynı anlamda mı 
alıyorsunuz? Yani Sayın Gündoğan'la buradaki 
kelime itibariyle tehlikenin birisinin son ana ka
dar olan ciddî bir yakın tehlike mi yoksa yakınlık
la tehlike bakımından, bunların ilgisi hususunda 
Bakan acaba bir izahatta bulunur mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) -— Sanayi ye ticaretin teşvi
ki hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasına dair Kanun tarihi : 
13 . 12 . 1950. Bu kanunun 13 ncü maddesinin 
(B) bendini aynen okuyorum.- «İşçilerin sağlığı 
ve emniyeti bakımından yakın bir tehlike mevcu-
dolduğu takdirde». 

BAŞKAN — Yalnız bu «yakın» tâbirinden 
Sayın Gfündoğanın dediği gibi tam bir tehlike 
ölüm anı mıdır, yoksa bu tehlike daha objektif, 
daha şey mi? Ciddî bir tehlike olduğu takdirde
dir yoksa tam ölümü intacedecek kadar dar anla-
miyle yakın "bir tehlike değil. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Hayır efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, tatmin olundum. Fakat memleketimiz
deki sanayi, kuruluş itibariyle, o andlaşmalarm 
yaplıdığı memleketlerden farklıdır. Onun için İs
rar ediyorum. 

BAŞKAN — Ama Bakanlık bu şekilde anlı
yor. Dar aıılamiyle değildir. Geniş aıılamiyle 
tehlikeyi nazarı dikkate alıyor. 

Başka saz istiyen? 
Sayın Bozcalı, buyurun. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Bura

da, mahallî bölge çalışma müdürünün «kararı» 
ile denmiş, bu «talebi» ile olacaktır. 

13 . 7 . 1967 O : 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Kararı ile yazılmış, 
«talöbi» ile olması lâzımdır. 

BAŞKAN — «Mahallî Çalışma Müdürünün 
kararı ile» yazılmış, «Bölge Çalışma Müdürünün 
talebiyle» olacaktır. 

Bu değişiklikle madeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum. 

Rapor 
Madde 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışa

cak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı sü
resinde bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı ol
dukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, 
bunların bulunmadığı yerlerde, sırasiyle en yakın 
Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükü
met veya belediye doktorları tarafından verilmiş 
muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin işe 
alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince bu raporları işve
ren kendilerine göstermek zorundadır. 

Bu raporlar her türlü resim ve haredan mu
aftır. 

Sözcü Geçici Komisyon Başkanı 
Sivas Burdur 

Ahmet Çekemoğlu Ö. Faruk Kmaytürk 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu ra
porlar zaten her türlü resim ve haredan kanunen 
muaftır. Binaenaleyh bu son fırkaya lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Başka efendim? 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz edi

yorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

98 nci madde. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ondan 
evvel, değiştirge önergeleri olan maddeler vardı 
efendim? 

BAŞKAN — Hangi değiş'tirge önergeleri? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tekri
ri müzakere... 

BAŞKAN — Tekriri müzakere değil de, ha
talı ka'bulden dolayı yeniden görüşme önergeleri. 
Onu 102 nci maddeden sonra görüşeceğiz, aklı
mızda o. 
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Sayın Başkanlığa 
98 nci maddenin içinde geçen «bend» ibaresi

nin Sayın Artukmaçin teklifi üzerine uygun gö
rülmüştür. 

VI ncı fıkranın üçüncü satırının başındaki 
(beş işçi) tâbirirsin (»beş işçiye kadar) şeklinde de
ğiştirilmesi uygun görülmüştür. 

VII nci fıkranın ikinci satırındaki (1 000 li
raya kadar) ibaresinden sonra (ağır) kelimesinin 
konması uygun görülmüştür. 
Geçici Komisyon Sözcüsü Geçici Komisyon Başkam 

Sivas Burdur 
Ahmet Çekemoğlu Ö. Faruk Kmaytür'k 

BAŞKAN — Madde bu şekilde tedvin edil
mez, madde komisyona verilince maddeyi komis
yon yeniden yazar, Bu sebeple bu değişikliğin me
tin halinde diğer maddeler görüşüleceği sırada 
bunu yapın verin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) Sayın Başkanım, 
maddede bir değişiklik yapmadık, Sayın Artuk
maç'm önergesindeki şeyleri onların yerine koy
duk. 

BAŞKAN — O haliyle maddeyi bu değişiklik
le okuyalım : 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 
Madde 98. — 1 - 9 ncu maddenin 1 nci fık

rasında belirtilen hizmet akdini yazılı yapmıyan 
ve 2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

I I - 10 ncu maddede anılan takım sözleşmesi
ni yazılı yapmıyan, 

I I I - 13 ncü maddenin (A) bendinde belirtilen 
bildirim şartına uymadığı halde, bildirim öne
line ilişkin ücreti ödemiyen, 14 ncü maddede ya
zılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 

IY - 19 ncu maddede belirtilen bildirim önel
leri içinde işçiye yeni iş arama izni vermiyen, 

Y - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere 
işçiye belge vermiyen veya bu belgede gerçeğe ay
kırı bilgi veren veya 21 nci maddede yazılı (İşçi 
kimlik karnesi) ni vermiyen, 

Yi - 22 nci maddede yazılı şartlara uymadan 
ve gerekli izni almadan kantin açan ve aynı mad
dedeki, hükümlere aykırı hareket eden, 

Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya veki
li hakkında 100 liradan, daha fazla işçi çalıştı
ranlar için 500 liradan az olmamak üzere hafif 
para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verilen 
para cezasının iki katı, 

YII - İşçilerini 24 ncü maddedeki hükümle
re aykırı olarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne ha
ber vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci 
fıkrasındaki zorunluklara ırymıyan işveren veya 
işveren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü ha
linde evvelce verilen para cezasının iki katı, 

VII I - 25 nci maddede yazılı şartları yerine 
getirmiyen ve hükümlere aykırı hareket eden, 

İşveren veya vekili hakkında 500 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası ve tekerrürü halin
de evvelce verilen ağır para cezasının 2 katı, 

Hükmolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 
Madde 102 75 nci maddenin kabulünden 

sonra görüşülmek üzere ertelenmişti. 75 nci mad
de görüşüldükten sonra... 

Şimdi 102 nci maddeyi okutu}Torum. 
Madde 102. — Bu kanunun 75 nci maddenin 

1 nci bendi gereğince çalışmaktan alıkonulan te
sisat, tertibat., makina veya cihazın noksanlarını 
tamamlamadan ve gerekli izni almadan işleten, 
aynı maddenin 2 nci bendi gereğince kapatılan iş
yerindeki noksanları tamamlamadan ve gerekli iz
ni almadan açan, aynı maddenin 3 ncü bendi ge
reğince çalışmaktan menolunan kişileri çalıştıran 
ve 4 ncü bendde sözü geçen sebeplerle işsiz kalan 
işçilere ücretlerini ödemiyen işveren veya işveren 
vekili hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasına hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmolunan 
para cezasının iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN Madde üzerinde iki önerge var
dır. 

Önergenin birisi, Sayın Gündoğan tarafından 
verilen Millet Meclisi metninin aynem kabulünü 
istiyen önergedir. 

İkincisi; Sayın Sadık Artukmaç tarafından 
verilmiş önergedir. Bu önergeyi Sayın Artuk
maç Divan Kâtibi olarak okuma yerinde bulun
duğu için ben okuyorum. 102 nci maddenin de
ğiştirilmesini şu şekilde istemektedir : 

«Bu kanunun 75 nci maddesinin (A) bendi 
gereğince çalışmaktan alıkonulan tesisat, terti
bat, makina veya cihazın noksanlarını tamamla
madan ve gerekli izni almadan işleten veya ay
nı maddenin (B) bendi gereğince kapatılan iş-
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yerindeki noksanları tamamlamadan ve gerekli 
izni almadan açan işveren veya işveren vekili, 
1 000 liradan az olmamak üzere, ağır para cezası 
ile cezalandırılır. Fiilin tekerrürü halinde, evvel
ce verilen para cezasının iki katı hükmolunıır.» 
şeklindedir. Söz istiyen? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan zaten 
bu madde 75 nci madde konuşulmadığı için bı
rakılmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaçîn önergesine 
Komisyon katılıyor mu? 

G-EÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) •— 6S nci maddede '4 ncü 
bendde sözü geçen sebeplerle işsiz kalan işçilere 
ücretini ödemiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında takrirde bir şey var mı, onu tesbit ede-
med im. 

BAŞKAN —• «İzin almadan işyerini açan iş
veren veya işveren vekili, 1 000 liradan az olma
mak üzere» diye kayıt var. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Ücretini ödemiyen, demi
yor, eksik kalıyor madde. 

BAŞKAN — O halde bunu Komisyona vere
lim. Hatalı kabulden dolayı birkaç maddenin 
yeniden görüşülmesini istiyen talepler vardır. Bu 
talepleri görüşünceye kadar Komisyon 102 ne: 
madeyi hazırlasın. 

Şimdi bu 1 - 13 - 24 - 25 - 85 ve 111 nci mad
delerin yeniden görüşülmesini istiyen önergeler 
vardır, bu önergeleri sırası ile okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

1 nci madde için: 
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı, şifahen arz etti

ğim sebeplerle İş Kanununun 1 nci maddesinin 
tekriri müzakere voliyle tekrar görüşülmesini ko
misyonun teklifi şeklinde arz ederim, diyor. 

Bizim İçtüzüğümüzün 76 nci maddesi gerekçe
siz ve İçtüzük hükümlerinde belirtilen şekilde ol
mamak üzere her hangi bir tekriri müzakere müm
kün değildir. 76 nci maddeye göre üslûp, ibare 
veyahut hatalı olmuşsa bir hata olursa düzeltil
mesini ister. Veyahut hatalı bir kabulden dola
yı gerekçe göstermek suretiyle görüşülmesi iste
nebilir. Sayın arkadaşımız sadece tekriri müza

kere istemektedir. İçtüzüğün 76 nci maddesine 
uygun değildir. Bu sebeple önergeyi işleme koy
muyorum. 13 ncü madde üzerinde Sayın Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nm muhalefet şerhi var mı, muha
lefet şerhi neye ait? 13 ncü madde için muhalefet 
şerhinizde bir kayıt yok. Komisyon üyesisiniz. Bu 
sebeple 13 ncü madde için vâki talebinizi ele oy
lamaya almıyorum. 

24 ncü madde için Sayın Karaöz'ün önergesi
ni okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 22 

nci maddesinin kabul şekline göre, 24 ncü madde
de bir hata yapılmıştır. 

Bu itibarla; 24 ncü maddenin fıkra fıkra 
müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Muğla 
A. Nusret Tuna İl yas Karaöz 

Bölge kelimesinin ilâvesi istenmiştir. 
BAŞKAN — Maddenin hatalı olduğunu iddia 

ediyorsunuz, görüşmek için İçtüzüğe göre size 
söz veriyorum, buyurun efendim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, 22 nci maddede baş
langıç kısmında çalışma müdürlüğünün tetkiki 
neticesinde müdürlük unvanı bölge çalışma mü
dürlüğü olarak değiştirilmiştir ve kanunun di
ğer maddelerinde de aynı değişiklik yapılmıştır. 
Fakat, 24 ncü maddedeki çalışma müdürlüğü ay
nı şekilde bırakılmıştır. Bu çalışma müdürlüğü
nün, «bölge çalışma müdürlüğü» yapılmasından 
ibarettir talebim, iltifat brıyrulmasmı arz ve 
rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN .— Sayın Kmaytürk, yalnız Ko
misyonla Hükümetin söz hakkı vardır. Sayın Ka
raöz bir hata olduğunu ifade ediyor. Görüşünüz, 
nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Takibede-
medlk, özür dilerim. 

BAŞKAN —• Sayın Karaöz, özel mahiyette gi
din Komisyona anlatın efendim. 

24 ncü maddenin yeniden görüşülmesini ve 
buradaki ibarenin «bölge çalışma müdürlümü» 
olarak düzeltilmesini Sayın Karaöz istediler. Ko
misyon ve Hükümet iştirak ediyor. 24 ncü mad
denin yeniden görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
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mistir. 24 ncü maddedeki «ilgili çalışma mü
dürlüğüne» ibaresi yerine «ilgili bölge çalışma 
müdürlüğüne» olarak düzeltilmesini istemektedir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. Madde bu şekilde 
düzeltilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
ÖMER LÜTPÎ BOZCALI (İzmir) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunları bitirelim sonra efendim. 
ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Bun

larla alâkalı onun için. Başkanlık usulde bir 
hata yaptı onu arz edeceğim, isterseniz ye
rimden arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Başkan, Komisyon âzası olarak 13 ncü 
maddenin Komisyonun gösterdiği şekle muhalif 
bdr talepte bulunmuş değilim. Komisyonun ka
bulüne ait bir muhalefetim de yoktur. Fakat 
Muhterem Heyetçe bu hatalı kabul edildi Mucip 
sebebini de orada gösterdim. Bu hatavı arz için 
tekriri müzakereyi bu sebeple istedim. Bu ba
kımdan usule aykırı hareket edilmiş oluyor. Yan
lış olamaz ki, Komisyon olarak kabul ettiğim hu
sus hatalı olarak kabul edildi huzurunuzda. Onun 
için tekriri müzakere talebimin nazarı itibara 
alınması iktiza eder. 

BAŞKAN — 13 ncü madde için bunları gö
rüştükten sonra onu tekrar tetkik edeyim. 

Savın öztürkcine'nin 25 nci maddenin yeni
den görüşülmesini istiyen önergesi vardır, öner
geyi okuyorum. 

«Gerekçe; tutukluk sebebiyle hizmet akdi çö
zülen işçilerden mahkeme sonunda beraet eden
lerin de hak ve hukukunun iade edilmesi iktiza 
eder. Bu itibarla 25 nci maddenin yeniden müza
kere edilmesini, diyor. 

Diğer bir önergesinde «Bir iş:vrerinden mâ Ki
len ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluli
yeti ortadan kalkan işçiler ile tutukluluk sebe
biyle hizmet akdi çözülen işçilerden muhakeme so
nunda beraet edenler eski işyerlerine alınmala
rını istedikleri takdirde işveren bunları bos yer 
varsa derhal, yoksa yer boşalmasında o andaki 
şartlarla eski işyerine yahut eski işyerine uygun 
bir ise, sair isteklilerine tercih ederek almıya 
meöburdur.» 

Üçüncü önergesinde 25 nci madde için istedi
ği görüşme hususları esasa müessirdir. Bir hata 
gösterilmiş değildir. 

İçtüzüğün 76 nci maddesi bir hatalı kabul
den dolayı ancak yeniden görüşme istenebilir 
der. Bu sebeple iki önergesi usule uygun değil
dir, oylıyamıyaeağım. 27 nci madde için Sayın 
öztürkeine'nin aynı şekilde hatalı kabul talebi 
yoktur. Bir muameleye tabi tutulacak değildir. 

83 ncü madde için bir önerge vardır, önerge 
usulüne uygundur, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
83 ncü maddenin görüşülmesi sırasında,, bu 

maddeye, 
1. iş ve İşçi Bulma Kurumuna iş bulmak 

amaeiyle başvuranlar arasında en az 20 yıldan 
beri orman bölgelerinde kurulan köylerde ika
met etmekte olduklarım resmî belgelerle ıspatlı-
yanlarm, öncelikle ve başvurma sırasına bakıl
maksızın işe konulmaları sağlanır. 

2. Usta işçi ve zanaatkarların haklarına, yu-
karki fıkrada tanımlanan kişilere tanınan bu ön
celik yüzünden zarar gelmez) şeklinde 2 fıkra
nın eklenmesini teklif etmiştim. 

Gerek Komisyon sözelisin gerekse Hükümet 
adına Çalışma Bakanı; teklifimi gerekçesiyle bir
likte doğru bulduklarını fakat kanun tekniği ba
kımından, teklifimin alacağı yerin, bu tasarı 
olmayıp İs ve İsçi Bulma Kurumunun kurul
masına ait 4837 sayılı Kanun olduğunu ifade 
etmiş idiler. 

Sözcü ve Bakanın, kanun tekniği bakı m. ni
dan ileri sürdükleri bu mütalâa hatalıdır. Bu
güne kadar kabul edilmiş, birçok kanun metnin
de, daha önce kabul edilmiş kanun hükümleri 
değişikliğinin yer almış olması da tatbikatın 
o mütalâa dışında olduğunu gösterir. 

Bu hatalı mütalâa, oylamıya tesir etmiş "ve 
netice olarak da sözü edilen madde hatalı şe
kilde kabul edilmiştir. 

Bu sebeple 83 ncü maddeye 2 fıkra eklenme
si hakkındaki teklifimin yeniden oylanmasını 
teklif ederiz. 

Kastamonu İstamibul 
Ahmet Nusret Tuna Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — iki imzadan ibarettir. Sayın 
Nusret Tuna ve Sayın Fikret Gündoğan. İmza 
sahiplerinden hangisi söz istiyor efendim? iç-
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tüzüğe göre imza sahiplerinden birisi söz istiye-
bilir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ben söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Siz mi Sayın Tuna, buyurun. 
Bu konuda komisyona ve Hükümete söz verip 
oylama ile işi halledeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, tekriri müzakere mev
zuu geçen gün Cumhuriyet Senatosunda plân 
dolayısiyle yapılan müzakereler sonunda kabul 
edilen maddeye muvazi bir hükmün bu iş ka
nununa girmesidir. Yüksek malûmlarınız oldu
ğu üzere, - zamanınızı alacak değilim - orman 
bölgesinde bugün 10 milyona yakın vatandaş 
toplu halde bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız 
ne kadar çok orman mmtakasmdan azaltılırsa 
ormanlarımızın tahribatı o kadar azalacaktır. 
Bu vatandaşların malî sıkıntılarını tekrar izah 
edecek değilim. Buradaki metin istihdamda or
man işçilerine öncelik tanınmasını hedef almak
tadır. 83 ncü maddeye girmesi mümkündür. Ve 
daha evvel plânın müzakeresi sırasında kabul 
ettiğiniz esasa muvazidir. İltifat edilmesini ve 
bu içtimai yaraya bir derman bulunmasını istir
ham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, Sayın Fik
ret Gündoğan 83 ncü maddenin bir hatalı ka
bulden dolayı yeniden görüşülmesini bir önerge 
ile istediler, imza sahiplerinden Sayın Nusret 
Tuna görüşlerini izah ettiler. Komisyon, Sayın 
Kmaytürk 83 ncü madde hakkında yeniden gö
rüşme istenmektedir; hatalı kabulden dolayı. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Tekriri mü
zakere istiyen arkadaşlarımızın teklifinden an
ladığımız şudur : Dağda iskân edilenlerin ovaya 
indirilmesi ve bunlara hizmet bulmak amaciyle 
verildiği anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Dağda değil, orman içi köyle
rinde... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Orman içi 
köylerinde, kastım o. Binaenaleyh, biz bu tak
riri Yüksek Heyetin takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, mevzuun yeniden 
'görüşülmesi hususunu Yüksek Heyetin takdiri
ne bırakıyor. Hükümet ? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — İştirak etmiyoruz. Daha evvel bu 
mevzu üzerindeki fikirlerimizi belirtmiştik. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak etmemektedir. 
Yeniden görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
önerge kabul edilmiştir. Yeniden görüşülmesi 
hususunda yine sadece imza sahiplerinden biri
ne, çok kısa olmak üzere ve ondan sonra Hükü
mete ve komisyona söz vereceğim. İmza sahip
lerinden kim konuşmak istiyor? 

Buyurun, Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, Türk köylüsüne ve Türk Mil
letine büyük bir hizmette bulunmanın çok yakın 
arifesindeyiz. Hakikaten Türk köylüsünün en 
ziyade ıstırap çektiği bilimsel olarak tesbit edil
miş olan orman bölgelerinde kurulu köylerde 
yaşıyan insanların, birçok kimselerin haklarına 
halel gelmeksizin öncelikle iş vermeyi kapsıyan 
önergemizi Sayın Nusret Tuna arkadaşımızın 
tehalükle ve diğer Adalet Partisi Grup Başkan-
vekili sevgili hocamızın da katıldığı bu önerge
ye rey vermekle hepinize en derin teşekkürle
rimi arz ederim, arkadaşlarım adına ve kendi 
adıma. 

Muhterem kardeşlerim, bu önerge ile haki
katen ıstırap içinde kıvranan insanların bir kıs
mını işe kavuşturmuş olmakla bir büyük dâvayı 
Devletin büyük malî külfetler, büyük idari ted
birler almasına meydan bırakmadan halletme 
yoluna gireceğiz ve böylece Türkiye'mizde ko
laylıkların ve Türkiye'nin zatında saklı potan
siyel gücün bir kere daha meydana çıkması ta
hakkuk edecektir. O takdirde sizlere Türkiye'
nin bu fakir köylüsü, ormanlarda çok zor bir 
hayat yaşıyan insan zümresi müteşekkir kala
caktır ve bu şeref hepinize aidolacaktır. Madde
nin kabul buyurulmasmı hürmetle ve saygı ile 
arz eder, hepinizi tebrik ederim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA

RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhterem 
Başkan; değerli senatörler önergeyi veren kıy
metli iki arkadaşım işin ruhu bakımından hak
lıdırlar. Biz hepimiz biliyoruz ki, orman içeri
sinde yaşıyan köylüler işsizdir, fakirdir. Geçim 
şartları sıkışık, tarlaları da yoktur, biliyorsu-
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nuz keçi yetiştirmek de menedilmiştir. Bunlar 
yalnız ormana bakar. Aşağıda da iş bulamayın
ca orman içerisinde hayatlarını idame ettirmek 
zorunda kalınca ormanı tahribettikleri bir ger
çektir. İstediğiniz kadar bunlara ceza verelim. 
Realite ile cezayı karşılaştırdığımız zaman aç 
bir kimse, ne yaparsanız yapınız mutlaka ormanı 
tahrib edecektir. Gaye bunları hiç olmazsa aşa
ğıya indirip, iş imkânları sağlamak bakımından 
işin bu şekilde istenmesi hakikate tam uymak
tadır. Ama kanun tekniği bakımından, gerek 
Hükümet, gerek komisyon, Hükümet zannedi
yorum muhaliftir, komisyon da kanun tekniği 
bakımından bunun buraya ithali durumunda te
reddüt hâsıl olmuştur, takdiri demin de beyan 
ettiğim gibi komisyon olarak, Yüce Heyete bı
rakmıştı. Yüce Heyet tasvibederse bunların ge
çim şartlarını bu şekilde aşağıda sağlamak ba
kımından biz Yüce Heyetin kararlarına uymaya 
hürmetle mecburuz. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Hükümet buyurun. Sayın Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; tekriri müzakeresi talebedilen 83 
ncü madde üzerinde saym takrir sahiplerinden 
Fikret Gündoğan, orman köylüsünün içinde bu
lunduğu bugünkü durumu zamanın nisbetinde, 
imkân nisbetinde dile getirmeye çalıştılar. Bu 
konu üzerinde fikri paylaşmadığımız hususun
da her hangi bir beyanda bulunmadık. Yalnız 
anlatmak istediğimiz husus şu oldu. Dedik ki, 
istihdam politikasının halledilmesi, tam istihda
mı sağlamak hususu bu kanunla ve üzerinde 
münakaşasını yaptığımız 83 ncü madde ile Dev
lete verilmiştir ve Devlet de diyor ki, maddede 
aracılık etme hususlarının düzenlenmesi kamu 
görevi yararı olarak Devletçe yapılır. Böyle bir 
vazife veriyorsunuz Devlete, şimdi buna bir is
tisnai husus getiriyorsunuz, diyorsunuz ki, Dev
let bunun düzenlenmesini yapacak ama orman 
köylüsüne bir öncelik tanıyacaksınız. Anlatıl
mak istenen şey budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kısa hatla-
riyle belirtmeye çalışayım : 1960 nüfus sayımı
na göre 15 - 65 yaşları arasında Türkiye'de ya-
şıyan aktif nüfusun miktarı 12 milyon 450 bin
dir. 1967 senesinde Devlet Plânlama Teşkilâtının 
yapmış olduğu tahmin rakamlarına göre 15 -

65 yaş arasındaki aktif nüfus 13 milyon 750 bin
dir. Bunun 650 bini tarım işçisi olarak nitelen
dirilmekte, 1,5 milyon kesimi sanayi işçisi ola
rak adlandırılmakta, kamu görevlisi hizmetlisi, 
işçi niteliğinde olmıyanlarm nisbet 800 000 ola
rak adlandırılmak, bunun dışında kalan kısım
lar da esasında tarım kesiminde çalışan insan
lar olarak nitelendirilmektedir. Bu miktar 10 
milyondur. Şimdi bu 10 milyonun içinde orman 
köylüsünün nisbeti 8 - 10 milyon arasında sey
retmektedir. Sayın takrir sahipleri burada or
man köylüsüne bir öncelik verilmek suretiyle 
Devletin istihdam politikası düzenlenmesini 
yapmayı istemektedirler. Bizim anlatmak istedi
ğimiz şu : Bu fikrin karşısında olmaya imkân 
yok. Bu fikir gayet güzel. Elbette ki, en kötü 
şartlar içerisinde olan tarım köylüsünün istih
dam politikasında öncelik tanınmasını istemek 
kadar tabiî bir şey yok. Ancak anlatmak iste
diğimiz, bu kanunun içerisinde kanun yapma 
sanatı ile bağdaşamaz. Anlatmak istediğimiz hu
sus budur. Şimdi sayın arkadaşım diyor ki, da
ha evvelki önergede de; eğer yine hafızam beni 
yanıltmıyorsa, Sayın Zihni Betil bulunduğu 
yerden kalkıp, «Kat Mülkiyeti Kanunu içinde 
alâkalı bir yığın kanun hükümlerinin olduğunu 
bahsile, bunda da bir sakınca olmadığını beyan 
ettiler. Bizim anlatmak istediğimiz şey, aynen 
maddeyi okuyorum. İşçilerin elverişli oldukları 
işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için, elverişli 
işçiler bulunmasına aracılık etmek hususlarının 
düzenlenmesi; kamu görevi olarak Develtçe ya
pılır. Bu görev, 4837 sayılı Kanunla kurulan İş 
ve İşçi Bulma Kurumunca yapılır» denilmekte
dir. Böyle bir görevi verirken içinden plasman 
miktarını ayırmak suretiyle böyle yapacaksın, 
şeklinin Devletin tam istihdam, politikasını yap
ma esprisiyle bağdaşmıyacağı kanaatindeyiz ve 
bu kanunun içerisinde de yer alamıyacağı kana
atini ifade ediyoruz. Bu, olsa olsa 4837 sayılı 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun Teşkilât Kanunun
da nasıl düzenlenebileceği kararnameler ile, Hü
kümetin ortaya koyduğu politika ile düzenle
nir. İzah etmek istediğimiz bu idi. Bu itibarla 
önergeye iştirak edemediğimizi belirtmey çalış
tık. Yoksa fikir olarak böyle bir hususun karşı
sında olduğumuz anlamında her hangi bir be
yanda bulunmadık. Doğrudan doğruya bu bir 
kanun yapma sanatıdır ve bunun içinde yer al
masına imkân olmadığı kanaatimizi muhafaza 
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ediyoruz. Bu sebeple önergeye katılamadığımızı 
tekrar muhterem heyetinize arz ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Hükümetten bir 

sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bunda soru yoktur. Bu, istis
nai bir görüşme usulüdür. 

içtüzük gereğince gerekli işlem yapılmıştır. 
Kabul buyurdunuz yeniden görüşme de yapıldı, 
önerge sahiplerinden bir arkadaş ile komisyon 
ve Hükümet konuştu. Oylarınızla meseleyi kesin 
olarak halledeceksiniz. 

Sayın Fikret Gündoğan ve Sayın1 Nusret Tu
na, 83 ncü maddeye iki fıkra eklenmesini iste
mektedirler. Bu iki fıkrayı yeniden okuyacağım: 
(ilâvesi istenen istanbul Üyesi Fikret Gündoğan 
ve Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm 
teklifleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 83 ncü maddeye bu iki fıkra
nın eklenmesini kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar. 83 ncü maddeye bu fıkraların eklenmesi
ni kabul edenler ayağa kalkacaklar lütfen sayın. 
Kabul 26 oy ittifakla tesbit edilmiştir. Kabul 
etmiyenler ayağa kalksınlar... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

111 nci maddenin yeniden görüşülmesini is-
tiyen Sayın Nusret Tuna'nm önergesi içtüzüğün 
76 ncı maddesine uygun değildir, işleme tâbi 
tutmıyacağım. 

Aynı madde hakkmda Sayın Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm bir önejgesi vardır, usule uygundur, 
okutuyorum. Bundan sonra da 13 ncü madde 
için vermiş olduğu önergeyi de aynı şekilde oku
tup gerekli işlemi yaptıracağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
111 nci maddenin tekriri müzakeresi Hk. 
Geçici 1 nci maddenin e bendi ile kabul olu

nan bir yıllık müddet 111 nci madde zühul ve 
hata edilerek kabul edilmiş olduğundan 111 nci 
maddenin tekriri müzakere edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÜTFÜ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 111 nci 
maddede komisyonumuz, bu kanun içerisinde 
birçok yerde tüzük hazırlanmasına âmir hüküm

ler bulunduğunu ve bu tüzüklerin bir hayli za
man olacağını kabul ederek, kanunun neşrinden 
itibaren altı ay sonra meriyete girmesini kabul et
mişti. Bundan başka sadece bu tüzüklerin ha-
zırlanıması meselesi değil bu tüzüklerle ilgili 
hem kanunun âmir hükümleri ve hemde bu tü
zükler içerisinde geçecek bir haylice, müessese
lere tahmil olunan defterlerin, beyannamelerin 
ve bunlara benzer yazılı vesikaların \Te yapıla
cak birçok işlerin hazırlanabilmesi de bu ka
nunun neşrinden sonra ve bu kanunun münde-
catma bihakkın işverenlerin ve işçilerin vuku
fundan sonra yapılması iktiza eden işlerdir. Ka
nunun neşriyle birlikte meriyete girmesi, kabul 
'buyurduğunuz birçok cezalarla işvereni de, iş
çiyi de sebepisiz olarak, hattâ haksız olarak tec
ziye etme yoluna gitmiş oluruz. Bu bakımdan 
neşri tarihinde meriyete girmesi hususunun ka
bulünde büyük bir hata işlenmiştir. Aynı zaman
da yine kaibul buyurdu grimiz maddeyi aynen 
okuyorum, geçici 1 nci maddenin (c) fıkrası, 
«Bu kanunda sözü geçen tüzükler kanunun yü
rürlük tarihinden bağlıyarak en geç bir yıl için
de hazırlanır.» Yani kabul edilen maddede za
ten tüzüklerin bir yıl içinde hazırlanacağı ka
bul edilmektedir. Şimdi meriyet tarihinin, neş
ri tarihi ile birlikte başlanmasiyle; kaibul bu
yurduğunuz birinci geçici maddenin (O) fıkra
sına mütenakız bir durum meydana gelmiş ola
caktır. Bu sebeple takririmi lütfen kabul buyu
rur da 111 nci maddeyi bu espri içinde lütfen 
tetkik buyurursanız varacağımız neticeye göre 
alacağımız karar memleket için daha hayırlı 
olacaktır kanaatindeyim. Takririme müsbet oy 
vermenizi arz ederim. Teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — 111 nci madde ile geçici bi
rinci madde arasında bir çelişme olduğu iddia-
siyle Sayın Bozcalı yeniden görüşülmesini iste
mektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Dün arz etmiştim, 
bu konudaki görüşlerimizi belirtmiştim, bir çe
lişme olduğu kanaatinde değiliz, dedim. 
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BAŞKAN — Bir çelişme gözükmemekte. 
Hükümet bir çelişme gözükmemektedir, di

yor, 111 nci madde ile geçici 1 nci madde ara
sında. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

13 ncü madde hakkında Sayın Bozcalı'nın 
ibir önergesi vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İş kanunu tasarısının 13 ncü maddesinin 

tekriri müzakeresi Hk. gerçek sebepler ; 
1. 13 ncü madde süresi belirli olmıyan sü

rekli hizmet akitlerinin çözülmesinden önce 
durumun diğer tarafa bildirilmesi hallerini say
maktadır. 

İşçisin, işyerinde çalıştığı müddetlere göre, 
mehil verilmek suretiyle işveren akdi fesih 
etmek hakkına haizdir. 

İşveren vermiş olduğu mehle ait ücretini 
öder ve akdi fesheder. 

2. İşçinin sendikaya üye olması veya hak
lı şikâyete başvurması gibi sebeplerle işçi işin
den çıkarılmak istenilirse, o zaman işveren ser
best hareket etmesi, işçinin hakkına tecavüz ola
rak düşünülmüş olduğu için mehil tazminatı üç 
kata çıkarılmak suretiyle tecziye yoluna gidil
miştir. 

G-eçen oturumda, bu incelik nazara alın
madan maddedeki haklı tâbiri çıkarılmak su
retiyle kabul olunmuş ve maddenin birinci fık
rasında kaJbul ettiği hakkaniyet ortadan kaldı
rılmıştır. Zira: Hiçbir kusuru olmıyan bir işçi 
çıkarılmış ise, muayyen bir tazminat alacak bu
na mukabil haksız hareketiyle huzursuzluk ya
ratan ve bu sebeple şikâyet olunan işçinin ise 
haksız hareketi mükâfatlandırılacak ve üç katı 
tazminat alacaktır. Bu hal işçileri bilâsebep şi
kâyete teşvik olacak, işçi ve işveren münasebet
lerinin ihlâli ve huzursuzluk vâzıı kanun tara
fından kabul ve konulmuş olacaktır. 

Bu hal kanun esaslarına ve hakkaniyete uy
gun olamaz. 

13 ncü maddenin tekrar müzakeresinin oya 
konulmasına ve yeniden müzakere olunarak ge
rekli tashihatm yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Ömer Lütfü Bozcalı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMEE LÜTFÜ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 13 ncü 
maddede süresi belirli olmıyan sürekli hizmet 
kitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa 
bildirilmesi hallerini saymaktadır. İşçinin iş
yerinde çalıştığı müddetlere göre mehil veril
mek suretiyle işveren akdi feshetmek hakkına 
haizdir. İşverenin vermiş olduğu mehle ait üc
reti öder ve akdi fesheder, bu, prensibolarak 
maddede kabul edilmiştir. Eğer işçinin sendi
kaya üye olması veya haklı şikâyete başvurması 
gibi sebeplerle işinden çıkarılmak istenirse, o 
zaman mehil tazminatı üç misli ödenmek su
retiyle işverenin tecziyesi yoluna gidilecektir. 
Komisyon, haklı şikâyete başvurmuşsa ve bu 
şikâyeti sebebiyle de bir işçi çıkarılmış ise 
üç misli tazminatı alması haklıdır ve yerinde
dir, diye görmüştür. Şimdi bir zühul eseri ola
rak diyeceğim, «haklı» tâbiri bu fıkradan çı
karılıyor. O zaman ne oluyor; işini muntaza
man takiibeden ve işyerinde çalışan hiçbir za
man işverenle, müessese ile en ufak ihtilâfı bu-
lunmıyan ve bu yüzden de her hangi bir şikâ
yeti mevzuuibalhsıolmıyan bir işçi 'çıkarılırken 
vereceğiniz tazminat misal olarak 100 lira ise 
veya 1 000 lira ise, sebepsiz yere şikâyet eden 
bir işçiye 3 bin lira verilecek. Şimdi bu, her 
hangi bir işçiyi fazla tazminat alabilmesini te
min için şikâyete teşvik olur. Eğer «haklı» tâ
biri burada kalırsa, kendisi keyfi bir muame
le}^ mâruz kalır veyahut bu kanunun kendisine 
tanımış olduğu haklar işveren tarafından ihlâl 
edilirse bu kimse haklı olarak şikâyette bulu
nur ve bu şikâyet sebebiyle çıkarılırsa hakkı 
olan üç misli tazminatı işveren ödesin ve fakat 
haksız olarak şikâyet ettiği halde veya bir ba
haneyle şikâyet ettiği halde diğer şikâyet etmi-
yen emsalinden üç misli fazla tazminat alması 
ne hakkaniyete uyar nede şu kanunun ve ge
rekse umumi hükümlerimizin istihdaf ettiği 
hakkaniyet kaidesine uygun düşmez. Bu iti
barla 13 ncü maddenin tekrar görüşülmesini 
ve maddedeki «haklı» tâbirinin yerine konul
ması suretiyle hatanın düzeltilmesinde isabet 
olacağı kanaatiyle keyfiyeti arz eder, beni din
lemek lûtfunda bulunduğunuz için teşekkür 
ederim, iltifat buyurmanızı tekrar istirham 
ederim. 
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BAŞKAN — 13 ncü maddedeki bu hatanın 
düzeltilmesi yolunda verilen önergeye komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜBK (Burdur) — Hata yok
tur, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Hata yoktur, biz de iş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Ergün'ün 75 nci maddenin tekrar 
görüşülmesini istiyen önergesi vardır. Fakat 
İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesine uygun önerge 
değildir, ideme tâıbi tutmuyorum. 

Bu suretle ycnidan görüşülmesini talebeden 
önergeler bitmiştir. 

Şimdi komisyona geri verilen 102 nci mad
denin metnini komisyon gönderdi mi? Komis
yona maddeyi bir saat önce gönderdik. 102 nci 
madde için Sayın Artukmaç'm vermiş olduğu 
'önergeyi komisyon benimsemiştir ve 102 nci 
madde olarak, k&bul etmiş bulunmaktadır. Sa
yın Artukmaç Divan üyesi olduğu için ben 
102 nci maddeyi okuyorum. 

Madde 102. — Bu kanunun 75 nci maddesi
nin (A) bendi gereğince çal şmaktan alıkonulan 
tesisat, tertibat, makina veya cihadın noksanla
rını tamamlamadan ve gerekli izni almadan iş
leten veya aynı maddenin (B) bendi gereğince 
kapatılan işyerindeki noksanları tamamlamadan 
ve gerekli izni almadan açan işveren veya iş
veren vekili, 1 000 liradan a3 olmamak üzere, 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. Fiilin teker
rürü halinde, evvelce verilen para eczacının iki 
katı hükmolunur.. 

Madde üzerinde süz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etrmiyenler... Kabul edilmiştir. 102 nci mad
de kalbul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, önergem vardı. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Madde 112. 
Madde 112. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının leh ve aleyhinde söz isti
yen iki sayın üyeye söz vereceğim. Söz istiyen-
ler, Sayın Gündoğaıı, Sayın Kaaröz. 

Sayın Kaaröz; aleyhte mi lehte mi? 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan? Yok. 
Lahte. söz veriyorum, buyurun Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok: Tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. Tümü ayrıca açık oyla
rınıza arz edilecek ve neticesi bildirilecektir. Bu 
arada geçici maddelerle bâzı maddelerin oyla
malarını arz edeceğim. 

5 nci madde üzerinde 120 sayın üye oy kul
lanmış 104 kabul, 16 ret oyu çıkmıştır. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

14 ncü madde üzerinde 100 sayın üye oy kul
lanmış 103 kaibul 1 ret oy tesbit. edilmiştir. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

23 ncü madde üzerinde 109 sayın üye oy 
kullanmış 108 kaibul 1 ret oyu tosbit edilmiştir. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Geçici 4 ncü madde üzerinde 114 sayın üye 
oy kullanmış 107 kabul 7 ret oyu tesoit edil
miştir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. Ayrıca ka
nunun açık oylama neticesini arz edeceğim. Ka
nun maddelerinde yer alan (.bend) kelimeleri
nin (fıkra), (çözme, bozma) kelimelerinin (fesh) 
olarak değiştirilmesi de açık oylarınıza arz edi
lecektir. Açık oylama iılemi bitmiştir. Küreler 
kaldırılmıştır. 

2. — 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkındald kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler, Büt
çe ve Plân komisyonları raporları. (Millet Mec
lisi 2/189; Cumhuriyet Senatosu 2/222) (S. Sa
yısı : 971) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge rar , okutuyorum. 

(1) 971 S. Saytlı basmayazı tutanağım sonunr 
dadır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (971) sıra sayılı Ka

nun teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Önemine binaen bütün işlere 
takdimen ek gelen kâğıtlardan gündeme .alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
v* teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkam 

içel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Kanunun ismi : 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 

BAŞKAN — Komisyon?.. Komisyon Başkanı 
Sayın Adalı burada. 

Basılmış, üyelere doğıtılmış, ancak aradan 
48 saat geçmemiş ve gündemde yer almamış
tır. Gündeme alınması hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23.6.1967 tarihli 124 ncü 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işâri oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanunun 
41 nci maddesinin 3 ncü fıkra.smın kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 24.6.1967 tarihli ve 776-3151 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, komisyonumuzun 11 Temmuz 
1967 tarihli 32 n<ci Birleşiminde ilgili Hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Teklif, istekleri üzerine emekliye ayrı
lanlardan bu aylık veya ücretleri (2) tam yıl 
almamış olanların emekli aylıklarına, bir alt 
derece aylık veya ücretin esasa tutulacağına dair 
olan hükmün kaldırılmasını öngörmektedir. 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasına göre, isteği üzerine emekliye ayrılan 
bir kimse, bulunduğu aylık veya ücrette iki 
seneyi doldurmamışsa, emekli aylığına, bir alt 
derece aylık veya ücret esas alınmaktadır. 
Oysa, re'sen emekliye sevk edilenlerin emekli 

aylıklarının hesabında, iki seneyi doldurmuş 
olmak kaydı aranmamakta ve bulundukları ay
lık veya ücret esas tutulmaktadır. Bu durum 
ise, memurun kendisini re'sen emekliye ayırta
bilmek yoluna başvurmasına sebebolmaktadır. 

Yukarda belirtilen mahzurları bertaraf ede
cek, düzensizliği kaldıracak ve aynı zamanda 
terfi bekliyen alt kademedeki memurlara da 
imkân sağlıyacak olan kanun teklifi, komis
yonumuzca benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler 
komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
istanbul İçel 

E. Adalı C. T. Okyayuz 
Sözcü Kâtip 

İstanbul Tabiî Üye 
Muhalifim S. Küçük 

O. Gümüşoğlu 
Tabiî Üye Aydın 

M. Özgüneş 1. C. Ege 
Rize Trabzon 

Muhalifim. Muhalefet A. Ş. Ağanoğlu 
şerhim eklidir 
O. M. Agun 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Muhalefet şerhi 
Bu teklif kabul edildiği takdirde emekli, 

emekli ödeneği ödemediği maaş derecesinin öde
neğini alacaktır. Vermeden almış olacaktır. 
Kanunda adaletsizlik varsa, bir diğer adalet
sizlik yaparak ortadan kaldırılamaz. Onun için 
muhalifim. 

O. M. Agun 
Ilize Senatörü 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önergede aynı zamanda ivedilik hususu da 
vardır. İvedilikle görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenlor... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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5431- sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 n3Ü 
fıkrasının kaldırılması halikında Kanun 

MADDE 1. — 41 nci maddenin 3 neü fıkra
sı kaldırılmıştır. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde mu
teberdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
ÖMETl EPGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, komisyondan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz edendim. 
ÖMER ERGÜN (Cumhu-başkanmca S. Ü) 

—• Efendim 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli S-ndığı Kanununa dâhil olanların son 
maaş üzerind-o. tekaüdedilmesini alâkadar eden 
b : - kan^n tanrısı okluğu ve yine aynı mevzuata 
tabi yani 5434 sayılı Kanunun gemici 12 nci mad-
des'nde. zrkredilen Devlet Demiryolları işçileri 
Emekli Sandığı ile, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Mınvenet S^mkğı men'u-'pkırınm da son maaş 
üzerinden tekaüdodilmosi hususu sağlanmış olu
yor mu, olmuyor mu! 

BAŞKAN — Gerçi bu madde ile ilişiği yok; 
tashihi bakı mm d? n" Krmisvcn? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim 
bizim bildiğimiz hazırlanmakta olan Personel Ka
nununda bu bekleme mecburiyeti kaldırılmakta
dır. Bu şeve gelince 5434 sayılı Kanunun yalnız 
41 nci. maddesurn 3 neü fıkrasını kaldırmıştır. 
ötekilerle alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Tashih edildi. Emnkli Sandığı 
Kanununun 41 nei madd^.sm'n 3 neü fıkrasını 
kaldırıyor. Eğer bu üçüncü fıkraırn bahis mev
zun kanunlarla ilgisi var ise tabiî kaldıracak. 
Yaksa veni b ; - s^v getirmiyor. 

ÖMER EROÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Tek taraflı bir kanun tasarısı mahiyetini arz: 
etmekledir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMtSYONIT BAŞKA
NI ERDOÜAN ADALI (İsVınbıın — Savm Baş
kan, bu sandık mevzundu-, Enrrk'i Sandığına ta
bi o1 ani a-' bundan istifade edeceklerdir. 

BAŞKAN — Maddevi oylarınıza arz edlvo-
ru^n. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle:-.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?.. 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kanunlaşmıştır. 

3. — 506 ray ılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 73 
v,cil maddesinin değiştirilmesine ve b:ı kanuna 
!)'•• madde ile geçici iki m^dde eklenmesine dair 
kanun teklifhvn MiVet Meclisince kab:d olunan 
^i"tni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal tşler ve 
Kütçe re P7ân komisyon1 arı raporları (Millet 
Meclisi 2/203; Cumhuriyet Senatosu 2/216) (S. 
Sayısı: 958) (1) 

Yükrrik Başkanlığa 
Gündemm birinci görirülmesi yapılacak işler 

•crtmmd". bulunan ve ismi a^ağıva çıkarılan (968) 
".ıra sayılı kanun teklif'n'n bütün işlere ta.kdlmen 
öncelik ve ivedilikle görüşüLmoslni arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve PVm Komisyonu 
Başkanı 

Erdoğan Adalı 
Kanunun km i : 
503 savılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 

uıc! maddesine b"r fıkra eklenmesine ve 73 neü 
r-rddo"vnln değişHrilmes'no ve bu kanuna bir 
r.ıadd? ile geçici iki madde eklenmesine dair Ka
nun (2/21G) 

BAŞKAN —• Kanun teklifinin gündemimiz-
d~- bulunan diğer iş1 erden önce görüşülmesi isten
mekledir. Takriri ovla.rın^a a^z edivomm. TObul 
^d-mV-... Etmivpnler... Kabul edilmiştir. Komis-
vor. burada, Hükümet burada. Rapor uzun za
mandan b r n bastırılıp dağıtılmış bulunmakta-
drv Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
ovlannıza a~î ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yen1 e.-*.. Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Komisyon raporu üzerinde söz yjtiyen?.. Yok. 
ATVHeV^a pwilm^s"n". ovlarm-^a a""z ed ;vomm. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 958 S. Sayılı basmayazı tutanağın s(h 
nzındadır. 
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İvedilik hususa da önergede istenmektedir. 
İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

503 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve 73 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 

madde ila geçici iki madde ckbnmcsino dair 
Kanun 

Madde 1. — 503 sayılı Kanunun G0 ncı mad
desine aşağıdaki (D) fıkrası eklenmiştir : 

D) 50 yaşını doldurrn ve malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 
2 500 gününü maden işyerlerin'n yeraltı işlerin
de geçirmiş bulunan, sigortalı da yukarda.ki (A) 
vevn (B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık 
aylığından yararlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka.bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 503 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desinin (D) fıkrası aşağıdaıki şekilde değiştiril
miştir. 

D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi, sigortalının kazancının % 11 dir. Bunun 
% 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı işveren hlssssidir. 

Ancak, maden işyerlerin'n yeraltı işlerinde 
çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları, primi sigortalının kazancının % 14 üdür. 
Bunrm. % 6 sı sigortalı hissesi % 8 i de işveren 
hissesldir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
oden'er... Kabul etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

Madde 3. —• Evlenme dolayısiyle işlerinden 
ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve işveren
leri taraf adan 5417, C900 ve 506 sayılı kanunla
ra. göre ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları prim1 erinrn yarısı, yazılı talepleri üzerine, 
toptan ödeme şeklinde verilir. 

İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene 
içinde- evlenmiş veya evlendikleri tarihten itiba
ren bir sene içinde işinden ayrılmış olan kadın 
sigortalılar, evlenme dolayısiyle işten ayrılmış sa
yılırlar. 

Evlenmeleri dolayısiyle toptan ödemeden fay
dalanmış bulunan badın sigortalılardan 503 sa
yılı Kanuna tabi bir işe girenler, kendilerine ve
rilen primleri aldıkları tarihten itibaren % 5 fa

izi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna iade ettik
ler: tnkdirde sigortaya tabi eski hizmetleri 503 
sayılı Kanunun tatbikatında nazara alınır. Top
tan ödeme şeklinde aldıkları primleri Sosyal Si-
go-ralarr Kurumuna. iade etmiyenlerin sigortalı
lık süre1 eri, 503 sayılı Kanuna tabi işlere yeni
den girdikleri tarihten başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Mr.ddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Ka.bul 
edenler.. Kabul etmiyenler,,, Kr.bul edilmiştir. 

Madde 4. —• 503 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici 21 ne! madde eklenmiştir. 

Geçici madde 21. — 1 . 3 . 1965 tarihi ile 
bu kanunin yürür ıı"e girdiği tarih arasındaki 
'vired'} evlenmeleri dolavısiyle işlerinden ayrılmış 
bulunan k"d-n sigortalı1 ardan yapılı taleple bu-
lun~nV' ha.kkuıda. da, bu kanımın 3 nc'i mad
decinde belirtilen esaslar dairesinde gerekli işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde inerinde söz ist-yen?.. 
Yok. Maddevi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
eden1 er... Ka.bul etmiyen^r... Kabul edilmiştir. 

M".ddo 5. — 503 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici 22 nci madde eklenmiştir. 

Geçici medde 22. — 1 . 4 . 19">0 tarihinden 
Yi kanunun yürürlüce girdiği tarihe kadar ma-
d~n işvelerinin yeraltı iş'e^nde malûllük, yaşlı-
kk vo ölüm sigortalama tabi olarak çalışmış bu-
Y.nan slgoıı'" ahların, bu hizmetleri, banların ça-
1 iş tıkları işyeri e~"ndrn akacakları örneği kurum
ca, hasırlanacak belgeleri Sosyal Sigortalar Kuru
muna, vermeleri suret iv1 e tevsik edilir. 

Geçici 8 ne' maddedeki çalınma belgelerinin 
düzen1 enmeT b".kımmdnn işveren1 er ve sigortalı-
V* ic'n. belirtilen hüküm1 e", yeraltı hizmetlerine 
ait çalışma, belgeleri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde (berinde söz istiyen?... 
Yok. Maddevi oylarınıza arz ediyorum. Ka.bul 
eden1 e,"*.. Kabul etm'yen'er... Kabul ed^miştir. 

Madd^ 6 — Bu kanun, yayımı tarihmi taki-
bednn ve 503 savıl ı Kanun gerekince Sosyal S ;-
°ro"taV.'' Kırnımııns işveren tarafından t.e~d' edil-
mskt^ o1 an üç a.vhk prim b-ndro1 arının ilgili bu
lunduğu dönom başından itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde inerinde söz istiven?.. 
Yok. Mrddsvi oylarınıza arz ediyorum. Ka.bul 
eden"er... Kr.bul etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiycnl. 
Sayın Baltan çok kısa olmak üzere tümü üzerin
de lehte söz istemiş1 erdir. Çok kısa olmak üzere 
buyurunuz Sayın Baltan. 

TAETK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
SayTi Balkan, muhterem arkadaşlarım; 503 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı mad-
deYne bir fıkra eklenmesine dair olan bu teklif 
hakikaten bi"'hacaa yeraltmla çalışan işlilerimiz 
için büyük bir irnkfa sağlıyacaktır. Bu itibarla 
b*ı kanunun kabulü işçilerlmbi geniş çapta sevin
direcektir. 

Bugün fiilen yeraltında çalışrn işçilerimin 
yirmi yaşında işe girm'ş olsa elli yaşından sonra 
yeraltında çalışamam duruma gelmektedir. Çün
kü brın^ar ya sil'koz, ya k^mekonyoz veya em
sali göğü". haıtahklarma tutulmaktadırlar. Fiilen 
'bugün Türkiye'de elli yaşın üstünde sıhhati tam 
olarak yeraltında, çalışsa işçi hemen hemen yok
tur ve 50 yaşından yukarı o1 an holler ise mut
laka köylerine bir maluliyet ile dönmektedirler. 
Bu kanunu çıkartmış olmakla Yüksek Senato en 
büyük sosyal adaletten birini yerine getirmiş ol-
ms.ktadır. E-a.-ra bâzı Avrupa memleketlerinde 
yeraltında calnan işçiler iç.in hususi kanunlar 
mevcuttu"'. Bu umumi bir kamın içerisine girmiş 
olmakla büyük fayda doğacaktır. Kanunun yer
altı işçileri içm büyük S3vinç kaynağı olacağını 
kabul ederek Yükr.?.k Senatoya yeraltı işçilerinin 
bulunduğu bir vilâyetin mümessili olarak da te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Kanun taklifinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edealer... Kabul et-
{miyenler*.. Kabul edilmiştir. 

Teklif kanunlaşmıştır. 

4. •— In^an haklan ve anahürriyetlerini ko-
rumvrr* dair Avrupa sözleşmesine ilişkin 2 nu
mara7*. Protokolün onaylanmasının uy atın bulun-
dıınu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhur'yet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/341; Cumhuriyet Se
natosu î/796) (S. Sayısı : 961) (1) 

(1) 961 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
ftun&adır. 
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BAŞKAN — Bir önerge var okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündem'n birinci gülüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(9G1) sıra sayılı Kanun tasarısının öncelik ve 
ivedililklo görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri ,Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Sözcüsü 

Ahmet Yıldız 
Kanun ismi : 
İnsan hakları ve anahürriyetlerini korumaya 

dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 neü mad-
deler'ai değiştiren 3 numaralı Protokolün onay-
lanmasxı:n uygun bulunduğu hakkında kanun 
t anarım (1/795) 

BAŞKAN —• Gündemde bulunan diğer işler
den . önc3 görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

în-.sn baklan ve anahürriyetlerini koruma
ya da'r Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
Protokolün onaylarnıasurm uygun bulunduğu 

• bakkT.idr.ki kanun tasansm-n Millet Meclisince 
kabul oîuıan metni ve C-. Smatosu Dışişleri, Tu-
rinm ve Tanıtma Komisyonu raporu günlerden-
bari dağıtılmış ve sayın üyeler tarafından okun-
mır. bulunmaktadır. Bu itibarla raporca okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmamasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenler?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz edlyoram. Kabul 
edenler... E'.miyen'er... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususu vardır, ivedilikle görüşülmesi 
hususunu, oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
le-* .. E.Lm:yen!e:\.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere ge-çiknesmi oylarınıza arz ediyo
rum. lObul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum. 

İ/ıs an hakları ve anahürriyetlerini korumaya 
dıiı* Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Hükümetimiz .adına 6 Mayis 
1963 tarihinde ioız-ı edilmiş bulunan, «İrusâh 
hakları ve anahürriyetlerini korumaya dair 
Avrupa Sözleşmesi» ne ilişkin, «Avrupa İnsan 
Hakları Divanına istişari mütalâa verme yetkisi 
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bahseden 2 numaralı Protokol» ün onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle:*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

M?dde 3. — Bu krnunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
«den1 e-... Etmiyenler... Ka.bnl edilmiştir. 

Açık oylarınız?, sunul a erktir. 

5. — Ay ve diğer gök chimleri dâhil, w,a~ 
mv, kesif ve kullr-nıhnasmda devletlerin faaliyet
lerini yöneten ilkeler hakkında Andlaynanın 
onat/anmasının wtçıun bulunduauna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kebul olunan metni 
ve, Cumhuriyet Senatosu Dışişleri. Turizm ve 
Tanıtma Konvsıtonu raporu (Millet Meclisi 
İl 353- Cumhuriyet Senatosu 1/794) (S. Say ist: 
953) (1) 

BAŞKAN — O-ündemle ilişkin bir başka öner
ge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(rürıdom'n b:rinci görüşülmesi yapılacak iş

le1* kısmanda bu1 un m ve ismi aşağıya çıkarılan 
C9f>3̂  sıra «v.vıh kon.^n tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmeni arz ve teklif ederim. 

Dışişleri - Turizm ve Tamtma Komisyonu 
Sözcük". 

Ahmet Yıldız 

Kanunun ismi : 
Ay ve. diğer gök cisimleri dâhil, Uzavm ke

şif ve kuşan ı lmanda de**letlerrn faaliyetini vi> 
neten ilkeler hakkında an di akmanın onaylanılın-
frrm uygun bulunduğuna dair kanan tasarısı. 

(1/794) 
BAŞKAN — Gündemde bu'un an diğer işler

den önoe görüşülmesi hususunu ovlannıza a~z 
cd'vomm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 033 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Iiaporun okunmaması hususunu oylarınıza 
ar.ı ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere 
geçilîTic'vni oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oyîar-Qiza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

A T VO diğer t*}1?, cisimbri dlhil, uzayın koşif 
vo kullanılmadır dr\ devletlerin faaliyetlerini 
yörıcter». i lkebr hakkında Andlajmanm onay

lanmalının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Ma-Vle 1. — Amerika Birlaşik Devleti eni, 
B'ivük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kı-
rallığı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği hükümetleri arasında, 27 Ocak 1937 tarihin
de Londra, Mcmkova ve AVanhington'da akdedilen 
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince aynı ta
lihte her üç meskende imaa^anrn «Ay ve diğer 
gök e'nlnVeri dâhil, mavin keşif ve kullanılma-
"•mda devletlerin faaliyetlerini yönetctı ilkeler 
hakkında Andlaaoıa» nm onaylanması uygun bu-
lunmui'tur. 

BALKAN — Medde ürerinde söz isVvn?.. 
Yok. Maddeyi oylarımaa. arz ediyorum. Kabul 
eden1 e-... EtmiyenVr... Kabul edilmiştir. 

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

BASK.AN — Madde üzerirde söz istivan?.. 
Yok. Mr.ddevi oy'armıza ?rz ediyorum. Kabul 
edence".. Etmiyenler... Kabul ed,nnrstlr. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen!.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza a"z ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tüm'i inerinde lehte, a'eyhte söz istiyen?.. 
Yn1:. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

6. — fnnan Hakları ve Anahürriyetlerini Ko-
rıma-tr, dair Avrupa Söyleşmesinin 29. 30 ve 
34 nr.ü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro-
toko~'vr- onaylanmanmn uypun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka-
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bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 1/795) 
(S. Sayısı: 962) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili başka bir takrir 
daha var okutuyorum : 

Yüksek Bar.kanlığa 
Gimdenrn birinci görüşülmesi yapılacak işler 

fagmındr, bıı'unan ve ismi aşağıya çıkarıka (962) 
sıra sayılı kanun taoarısımn öncelik ve ivedilik
le görüşıTmeslni arz ve teklif ederim. 

Dışişleri - Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Sözcüsü 

Ahmet Yıldız 

Kanunun ismi : 
tn<v\n IIrikla.rı ve Anahürriy etlerini Koruma

ya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
Protokolün onay] anması ı ra uygun bulunduğuna 
dal* kanarı tasarısı d/796) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan diğer işler
den önc> fTÖrüşülmesi hususunu oyunuma sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ilrm^un okunmamalı lüzumunu ova sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz ist.'ynn?.. Yok. 
Maddelere geci\mr'sim kabul edenler... Etmi-

yenV.\.. Knbul edilmiştir. 
İvedilik hususunu oylarımda sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

însan Haklan ve Anahürr?yetlerini korumaya 
dair Avrupa Sözleşmesinin 2D, 30 ve 34 ncü 
maddelerini değiştiren 3 numaralı Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — Hükümetimiz adına G Mayıs 
1933 ta.rihinde imza edilmiş bulunan «İnsan hak
lan ve Anahürriyetlerini Korumaya dair Avru
pa Sözleşmesi» n'n 29, 30 ve 34 ncü maddelerini 
değiştiren 3 numaralı Protokolün onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istlyeni. 
Yok. Maddeyi kabul: edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişMr. 

Madd^ 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddoyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen?.. 
Yok. Tümünü oylaraıra sunuyorum. Kabul eden
le:*... ELm:yenlev... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — Türk Kanunu Medenisinin birinci ki
tabının ikinci babı üçüncü faslının değiştiril
mesi, b:ı kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden fayda
landırılması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/239; Cumhuriyet Senatosu 1/782) (S, Sa
yısı : 969) (1) 

BAŞKAN — Gündem ile ilişkin diğer bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defada gö

rüşülecek işler kısmında bulunan ve ismi aşa
ğıya çıkarılan (9G9) Sıra Sayılı Kanun tasarı
sının bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna 

Kanunun ismi : 
Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabı

nın ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, 
bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalandı
rılması hakkında Kanun. 

BAŞKAN —• Bu tasarı Yüksek Heyetinizce 
daha evvel görüşülmüş, fakat Cumhurbaşkanın
ca veto edilmiş olan kanunlardan birisidir. Gün
demde bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 969 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. I 
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Komisyon burada. Hükümet adına temsilci 
geliyor. Daha önce görüşülmüş ve uzun zaman
dan beri gündemde yer almış bulunması sebe
biyle raporun okunup okunmamasın: oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. Tümü üzerinde 
söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, ivedilik hususunu oyla-
mıyacağım, çünkü bir defa görüşülecektir, ve
to edilen kanunlardandır. 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının 
ikinci babı üçüncü fa3İının değhtirilmssi, bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, 
bâzı vakıfların vergi muafiyatindsn faydalan

dırılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Türk Kanunu Medenisinin bi
rinci kitabının ikinci babı üçüncü faslmdaki 73. 
74, 75, 76, 77, 77/A, 78, 79, 80, 80/A, 81, 81/A 
ve 81/B maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, kaldırılmış ve bu fasla bâzı maddeler ek
lenmiştir : 

Vakıf 
A) Kuruluş 

I - Genrt olarak 
Madde 73. — Vakıf, başlıbaşma mevcudiyeti 

haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye 
tahsisidir. 

Bir memleketin bütünü veya gerçekleşmiş 
veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri 
veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebi-
lir. 

II -Vakfm şekli 
Madde 74. — Vakıf, resmî senetle veya vasi

yet yolu ile kurulur ve vakfedenin ikametgâhı 
asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil 
ile tüzel kişilik kazanır. Mahkeme, tescil husu
sunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi 
sicile kaydolunmak üzere re'sen tebliğ eder. 

Kanuna, ahlâka ve âdaba veya millî menfa
atlere aykırı olan veya siyasi düşünce veya belli 
bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek 
gayesi ile kurulmuş olan vakıfların tesciline 
karar verilemez. 

Tescil kararının tebliği tarihinden itibaren, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, iki ay içinde bu ka
rara karşı Temyiz yoluna başvurabilir. 
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Msrkezî sicile kaydedilen vakıf, Eesmî Ga
zete ile ilân edilir. 

Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırıla
cağı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın 
muhtevası ve ne suretle yapılacağı tüzük ile 
tâyin edilir. 

Bir vakfın tescili ile birlikte vakfedilen mal
ların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder. 

Mahkeme, vakfedilen gayrimenkulun vakıf 
tüzelkişiliği adına tescilini re'sen ve derhal 
tapu idaresine bildirir. 

III - Vakıf senedinin muhtevası 
Madde 75. — Vakıf senedinde, vakfın ga

yeni, uzuvları, bu gaveye tahsis edilen mallar 
vs haklar, vakfın teşkilâtı ikametgâhı ve ismi 
gösterilir. 

IV - Mirasçıların ve alacaklıların dâva hakkı 
Madde 76. —• Bağışlamada olduğu gibi vak

fedenin mirasçıları ve alacaklıları tarafından 
vakfa itiraz olunabilir. 

B) Vakfın teşkilâtı 
I - Genellikle 

Madde 77. — Vakfın bir idare uzvunun bu
lunması mecburidir. Vakfeden bundan başka 
lüzumlu göreceği diğer uzuvları, vakıf sene
dinde gösterebilir. 

Vakıf senedinde vakfın uzuvları, idare su
reti ve temsil tarzı kâfi derecede gösterilmemiş 
olur veya sonradan bir imkânsızlık doğarsa 
teftiş makamı bunları vakfedene tamamlattırır. 
Vakfedenin ölümü veya bu tamamlamayı ya-
pamıyacak bir durumda bulunması halinde, tef
tiş makamı noksanların ikmali için düşüncesi 
ile birlikte mahkemeye müracaat eder. 

74 ncü maddenin ikinci fıkrası gereğince 
vakfın tescili yahut vakfm gavesine göre teş
kili mümkün olmadıkı veya vakfa tahsis edilen 
mallar gayenin tahakkukuna yetmediği tak
dirde, vakfeden itiraz etmedikçe veya vakıfı 
senedinde aksine açık bir hüküm bulunmadık
ça; vakfedilmiş mallar mahkeme tarafından, 
teftiş makamının mütalâası alınarak, mümkün 
mertebe gayece aynı olan bir vakfa tahsis olu
nur. 

Bu hususlarda yetkili mahkeme vakfedenin 
ikametgâhı asliye mahkemesidir. 
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I I - istihdam edilenler ve işçilere yardım 
vakıfları 

Madde 77/A. — Türk Ticaret Kanununun 
468 nci maddesi gereğince kurulan istihdam 
edilenler ve işçilere yardım vakıfları ayrıca aşa
ğıdaki hükümlere tabidirler : 

Vakfın uzuvları, faydalananlara, vakfın? 
teşkilâtı, faaliyeti ve malı durumu hakkında 
gerekli bilgiyi vermeye mecburdurlar. 

istihdam edilenler ve işçiler vakfa aidat 
ödedikleri takdirde, en az bu ödemeleri nisbe-
tinde idareye iştirak ederler. Mümkün olduğu 
nisbette personel arasından gösterilecek temsil
cileri bizzat seçerler. 

istihdam edilenler ve işçilerin ödemelerine 
tekabül ettiği nisbette, kaideten, vakfın ma
melekinin istihdam edene karşı bir alacaktan 
ibaret olması yalnız bu alacağın temin edilmiş 
olması halinde caizdir. 

Faydalananlar vakfa aidat ödedikleri veya 
vakfı düzcnliyen hükümler onlara edayı talep 
hususunda bir hak bahşettiği takdirde, vakfın 
edalarını dâva yoliyie talebedebiİirler. 

C) Teftiş 
Madde 78. — Vakıflar, Vakıflar Genel Mü

dürlüğünün teftişine tabidir. 
Teftiş makamı, vakıf senedi hükümlerinin 

yerine getirilip getirilmediğini, vakıf malların 
gayeye uygun surette ve tarzda idare ve sarfe-
dilip edilmediğini denetler. 

Teftişin tarzı ve nasıl yapılacağı, neticele
ri ve bu kanuna göre kurulmuş olsun veya ol
masın bilcümle vakıfların Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ödiyecekleri teftiş ve denetleme 
masraflarına katılma payı, safi g2İirin yüzde 
beşini geçmemek üzere, tüzük ile belli edilir. 

D) idare ve gayede değişiklik, malların 
değiştirilmesi 

1 - idarenin değiştirilmesi 
Madde 79. — Vakfın mallarının muhafaza 

veya gayesini devam ettirmek için kesin ihti
yaç bulunduğu halde yetkili asliye mahkemesi, 
idare uzvunun teklifi üzerine, teftiş makamı
nın yazılı düşüncesini aldıktan sonra vakfın 
idare şeklini değiştirebilir. 

Yetkili asliye mahkemesi, teftiş makamı
nın tüzükte gösterilen sebeplere dayanarak 
yapacağı müracaat üzerine duruşma yaparak 

idare edenleri işten uzaklaştırabilir ve vakıf 
ssnedinde ayrı bir hüküm yoksa yenisini seçe
bil!?. istihdam edilenlere ve işçilere yardım 
vakıflarında vakıf senedinin, faydalananla
rın vakıftan faydalanma şartlarına ve idareye 
iştiraklerine dair hükümlerinde yapılacak deği-
şiklikleı-, vakıf senedinde bu hususta yetkili ol
duğu belirtilen uzvun kararı üzerine, teftiş 
makamının yazılı düşüncesi alındıktan sonra 
asliye mahkemesi tarafından kararlaştırılır. 

Bu kanunda gösterilen yetkili merciler dı
şında bir kişi veya kuruluşun vakfın idaresine 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak müdaha
le etmesi halinde, bu müdahaleye yer veren 
veya göz yuman, idare edenler, yukardaki fık
ra hükmü gareğince her halde işten uzaklaştı
rılır ve yerlerine yenileri seçilir. 

I I - Gayenin değiştirilmesi 
Madde 83. — Vakfın asıl gayesinin mahiyet 

vo şümulü vakfedenin arzusuna açıktan açığa 
uymıyacak derecede değişmiş olursa yetkili as
liye mahkemesi idare uzvunun veya teftiş ma
kamının müracaatı üzerine duruşma yaparak 

vakfın gayesini değiştirebilir. 
Gayeyi tehlikeye koyan mükellefiyet ve şart

ların kaldırılması veya değiştirilmesi de aynı 
hükme tabidir. 

I I I - Malların değiştirilmesi 
Madde 80/A) Geliri giderini karşılamıyan 

veya kıymetine uygun gelir getirmlyen vakfın 
mallan, daha yararlı her hangi bir mal veya 
para ile değiştirilebilir. Bu değiştirmeye, teftiş 
makamının teklifi üzerine idare uzvunun dü
şüncesi alındıktan sonra yetkili asliye mahkemesi 
karar, verir. 

E) Vakfın gelirleri ve iktisap 
Madde 81. — Vakfın gelirleri ile yapılan ik

tisaplar veya hükmi tahsislerle temellük edilen 
mal ve haklar, vakıf senedinde yazılı mallara 
ilâve edilerek her takvim yılı başında teftiş 
makamına bildirir. 

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başın
daki malî durumu münasip vasıta ile ilân veya 
neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecbur
dur. 

F) Vakfın nihayete ermesi 
Madde 8l /A) Gayesinin tahakkuku imkân

sız hale gelen vakıf kendiliğinden dağılmış olur. 

— 515 — 
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Keyfiyet idare uzvu tarafından sicile tcccil ' 
ettirilir. 

Gayesi 74 ne li maddenin ikinci fıkrası hük
müne aykırı hale gelen vakıf yetkili asliye mah
kemesi tarafından teftiş makamının müracaatı 
üzerine, taraflar çağırılıp duruşma yapılarak 
kararla dağıtılır ve sicile bildirilir. 

Zilyedlikle iktisap yasağı 
Maddo 81/B) Vakıfların malları üzerinde 

zilyedlik yolu ile iktisap hükümleri tatbik olun
maz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde sez istiyen var 
m i l . Yok Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İş Kanununun bâzı maddelerin açık oyla
ması için ey vermiyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. Küreler kaldırılsın, i 

Mahfuz hisse 
Madde 2. •— Medeni Kanunun 453 ncü mad- j 

desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Kamu yararına yapılan hibe" erde ve gelirle

rinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğinde
ki işlerin yapımına bırakılarak kurulacak vakıf
larda mahfuz hisse, mirasçının içtimai durumuna 
uygun nafakadan az olmamak kaydı i.e yukarı
da zikrolunan miktarların 1/3 ü kadardır. 

Ancak vakfın gelirinin % 20 si kendisine 
bırakılan mahfuz hisseli mirasçılar tenkis dâ
vası açamazlar. 

Vakfın gelirinin % 20 sinin mahfuz hisseli 
mirasçılara bırakılması halinde yalnız onların 
da mahfuz hisseli mirasçıları bu gelirden fay-
dananabilirler; daha sonra gelen mahfuz his
seli mirasçılara ancak, vakıf senedinde açık hü
küm bulunmak şartiyle muavenet nafakası ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakıf kelimesinin ikamesi 
Madde 3. — Türk Kanunu Medenisi, Türk 

Ticaret Kanunu ve sair kanun ve mevzuatta, 
Türk Kanunu Medenisinin 73 ve takibeden 
maddelerinde yer alan müesseseyi ifade etmek 
üzere kullanılan (tesis) kelimesi yerine (vakıf) 
kelimesi ikame edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vergi muafiyeti 

Madde 4. — Bakanlar Kurulunca, gelir
lerinin en az % 80 ini, nevi itibariyle genel, 
özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri için
de yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin ye
rine getirilmesini istihdaf etmek üzere tahsisan 
kurulacağı kabul edilen vakıflara, tahsis edi
len miktar için, vergi muafiyeti tanınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — A) 3 . 6 . 1949 tarihli ve 
j 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 
j sayılı Kanunla değişik 7 nei maddesine aşağı

daki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta
nınan vakıflar» 

B) 3 . G . 1949 tarihli ve 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla 
değişik 8 nei maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

G. Safi kurum kazancından Bakanlar Ku
rulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ser
mayeye iştirak nisbetinde ödenecek miktarlar. 

C) 3 . G . 1949 tarihli ve 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesinin 
199 sayılı Kanunla değişik 6 ncı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

G. Genci bütçeye dâhil daireler, katma büt
çeli idarelere, il Özel idareleri ve belediyeler 
ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı der
neklere ve Türk Kanunu Medenisine göre ku
rulan vakıf ara makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde ya-
pdan bağış ve yardımlar toplamının o yıla ait 
kurum kazancının yüzde ikisini ve her halde 
yirmi bin lirayı aşan kısım hasılattan indirile
mez.) 

Bağış ve yardımın nakden yap:lmaması ha
linde, bağışlanan veya yardımm konusunu teş-
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kil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya 
mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse 
Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde tak
dir komisyonlarınca tesbit edilecek değeri esas 
alınır. (Ancak, Bakanlar Kurulunca vergi mu
afiyeti tanınan vak flara 20 000 liralık hadde 
bakılmaksızın o yıla ait kurum kazancının yüz
de bejine kadar bağış ve yardım yapılabilir.) 

D) 8 . G . 1959 tarihli ve 7338 sayılı Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

k) Bakanlar Kuru" unca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurul
duktan sonra tahsis olunan mallar. 

E) 18 . 2 . 19G3 tarihli ve 198 saydı Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi
nin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler 
ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıflar. 

F) 11 . 7 . 1964 tarihli ve 483 snvdı Dam
ga Vergisi Kanununa bağlı 2 sayılı tablo
nun V nci bö'ümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

19. Bakanlar Kurulunca ver'd muafiyeti 
tanınan vakıfların kuruluş muamelelerinde dü
zenlenen her türlü kâğıtlar. 

G) 17 . 7 . 19G4 tarihli ve 492 s-yb "Fino
lar Kanununun 38 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakfların kuruluş muamcleleriy'c bu va
kıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tu
tulmaz. 

' II) 17 . 7 . 19G4 tarihli ve 492 snylı Harç
lar Kanununun 59 nen maddesinin (a) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Kamu menfaatlerine yararlı dernek'er 
ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıfların iktrsabedcccklcri gayrimcnkul-
lerin ve diğer aynî hakların tescil'eri ve şerli' 
gerektiren işlemleriyle, bu dernek ve vakıf
lara a't tesislerin ve bu tesislerin sonradan ih-
tisabcdeccklcri gayrimenku'lerin ve sair ayn' 

. hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemler' 
ve bunların terkinleri, 

1) G . 7 . 11931 tarihli ve 1833 sayılı Ara
zi Verdisi Kanununun 2 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

13 . 7 . 1037 0 : 1 

F) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara alt arazi ve arsalar. (Vakıf 
senedindeki cihete tahsis edilmiş bulunmak 
şartlylc.) 

J ) 14 . 7 . 1C31 tarihli ve 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 5 nci 
ve 8 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

5. Umumi maarife ve menafii umumiyeye 
hadim cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar. (Cemi
yetlerde kazanç temini gayesi bulunmamak ve 
vakıflarda vakıf senedindeki cihete tahsis edil
mek şartiylc.) 

8. Devlet veya mahallî idarelere veya me
nafii umumiyeye hadim veya Hükümetçe mu-
saddak cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca ver
gi muaf'yeti tanınan vakıflar tarafından me
nafii umumiye için vücuda getirilen bilûmum 
.su bentleri, su setleri, suların yükselmesine 
karşı mania"a:-, kanallar, bentler, cetveller, ba
taklıkları kurutma veya kurak yerleri sulama 
tesisleri, zürram kendi arazisi için müştereken 
ve münferiden yapacakları her nevi su bentleri, 
sulama, ve kurutma tesisatı, (Ticaret kasdı ol
mamak şartlyle) 

K) 13 . 7 . 195G tarih ve G802 sayılı Gider 
Vergi "eri Kanununun 4 ncü maddesinin (E) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

E) Kamu menfaatine yararlı derneklerle 
Bakanlar Kurulunca vergi muaifyeti tanınan 
vaki Hara makbuz karşılığında bedelsiz bağış 
ve yardım şeklinde veri"en maddeler. 

L) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
8 D ncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekil
le değiştirilmiştir. 

2. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ile beledlyele-
'c, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı der
meklere ve Türk Kanunu Mcdenişi gereğince 
kurulan vakıflara makbuz karş lığında yapılan 
'•»ağış ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde ya
kılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait 
beyan edilecek gelirin % 5 ini aşarsa fazlası 
'irdirilmez. Bağış ve yardımın nakden yapıl-
aaması halinde, bağışlanan veya yardımın ko
mşunu teşkil eden mal veya hakkın mevcutsa 
mukayyet değeri, bu değer mavcut değilse Ver-
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gi Usul Kanunu hükümleri dairesinde takdir 
komisyonlarınca tesoıt edilecek ae^er esas alı
nır.) 

M) 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nei 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

2. Kamu menfaatine yararlı dernekler, ka
munun faydasına parasız tansıs edı.mış mililı te
sislere ve liakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınmış vakıflara, konularına uygun olaraK 
bağış y^lu ile gelen eşya ile bu kaoıi vakıfların 
hayrı mevzuiarına uygun bir site kullanılmak 
şartı ile ıtnai ettık-eu eşya. ^.ua^aniur îvuruıu 
kararı ile.) 

N) <± ncü maddeye göre verilmiş olan Ba
kanlar Kurulu kararma rağmen vakiin her han
gi bir sebeple tescili mümimn olmaz ise (F) ve 
(G) fıkralarına göre aanmıyan Damga \ ergisi 
ve harçlar, Âmme alaeaklarmm tans±lı hakian-
daki Kanuna uyularak talısıl olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. ivxaaueyi oyianmza arz ediyorum. Ka^ul 
edenler... KajuA etmıyeuier... ivdim! edılmu-
t.r. 

Tüzük hazırlanması 
Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden itibaren altı ay ıçnıue, vaıaııar Geueı 
Müdürlüğünce, ilgili uaKanlııaarın da düşün
celeri alıııaraK, bu kanunun uygulanmasını 
düzenlemek üzere bir tüzük hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde suz istiyen var 
m i l . Yok. Maddeyi oyunuza arz etuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Vakıf kayıtlarının devri 
Geçici madde — 4 Ekim 1U2G tarihin

den sonra kurulmuş vakıflara ait mahkemeler 
nezdindeki tescil kayıt defter ve evrakın su
reti, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren altı ay içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
merkezi sicile kaydı için devredilir. Ve adı 
geçen vakıflar hakıunda da bundan böyle bu 
kanun hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi . oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük 
Madde 7. — Bu kanun hükümleri yayı

mını mütaakıp yürürlüğe girer. 4 ncü ve 5 nci 

maddeler hükümleri ise yayımını takibeden 
bütçe yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürütme 
Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

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

Leh ve aleyhte ve üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Amk rvylanrur'a arz edilecektir. 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

33 n?ii maddesi üzerinde 128 sayın üye oy kul
lanmış, 125 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy tesbit 
edilmiştir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

62 nci maddesi üzerinde 127 sayın üye oy 
kullanmış, 126 kabul, 1 çekinser oy tesbit edil
miştir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

75 nci maddesi üzerinde 127 sayın üye oy 
kullanmış, 124 kabul, 3 ret, oyu tesbit edilmiş
tir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

98 nci maddesi üzerinde 126 sayın üye oy 
kullanmış, 126 kabul, oy tesbit edilmiştir. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

24 ncü maddesi üzerinde 117 sayın üye oy 
kullanmış, 114 kabul, 3 ret oy tesbit edilmiştir. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

102 nci maddesi üzerinde 127 sayın üye oy 
kullanmış, 123 kabul, 4 ret oy tesbit edilmiş
tir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Kanun maddelerinde yer alan (bend) ke
limelerinin (fıkra) ve (çözme - bozma) keli
melerinin «fesih» olarak değiştirilmesinin açık 
oylamasına 123 sayın üye oy kullanmış 121 
kabul, 2 ret oy çıkmıştır. Salt çoğunluık sağ
lanmıştır. 

İ j kanununun tümü üzerinde 117 sayın üye 
oy kullanmış, 94 kabul, 20 ret, 3 çekinser oy 
tesbit edilmiştir. Böylece Cumhuriyet Senato
sunda İş Kanunu tasarısının görüşülmesi bit
miş bulunmaktadır. Kanun tasarısının hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederiz. 
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İnsan haklan ve anahürriyetlerini koruma
ya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 neü 
maddelerini değiştiren 3 numaralı Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının açık oylamasına 118 saym 
üye oy kullanmış, 118 kabul oyu tesbit edil
miştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

İnsan hakları ve anahürriyetlerini koruma
ya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numa
ralı Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 122 
sayın üye oy kullanmış; 122 kabul oyu tesbit 
edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın ke
şif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetleri
ni yöneten ilkeler hakkında Andlaşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı üzerinde 122 saym üye oy kullanmış; 
122 kabul oyu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Saym üyeler, gündemimizde bulunan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısının 
görüşülmesine sıra gelmişse de, gündemde bu-
lmımıyan seçim kanunlarına ait üç kanunun 
görüşülmesine ilişkin bir önerge vardır. Bun
lar uzun kanunlardır. Bu sebeple çalışma müd-
dstimizin süroainin bitmesine 15 daıldka kal
mış bulunmaktadır. Bu sebeple bu mevzulara 
geçmeden önce ara vermek arzusundadır. Baş
kanlık. Gerek seçim kanunları, gerekse Silâh
lı Kuvvetler Personel kanun tasarıları uzun 
kanunlardır. Bu sebeple saat 15.00 te Birleşi
me devanı etmek üzere ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 12,50) 

İKİNCİ OTURUM 

Anılma .?aati : 15.00 

BAŞKAN — Ba?kanvekili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Ha';ay), Asmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, 86 ncı Birleşime devam ediyoruz. 

4. — CÖRÜSÜLEN İSLER 

8. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ue Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/381; Cumhuriyet Se
natosu, î/804) (S. Sayısı : 973) 

9. — İdarci Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
306 sayılı Kanunda değişiklik yapılmadı hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyonu ravoru. {Millet Meclisi 1/383: 
Cumhuriyet Senatosu 1/805) (S. Sayısı : 974) 

10. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kamın tacansının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/384; Cum
huriyet Senatosu 1/806) (S. Sajtst : 975) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
17 Eylül 1967 tarihinde yapılacak olan 

mahallî idare seçimlerinin 2 Haziran 1Q68 ta-
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rihinde yapılacak Cumhuriyet Senatosu Kısmî 
seçimleriyle birleştirilmesini öngören «îdarei 
Fmumiyei ViF.yat Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve ilgili b*zı kanunların kaldırılma
sına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında,» «Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun» ve «Köy 
Ka.ımnunda derişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 303 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun» tasarılarının (1) Gelen evraktan akten 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle takdi-
men görüşülmesini arz ederim. 

Ivonyn 
İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan 

BAŞKAN — 973, 974, 975 Sıra Sayılı tasa-. 
rılarm gündeme alınmasını cyiarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul 
edilmşitir. 

öncelikle görüşülmesini cylarmıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi ayrı ayrı görüşmelerini yapıyoruz. 

S. — Belediye Kanununda değ'vilrfile yapıl
masına da'r 19 .7 . 1963 tarihli ve 307 caydı Ka
nunda değ i",'klik yapılmazı hakkındaki kanun 
tasarısının MiVet Meclisince kabul oluvan met
ni ve Curnhurvıet Senatom G"ç'ci Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/381: Cumhuriyet Sena
tosu 1/804) (S. Sayısı : 973) (1) 

BAŞKAN —• Raporun okur.ıro okunmaması-
nı oylprıııza sunuyorum. Okınmasır.ı ka
bul .edor>Vr... Ec m'yeni er... itap orun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tadarının tümü ürerinde C. II. P 0"upu adı
na Sayın Ilazcrdağlı. Sayn Ilazordağlı bu ka
r ım tasarıları ayrı ayrı olduğu için görüşmeni-
zilfıtf^"». avrı. avrı yapmız. 

O II. P ORUPU AOTNA. S*LÎM H\ZER-
DAĞLT (Elâzır) — Muhto-cm Başkan. Cumhu
riyet Senatosunun savın üyeleri, mahallî ne
cim1 erin ertelenmesini öngören Belediye Ka-

(1) 973 S. Sayılı basmayazı tutanağın so 
nurıdadıs. 

nununda değişiklik yapılmasına dair kanunu 
mibakere edeceğiz. Peş'r.en arz etmek isterim 
ki, kısmî Senato seçimlerinin bu yıl yapılıp ya-
pılııııyacağı konusunu burada konuşmıyaca-
ğ-.m. Çünkü bu mevzu çok tartışmalı bir mese
ledir Burada konuşulması vakit alacaktır. 
Müzakere ettiğimiz Belediye Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair kanunun mucip se-
bcp'cri, nede^le-i sıralanırsa bir'nci sebep 
s~syal sebeptir. Her yıl seçim yapılmakla va
tandaş tedirgin edilmekte, seçimlere rağbet, 
iştirak a~almaktadır. denilir ektedir. Bir defa 
bu mucir> sebep ertelenme için kâfi sebep de-
ğiklir. Çünkü vatandaş seç'me iştirak etmi
yorsa bu"im sebebi her yıl seçim yapıldığın
dan de "il siyasi partilerden aradığını bula-. 
madurmdan ve IIükümeJ~ten beklediğimi bula
madığından dolayıdır. Üstelik bu y i seçimlerin 
yanılacağı serdin kuru l1 arınan, ilân edilmekle 
vatandaş, âmme kuvvet1 eri lüzumu kadar tc-
di 'T'R edilmiş yorulmuşlardır. Hâkimler seçim 
kütüklerini yapmışkar. adaylar faal ive4-e geç
mişle-. D ov1 et memırdarı yorulmuşlardır. Se
cin kütüklerini yapmak seçimin yansırdan 
lardasvlır S^yın Hükümet Başkanı bir taraf
t ı - TI"'kiımot n^n^amr 'd ' i seçimlerin Ir'rleş-
tirileceğrû söylerken, diğer taraftan 1964 yı
lında kendi trupunda ve basnı toplantısında 
scçimlenn vaktimde yapılacağını beyan buyur
muş1 ardır. Bu sözü. üzerine seçim hazırlığı hız
landıkça, hırdonmr-tır va seçim1 er i~in üç+c iki 
nosa/V katcdilmiV'r. Mademki seçimlerin •bir
leştirilmesi Hükümet Programında yer almış
tır, daha yıl basandan evvel bu kanunlar nv 
r>v->. Tcti-ilmomi^tır? bunu bilhassa S"yın Hü-
kürıeJ"ten sormak isteriz. DenilobiUr ki. "ficim-
ler yırplacaği'ia dair meri kanunla1' varekr. Bun
lar de" hırı edikçe bütçeye nara da konubır. ho
varda da bul iv ur. Biz d 'y° r 1 ^ 'ki, müdebbV 
bir Başbakan evvelâ kendi Hükümet Progra-
nam ulutma", secimler bu sere v°r ama biz 
birl-r<5t'riiecelini va'dettik. hiç denilse beyan
da bulurm ıynym. bakacın re olur r e elmaz. 
Ondan sonra beyanda bulunayım d!ye düşü
r ü r ve hıyarda bul ur m a "di. Bu beyanda bu-
bı-^nus ^İnası halkı hızlandırmış ve tansiyon 
yükselmiş'ir. Kısmen scç'.m sathı malinde iler-
lemrtir. Fakat pekâlâ biliyordu bu yıl seçim
lerin yapılmayacağını neden malî yıl başından 
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evvel bu kanunlar gelmedi ve bütçeye para kan
maması da düşünülmedi. Bu seçimlerin ilân 
edilmiş olması ürerine yüz binlerce insan se
çime hazırlanmıştır. Yüzbinlerce derken, mü
balağalı konuşuyorum, çünkü 40 000 köy, ve 
bu 40 0C0 köyde muhtar, ihtiyar heyeti üyele
ri sekiz yüz küsur belediye reisi ve belediye 
meclisi üyeleri ve G3 vilâyette dört küsur ka
zada gerel me-disi üyeleri h-upsi faaliyete "-ce
misi er, kendi!erini aday ilân etmişler, birçok 
faaliyetTere gr işmisierdir. Ilat^â para s°rf et
mişlerdir. Genel meclis üyeleri otomoHllcr tu
tarak, arabalar tutarak köy, köy dolaşmışlar, 
kendi adaylıklarını "ıhan etmişlerdir. Eğer se
çimlerin yapılması h c yıl yatardasın tansiyo
nu yükseltiyorsa zaten yükselmiştir. Vatan
daş diyor ki, kendilerinin kısmi Senato seçim
leri için bunu geri burkuyorlar. Dundan baş
ka muhtarımdan demiyeylmde. Belediye Ka
nununu konuştuğumuza 'göre bo'cdiye balka
nından memnun olnnyan, belediye meclisi ü n 
lerinden memnun olmıyan insarlar vardı-. İlk 
defa belediye başkanının be1 celiye meclisi 
tarafından ademi kifaye reyi i1 e dlişürülcmi-
yecc^ire dair lv> kamm tatbikatına piçtik. 
Şimdi Sayın Iç'şleri Bakamda pekâlâ bilirler. 
bugün beledive ba^kanl^rı i^e^isirde muvaf
fak olam'yanla^n düşünülmesi iruk'm olmadı
ğımdan hallim «ukâyetei olduğu bpl"diyplp~* çok
tur. Çünkü beVdiye başkanı eskiden kifayet
sizliği s e V b V e belediye m e l W üyeleri ta
rafından düşüri'debiliyordu.. Rimdi bunun dü-
sürüimci^c r^kV-ı ol m ad1 duadan h",H",n y"z-
de 00 . 00 ı. belediye başkanları muvaffak, ola
madığı iein. bizar olmuştur, acz imindedir. bi-a^> 
ownl ^oV^Tıve baskar larmn de"'i"t^'rlİT^^si"T 
istem ek*r>dir.. Bu p-nvn r o n ^ r n halk kütleri 
4 röleden ben Iv^ürü beklemiş ve^^îni ron-
mıve h*1 zorlanmışken bu i rsanbrı üstün geri 
oturtmak tansiyonu dahada arhrmıyor mn? 
Ş e n d e r e iki ay kalmış tâbri. caizse. r ak 'nW 
minderlere çıkmaya hazırla^r-ken rrüres reV-
oek "oroye knkk dom ok surotiyle iş geri bı
rakılmıştır. Bu bir tepki yaratmıyor mu? Bu 
tans 'v^run artmasını doprrmuvor mu? Bn 
önem "M H. halk b> beled'^e başkanım 4 90^0 î̂ î-n 
sop-^istir Belediye balkanının muvaffak :y^-
sizli rinden bi~ar olan halk 4 se^emn mcsuliv^-
tini demokrasilerde kendi seçtiği için kendi

si yüklenmeye mecburdur. Ama 8 ay geri bı
rakmanın mesuliyet bu kanunu çıkaranlara 
ve Hükümete aidolmalıdır. Millet hayatında 
belediye hizmeti 8 ay hizmetin iyi yapdmamış 
olması az bir müddet değildir. Bu diğer Dev
let ve Hükümet idaresinde bu kadar mühim de
ğildir. Il'.zmet görmiyen memur ya vazifesin
den anmr ya yeri değiştirilir. Ama belediye 
meclislerinde belediye başkanlarında buna 
imkân yoktur. Halk 4 sene için mesukyet bc-
nmidir diyor, ama 8 aylık mesuliyet Hükümete 
ve bu kanunu çıkaranlara aidolacaktır. Bu, az 
bir müddet değildir. Kötü vazife gören bir be
lediye başkanım 8 ay daha iş başında beklet
mek yerinde değildir, doğru değildir. Şimdi 
Sayın Hükümet bütün belediye başkanlarının 
muvaffak olduğunu, hizmetleri yaptığını mı 
zannediyor? Bir çoğunun suiistimal1 eri, işten 
clçck+irilmeleri kabil iken Devlet Şûrasında 
şurada burada sürünmesinden kendileri dahi 
s'kâyp'-pi eld^k'arım burada itirap etmeleri lâ-
zımgelir. Seçilmiş insan 4 sere için halka kar
şı mcsul'yot altındadır. Halk kendisi seçmiş
t i ' . Ama 8 r.y'n mesuliyeti bize aittir, kanunu 
çıkararlara aittir. Bütün bunların zararları te
razinin bir kefesine konduğu zaman seçimlerin 
birleştirilmek meselesi hafif gelecektir. 

Kanunun nedenleri arasında bir de malî 
kiVfot mevzuu vardır. Deniliyor ki, secimler 
su. kadar milyon liraya maloluyor. Nitekim 
19G4 vlında mahallî ve Senato seçimini 7 mil
yon küsur liraya malrlmuştur. Bu paranın sarf 
^d'l memesi ve tasarruf yapılması için buna za
ruret vardır. 

Muhte-cm arkadaşlar. Mart ayından bugü
ne kadar seoime sarf edPen naranın, ben ha
ta otmiv^rs°m varışımdan ford"sı sarf edilmiş 
^Imnsı lâzınıyclir. sn^f edilmi"tir. Ama bu kü
tükler boşa gitm'yedektir, gelecek selede bu 
kütükler kullanılacaktır, demek kâfi değildir. 
Çünkü, gelecek sere seçim kurullan Mart 
avından itibaren çalışmaya başlıyacak1 ardır, 
y'ne ü^ret alacaklardır ve tamam de&ikc de 
masraflar kısmen artmış olacaktır. Üstel ;k se-
eimlerin temel hükümlerini dürenliyen Kanun
da. her seçim yılında kütüklerin yenilenmesi 
r)"or'Sİb:: v r d 1 ? . 8 ayın ie'nde derişikliklerin 
yenden kütüklere geçirileceği, bu kanunda der
piş edilmiştir. Ama buradaki arkadaşlarımın 
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hepsi secim geçilmiş insanlardır, vatandaş kü
tüğe kaydolduktan sonra kütüğe kaydolup 
kayd'olmadığını ulutur . Aradaki sekiz ay bir 
sene demekt'ır. Bir sene sonra kütüre kaybol
du mu olmadı mı 'tirazlar, yeni gelenler Tür
kiye'mizde her yıl yer değiştiriyor. Hele bil
hassa şehirlere doğru akınlar sebebiyle şehir
lerde nüfus kesafeti artmaktadır. 8 ay zarfın
da bir şehirde 700 - 800 nisbetrxlc bir artış 
olmaktadır. Bütün bunların yeniden kavdı, 
il<muhaberler, muhtarlar, mernur'ar, hâkimler, 
karanlar vatandaşı asd tedirgin edecek, asıl ta-
c'x edecek sebepler olacaktır. Yani işler bence 
iki misli ve masraflar da o nisbctte artacak
tı:-. 

Muhterem arkadaşlarım, her işe bir mucip 
sebep bulmak kolaydır. Marifet mucip sebep 
•buYnak da dağil fa.vdalı yol bulmaktadır. Se
çimlerin birleştirilmesi faydalıdır, bunu inkâr 
etmiyoruz. Ancak: bu kadar mesafe ka+edil-
d'.^ten sonra faydalı değildir. îş bu kadar i1 er
le dikten sonra seçimlerin ertelenmeli bilâkis 
kanunun mucip sebebinde yazı'ı sakır cali ha
li doğurmuştu", erte^meye rağmen. Efendim, 
her yıl scdmler.'n yapılması seçim"!ere vatan
daşların rağbetini azaltmaktadır, mucip sebe
bi df. is bu ha7e geldikten son^a, do "TU den-ildir. 
Çünkü seçVn için bu kadar hız alınmışken ya
rı yoldan dönüVnesi asıl vatandaşın Devletle 
f'.şkis'ni, itimadını azaltmaktadır. İsmet Paşa 
iş başındayken, seç'm zamanında yanılacaHT. 

dcrıis, Sayın Başbakan Süleyman Demirci de, 
seçim "amamnda y p ^ c a k . demia. Ama ar
kasından seçimleri tehir et+im. demiş, Firnd"., 
seçim1 c~"n zama^nda varrlaeağı, sörni hakika
ten ciddî bir sözdür. Hakikaten secim1 erin za-
m ı ı n d a y ı r İması vatandaşın Vimadı mese-
lesidr*. Secim1 erin crtelonmesVin ani nr~cip 
sebebi bunlar değil, bunlarm arkasındaki baş
ka bir s^bentir. Sayn Başbakan A. P. Temsll-
c i 1 ^ Meclisini tonlanmeıya kadar, secimler ya
pılacaktır r c i m zamanında yanda*aktı". d'vo 
tekrar etmektedir. Fak"t temsilciler MeclVıi 
t ap ınd ık t an s^nra poli'dk hava. kendilerinin 
telkin ettiği politik hava yahut onlardan aldık
ları politik hava sebebiyle seçimleri tehir et
mek kararını almıştır. Yari A. P. Temsilciler 
Meclisi kararı o kadar vatandaşı biraz evvel 
saydığım tedirginliğini mucibolmuştur, Yıl ba

şından evvel bu kadarı a1 mis olsaydı hiçbir di-
yoeefimiz yoktu. Bu kadar bir mesafe katlettik
ten so^ra seçimlerin tehiri sebebinin altında 
politik sebepler aramamaya imkân vermiyor. 

Bu kanun önümüzdeki yıllarda yapılacak 
seçimlerde her yıl seçimlerin yapılması sakın
casını da fidelemiyor. Ka-nnun esbabı muci-
besinin bidsi de bu. Sneim kütükler*, iki senede 
bîr- seçimin yapılacağını derpiş etmiş, böylece 
iki senede bi^ secim yarrlm.asr-'i saparnaya 
çalışıyoruz, sözü geçmektedir. Ancak 1968 de, 
s'mdi tehir e*-+iŞ".miz secim yapılacaktır. 1969 
^ milletvrkileri sreim:ı""i yapacağız, 1970 te 
1964 *.e e««"Vn p^ınntör1eriı yerime secim ya
pacağız, 1971 de yine mahallî seçimleri yapa
cağız. O ha^e nröre de bunların da birleştirilme-
s'"e imkân yok. (1971 de seçim yok sesleri) 
1971 i bulur 1968 yansından 1971 in sonlarına 
doğru. Şimdi seçimleri d^mok ki. yine arka ar
kaya yanmış olacağız. O halde bu seçimlerin 
bir defaya mahsus tehir edilmiş olması mese
leyi halleden bir scb^bolımuyor. Sırf vatanda
şın alışkanlığını, seçimlerin zamanında yapıl
ması alışkanlığını gideren, it'madı azaltan se-
bebolmaktan daha ileri gidemiyor. Her yıl se
çimlerin yapılması vatandaşı meşgul ediyormuş. 
Buna karşı söylenecek söz çoktur. Biz de de
riz ki : Demokrasinin yerleşmek üzere olduğu 
bir memlekette seçimlerin her yıl yapılması 
faydacıdır da. Şimdi ruru da söylemek kaabil; 
vatandaş ey pusulasını kullanmasını bMmiyor, 
he? yıl seçim kanunlarını değiştirdikçe, her 
yıl seçim kanunları kaidelerini değiştirdik
çe vatandaş secl-m sandığının basında ne 
yapacağını da bilmiyor. O haMe seçimleri s:*k 
sık yanalım da vatandaş seçime alışsın, oyu
nu kullanmasını da öğrensin, bu mütalâa da 
va' itt 'r. O nîsbette halk seçimin vaktinde ya
pılacağını . bilirse tedirgin olmaz. Halkı rahat 
et'iği, alışmış e]duru şeyi yerine getirmeye 
mecburuz. Müdahalelerle halkın ümidettiği 
şeyleri bozmakla halkı rahatsız etmiş, taciz 
e+mis oluruz. Bir Personel Kanunu getirece
ğiz, d"-yoruz, ümidettiriyoruz getirmiyoruz, halk 
rahatsız oluyo:\ Seçim yapacağız, diyoruz, se
çimi yapmıyoruz halk rahatsız oluyor. Seçim
lere de fazla iştirak olmuyor, onun için. Bu
nu yapacağız sözü yine doğru değildir. Başka 
sebep de vardır. 
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Muhteremi arkadaşlarım, seçimlerde fazla 
iştiraki sağlıyan hırstır. Geçmişteki hırslı se
çimlerde iştirak nisbeti çok olmuştur. Seçimle
rin vaktinde yapıknaimış 'olması hırsı artırır. 
Üstelik seçime rekabetle giren adaylar birbir
leriyle 3 - 4 aydan beri arayı açmışlardır. Kü
çük bir kasabada, köyde birbirleriyle arayı 
ıaçan insanlar, bu seçime hazırlanıma faaliyeti 
içine düşmüş insanların işe, bu hızı kesmeden 
devaım edeceği düşünülürse seçimin tehiri işle
rin aksamasına, sebebolur. Yani bu iş 8 ay daha 
devam edecektir. 

İştirak nisbetinin azaldığı mücbir sebebine 
karşı, efendim Çankaya'da rey istemeye gitti
ğimiz zaıman vatandaşları kovuyorlar, diye Sa
yın Çumralı arkadaşıımız komisyonda buyurdu
lar. Ben iştirakin azalmasını her yıl seçim. ya
pılmasından değil vatandaşın Devlete itimadın
da, siyasi partilere itimadının azalmasından, 
aradığını bulamadığından iştirak etmediği ka
naatindeyim. Yoksa her yıl seçim yapıldığın
dan dolayı değil. Sonra iştirakin çok olması 
neden arzulanıyor? Bunu anlıyamadım. işti
rak yüzde yüz olması neden lazımmış? Bütün 
Dünyada, demokrasinin çok gelişmiş olduğu 
memleketlerde, bile bugün seçime iştirak nis-
fo.eti gün geçtikçe azaltılmaktadır. Halk futbol, 
boğa güreşi, spor, ye ye ye, ça ça ça gibi şey
lerle meşgul olmaya başlamış ve seçimlere ilgi
si gün geçtikçe azalmış bulunmaktadır. Hülâ
sa ımasraf edilmesine edilmiştir, tansiyon art
masına artmıştır, ımesafe featediimesine edil
miştir, seçime ilki ay gibi kısa bir zaıman kal
mıştır. Adaylar ayaklanmışlardır, yüz binlerce 
insan aday olmak için ümitlenmiştir. 4 sene de 
bir gün beğenmediği adamı değiştirmek için 
adam kalbime koyacağını koymuştur şimdi ge
lecek seneye kaldı diye geri üstün geri otur
mak daha çok tepki yaratacaktır. 

Arkadaşlar, masraflara gelince, masraflar 
çok bir şey değildir. 1964 Senato seçimlerinde 
bu kanunun esbabı mucibesinde yazılı olduğu 
üzere 7 milyon küsur bin lira para gitmiştir. 
Bu 7 'milyon lira çok bir para değildir. Ben size 
başka bir şey söyliyeceğim. Hükümetin bir yılda 
temel atma (merasimlerine, gösterilere sarfet-
tiği paralar hemen hemen buna yakın bir şey 
tutar. Bunları kısıp seçimleri yapmak daha iyi 

bir şeydir. Bu itibarla O. H. P. si olarak bu 
kanunun aleyhindeyiz. Saygılarımızla (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çumralı grup adına 
mı, şahsınız adına ımı? Muhalefet şerhiniz yok, 
komisyon üyesisiniz. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş
kan, lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarıım, ben Senatonun 
içişleri Komisyonunda üyeyim. Bu tasarıların 
kabulüne de komisyonda müspet oy verdim. 
Bu itibarla grup adına söz almadım ve bu ko
nuşmamda, tasarının komisyonda lehinde bu
lunduğum için, lehine ve şahsum adına olacak
tır. 

Seçimlerin tehirine ait gelen kanun tasarı
larının her üçüde yerindedir. Seçimlerin önü
müzdeki Hazirana bırakılması çin .mucip sebep
ler her üç tasarının gerekçesinde tafsilâtiyle 
yazılmıştır, bunları tekrar edecek değilim inan
dırıcıdır, memleket realitelerine uygundur. Bir 
hesapla bu 1967 Bütçesine konulan paradan 
maada şimdiye kadar binhir derdi, hinbir sı
kıntısı olan bu milletin bütçesinden 1961 den 
1967 başına kadar 76 milyon küsur yüz bin lira 
sarf edilmiştir. Bu bizim bütçemiz için bizim 
memleketimiz 'gerçekleri için cidden ağır sayı
lacak bir masraftır. 

Arkadaşlarım, Senato seçimi bilindiği üze
re 1968 Haziranına kalmıştır. Bu Anayasanın 
geçici 10 n'cu maddesinin ' hükmü icabıdır. 
Anayasa Mahkemesine açılan evvelce çıkarılmış 
olan kanunun iptalinin reddine ait kararda da 
bu seçimlerin 1968 de yapılması gerekmektedir. 
1968 Senato seçiminde nasıl olsa seçim işlemine 
başlanacağına ve büyük bir masraf ihtiyar edi
leceğine göre bu seçimlerin de onunla birlikte 
yapılması zaruridir, uygundur. Yine arz edUyo-
rum memleket gerçeklerine de muvafık düşer. 
Ben bu vesile ile bu seçimlerin halk psikolojisi 
üzerinde yaptığı tesirler üzerinde duracak de
ğilim. Arkadaşım ismini zikretiği için bir ko
nuşmasında Komisyonda geçen müzakereler esna
sında anlattığım bir hususu Yüksek Huzurunuz
da tekrar etmek istiyorum. 1961 den beri yapı
lan mahallî seçimlerde milletvekili seçiminde ve 
kısmi Senato seçimlerinde bizar olan, usanmış 
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ve bıkmış hale düşen bir memleket efkârı mııu-
miyesi görülmektedir. 1966 Senato seçiminde 
memleketimizin, başkentin en aydın bölgesi sa
yılan Çankaya ilçesinde seçim kütüklerini doldur-
mıya gelen memurların bu kütükleri tanzim ede
meden dışarı edildikleri ve yüzlerine kapıların 
kapandığını yakinen biliyorum. Bu bir sıkıntı
nın ifadesidir. Bu seçimlerin sık sık ve bilhassa 
radyoda yapılan ideolojik mücadelelerden vatan
daşın bihuzur ve bikarar oluşunun bir neticesi
dir. Bu itibarla da bu seçimlerin Senato seçimle
ri ile birlikte yapılması zaruridir. Diğer sebepler 
gerekçede yazıldığı için ben burada ayrıca tafsi
line geçmiyorum. Şahsan bu tasarıların kabulü 
Güven Partisinin temayülü itibariyle de mem
leket gerçeklerine uygun olduğunu arz ederim, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Türk Kanunu Medenisinin bi
rinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiş
tirilmesi bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ek
lenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden fay
dalandırılması hakkında kanun tasalısının ya
pılan ae?k oylamasına 124 sayın üye oy kullan
mış 124 kabul oyu ile tasarı kanunlaşmıştır. 

Buvurım Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh

terem Başkan, muhterem senatörler, bu seçimle
rin ertelenmesi ile ilgili kanun tasarısı hakkında 
her hangi bir konuşma yapmak kararında deği
lim. Esasen grup adına da böyle bir konuşma 
yapılmamış olması bizim bu kanun tasarısı kar
şısındaki tutumumuzu ifade eder, kanaatindeyim. 
Ancak muhterem Halk Partisi grup sözcüsünün 
konuşmalarını dikkatle dinledikten sonra bu ko
nuşma içerisinde tesfeit edebildiğim kadariyle bir
kaç noktanın vuzuha kavuşması bakımından mü
samahanızı fazla suiistimal etmemeye çalışarak 
kısa bir maruzatta bulunacağım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sayın sözcü 
sanki Adalet Partisi bu seçimleri, yani mahallî 
seçimleri ertelemek gayreti ve kararı ile bu ta
sarıyı Yüksek Huzurunuza getirmiştir... Yok 
böyle şey muhterem arkadaşlar. Bizim iç mese
lemiz olan bu konu üzerinde cereyan eden ko
nuşmaları ve bu hususta yapılan, gösterilen gay
retleri eğer mezun olup burada ifade etmiş ol
sam Savın Hazerdağlı'nın bu hükmünde ne ka
dar hatalı olduğu meydana kolaylıkla çıkardı. 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Partisi daima 

| Anayasa müesseselerine hürmetkar kalınmasının 
I dikkati içerisinde olmamız tavsiyesinde bulunur

lar ve ısrarla bunun üzerinde dururlar. 
Muhterem arkadaşlarım Senato seçimleri, bi

liyorsunuz çıkartılan kanun Adalet Partisinin 
bir iptal karariyle Anayasa Mahkemesine intikal 
ettirilmiş ve bu kanun yani bizim iptal talebimiz 
reddedilmiştir ve seçimlerin 1968 Haziranında 
yapılması bir Anayasa kararma bağlanmıştır. 
Bu vaziyet karşısında bizim Adalet Partisi gru-
pu olarak, iktidarı olarak, bu Senato seçimlerini 
1968 senesinde yapılacak olan seçimleri alıp 
Ekim ayma getirmemiz Anayasa müessesesinin 
koymuş olduğu, vaz'etmiş olduğu karara büyük 
bir aykırı] ık teşkil ederdi. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, şahsınız adına 
konuşuyorsunuz değil mi ef endim? 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Evet efen
dim. 

Ancak mahallî seçimlerin Ekimde, Eylülde 
vapılması, yine dört senelik müddetle, kendileri
nin dediği gibi, yapılması icabediyor, ama se-

I kiz ay sonra tekrar ikinoi bir Senato seçimleri, 
kısmi Senato seçimleri de yapılacağına göre ar
tık vatandaşı üst üste seçime götürmektense ma
hallî seçimleri Hazirana, 1968 Haziranına almak 
suretiyle bu iki secimi birleştirmek gibi en doğru 
bir yoluna gidilmiştir. Hâdise bundan ibarettir. 

Muhterem sözcü bu mey anda Sayın Başkanı
mızı, Genel Başkanımızı, müdebbir bir Başbakan 

I olmamakla tavsif etmek istediler. Bunun müdeb
bir olmakla ne alâkası var ben bunu anlıyama-
dım. Ne imiş, kendileri bir grup toplantısında 

I demişler ki, seçimler zamanında yapılacaktır. 
I Evet ama deminden arz etmiş olduğum sebepler 

ve bir Anayasa Mahkemesi kararına itaat etme-
nm hüsnüniyetiyle seeimleri ertelemek cihetine 
edilmiştir. Bunun Hükümet Başkanının her 
hangi bir şekilde müdebbir olması veyahut olma-

J masiyle ne alâkası vardır. Bunu bir türlü anla-
I mak mümükün değildir, arkadaşlar. 

ikinci meseleye gelince; muhterem sözcü ar
kadaşımız buyurdular ki, çok şayanı dikkattir, 
belki dışarda olanlar, yeni teşrif edenlerin bil
hassa bu noktaya dikkat etmelerini rica. edece
ğim. Halk dediler, belediye başkanlarından, tes-

I bit edebildiğim kadar, bizar olmuştur dediler. Ar-
J kadaşlar bu büyük bir bühtandır, iş başında bu-
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kınan, feragatle çalışmak istiyen birçok, adedini 
kendileri söylediler, 800 e yakın belediye reisini 
böyle bir itham altında bırakmanın ben mânasını 
bir türlü çözemiyorum muhterem arkadaşlarım. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunlar 
edebiyat... 

CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Bazıla
rından, dedi. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Aynen tes-
bit ettim, belediye başkanlarından halk bizar 
olmuş. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Heyeti Umumiyeye hitahediniz. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, biraz evvel Güven Partisine men
sup bir kıymetli arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi erteleme kanunları memleketin şartları ve 
halkın haleti ruhiyesi düşünülürse, ertelemede
ki isabet ortaya çıkmaktadır ve bunun, hiçbir za
man, yine sayın sözcünün dediği gibi, altında bir 
maksat yatmamaktadır. Asıl maksat kendilerinin 
konuşnıalarındadır. Ben şahsan bu konuşmanın 
bizi çok daha tenvir edici ve bizi memnun edici 
bir istikamette olmasını beklerdim. Tahmin edi
yorum ki, ben şahsım adına konuştuğum için da
ha fazla mâruzâtta bulunamıyorum, Hükümet 
tahmin ediyorum bunu daha etraflı ve geniş şe
kilde cevaplandıracaklardır. Adalet Partisi hiç
bir zaman mahallî seçimlerden kaçmamaktadır. 
1968 Hazifanmda zaten netice vatandaş reyleriy-
le mevdana çıkacaktır. Mâruzâtım bundan iba
rettir, hepinizi hürmetle selâmlarım muhterem 
arkadaşlarım. » 

B A Ş K A N - Savın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok muh

terem arkadaşlarım, 4 seneden biraz az olmak 
üzere yapılmış bulunan belediye meclisi ve be
lediye başkanı seçimlerinin bir miktar daha 
geriye bıraktırma hususunu derpiş eden bir 
kanunun müzakeresiyle meşgulüz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 senesi Kasım 
ayında yapılmış bulunan belediye meclisi üye
lerinin seçimiyle belediye başkanlarının seçimi 
şimdi müzakeresini yapmış olduğumuz kanunla 
Haziran ayına bırakılmak isteniyor. Mucip 
sebebolarak tek bir mucip sebep vardır; zaten 
bir seçim yapılacaktır, 1968 serfesinde. 1968 
Haziranında Senato seçimi yapılacak, bunu da 
onunla birleştirelim ve bu suretle bütçeye malî 

bakımdan daha aız bir külfet yükletelim. Baş
ka bir sebep, bendeniz şahsan, göremiyorum, 
bu kanunu tetkik ettiğim zaman. Biz bir ka
nun hazırlığını veya müzakeresini yaptığımız 
vakit bu kanunun tek bir sebebe istinadetmek 
suretiyle, ki onun da tatmin edici olup. olmadı
ğı hususu üzerine biraz sonra geleceğim, yal
nız, beni mazur görsünler bu kadar tatmin et
mez bir mucip sebeple bu kanunun getirilme
sinde ben büyük bir sakınca görmekteyim. 
Hattâ hiç de ciddî bir mesele olarak telâkki 
etmemekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik sistem
lerde tesbit edilmiş bir süre vardır, o da dört 
senede birdir. Bu dört senede bir halkın o ik
tidara, halkın o demokratik gidişata karşı duy
muş olduğu siyasi temayülünü belirtmek için 
konulmuş olan bu süredir. Bu da yegâne usul
dür demokratik sistemlerde. Şimdi biz ne yapı
yoruz Bu süreyi aşıyoruz. Neden aşıyoruz 
bu süreyi? Malî külfet. 20 milyar küsur büt
çeye salhibolan bir Devletin bu iş için yapmış 
olacağı 20 milyonluk bir külfetin bu bütçe içe
risinde muazzam bir külfettir telâkkisi, bence, 
şayanı kabul olamaz. Bu mucip sebebe bu ka
darla temas ettikten sonra, muhterem arka
daşlarım, biraz evvel arz etmiş olduğum gibi, 
demokratik sistemlerde aslolan seçimlerin za
manında ve gününde yaıpılm asıdır. Halk bir 
seçim sonucunda oy vermiş olduğu kimseleri 
ne kadar müddetle başında tutacağını bilerek 
oy veriyor. Bunun ötesinde bu millî iradedir. 
Bu millî iradenin ötesinde hiçbir zaman biz bu 
müddeti böyle birtakım kanunlarla uzatmayı 
derpiş edici yollara saparnayız. Bu, demokra
tik sistemlere aykırı bir tutum olur. 

Muhterem arkadaşlarım, seçimin demokra
tik sistemlerdeki ehemmiyetini bu suretle tes
bit ettikten sonra bu kanunun memleketimiz
deki dört sene evvel yapılmış olan seçimlerde 
tatbikattan almış olduğum neticelere göre kı
yaslamak mecburiyeti hâsıl oluyor, bu kanu
nun müzakeresi sırasında. 

Bir arkadaşım demin burada buyurdular. 
Dört senelik bir tatbikat geçirilmiştir. Bu dev
rede seçilmiş olanların, seçilmeden mütevellit 
oturmuş oldukları makamlarda kanun ve mev
zuat ile bu 'çerçeve içinde hareket edip etme
diklerini bizden daha iyi bilecek İçişleri Ba-

— 525 — 



C. Senatosu B : 86 

kanlığının bu dör sene içerisindeki tatbikat
tan almış oldukları neticeleri de göz önünde 
bulundurarak hakkiyle vazife ifa etmiyenlerin 
biran evvel millet tarafından, seçmenler tara
fından işten uzaklaştırılmasını teminen bu ka
nunun hiç olmazsa bu erteleme kanununun ge
tirilmemesi hususunda büyük bir gayret içeri
sinde görmek isterdik. Bizden çok daha iyi bilir 
İçişleri Bakanı arkadaşımız, teknik elemanları 
itibariyle bugün belediye başkanlarının ve bele
diye meclisi üyelerinin vazifelerinde ne miktar
da muvaffak olup olmadıklarını bizden daha iyi 
bilirler. Birçok hâdiseler olmuştur. Bendeniz de 
muhterem İçişleri Bakanımızla bir sebepten do
layı karşı karşıya gelmiştim. Bu şahsi bir mesele 
olduğu için temas etmiyorum. Yalnız şunu de
mek istiyorum ki, biraz evvel 800 küsur bele
diye başkanı vazifede muvaffak olmamıştır diye 
söylenmesi bühtandır diyen bir arkadaşıma ce-
vabolsun diye arz ediyorum bu bir edebiyat de
ğildir. Bu bir tatbikatın neticesinde bir realite 
olarak tesbit edilmiştir. Muvaffak olmıyan be
lediye reisleri vardır, muhterem arkadaşlarım, 
vardır bunlar. Muvaffak olanlar bir kere daha 
seçilir. Bunlar için de bir sakınca yoktur. Fa
kat muvaffak olmıyanlarm halk tarafından tes
bit edilmiştir. Bunları 9 ay daha bu memleke
tin başında belediye reisi olarak bulundurmak
ta ne gibi bir fayda temin etmiş olursunuz? Bu 
bakımdan da, tatbikat bakımından da bu erte
leme kanununun tatmin edici olmadığını arz et
mek bakımından beyan ediyorum. 

ikinci bir nokta; bir mucip sebebi bendeniz 
demin unuttum arz edeyim. Senato seçimleriyle 
birleştirme keyfiyeti. Senato seçimlerinin 1968 
Haziranında olup olmaması keyfiyeti de cayi 
sualdir. Anayasanın 70 nci maddesi ve buna. mü-
taallik olan diğer maddeleri göz önünde bulun
durulduğu takdirde gayet rahatlıkla Senato se
çimlerinin 1968 Haziranında yapılmasını kolay 
kolay kabule imkân yoktur arkadaşlarım. Fakat 
mevzuumuz o olmadığı için bendeniz ona temas 
etmiyorum. Anayasadaki hüküm, Senato seçi
minin yani senatörlerin müddeti altı senedir. 
Bunun ötesine gidemeyiz. 10 ncu madde tatbika
tında Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ka
rar, kanaatimce, 1965 senesinde yapılmış olan 
kısmi Senato seçimine münhasırdır. Onun ötesi
ne gitmemek icabeder. Fakat mevzuumuz o ol-
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madiği için bendeniz buna temas etmiyorum. 
Sanki 1968 de behemehal münakaşasız olarak 
kabul edilmiş olan bir seçime, mahallî seçimleri 
de oraya doğru götürmek suretiyle, bir mucip 
sebep düşünülmüştür, bu mucip sebep de maa
lesef tatminkâr değildir. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım, demokratik 
sistemlerde konulmuş olan süreler içerisinde 
millî iradenin teşekkül tarzı ile bu sürelerin dı
şına çıkmak pek kolayca tasvip ve tecviz edile
cek bir mesele değildir. 

Tatbikat yönünden biraz mesele eleştirildiği 
takdirde yine seçimlerin ertelenmesi kolaylıkla 
kabul ve tecviz edilecek bir husus değildir. Bun
ların hepsini göz önünde bulundurmamız icabe
der. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı arz et
mek istiyorum; seçimlere Anayasa o kadar 
ehemmiyet vermiştir ki, Millet Meclisi seçimle
rini dahi 4 sene içerisinde mütalâa etmiş ve dört 
seneyi geçici bir zamanı kabul etmemiştir, tek 
bir mucip sebebe istmadettirmiştir, o da harb 
halidir. Harb hali olmadığı takdirde Millet Mec
lisi seçimlerinin katiyen bir gün dahi, bir gün 
dediğim yani bu, seçimlerin Pazar günleri müs
tesna, müddetini uzatamazsmız, harb hali olacak, 
tek bir sebebe istmadettirmiştir. Şimdi bir sebep 
yok. Nedir bu sebep?, Arz ettiğim gibi bütçeye 
malî külfet ve Senato seçimleriyle birleştirmek. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato seçimleri 
kısmi seçimlerle beraber iki seçimi vardır, Mil
let Meclisinin bir seçimi vardır, mahallî seçim
leri de bir seçim olarak kabul ettiğimiz takdir
de 4 sene bir. Her sene seçim yapmak mecbu
riyetindesiniz. Şimdi Senato seçimleriyle mahal
lî seçimleri birleştirdiğiniz takdirde bunu üçe 
indirmiş olursunuz ki, iki senede bir muhakkak 
bir seçimle, hattâ iki seneye de pek o kadar yak
laşmaz. Bir buçuk seneyi biraz geçen bir zaman 
içerisinde Türkiye'de seçim mevcuttur, seçim 
yapılacaktır. Çünkü Senatoda 4 senede bir, iki 
defa seçim 'geçiriyor. Buna 4 senede bir Millet 
Meclisi seçimi giriyor ve dört senede bir mahal
lî seçimler giriyor. Binaenaleyh seçimleri ma
hallî seçimleri 'Senato seçimleriyle birleştirmek
le pek o kadar seçimleri birleştirdik gibi bir 
kolaylık yoktur. Bunu da dikkat nazarlarını
za arz ederim. 
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Bu suretle nirengi maktalarını belirtmeye ça
lıştığım bu sebeplerden bu erteleme kanunu
nun, kanaatimizce mucip sebepleri sağlam bir 
kanun olmaması hasebiyle, reddini istihdam 
eder, hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye ? Yak. 

Hükümet ve komisyon görüşlerini bildire
cek mi efendim? 

Sayın içişleri Balkanı Faruk Sükan, buyu
run. 

İÇİŞLERÎt BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun değerli üyeleri, Hükümet ta
rafından mahallî idare seçimlerinin, kısmî Senato 
seçimlerinin Haziran 1968 de yapılması zarureti 
(karşısında mahallî idare seçimleriyle birleştiril
mesini derpiş eden üç kanun tasarısı münasebe
tiyle fikirlerini serd etmiş bulunan kıymetli 
grup sözcüsü ve şahısları adına konuşan arka
daşlarıma Hükümet adına -cevaben maruzatta 
bulunmak üzere huzurunuza gelmiş, bulunuyo
rum. 

C. H. Partisi sözcüsü Sayın Haaerdağlı ar
kadaşımız mahallî idare seçimlerinin ertelenme
sinin, hakiki sebebini gerekçede izah edilen 
sebeplerin dışında bilhassa başka siyasi sebep
lerin bulunduğunu beyan etmek suretiyle bu 
gerekçede ifade edilen sebeplerin ötesinde bâzı 
sebepler aramanın daha uygun olduğu mütalâa
sında bulundular. Ancak kendileri bu siyasi se
beplerin nelerden ibaret olduğunu burada sa
rih bir şekilde beyan buyurmadılar. Bununla 
beraber Millet Meclisinde yine Halk Partisi 
Grupu adına konuşan 'arkadaşlarım, aynı şekil
de siyasi sebepler aradıkları için, o siy esi se
beplerin nelerden ibaret olduğunu orada beyan 
buyurmaları 'hasebiyle, zannediyorum ki, ken
dileri .de aynı görüşe iştirak etmiş olmaları se
bebiyle bu siyasi görüşlerin nelerden ibaret ol
duğunu anlamak bizim için müşkül 'olmamakta
dır, müşkülât ç ekilmemektedir ve kolaylıkla 
bu sebeplerin nelerden ibaret olduğu anlaşılmış 
bulunmaktadır. Bu itibarla bilhassa bu siyasi 
sebeplerle Halk Partisi Grupu adına konuşan 
arkadaşımın aradığı siyasi sebeplerin nelerden 
ibaret olduğunun tahliline kısaca 'girmenin fay
dalı olduğu .kanaatindeyim. Burada arkadaşım 
beyan etmemiş olmakla beraber bilhassa demek 
isterler ;ki, Adalet Partisi, seçimlerin ertelen

mesi kanun tasarılarını seçimlerden çekildik
leri için ve Adalet Partisi Hükümetinin icraa
tının bugüne fcadarkii tatbikatının büyük halk 
kütleleri tarafından mâruz bırakılan ıstırap
lar neticesinde, bugünkü şartlar içerisinde se
çimlere girmeyi uygun görmedikleri için bil
hassa bir müddet sonra seçimlere girmek sure
tiyle bu ıstırapların tahfif 'edilebileceği düşün
cesiyle mahallî idare seçimlerini telhir etmek yo
luna gitmektedirler, beyanını Millet Meclisinde 
Halk Partisi Grupu adına konuşan arkadaş
larımız ifade buyurdular. Burada bu, sarahat
le beyan edilmemekle beraber, konuşmalarında
ki siyasi sebeplerin halkiki veçhesinin bu oldu
ğu kanaatindeyim. Eğer bu hususu da burada 
sarahaten beyan ederlerse son derece memnun 
'kalırız. Yalnız arkadaşlar, şurasını sarahatle 
ifade etmek isterim M, bu görüşün tamamen ak
si olduğu vakıalarla sabittir. Malûmları bulun
duğu üzere 1967 Martından itibaren yeni kuru
lan 85 belediyenin bugüne kadar seçimleri ya
pılmış belediye sayısı 38 dir, Seçim Kurulun
dan son aldığımız rakamlara göre bu 58 bele
diyenin seçimlerinin 37 sini Adalet Partisi 
namzetleri kazanmıştır, Halk Partisi namzetle
rinin de bugüne kadar kazandıkları yekûn 'be
lediye reisi sayısı 11 dir. Şu vakıa karşısında, 
zannediyorum iki Adalet Partisi hiçbir suretle 
seçimlerin ertelenmesi gibi bir görüşü kendisi 
için, gerek şimdiye 'kadar müdafaa ettiği fel
sefe ve tatbikat itibariyle, gerekse şu seçimler 
muvacehesinde sureti katiyede düşünmemiştir. 
Müsaade ederseniz 58 belediyenin 37 si Adalet 
Partisi namzetleri tarafından kazanılmış, 11 
C. H. Partisi, bir C. K. M. P., bir M. P., bir Y. 
T. P. ve bir bağımsız adaylar kazanmıştır. Bu 
seçimlerin büyük .kısmı 17 Eylülde tamamlana
caktır. Bu seçi'mlerde şu söylediğimiz şu rakam
ların ifade ettiği hakikatler, zannederim ki, te
celli etmiş olacaktır. 

Buna böylece işaret ettikten sonra, neden 
seçimlerin ertelenmesinin uygun 'olacağı hak
kındaki noktai nazarımızı gerekçeye muvazi 
olarak bir kere daha arz etmek isterim. 

Arkadaşlarım, Halk Partisi sözcüsü arkada
şım madem ki seçimler ertelenecekti, neden Sa
yın Başbakan .müteaddit defalar seçimler za
manında yapılacaktır, beyanında bulundular? 
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Mademki seçimlerin iki senede bir yapılması 
veya ertelenmesi daha 'önce düşünülmüştü, 
bütçeye tahsisatın konmaması iktiza ederdi. 
Halbuki konuşmuştur, tarzında yine beyanda 
bulundular. 

Kıymetli arkadaşlarım, millet iradesi Millet 
Meclisinde tecelli ettiğine göre, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde aksine kanunlar tecelli 
etmeden, elbetteki salâhiyetleri dışında bir Hü
kümet Başkanı başka türlü konuşamaz. Seçim 
kanunları meri iken ve onu değiştiren kanun
lar çıkmamışken, Millet Meclislerinin idaresi 
tecelli etmemişken, elbetteki Hükümet Başkanı 
ve Hükümet; seçimler zamanında yapılacak 
mıdır, tarzında sorular üzerine bu tarzda be
yanda bulunmak hakkını haizdirler ve bulun
malar da tabiîdir. Aksi takdirde Meclislerin yet
kilerine bir nevi baskı ve tecavüz telâkki edile
bilir. 

İkinci husus, bütçeler, bir yıl sonraki büt
çeler ve bir yıl evvelin Ağustos ve Eylül ayın
dan itibaren yapılır. Kanunlar değiştirilmeden, 
seçim kanunu değiştirilmeden elbette ki, seçim 
yapılacakmış gibi meri kanunlara göre o sene 
bütçelere tahsisat konması gayetle tabiîdir. Bu 
1967 yılı Bütçesine 1967 senesinde yapılacak 
mahallî idare seçimleri için de bu şekilde tah
sisat konmuştur. 

Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra, 
seçimlerin ertelenmesinin nedenleri üzerinde mü
saade ederseniz maruzatta bulunmak istiyorum. 

Arkadaşlarım, A. P. Seçim beyannamesinde 
ve Hükümet programında her sene seçimle
rin yapılmasının çok taraflı mahzurları, tat
bikatta vakıa olarak ortaya çıktığı için, yani 
gerek umumi efkârın devamlı surette bir se
çim tansiyonuna mâruz bırakılması, basın ve 
radyo ile devamlı surette Türk Umumi Efkâ
rının ve vatandaşın seçimle işgal edilmesi \*e di
ğer buna mümasil sebepler dolayısiyle her 
sene seçimlerin yapılmasının mahzurları ortada 
iken, iki senede hir yapılmasını uygun mütalâa 
ettiğimiz seçim beyannamemizde arz edilmiştir. 
Diğer taraftan, seçimlerin sık sık yapılmış ol
ması millet iradesinin seçim müessesesine kar
şı ilgisini azaltacağı ve sandık başına gitmek 
gibi mukaddes bir hizmetin za'fa düşürülmesi 
ihtimalini nazarı itibara almak suretiyle seçim
lerin her sene yapılmasını mahzurlu telâkki 

etmişizdir. Diğer taraftan Anayasa ve seçim 
kanunları hazırlanırken Anayasa, seçimlerin 
iki senede bir yapılmasını derpiş etmiş ve ona 
göre hazırlanmıştır. Keza seçim kanunları da 
iki senede bir seçimlerin yapılmasını öngörmüş
tür. Ama 1961 seçeimlerinden sonra 1963 se
nesinde kısmî senato seçimlerinin yapılmasını 
derpiş eden kanun yine Meclisler tarafından 
1964 senesinde kısmî senato seçimlerinin (1/3) 
ünün yenilenmesi, yapılması, tehir edilmesi va
kıası karşısında bu iki senede bir yapılma dü
zeni bozulmuştur. Şöyle ki, eğer bu değişiklik 
yapılmamış olsaydı, yani 1961 seçimlerinden, 
sonra 1963 senesinde Senato seçimlerinin kıs
mî Senato seçimlerinin (1/3) ünün yenilenmesi 
yapılmış olsaydı otomatikman seçimler şöyle 
olacaktı. 

1961 Milletvekili ve Cumhuriyet' Senatosu 
seçimleri, 1963 te Cumhuriyet Senatosu kısmî 
seçimleri ve mahallî seçimler, 1965 te Milletve
kili ve Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri, 
1967 de Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri 
ve mahallî seçimler, 1969 da Milletvekili ve 
Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri, 1971 de, 
Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimi ve mahallî 
seçimler, 1972 de de Milletvekili ve Cumhuriyet 
Senatosu kısmî seçimleri tarzmda ritmik olarak 
iki senede bir seçim yapılacaktır. Ama 1963 
senesindeki kısmî Senato seçimlerinin 1964 se
nesine bırakılmış ve yapılmış olması karşısında 
şu iki senelik ritm bozulmuştur. Biz şu hâdi
se üzerine Adalet Partisi olarak Anayasa Mah
kemesine müracaat etmişizdir. Anayasanın 
73 ncü maddesi mucibince kısmî Senato seçim
lerinin ve Senato seçimlerinin altı senelik müd
deti doldurmaması ve iki senelik müddeti teca
vüz etmemesi hususunda tarafımızdan müracaat 
olmuştur. Ama Anayasa Mahkemesi 1963 te ya
pılması derpiş edilen seçimin 1964 e bırakılma
sını, yani sekiz aylık bir müdet geciktirilmesini 
Anayasaya uygun bulmuştur ve bu tescil edil
miştir. Anayasanın 152 nci maddesine göre, 
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar 
her ot^gan tarafından münakaşsız kabul edilir. 
Teşriî organ tarafından da, yargı onganı ve 
icra tarafından da vacib-ül infaz ve icradır. 
Bunun üzerinde münakaşa yapılamaz. Bu iti
barla, Anayasa Mahkemesi tarafından bu şe
kilde karar verildiği cihetle seçimler üç senede 
bir yenilenecek, kısmî Senato seçimleri böy-
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lece. 1964 ten itibaren 1964, 1966, 1968 yani 
kısmî senato seçimleri 1968 Haziranında yapıl
ması Anayasa Mahkemesinin kararıdır. Onun 
öne alınıp yani 1967 senesinin Ekim ayında 
1968 den evvel yapılamıyacağı derpiş edilmiş
tir ve kararlaştırılmıştır. Adalet Partisi organ
ları tarafından da bu husus hukukî yönden 
uzun münakaşa ve müzakere konusu yapılmış
tır ve netice itibariyle, kısmî senato seçimlerinin 
1967 de değil 1968 Haziranında yapılması kati 
kararı karşısında iki senede bir seçimlerin ya
pılması prensip ve felsefemize ve seçim beyan-
namemizdeki ahkâma ve Anayasa hükmüne de 
uygun olarak ancak fırsatı bu defa bulabildik 
Bundan başka imkân yoktur. Bu imkânın değiş
tirilmesi bir Anayasa hükmüdür. Anayasa de
ğiştirilecek olursa iki senede bir değiştirilebilir. 
Ancak bu sene biz 1967 de yapılan mahallî se
çimlerin 1968 de kısmî senato seçimleriyle tev
hidi suretiyle f;sılalı iki senede bir seçimlerin 
yapılmasının mümkün olabileceği düşüncesiyle 
seçimleri bu şekilde tehir etmeye karar ver
miş bulunuyoruz. Beyan buyuruyorlar «bunu 
daha evvel düşünmek lâzımdır». Arkadaşlar, 
demokratik memleketlerde iktidarların dayan
dığı siyasi partinin ellbetteki organları vardır. 
Organların hiyerarsik mesuliyet ve vazife ve 
selâhiyet hudutları vardır. Bunlarla istişare 
edilmeden iktidarlar kendiliğinden karar vere
mezler. 

Aynı tarzda temsilciler Meclisimiz de ellbet
teki Adalet Partisine vücut veren anateşekülün 
ıbir organı olması hasebiyle, kanuni kuruluşu 
olması haselbiyle onun da görüşü ve temennisi 
alınmıştır. Ve o temenniden sonradır ki, yine 
alâkalı siyasi teşekküllerimiz tarafından mese
le müzakere ve münakaşa edilmiş ve bu zaman 
da seçimlerin 1968 yılında yapılması, tevhide-
dilmesi ve tdhiri •kararlaştırılmış ve kanunlar 
Meclislere sevk: edilmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla, iki senede bir yapılması bu imkân ve 
bu Anayasa hükmü muvacehesinde iki senede 
bir yapma imkânı şimdi hâsıl olmuştur ve bu 
esas görüşle biz kanunları sevk etmiş bulun
maktayız. 

Bir hususa dalba dokunmak istiyorum. 
Hazerdağlı buyururlar ki, demokratik mem

leketlerde de seçimlere iştirak son senelerde 
azalmıştır. Hayır hayır. Hiçbir yerde değildir. 

Almanya'da, Fransa'da yeni seçimler oldu, 
Almanya'da yüzde 70 in üstündedir. Fransa'da 
yine son seçimlerde yüzde 75 in üstündedir. 
İtalya'daki seçimlerde de yüzde 70 in üstün
dedir. Demokratik memleketlerde yüzde 70 in 
üstündedir. Ama bizim memleketimizdeki du
rum şudur Sayın Hazerdağli: 1961 Milletveki
li ve Senato seçimlerinde iştirak nisbeti yüzde 
81,4, 1963 mahallî seçimlerinde il genel meclisi 
nisbeti yüzde 77,62, 1963 mahallî seçiminde be
lediye seçimlerinde iştirak nisbeti yüzde 67, 
1964 kısmî senato seçimlerinde iştirak nisbeti 
yüzde 62,2, 1965 Milletvekili seçimlerinde işti
rak nisibeti yüzde 71,3, 1966 kısmî Senato se
çimlerinde iştirak yüzde 56,20 dir. 

Millet iradesini," demokratik memleketlerde, 
eğer demokrasiye inanıyorsak ki, bunun mü-» 
caddesini yapıyoruz.. Yüzde yüz hiç kimse bu
nun üzerinde münakaşa edemez. Halk iradesi
nin en yüksek nisbette tecellisine vasat ve im
kân hazırlamak, hem iktidarların hem parlâ
mentonun vazifesi, hem siyasi partilerin vazi
fesidir. Binaenaleyh, halkın iradesini küçük 
görmemek lâzımdır. Türk halikı alkışçı değil
dir. Türk halkı hükmünde yanılmaz, kararla
rında gayet salim kararlara varır. Kararlarını 
kimse de değiştiremez. Millet iradesini küçüm
semeye kimsenin hakkı yoktur ve millet irade
sine hürmet etmek lâzımdır. Seçimle gelmiş be
lediye reislerini, il genel meclisi üyelerini kim
se küçümsiyemez, arkadaşlar. Seçimden seçime 
gider, lâyılk görmezse değiştirir. Ama, tek mü
essese seçim müessesesi ve millet iradesidir. 
Suç işliyen belediye reisi varsa kanunlarımı
zın tasrih ettiği tarzda murakabe organları ve 
müesseseleri vardır. Onlara girerir, suçlu ise 
icabı yapılır. Suçlu değil ise ona hürmet et
mek lâzımdır. Şahıslarımızın sempatisi veya 
antipatisi olmasına rağmen ne yapalım kanun
lara, müesseselere hürmet etmek lâzımdır. Şû
rayı Devlet, sevmediğimiz belediye reisini iade 
etti, biz de vazifemizi yaptık. Yapmamış olsay
dık, «icra, Devlet Şûrasının kararlarını tat
bik etmiyor» diye karşımıza çıkardınız. Ondan 
mütevellit muaheze edilmeye, seçim müessese
lerini muaheze etmeye hakkınız yok arkadaş
lar. Binaenaleyh, bir noktayı daha arz ede
yim; bugüne kadar belediye reislerinin içeri
sinde işlerine son verilen belediye reislerinin 
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sayısı 8 dir arkadaşlar. Tahkikatı onlanlar 
var. Ama işin son verilen, suçuna binaen işi
ne son verilen belediye reislerinin sayısı 8 dir. 
Binaenaleyh, seçimle gelmiş müesseselere âzami 
hürmetle ve onlara saygı ile seçimleri bekle
mek lâzımdır. Öyle bir hava alıyoruz ki, sanki 
Adalet Partisi iktidarı olarak seçimleri bı
rakıyormuş gilbi bir hava ve haleti ruhiye var. 
Arz ettiğim sebeplerle, seçimler bu mücbir se
beplerle kısmî Senato Seçimleriyle birleştirili
yor, Seçmenlerden kaçınma ve seçimleri bırak
ma gibi bdr durum olmadığı her türlü izahtan 
varestedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir hususu daha arz 
etmek istiyorum. Seçmen kütükleri konusunda
ki masraflar mevzuu gerekçemizdeki sebepler
den birisi. Burada gerekçede bunun uzun izahı 
vardır. 1966 senesine kadar, Sayın Sedat Çum
ra'n da beyan ettiler, yüz milyon liraya yakın 
masraf yapılmış. Yalnız 1967 mahallî idareler 
seçimleri için bütçeye konan paranın yekûnu 
37 957 600 liradır. Bugüne kadar bu paranın 
25 400 000 lirası sarf edilmiştir. Kütükleri biz 
her türlü imkânı vermek suretiyle üzerinde 
münakaşa edilemiyeeek imkânları bahşetmek 
suretiyle yani yer tebdili ve yazılmamışların 
yeniden yazılması, yeniden seçmen hakkını ik-
tisabetmişlere imkân vermek gilbi birçok se
bepleri de göz önünde bulundurarak eski kü
tükleri, 1968 kısmî Senato Seçimlerinde de 
kullanmak ve mahallî idareler seçimlerinde de 
kullanmak üzere bu defa istifade edeceğiz ve 
yeni kütük tanzimini uygun görmüyoruz. 

25 milyon dolayıısiyle ve diğer sebeplerle. 
iSeçmen kütükleri 15 gün askıda kalacaktır. 
298 sayılı Kanunun şimdiye kadar taJbikatı ile 
'bir hafta kalıyordu. Şimdi 15 gün askıda ka
lacaktır. 15 günlük askı müddetinde yer de
ğiştirenler, yeniden seçmen hüviyetini iktisa-
bedenler ve diğer hususlarda yazılmıyanlara 
yazılmak imkânı verilecektir ve itiraz imkânı 
vardır. Diğer taraftan siyasi partilere şimdi 

kanunun değiştirilen maddeleri de gelecektir. 
Siyasi partilerimiz eğer seçmen kütüklerini al
mamış ise, onlara da seçmen 'kütükleri tevdi 
edilecektir ve onların da murakabesine arz 
edilecektir. Böylece mükerrer yazılmaları kul
lanmalar kullanma hileleri yapmak istiyenler 
de siyasi partilerimiz tarafından kontrola ta

bi tutulmuş olacaklardır. Böylece seçmen kü
tüklerinin gelecek sene, şimdiden hazırlanmış 
)lan seçmen kütüklerinin 1968 içinde kullanıl
mak suretiyle asgari 25 milyon liralık bir ta
sarruf vardır. Kaldı ki, eğer yeniden kütük 
tanzimi iktiza etmiş olsaydı bu parayı tamamen 
ortadan kaldıracaktı. Çünkü kısmî Senato Se
çimleri için de yeniden tanzim yapılması ikti
za edecekti. Bu itibarla maddi bakımdan da, 
Devlete malî külfet tahmili bakımından da 
nazarı itibara alınmak suretiyle meveudolan 
kütükleri 68 seçimleri için mahzurları da na
zarı itibara almak suretiyle, bu mahzurları 
mları kaldıracak tarzda kullanmaya imkân 

verecek bir hazırlıkla gelmiş bulunuyoruz. 
Diğer taraftan bir hususu daha arz etmek 

meöburiyetindeyim. Anayasanın 116 ncı mad
desinin ikinci fıkrası gereğince mahalli idare 
seçimlerinin kanunlarla tehiri mümkündür. 
Anayasaya aykırılığı gibi bir cihet mevzuulba-
his değildir. Her an Meclisler yapabilir. Bunu 
malûmaten arz ediyorum. Bir cevap olmak 
üzere değil, açık bırakmamak, bu hususu da 
arz etmiş olmak için. Böylece zannediyorum 
ki, arkadaşlarımın konuşmalarına Hükümet 
olarak cevaplarımı arz etmiş oluyorum. Lü
zum hâsıl olursa yine mâruzâtta bulunurum. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sözcü Sayın 
Rifat Öçten efendim son söz üyenindir, ama 
Sayın Erdoğan daha evvel istemişlerdir. Eğer 
söz hakkını size verirlerse... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —"Şah
sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz bitti efendim. 
Başka söz istiyen var mı sinyaline cevap 

alamadım. Ondan sonra Hükümete, konuşma
lara cevap vermek üzere söz verdim. Zabıtlara 
geçti. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Hükümet 
konuştuktan sonra, altı Ojeye kadar herkes 
konuşabilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, komisyon 
sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RİFAT 
ÖÇTEN (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, 
Mahallî İdareler Kanununun ve Seçim ka
nunlarının ertelenmesi yönündeki teknik bilgi
mi komisyon adına arz edeceğim. 
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Bir defa arkadaşlar, Malhallî idareler seçim 
kanunlarının tevhidini Anayasa yönünden mü
talâa edilmek gerekir. Anayasanın ruhuna ay
kırılığı yoktur. Anyasanın 116 ncı maddesinin 
2 nci 'bendi hükmü sarihtir. Bilâkis Anayasa
nın iki senede bir seçimlerin yapılması ruhuna 
uygundur. Anayasanın ruhu, seçimlerin iki 
senede bir yapılması mahiyetindedir. Yalnız 
seçim kanunları Anayasadan evvel yapıldığı 
için, Anayasanın bu ruhu, hakikaten, tahak
kuk ettifrilememektedir. 

İkinci sebep de, 1963 Haziran döneminde 
yapılacak kısmi Senato seçimlerinin 1964 e, 
kanunun tadil edilmek suretiyle, alınması se
bebiyet vermiştir. Arkadaşlar kendi §ahsi gö
rüşlerine göre sosyal mahzurlar mütalâa etti
ler. Bu her yönden iddia edilebilir. Bir kısım 
arkadaşlar bir seçim sathı mailine girilmiştir, 
memlekette seçim heyecanı başlamıştır. Va
tandaş seçimin geriye kalmasından mustarip
tir, der. Bir kısmı da, belki daha çok realite
ye uygun olarak vatandaşın her sene bir se
çim heyecanı içinde bulunmasından mustarip 
•olduğunu ifade eder. Bu yönden Anayasamız, 
ve vatandaşın mi l î iradeye karşı olan saygı
sını zedeliyen hiçbir hal yoktur. Sekiz ay 
sonra vatandaş diğer seçimle beraber millî ira
desinin istediği gibi tecelli imkânım bulacak
tır. Diğer bir itiraz da, 'bu sene bütçeye konan 
37 milyonun büyük ibir kısmı sarf edilmiştir. 
Sayın Bakan biraz evvel ifade etti, 25 milyon 
küsurdur. Bunun tedbiri de kanunda alın
mıştır. Bu sene Eylül döneminde yapılacak se
çimler için hazırlanan kütükler 1968 Haziran 
döneminde kullanılacaktır. Bu ilk defa vâki 
olan bir tedbir değildir. Arkadaşlar, 347 sayılı 
kananla da bu yapılmıştır. Anayasamızın refe
randuma tabi tutulmasına dair hazırlanan kü
tükler 347 sayılı Kanunla askıda kalma müd
detini uzatmak suretiyle 1961 Millet Meclisi 
seçiminde de kullanılmıştır. Arkadaşlar, biz 
nihayet komisyon olarak iğin teknik yönünü 
mütalâa ettiğimiz için her haliyle önümüze 
sunulan kanunun hiçbir suretle Anayasanın ve 
memleket .gerçeklerinin ötesinde bir muhalif 
tarafı, bir yıpratıcı tarafı bulunmadığı kanaa
ti ile huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan. 

MUBlTTİN KILIÇ (Konya) — Sayın Baş
kan, son söz diye veriyorsanız, usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bendeniz demin yapmış 
olduğum konuşmadan ve izahına çalıştığım mu
cip sebepler bakımından kanunun istinadettiği 
hususları maalesef muhterem Bakanımız lâyik 
olduğu şekilde ehemmiyetle dinlememişlerdir, 
yahutta lüzumsuz addetmişlerdir. Bir şey demi
yorum, bu tabiî kendisinin bileceği bir iş. Ben
deniz şunu iddia ediyorum ki, mucip sebepler
den birisi seçimlerin birleştirilmesi yani maahllî 
seçimlerle, Senato seçimlerinin birleştirilmesi, 
dolayısiyle her sene yapılacak seçimlerden, hiç 
olmazsa bir sene iki sene kazanmak keyfiyeti. 
Şimdi bendeniz burada bir liste yaptım, lütfeder 
de Muhterem Bakan bu listeleri dikkatle takibe-
derlerse, 1968 de Senato seçimi ve mahallî se
çimler, 1969 da Millet Meclisi seçimi, 1970 de 
Senato seçimi, 1972 de yine mahallî seçimler. 
Senato seçimi 1973 te yine seçim, 1974 te yine 
seçim. 1976 da yine seçim, 1977 de yine seçim. 
Bundan ne fayda temin edildi? Arz etmiştim. 

BAŞKAN — Lütfen Heyeti Umumiyeye hi-
tabediniz? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bendeniz 
Anayasanın hükmü değildir diye bir ifadede bir 
iddiada bulunmadım. 116 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasından, müsaade buyursunlar, haberimiz 
mevcuttur. Yalnız getirmiş olduğu mucip sebep, 
kanunun erteleme hususunda istinadebtiği temel
lerin zayıf olduğunu iddia ediyorum bendeniz. Bu 
kanun bu mucip sebeplerle tedvin edilemez, di
yorum. Bendenizin iddiası bu, başka bir sebep 
varsa söylesinler. Ben başka bir sebep üzerinde 
durmuyorum. Hangi sebepten dolayı acaba? si
yasi sebebmidir? idari sebebmidir? Bunların dâ
hi üzerinde durmadım. Çünki bir siyasi iktidarın 
muhakkak ki bir takım sebebleri vardır. Zayi 
sebebi vardır, kendi içbünyesinin sebebi vardır. 
Bunlar bizi alâkadar etmez. Bizi alâkadar eden 
karşımıza getirilmiş olan kanunun istinat etti
ği mucip sebeplerdir. Mucip sebebi ki, çünkü 
bütçeye malî külfet tahmili, ikincisi seçim
lerin birleştirilmesi. Bendeniz şimdi iddia edi
yorum ki bu sebeblerden birisi seçimlerin birleş
tirilmesinde bir faide yok. işte burada 1968, 
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1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 e... ne 
temin edildi1? yok. Binaenaleyh bu sağlam bir 
temel değildir. Sağlam bir hukuk sebep değil. 
Anayasanın 106 ncı maddesi hakikaten doğru. 
Mahallî selimlerin müddetleri kanunla düzen
lenir, tamam doğru ve bu sebeple bu kanun gel
miştir. Anayasaya aykırı değildir. Evet bunu da 
biliyoruz. Fakat demokratik sistemlerde millî 
irade 4 sene için tecelli etmiştir. Bu 4 senenin 
ötesinde biz birtakım sebeplerle hele bu sebep
lerle hiçbir vakit biz, bir erteleme kanunu geti
renleyiz, diyorum. Bütün mesele burada. Bu hu
susa eğilmek lâzım. Şimdi malî külfet bakımın
dan diyoruz. Sanki bu sene seçim yapılacakta 
gelecek sene, bu para verilecek, bu sene olursa 
sanki gelecek sene seçim için masraf yapılmaya
cak. O masraflar yapılmayacak. 

Ne var burada? Burada Senato seçimleri ile 
birleştirme keyfiyeti. Sayın arkadaşlarım Sena
to seçimlerinin 1968 de behemehal yapılacağı 
hususunda bir kaziyei muhkeme yoktur. Ana
yasanın vermiş olduğu karar 6 sene içerisinde 
kısmi seçimlerin biraz ilerde, biraz geride ya
pılması hususuna mütaalliktir. Yok bunun öte
sinde bir şey. Senato seçimleri 6 sene için yapı
lır. 6 senenin ötesi için seçim yoktur. Biz bunu 
sekiz dokuz ay ileri götürüyoruz. Bu arada ilk 
kuruluş olması hasebiyle 6 sene içerisinde kısmi 
seçimler yapılır. Bizzarure yapılacaktı. Bu kıs
mi seçimler iki senede de olur, iki buçuk sene
de de olur, üç senede de olur, bunun hiçbir ka
rnini sakıncası yoktur. Anayasaya aykırılık yok
tur. Fakat bu müddet altı sene geçtiği takdirde 
73 ncü maddeye göre aykırı bir hal meydana 
gelir. Bunu hiç anlamak istemiyoruz yani. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Anayasa Mah
kemesinin kararını arz ediyorum, bendenizin an
ladığı kadarı ile şudur mâna; 1964 senesinde 
yapılmış olan kısmi Senato seçiminin yapılması 
için çıkan kanunun iptali için muhterem Ada
let Partisi G-rupu tarafından vâki müracaat 
üzerine doğrudur, altı sene içerisindedir ve kıs
mi seçimin 1963 Ekiminde değil, 1964 Hazira
nında yapılmasında bir sakınca yoktur, netice 
10 ncu maddeye istinadettirilmiştir mesele bu. 
Yoksa bunu bir kaziyei muhkeme olarak kabul 
edip muhterem Tarlan arkadaşımın dediği gibi 
1968 e kadar da saridir, oraya kadar götürmek
te bir hukukî mesnet olamaz bu. Bunu bendeniz 
arz etmek istiyorum. 

Malî külfet bakımından, malî külfet o vakit
te olacak, bu vakitte olacak. Malî külfet bir şey 
değildir. Senato seçiminin 1968 de yapılacağını 
bir emri ilâhi olarak kabulü benim hukukî zev
kime uygun gelmiyor. Bütün bu üç kanun da 
hep ona istinadettirilmiştir. Senato seçimi ma
demki 1968 Haziranında yapılacaktır, binaen
aleyh biz bunları 1968 Haziranına götürmek za-
ruretindeyiz, mucip sebebi ise sağlam bir mucip 
sebep değildir muhterem arkadaşlarım. İnsaf 
ile düşünelim bu meseleleri. Demokratik sistem
lerin kurmuş olduğu prensiplerin dışına çıkmı-
yalım, bendenizce millî irade bu seçimler için 4 
sene için tecelli etmiştir. Bunun Ötesinde götü
remeyiz. Ama kanun der ki, götürürüz. Götü
rürüz, kanunun sakıncası yoktur. 116 ncı mad
denin ikinci fıkrası doğrudur kabul ediyorum, 
fakat demokratik sistemlerle kurulan prensipler 
de vardır, bunlara da riayet lâzımdır. Hattâ bu 
prensiplere ilâve olarak geçmiş ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ve Millet M'eclisi kısmına 
aidolan seçimlerde 4 seneyi geçiremezsiniz de
dim, demin. Neden geçiremezsiniz? Tek bir şart 
karşısında geçirebilirsiniz bir sene. O da harb 
hali. Bu espri oradan gelmedir, bu prensip ora
dan alın/maktadır. Yoksa o da serbest bırakı
labilirdi. Bunun dışına çıkmamak lâzımdır. 
Şimdi bunları bir kere daha arz etmek mecbu
riyetinde kaldım, onun için erteleme kanunun 
istinadettiği temeller kabili tecviz değildir, 
diyorum. Bu itibarla kanunun reddi lâzımıdır, 
diyorum. 

İkinci noktaya geliyorum; Bu da şahsi bir 
mesele hiç bahsetmek istemezdim. Fakat idare 
esaslı bir tetkikat yapmıştır, lâzımgelen mua
meleyi yapmıştır. Bunun neticesinde bir seçi
me gitme prensibi iddia ediliyor. Tamam kabul 
ettik Muhterem Baikanm da demin konuşmala
rından zımnen anladıım ki, o da gerçi sekiz ta
ne dedi ama bu sekiz tane kimsenin, yahut 
da sekiz tane seçime giren belediye başkanının 
yahut belediye üyelerinin, belediye meclisi üye
lerinin zahire çıkmış durumları ile dir. Halkın 
daha memnun omadığı birçok kimseler de var
dır. Bu seçimdir, yıpratır idareyi, vazife gö
rürken insan yıpranır, yanlış hareket eder, bir 
takım hukuku ihlâl edici tasarruflarda buluna
bilir, onları hepsini göz önünde bulundurup 
4 sene içerisinde memnun olan, olmayanlar hak-
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daşlarım, görüşülen konunun lehinde, aleyhinde 
ve üzerinde en az ikişer üye konuşmadan yeterlik 
önergesi oya konamaz. Şimdii muhterem Başka
nımızın haklı gibi olduğu nokta şu. Söz istiyen 
var mı? dedi, hakikaten o zaman kimse yoktu. 
Yoktu ama, Sayın Bakan bâzı izahlarda bulundu. 
Buna cevap vermek benim de hakkımdır. Başta bir 
arkadaşımın da hakkıdır. Bu itibarla 6 kişinin 
dolması lâzımdır. Hattâ bütçe müzakereleri hari
cinde bütçe gibi, filân gibi sıkışık hususlarda 
ben de, grupları da sayarak, 1, 2, 3, 4, 5. 6 kişi 
kabul ettik ve tatbik ettik, doğrudur. Ama 
diğer hususlarda hattâ grupları saymaksızm A. 
P., C. H. P. saymaksızm 6 kişi diye ta Fikret 
Bey zamanında, ta öteki eski Başkanın zamanın
dan beri gelenek vardır. Onun için lütfetsinler, 
yeterlik önergesi de yoktur, böyle bir mühim ka
nun müzakere ediliyor, bir şüphe, tereddüt kal
masın, ne millette. Bir daha imkân versinler 6 
kişi dolsun. Yeterlik önergesi verilirse onu ayrı
ca görüşürüz lütfen bu hatalı yoldan dönsün Sa
yın Başkanım, dönsün diyorum. Saygılarımla. 

;kmda siyasi temayülleri belirtmek suretiyle bu 
azaptan kurtulması daha uygun gelir 'kanaati 
ile bendeniz deımin o meseleye temas ettim, 
yoksa 9 ay da beklenir bir sene de beklenir, bu 
bir şey değil, insan ölmezse. Fakat halkı tedir
gin etmemek lâzıımdır. 4 sene sonra seçime gi
recek beğendiğini bırakacak, beğenmediğini 
vazifeden uzaklaştıracaktır. Buna niçin im
kânı venmiyoruz. Bütün mesele burada. Yok 
efendim sekiz tane, dokuz tane meselesi değil, 
olabilir katta... 

BAŞKAN —• Heyeti Umumiyeye hitabedin. 
CENAP AKSU (Maraş) — Aynı sözleri tek-

ıar ediyorsunuz. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — İkinci de
fa konuşmayı dahi lüzumsuz addederim. Ce
vap beyefendi tedirgin oldular, konuşmayı ar
zu etmediler, fazla rahatsız olmaması için ben
deniz de sözümü hemen burada kesiyorum. 
Mâruzâtım bu mucip sebepler tatmin edici de
ğildir. Bu itibarla »mahallî seçimlerin zamanın
da yapılmasında hiçbir kanuni bir ımahzur yok
tur yapılabilir. Seçimlerden sonra yani seçmen 
kütükleri 15 gün asılır, bir hafta asılır 'meselesi, 
onlar formalite bakımındandır. Yine bir yok
lama yapılır, ilâveler yapılır, 'bunlar teknik 
işlerdir yapılması mümkün olan şeylerdir. Esas 
ımucip sebebinin tesbitindedir. Mucip sebebini 
de arz ediyorum. Sağlaım ve inandırıcı değildir, 
kanunun reddini istirham ediyorum, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, usul hakkında, bu
yurun. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
Başkan, muhteröm arkadaşlarım; kıymetli Baş-
•kanıımızm ben şahsan keridi kanaatime göre 
ufak bir usuli hata yaptığıma kaaniim. Son gün
lerde idaresi güzeldir. İnşallah bir kere daha se
çilir, bir daha seçilir, daha güzel idare eder. 
Muhterem Başkanımız diyorlar ki, kim konuştu, 
evvelâ Sdim Hazerdağlı, konuştu, ondan sonra 
Sayın Cemal Tarlan konuştu, ondan sonra Gü
ven Partisinden bir arkadaşımız konuştu yani 
üç kişi konuştu. Bir de sayın sözcümüz konuştu. 
Sayın Erdoğan'la birlikte 4 kişji konuştu. Halbuki 
Tüzüğün 56 ncı maddesi sarih, muhterem arka-

BAŞKAN — Başkanlık hata içerisinde olma
dığı kanaatindedir. 56 ncı maddemiz 6 üyeden 
fazla üyenin söz istediği hallerde kifayet önerge
sinin oya konabilmesi için lehte, aleyhte, üze
rinde altı üyenin yani ikişer üyenn konuşması, 
şart konmuştur. Bu da ancak altı kişiden başka 
söz istiyen bulunduğu zamanlarda. Birçok mev
zularda 6 kişi değil, 4 kişi bile söz istemez, iki 
kişi ister başka istiyen olmadığı için de müzakere 
biter. Şimdi konuşan arkadaşlara söz verdim, 
konuştular. Başka konuşacak sayın üye var mı? 
Sinyalini verdim, yok. Artık söz vermem. Bu ki
fayeti müzakere takriri varmış ve o kabul edil
miş gibi muamele görmesi demektir. Usul bu
dur. Yoktur başka şekli, yani kifayeti müzakere 
keibul edilmiş gibi muamele görür. Bunun aksi
ne Tüzüğümüzde hiçbir hüküm mevcut değildir. 
Kifayeti müzakere takriri kabul edildikten sonra 
Hükümete ve Komisyona söz verilir ve onlar
dan sonra, sırada olan, kifayet takriri oylandığı 
esnada sırada olan arkadaşa, son söz verilir. Usu
lümüz budur ama müzakere usulünü tesbit için 
arkadaşıma usul hakkında söz verdim ama baş 
ka konuşacak kimse olmadığı için, işi uzatma
mak üzere arkadaşımıza da söz vereceğim, usulü 
de tesbit ettik, efendim. Buyurun Sayın Gün-
doğan. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) —t Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Başkanın fevkalâde 
vukufla usulü tesbit etmiş olmasından dolayı 
kendisine teşekkür ederim. Filhakika kifayeti mü
zakere takriri verilmemiş olması dolayısiyle muh
terem arkadaşım Muhittin Kılıç'm belirttikleri 
gibi kifayeti müzakere takriri verilmişcesine mua
mele yapılmasında isabet yoktu ama, çok teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, grupum adına bu 
kanun üzerinde görüşmelerde bulunan muhte
rem arkadaşım Salim Hazerdağlı ve bunu taki
ben Azmi Erdoğan arkadaşım hakikaten bu ka
nunların gerçek gerekçelerinin bulunmayışından 
yakındılar ve gerçek gerekçeleri bulunmıyan ka
nunların da iktidarlara birtakım faydalar sağla
mak maksadı ile sevk edilmelerinin tabiî bir dü
şünce neticesi olduğunu ileri sürdüler ki, hakika
ten Saym Bakanı dinlemiş olmama rağmen, Ko
misyon sözcüsünü dinlemiş olmama rağmen ya
hut raporu görmüş olmama rağmen, bu seçimleri 
ertelemenin gerçek nedenini ve gerekçesini maale
sef tam kavrıvamadım. Kala kala bu seçimleri 
ertelemesinin Hükümet tarafından istenmesi se
bebi olarak kısmi Senato seçimlerinin 1968 Kad
ranında yapılmasını emreden Anayasa Mahke
mesi kararının bu emirleri erine uymak maksadiv-
le bu kanunların getirildiği gibi bir neden kal
mıştır. Evvelâ şurasını belirtmek isterim ki, be 
ledive seçimlerinin ertelenmesine mütedair bir 
kanunun müzakeresi sırasında kısmi Senato se
çimlerinin 1968 Haziranında yapılmasını öngören 
Anayasa Mahkemesi kararının neden dolayı bu
rada bahis konusu olduğunu anlamak kolay de
ğildir. Eğer "bir milleti mütemadiyen seçim he
yecanı içinde tutmak, sık sık seçim yapmamak 
giljıi böylesine bir tahminle seçimleri birbirine 
benzer şekle, yahut birbirleriyle aynı zamana ras-
getirme gibi bir fayda mülâhaza ettiklerini söy-
lüyorlarsa Sayın Azmi Erdoğan arkadaşım de
dikleri gibi, kanunlarımızın sarih maddeleri bi
zim memleketimizde bugünkü Anayasa ve seçim 
kanunları muvacehesinde, arzu ettikleri husu
sun tahakkuk etmesine maddi ve hukukî im
kan bulunmadığı aşikârdır. Diğer taraftan 
memlekette mütemadiyen secim yapılması sure
tiyle halkı tedirgin edici bir siyasi faaliyeti ön
lemek maksadiyle bu kanunu getirdiklerini söy
lüyorlar, ama biraz evvel kendilerinden işittiği

me göre maalesef ne yapsalar bu memlekette her 
sene bir seçimin yapılması mukadderdir. Kaldı 
ki, ara seçimleri ve saire gibi seçimlerde yapılmı-
ya kalkılırsa o seneden de daha aşağı bir duru
ma girer. Binaenaleyh, kasdettikleri maksadın 
tahassuluna imkân yoktur, demek ki bu bir mu
cip sebep değildir, olmaz Azmi Erdoğan arkada
şımın verdiği malûmat kanunlarımız bunu müs-
bittir. 

İki, bu kısmi Senato seçimleri 1968 Hazira
nında yapılacağına dair Anayasa Mahkemesinin 
kararının burada münakaşa yeri olmamakla be
raber bunun, kanunların ertelenmesi için mucip 
sebebolarak gösterilmesinde isabet olmadığı gibi, 
hele hele bu Anayasa Mahkemesinin kararının, 
mensubu olduğum C. H. P. si tarafından geti
rilen bir kanunla böylesine bir kararın zuhuru
na, ısdarına seJbebolduğu iddiası külliyen hatalı, 
yanlış ve biraz da zihinleri teşvişe sevk edip bi
zim üzerimize husumeti tevcihe yarayan bir siya
si suçlamadır. 

Çok derinliğine gitmiyeceğim, yeri değil de
dim. Çünkü biz C. H. P. Hükümeti olarak Se
nato seçimlerinin bilmem 1961 senesinin 15 Eki
minden sonraki zamanlara, zamanın ikinci se
nesi sonunda yaplımasını istiyen bir kanunla 
Meclis huzuruna gelmiş değiliz. Bu teklif Senato 
dediğimiz, Cumhuriyet Senatosu dediğimiz bu 
Senatoda bütün grupların müştereken hazırla
dıkları bir teklif olarak, hatırımda kaldığına göre 
yeri değil... (A. P. sıralarından, yanlış hatırlı
yorsun sesler) 

Oanım efendim sizi alâkadar etmez. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 

efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bina
enaleyh kanunun menşei, mebdei, çıkış yeri Se
natodur. Ondan sonra Millet Meclisince bu ka
nun reddedilmiştir, tamam mı efendim? On 
dan sonra Senatoya gelmiş, Senatoca kabul edil
miştir, ondan sonra tekrar Millet Meclisine git
miş reddedilmiştir. Ondan sonra bilmem karma 
heyetler, komisyonlar kurularak Allah için an
laşılması güç hukukî, siyasi ve parlömanter faali
yetler sonunda durum bir kararla hal yoluna 
sokulmak istenmiştir. Tekrar ediyorum Anaya
sa Mahkemesi kararlarının münakaşa yeri bu
rası değildir, özüne dokunacak söz söylememeye 
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çalışacağım. Ama bir cümleyi ilâve etmeden bu 
kürsüden inmemeye müsaade etmiyeceğinizi zan-
nediyirum. Bu kararda eğer biraz dikkatli okur
sak bu kısmi Senato seçimlerinin de 1961 15 Eki
minde yapılan seçimler noktasından düşünme
ye başlarsak 1968 yılı Haziranında yapılmasını. 
emreden bir bükümü taşıyıp taşımadığı da Al
lah için mucibi münakaşadır. Kaldı ki,, tekrar 
ediyorum, 1968 senesinin Haziran ayında kısmi 

Senato seçimleri yapılacaktır diye bir Anayasa 
Mahkemesi kararı vardır, diyelim, ama bir kimse 
çıkarda burada Anayasanın senatörlük müd
detini 73 ncü madde ile 6 yıl gibi kesin bir müd
dete bağladığını ifade ettiği zaman hepimizin 
içinde kalacağı müşkülâtı şimdiden görür gibi 
oluyorum. Gayet basittir, reyle hallederiz mesele 
yoktur. Ama Sayın Azmi Erdoğan arkadaşımın 
bu hususa değinen mütalâalarından gayrı huku
kilik yoktur. Hele Sayın Bakanın dedikleri eribi 
Anayasa Mahkemesi kararını anlamamış olduğu
muzu veyahut bizim getirdiğimizi söylemek çok 
zordur. Rotasyon sistemini kapsıyan Anovasamı-
zm 10 ncu maddesinde durumun fevkalâde ve 
normal durumlar diye ikiye ayrılması lüzumuna 
işaret etmekle verilen bu Anayasa Mahkemesi 
kararı üzerinde esasa dokunmadan bu kadarla 
iktifa edeceğim. Ancak eğer, 1968 senesinin Ha
ziran ayında seçim yapılacaktır, diye bu kanun
lar erteleniyorsa şimdi Sayın Bakandan bir sua
lim var. Yüksek Secim Kurulu diye bir Kurul 
vardır, Türkiye'de. Seçimlerin hemen men ida
resi kanunlarımızın gayet açık maddeleri gere
ğince ve bir reaksiyon sonunda, çok çektiğimiz 
bir devrin sonunda, öylesine düzenlenmiştir ki, 
seçimler artık adlî otoritelerin tanzim, âdeta 
tanzim yetkisi dâhiline girmiştir Âdeta adlî oto
riteler burada teşriî tenkile doğru bir salâhiyet 
almışlardır. Ona benzer bir salâhiyet almışlar
dır. 3 Ağustos 1967 yılında Yüksek Seçim Ku
rulu 15 Ekim 1967 yılında Senato kısmi seçim
lerinin yenilenmesi için işarette bulunursa ve 
hazırlığa geçerse buna mâni olacak Hükümet, ka
nun maddesi nedir? Çok zor, çok zor, hep vere
ceksiniz cevabı şudur, budur. Bir Yüksek Seçim 
Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu oturur Ana
yasanın 73 ncü maddesini v. s. yi nazarı itibara 
alarak farzı muhal 3 Ağustostaki, malûm olan, 
bir müddetten evvel karar verirse, keşke verme
sin, inşallah vermiyecektir, elbette onlar Anaya

sa Mahkemesi kararına uyacaklardır. Anayasa 
Mahkemesi kararının şurada müzakeresi lüzum
suz olduğu için doğrudur, iyidir diye bir hüküm 
vermiyorum, ama olursa diyorum, çok güç du
rumda kalacağız. Binaenaleyh bu hususları belirt
mekte fayda var. Şimdi diyorlar ki, A. P. sayın 
sözcüleri bilhassa parti adına konuşmadığı halde 
A. P seçimlerden kaçıyor demiş muhterem söz
cü arkadaşımız. Evet, zamanında yapılmıyan 
seçimlerin sosyal, ekonomik, siyasal gerekçeleri 
gösterilmezse o seçimleri yapmıyan iktidara se
çimden kaçıyorsunuz demek en tabiî haktır, doğ
ru bir sonuçtur. 1955 ten sonra hiçbir zaman, 
hiçbir gün, 1955 ten evvel de öyle ya, 195*5 ten 
sonra mahallî seçim yapmıyan parti her halde ya
şanmıştır bu memlekette ve partizanlığın en gü
zel işler mekanizması haline 1955 yılından sonra 
vapılmıyan mahallî seçimler sebebolmuştur. Bu 
sakıncalı bir durum yaratmıştır Türk siyasi 
hayatında. Onun içindir ki, kanunlarımızda Ana
yasamızda ve kanunlarımızda seçimlerin zama
nında yapılması âdeta âmir hüküm haline getiril
miştir. Biraz evvel arz ettiğim gibi siyasal, eko-
nomsal ve sosyal (Gülüşmeler) gerekçeler bu
lunmadığı takdirde bu seçimleri erteüiyenlere; se
limlerden kaçıyorsunuz, demekte hiç mahzur yok
tur. Arkadaşımın sözü doğrudur. 19l58 belediye 
seçimlerinin büyük bir kısmının Adalet Partisi 
tarafından kazanılmasını medarı iftihar olarak 
ifade eden Sayın Bakana şnu söyliyeyhn ki, bir 
parti iktidarda iken belediye seçimlerinin muha
lefet partileri adayları tarafından kazanılması 
muhal gibidir. Çünkü Türkiye'de öyle bir Devlet 
teşkilâtı vardır M, fertten kurumlara, kadar ma
hallî bütün teşekküllere kadar herkesin boğazı 
daha doğrusu doymıya mahsus... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — 1963 te siz iktidarda 
idiniz, biz kazandık. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
size müdahale etmedim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Her
kesin, herkesin ve her teşekkülün gıdalanması 
için, herkesin gıdalanması için. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Riyaset mü
dahale edenlere lâzımgelen ihtarı yapıyor, lüt
fen siz de heyeti umumiyeye hitabedin, lütfen. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bina
enaleyh, bir iktidarın zamanında belediye se
çimlerinin veya diğer mahalli seçimlerin muha
lefet partileri tarafından kolay kazandırılması 
demek o belediyenin veyahut o mahalli idarenin 
sudan, yoldan, yardımdan, paradan mahrum 
kalması demektir. Halk düşünür, bütün var
lıkları hemen hemen devlet halka intikal ettirir, 
muhalif mahalli grupları vasıtasiyle, mahalli te
şekküller vasıtasiyle kazanmazsanız siz eğer ik
tidar partisine ait seçimi gittiğiniz zaman ve İl
ler Bankasına binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce 
biraz mübalâğı ederek söyliyeyim, belediye ada
mının kapıda beklediklerini, her mebusun ve se
natörün onları oradan, o iller Bankasından, şu
radan buradan kendi belediyelerine yardım için 
nasıl onları taşıdıklarını bildiğimiz hakikatler 
olarak gözümüzün önünde. Söylüyorum; bizim 
Türkiye'mizde bir âdet vardır, biliriz dile değ-
dirttiğimiz zaman ayıp olur, görürüz bir şey 
ifade etmez, ahlâk dışı olur ama söylediğimiz 
zaman kötü olur. Binaenaleyh, gelelim seçim at
mosferi içine, 1968 yılının Ekim ayında, gire
lim propaganda kampanyası içine, dile getirelim 
Türkiye'deki hayat tarzını, anlatalım bütün va
tandaşlara, bütün zümrelere ne biçim bir hayat 
yaşadıklarını, söyliyelim iktidarın bütün hatala
rını, ne yapmak istediklerini, nereye götürmek 
istediklerini, o zaman bakalım biz mi çok kaza
nacağız, onlar mı çok kazanacaklardır belli olur. 
Bugün gayet tabiî her şey sizin elinizde, para 
sizin elinizde, ümran sizin elinizde, bir belediye
yi bir mahalli idareyi ihya etmek veya ipka et-
mçk elinizde... O takdirde, «Biz çok belediye se
çimi, kazandık» Ne mutlu Cumhuriyet Halk 
Partisine ki 11 tane seçim kazanmış bu şartlar 
altında, tebrik ederim onları... 

Sevgili arkadaşlarım bu erteleme kanunu ile 
Türk üyesinin Türk halkının büyük bir parası, 
hazinesinden alınmış büyük bir parası heder ol
muştur, havaya gitmiştir. Çünkü bu hususta se
çimler için ayrılmış ödeneklerin büyük bir kıs
mı sarfedilmiştir, ama şimdi seçimler ertelene
ceğine göre. Bu sarfedilen paralarla elde edil
mek istenen neticeler artık anakronik olmuş
lardır. Diyecekler ki, biz seçim kütüklerinde 
ve sairelerde yaptığımız birtakım değişiklik
lerle bu kere sarfcttiğimiz parayı kötüye kul
lanmış bir iktidar olmaktan kurtuluyoruz. Onu 

öyle yapıyorsunuz gibi gözüküyor ama, onun 
yanında kütük sisteminin bu memleketin siyasi 
hayatında nelere malolduğu, kütük sisteminin 
kütük tanzim sisteminin bu milletin siyasi ha
yatında nelere malolduğu hatırlatmama müsaa
de eder misiniz'? Biz bu memlekette kütükler 
yüzünden ölüsü ile dirisi ile, olanı ile olmıyanı 
ile bilhassa mahalle muhtarlarının tanzim et
tikleri devirlerde ki, biraz sonra geleceğim yine, 
aynı kanuna bunu sokmuşlar. Nelerin rey kul
landıklarını bir kişinin birkaç yerde rey kul
landığını ve bu yüzden ne kadar seçimlerin bi-
linmiyen neticelere daha doğrusu kötü netice
lere müncer olduğunu yaşamış bir milletiz. Şim
di siz kanunun âmir hükmü olan altı ay içinde 
geçirilip seçim kütüklerini, daha uzun bir sü
reye uzatıyor sunuz, o zamana kadar ölenler 
kalanlar, yer değiştirenler, seçim hakkını kul
lanmak için yaşı ihraz edenlerin durumları ne 
olacaktır? Binaenaleyh, siz uzatılmış kütükler
le belki kendi lehinize uzatılmış reyler sistemi 
düşünmüş olabilirsiniz, biz muhalefet partileri 
olarak kütüklerin altı ayda tazelenmesi ve ye
nilenmesine mütedair kanunun o maddesinin 
muhafazasını işte bunun için istiyoruz, yalnız 
nazari olarak değil, on yıl yaşadık biz bunları, 
o itibarla hassasız kütüklerini daha uzun za
manlara sirayetini... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin, devam edin Sayın Gündoğan. (Acı geldi 
sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım hatırınız için pekâlâ. 

Şimdi bu... 
BAŞKAN — Söylemenize Tüzük mâni. Çün

kü Tüzüğümüz Heyeti Umumiyeye hitap edilir. 
der. Siz de Heyeti Umumiyeye hitap edeceksi
niz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sataş
ma var... 

BAŞKAN — Sataşma için ayrı söz alırsınız, 
sataşma olursa, buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bina
enaleyh ölenlerin, kalanların, yer değiştirenle
rin yeniden seçmen yaşma gelenlerin bu kütük
lere alınmaması gibi büyük tehlikeyi göze alan 
Hükümetin bunu nasıl hukukî olarak izah etmesi 
mümkündür, anlamam. Niçin altı aylık rejim 
değişti de 8 aya, 10 aya, 18 aya çıkarıldı? Se-
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bep ne? Aradığım sebebi bulmak benim hak
kım. Biz böyle istiyoruz. 0 zaman muhterem 
arkadaşımın çok güzel beyan ettikleri gibi Baş
bakan bir yerde gider seçimlerin zamanında ya
pılacağını ilân ederse Hükümet Başkanı olarak, 
ondan sonra gelir seçimleri ertelerse birtakım 
hususi maksatla hareket edildiği zehabı haklı 
olarak arkadaşımın kafasında da, bütün milletin 
kafasında da hâsıl olur. Onun için derki arka
daşım, Başbakan bunu böyle söylemiştir, şimdi 
niye yapıyorsunuz? Sualin dayanağı budur ve 
doğrudur. Başbakan Hükümet Reisidir, teklif 
Hükümetten gelmektedir, üç ay sonra seçimle
rin ertelenmesini göremiyen Başbakan mıdır? 
Başbakanımız bizim. Hükümetimiz bu kadar, 
üç ay sonrasını göremiyecek kadar, basiretsiz 
midir? Şartları bilmiyor mu? Hayır bu Ana
yasa Mahkemesi kararma uyarak biz böyle ya
pıyoruz dedikleri zaman isdar tarihinin 1963 ol
duğunu bilmiyorlar mı, 1963 tarihinde çıkmış bir 
Anayasa Mahkemesi kararma uymak istiyorsu
nuz... Beyefendiler o zaman ne diye kalkıyor
sunuz meydanlarda biz seçimleri zamanında ya
pacağız diye söylersiniz de. 3 ay sonra erteme 
kanunu getiriyorsunuz. Bunu mantıkan da izah 
etmek mümkün değildir. Sosyal sebeplerle de 
izah etmek mümkün değil. Binaenaleyh ar
kadaşımı gayet haklı olacak şekilde tarizlerine, 
Bakan burada benden daha fazla bağırarak ce
vap verirken zannettiler ki biz bunları düşün-
miyoruz. Bundan sonra da bu tarizlerde çok 
mühim bir şey vardır. Arkadaşlar bu tasarı yi
ne seçimleri adlî otoritenin kontrolundan, dene
timinden çıkarmak için bir usul var. Çok küçü
cük bir fıkra ile bir kendi lehine yontma tekniği 
getirilmektedir. Yanlış kalmadı ise hatırımda 
Seçimlerin Temel Hükümeleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre 
düzenlenen sandık seçim listeleri falan, ikinci 
madde, dördüncü bendin ikinci maddesi üçüncü 
maddesi... Sonra bakınız ne diyorlar? «İkinci 
ve üçüncü fıkra, hükümlerinin uygulanmasında 
muhtarlar da görevlendirilebilir», görevlendiri
lir, bilir değil, işte halk tâbiri ile nefessiz çalgı
nın bir yerde bir hususi ses çıkardığı yer... Ne 
oluyor seçmen kütüklerinin tanzimine muhtar
lar da karışacaklar, muhtarlar karışacaklar, aday 
muhtarlar karışacaklar, aday.. Adam seçmen kü
tüklerini tanzim edecek, itirazlar da ona yapı
lacak arkasını okumadan biliyorsunuz diye adam 

kendisine rey vereceğini gayet iyi bildiği üç yüz, 
kişilik köyler, iki yüz kişilik köyler, yani sandık 
alanı köyler adam o seçmen listelerine kendisi
ne rey verecek adamları yazacaktır. Vermiyen-
leri de, evinde bulunmadın, bulunsaydm, diye
cektir. O fukara da 10 kâğıt 20 kâğıt çok oldu-
ya 5 kâğıtlık yevmiyesini bırakıp hafta içinde, 
kanunu da bildiği için, itirazını yapacaktır ve 
kendisini kütüğe yazdıracaktır. Aman yarabbi 
Türkiye'nin bu seviyeye gelmiş bir halkın varlığı 
kadar benim değil bütün dünyanın göğsünü ka
bartacak bir şey olmaz. Kaldı ki itiraz yeri de 
muhtarlık. Hani bir mahkemenin kadısını dü
şüneceksiniz davacı muhzir yani ihzar edecek 
mübaşir şahit o mahkemede kadı hüküm verecek 
onun hükmüne adalet denecek. Bu olmaz. Bu 
gayriâdildir, insan hak ve hürriyetlerine aykı
rıdır. Seçme hakkına taarruzdur. Bu itibarla 
demek isterim ki bu kanunla sadece Anayasa 
Mahkemesinin verdiği bir karara uyarak seçim
leri her gün yapmıyalım, iki senede yapalım 
gibi bir masum esbabı mucibe güdülmüyor. Bu 
kanunla birçok şeyler kasdediliyor . Ama ne 
olacaktır bilir misiniz? Ne yapsanız, ne etseniz 
eğer bir gün halk iktidarda bulunan bir partiyi 
değiştirmek arzusuna girerse, kusura bakma
yın, ne yapsanız, ne etseniz, hangi tedbiri geti
rirseniz hangi kanunu getirirseniz, hangi tekniği 
uygulasanız akibetten kurtulamazsınız. Ben de
rim ki... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 

derim ki, muhterem arkadaşımın, partim 
adnıa görüşlerine yüzde yüz katılyorum, 
Sayın Azmi Erdoğan'ın görüşlerine yüzde 
yüz katılıyorum, Sayın Hükümet adına ko
nuşan İçişleri Bakanının her senede bir se
çim olacaktır, yani bizim kanunumuzun es
babı mucibesi havadadır, mesnetsizdir sö
züne de katılıyorum, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye yok. 
(Var, var, sesleri) Buyurun efendim. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Sayın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, Gündo-
ğan'm elleriyle, kollariyla şekillendirip kıymet
lendirmeye, hattâ kuvvetlendirmeye çaıştığı ko
nuşmasını dikkate dinledik. 

BAŞKAN — Şahsınız adına konuşuyorsunuz 
değil mi Sayın Okyayuz ? 
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CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Evet, efendim. Arkadaşım; 

Kanunun getirilmesinde mutlaka ve kati yön
den siyasi bir sebep olduğunu ve bunun iktida
rın faydasına olduğu fikri sabitini, burada iki 
üç gündür devam eden kanun konuşmalarında 
daima müdafaaya çalıştı. Gördüğüm realite 
odur ki bu arkadaş bu kürsüyü kendi parti his
sinin propagandasını koruma mahalli haline ge
tirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, lütfen mevzu 
üzerinde konuşan, şahsiyata girmiyelim. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Mevzu üzerinde konuşuyorum. Adalet Partisi 
seçimden kaçıyor, diyor. Biz Adalet Partili ola
rak seçime girdiğimiz günlerde önümüze nispî 
sistem ve artık sistem diye engeller getirenler 
gördüler ki hak ve hürriyet rejiminin aşk ve şev
ki ile dolu Türk Milleti bu engelleri bir kuş gibi 
aşarak ve koşarak A. P. sini Türikye Büyük Mil
let Meclisine, tek başına iktidara gelme kıymet 
ve kuvveti ile getirmiştir. Bizim bu sebeple se
çimlerden hiçbir korkumuz yoktur. Ancak şu 
memlekette, Çumralı arkadaşımızın da isabetle 
işaret ettiği gibi, memleket realitelerini, hak ve 
hürriyet rejiminin değerlendirdiği faziletler ve 
cesaretler ölçüsünde kapsıyacak bir usulün ve 
tatbikatın getirilmesinde hizmetinde olduğumuz 
Türk milletinin hayrına fayda görmekteyiz. 
Onun için bu kanunun taraftarıyız ve onun için 
bu kanunun çıkarılmasını istiyoruz. Bu kürsü
den hiçbir suretle hatırlatmayı istemeyiz. Seçim 
kütüklerinin ölülerin isminin yazılarak şekillen
dirdiğinden bahsettiler, çok acı hâtıralardır ar
kadaşlar. Biz ondan daha ötesini biliyoruz. Bu 
memleketin seçim kütüklerinin, seçim sandıkla
rının da kaçırıldıklarını hatırlıyoruz. Bu reali
teleri, bu gerçekleri... 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, bu sözleri söy
lemenin hiçbir mânası yok efendim. Lütfen iş
leri uzatmayın efendim. (Gürültüler) 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Aziz senatörler, memlekette, gerçekten ve gönül
den bağlı olduğumuz rejim hak ve hürriyet re
jimi, mükellefiyetler rejimidir. Her vatandaş 
bu rejim bana neler verdi diye değil ben bu 
millete ve rejime ne verebildim ne katabildim di
ye düşünmelidir. Bu ölçü içinde kalnıca politi
kanın cesaret ve faziletle tetkiki icabeden bir 

ilim olduğu, kıymet ve gücünü hepmiz fikir ve 
gönül âleminin birliğinde değerlendirebilirsek 
şu memlekete politikanın içinde politikanın ah
lâk ve fazilet istiyen cehdine sahip evlâtlar ola
rak faydalı, olmanın sırrını yaratabiliriz. Biz 
Adalet Partisi olarak seçimlerin mahallî seçim
lerle birlikte birleştirilmesi bahsindeki nizamı 
bu anlayış bu kıstas ve bu kriter içinde milletin, 
memleketin ve bilhassa gönülden bağlı olduğu
muz hak ve hürriyet rejiminin hukuk ve ahlâk 
ölçüsünde şekillendirip değerlendirilmesi bah
sinde faydalı olacağı için istiyoruz ve onun için 
istemekteyiz bu türlü inanışımız, bu türlü dav
ranışımızın millete ve memlekete hizmetten gay
ri hiçbir endişesi yoktur. Biz tekrar edelim ki, 
her kanaattaki arkadaşlarımız için aynı müspet 
mükemmel anlayışın inanışın bize telkin ettiği 
yolda ışıklı ve aydın bir bağdaşmanın ve anlaş
manın gücüyle bu memleketi inandığımız o 
inandığımız zafer ve istikbale götürmenin âmil
lerini yaratmalıyız Bu kürsüyü politika müca
delelerinin ve mücahedelerinin küçüklük ölçü
lerine sürüklemeye hiçbirimizin hakkı yoktur ve 
burada konuşurken benim konuştuğumu an-
lamıyan bir senatör arkadaşımızın müdahalesini 
«seni alâkadar etmez» diye azarlarcasma karşı
lamaya da hiçbir suretle kimsenin hakkı yoktur. 
Bunu böylece ifade ve işaret ettikten sonra ka
nunun memleketin ve partilerin ve bilhassa hepi
mizin hep birden büyük bir ideal içinde bağlan
dığımız hak ve hürriyet rejiminin hayrına fay
dasına olacağı inanışı ile çıkmasını destekliyo
ruz. 

Sayın Senatoyu hürmetle selâmlarım (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini saygıyle arz ederim. 
Sivas 

Rifat öçten 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 538 — 
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ivedilikle görüşülmesi teklifini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19 .7 .1961 tarihli ve 307 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 19 . 7.1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 3. — Belediye meclisi üyeleri ve 
belediye başkanları seçimi dört yılda bir ya
pılır. 

Seçim döneminin son toplantı yılının Mart 
ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tarihi
dir ve Haziran ayının ilk Pazarına raslıyan 
gün oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce 
her hangi bir sebeple boşalması veya belediye 
meclis üye sayısının, ,yedeklerin de getirilme
sinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına 
düşmesi hallerinde belediye başkanı, belediye 
başkanının her hangi bir sebeple boşalması 
halinde de belediye başkanvekili derhal duru
mu mahallî iılçe seçim kurulu başkanlığına bil
dirmişe mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken 
boşalmaları halinde bildirim, mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

îlân tarihinden sonra gelen 60 nci günü ta-
kibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kafbul edilmiştir. 

Madde 2. —: Belediye Kanununda derişik
lik yanılmasına dair 19 . 7.1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanunun geçici) 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 tarihinde 
başlıyan seçim dönemi içinde seçilen belediye 
başkan ve belediye meclisi üyelerinin görev 
süresi 3 Haziran 1968 tarihine kadar devam 
eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kebau edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde 
eklenmiştir. 

Geçici madde 4. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden 
seçmen kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 
mahallî seçimleri için hazırlanmış bulunan kü
tükler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu 
seçimler için kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. Bu kütüklerin 
onanlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kü
tüklerin askıya çıkarılmasından bir ay önce 
seçime giren bütün siyasi partilere verilir. Lis
telerin askıya çıkarılmasından kütüklerin ke
sinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine kadar olan işlemler
de 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygula
nır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık 
mevcudunun (40O) ü aşmaması şartiyle - o se
çim bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlen
miş sandık seçmen listelerine eklenir. Bu iş
lem yapılırken bir sandık bölgesinde yeniden 
yazılan seçmenlerin o sandığa ait seçmen liste
sine eklenmesine dikkat edilir. Gerekirse ye
niden yazılan seçmenler için ayrı sandık böl
geleri kurulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sa
yılı Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince 
seçmen kartı verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uy
gulanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarıl
masında 298 sayılı Kanunim 41 nci maddesinin 
1 nci fıkrası uygulanmakla beraher, Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyoları 
vasıtasiyle, haber yayınlan saatlerinde ve baş
ka uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlan
mak suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden Türkiye radyolarm-
ca ücret alınmaz. 
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BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum, 
madde ile ilgili. 

Yüksek Başkanlığa 
973 sıra sayılı tasarının geçici 4 ncü mad

desindeki (2 nci ve 3 ncü fıkra hükümlerinin 
uygulanmasında muhtarlar da görevlendiri
lir) fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Tokat İstanbul 
Zihni Betil Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon işti
rak ediyor mu efendim ? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA RİFAT 
ÖÇTEN (Sivas) — iştirak etmiyoruz. 

İÇIŞLERI BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Hayır. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil-
mişir. 

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

Madde 4. — Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde 
eklenmiştir : 

Geçici madde 6. — Belediye başkanlığına ve 
belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabil
mek için. yürürlükteki kanunlar gereğince. 
işbu kanun yürürlüğe girmeden önce, bulun
dukları kamu görev ve hizmetlerinden istifa 
etmiş olanlar, yazılı müracaatlarında tekrar 
eskiden bulundukları kamu hizmetine alınır ve 
istifalarından kamu hizmetine tekrar alın
malarına kadar geçen zaman kıdemlerine ek
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın üye ? Yok. 

HİDAYET AYDTNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir sualim var. Yerine başkası tâ
yin edilmişse ne olacak? 

İÇIŞLER! BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Yeri boş ise yerine tâyin edilir. 
Esasen böyle bir vaziyette oraya kimse tâyin 
edilmez. Yeri boş ise aynı vazifeye tâyin edi
lir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Tamam efendim, tamam kabul. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

9. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Sena
tosu 1/805) (S. Sayısı : 974) (1) 

BAŞKAN —• Raporun okunup okunmaması
nı oyunuza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 974 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddele
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. : 

Ek madde 3. — İl genel meclisi üyeleri se
çimi 4 yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının 
Mart aynının 30 ncu günü seçimin başlangıç ta
rihidir: Haziran aynın ilk Pazar gününe raslı-
yan gün oy verilir. 

İl genel meclisinin dönem sonundan önce her 
hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa
yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra 
meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hal
lerinde il genel meclisi başkanı durumu derhal 
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye 
mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü ta-
kibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

Ek madde 15. — İl genel meclis üyeleri
nin seiçmi Cumhuriyet Senatosu üyeleri, bele
diye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, ma
halle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri 
ve köy muhtarları ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimleri ile aynı günde yapıldığı takdirde oy 
verme işleri aynı sandık kurulları tarafından 
yürütülür, 

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler 
için ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı 
renkte oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin 
ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundu
rulur. 

Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu 
kullanır. 

Bir seçime ait oyunu kullanana veya 
her hangi bir seçime katılmıyacağmı beyan 
edene diğer seçime ait oy zarfı verilir. 

Önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra İl 
Genel Meclisi üyeleri, daha sonra Belediye Mec
lisi üyeleri ve belediye başkanları, en sonra da 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köy 

muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimlerine ait 
oylar verilir. 

Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım 
ve dökümler yapılır. 

Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer 
sandıklar açılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... 

iSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Başka
nım, bir sorum vardı. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. Ka
bul etmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir so
rum olacaktı, Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel işaret et
leydiniz, mutlaka müsaade ederdim. Ama 'oy
lamanın tam ortasında sorulamıyacağmı tak
dir edersiniz. 

Madde 2. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 tarihin
de başlıyan seçim dönemi içinde seçilen il ge
nel meclisi üyelerinin görev süreleri 1968 yı
lının 10 Haziran gününe; 

1968 yılının Haziran ayı seçimlerini mütaa-
kıp il genel meclislerince seçilecek daimî en
cümen üyelerinin görev süreleri 1969 yılının 
Aralık ayı toplantısına; 

kadar devam eder. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurun sorun sualinizi. Hü

kümetten mi efendim? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet. 
Burada, «10 Haziran gününe kadar vazifeye 

devam eder» denilmektedir. Halbuki kaibul 
Duyurulan Belediye seçimi Kanununda 3 Hazi
ran >gününe kadar vazifenin devam etmesi ka
ibul edildi ve mâkul olanı da budur. Şimdi bu
rada 10 Haziran gününe kadar devam ettirilme
sinin selbebi nedir ? Bu bir. 

İkincisi; bu seçimlerde, seçimler toptan ya
pıldığına göre, «aynı günde seçim yapıldığı 
takdirde» deniyor. Aynı günde yapılmıyan se-
çıim var mıdır, vâridolmuş mudur, olacak mı
dır? Bunu da öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Konya Milletvekili) — Efendim, Belediye Mec
lislerinin 3 Haziran gününe kadar vazife göre
ceği düşünülmüştür. Çünkü, seçimler 2 Hazi
randa yapılacağı cihetle 3 Haziran günü vazi
fesi sona erer. Uzatılacak olursa, o zaman zar
fında eslki Meclisler vazife görecek ve yeni 
kararlar alacak, bu açık. Halbuki, İl Genel 
Meclisi üyeleri 1968 yılı 10 Haziran gününe 
yani 2 Haziranda yapıldığı halde seçimler, 10 
Haziran gününe kadar vazife görür, hükmü de 
hem tasnif uzun müddet devam edebileceği, il 
genel Meclisi bu bir haftalık müddet zarfın
da toplanma imkânının seçimlerde bahsedilmesi 
için bir zaman verilmesi içindir. Bu bakım
dan bir haftalık müddet konulmuştur. 

ISADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, burada; «aynı günde yapıldığı tak
dirde» deniyor. Ayrı günde yapılması varit mi
dir? Yani bu, şöyle böyle sekiz seçim oluyor 
Ayrı günde yapılması varit midir ki, bu mad
deye bu hüküm konmuştur? Bendeniz .böyle bir 
şeyin varidJolduğu kanaatinde değilim. 

BAŞKAN — Varit midir efendim böyle bir 
şey? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Gayet tabiî varittir. 

BAŞKAN — Yani seibelbini soruyor; nede.ı 
varittir? diyor.. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Efendim ara seçimleri olabilir. 
Ara seçimleriyle beraiber ihtilâller dalayısiyle 
ayrı günde seçimler yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
(başka üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kalbul 
edilmiştir. 

Madde 3. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde ek
lenmiştir. 

Geçici Madde 5. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçimi ile mahallî seçimler için yendden seçmen 
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî 
seçimleri için hazırlanmış bulunan kütükler aşa
ğıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler 
için kullanılır. 

13 . 7 . 1967 O : 2 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. Bu kütüklerin 
iranlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kü
tüklerin askıya çıkarılmasından bir ay önce, 
seçime giren bütün siyasi partilere verilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin 
candık kurullarına teslimine kadar olan işlem
lerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık 
ııevcudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o se-
'dm bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlen
miş sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem 
yapılırken bir sandık bölgesinde yeniden ya
rdan seçmenlerin o sandığa ait seçmen liste
cine eklenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeni
len yazılan seçmenler için ayrı sandık bölge
leri kurulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
1 nci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları 
vasıtasiyle, haber yayınları saatlerinde ve başka 
uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak 
suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Madde ile ilgili bir takrir var 
efendim, okutuyorum. Madde ile ilgili sayın 
Komisyon ve Hükümet: Bu geçici 5 nci mad
denin ikinci fıkrasının altıncı satırının başında 
bir «oranlı» kelimesi var. Bu, «oranlı» mı, 
«onanlı» mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — «Onanlı» 

BAŞKAN — Yani tasdükli mânasına. Evet, 
şu halde maddi hata düzeltilecektir. 
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Yüksek 'Başkanlığa 

974 sıra sayılı tasarının geçici 5 nci madde
sinde yeralan (2 nci ve 3 ncü fıkra hükümleri
nin uygulanmasında muhtarlar da görevlendi
rilir). 

Şeklindeki fıkranın metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu? Katılmıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi düzeltilen tabı hatası ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanuna aşağıdalki geçici 6 nci madde ek
lenmiştir : 

Geçici madde 6. — İl genel meclisi üyeliği
ne adaylığını koyabilmek için, yürürlükteki ka
nunlar gereğince, işbu kanun yürürlüğe girme
den önce, bulundukları kamu görev ve hizmet
lerinden istifa etmiş olanlar, yazılı müracaat
larında tekrar eskiden bulundukları kamu hiz
metine alınır ve istifalarından kamu hizmetine 
tekrar alınmalarına kadar geçen zaman kıdem
lerine eklenir. 

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

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yoik. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yo.k. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

10. — Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/384; Cumhuriyet Sena
tosu 1/806) (S. Sayısı : 975) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ek madde 3. — Köy muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son yılının Mart ayı
nın 30 ncu günü, seçimin başlangıç tarihidir. 
Aynı yıl Haziran ayının ilk Pazar gününe ras-
lıyan gün oy verilir. 

iSeçim döneminin sona ermesinden önce ihti
yar meclisi üye sayısının - yedeklerin de geti
rilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, 
tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim ku
rulu başkanlığına ve bilgi için de malhallin en 
•büyük mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
İlân tarihinden sonra gelen 60 nci günü taikibe-
den ilk pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hanigi bir seneple bo
şalması halinde, ihtiyar meclisi 1 nci üyesi keza 
bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili 

(1) 975 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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seçim kuruluna ve bilgi için de mahallin en bü
yük mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa 
Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır. 
Seçim yapılıncaya kadar mulhtarlık görevi 1 nci 
üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar Meclisi seçiminin yapılması gerek
tiği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise, 
Haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim bera
ber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri geni kalan sü
reyi tamamlarlar. 

Süresi biten mulhtar ve üyeler tekrar seçi
lebilirler. 

BAŞKAN — Baskı hatası mı var, dediniz 
Sayın Öztürkçine? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, Millet Meclisinde kabul edilen metin 
başlığından sonra, kanun tasarısı deniyor. Ge
çici Komisyonun kabul ettiği metinde de ka
nun tasarısı denilmesi lâzımgelirken, kanun de
niyor. Baskı hatası var. «Kanun tasarısı» den
mesi lâzım. 

BAŞKAN — O isim, efendim, isim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye var 

mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 2. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici Madde 2. — 17 Kasım 1963 tarihinde 
başlıyan seçim dönemi içinde seçilen muhtar 
ve ihtiyar meslici üyelerinin görev süresi 10 
Haziran 1968 tarihine kadar devam eder. . 

Boşalan muhtarlıklar için yapılacak ara se
çimi, 1967 yılma mahsus olmak üzere Eylül ayı
nın 3 ncü Pazar günü yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ek
lenmiştir : 

Geçici Madde 4 . - 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seç

men kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahal
lî seçimleri için hazırlanmış bulunan kütükler 
aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçim
ler için kullanılır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 

Bu kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce 
verilmişse, kütüklerin askıya çıkarılmasından 

, bir ay önce, seçime giren bütün siyasi partilere 
verilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin 
sandık kurullarına teslimine kadar olan işlem
lerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem ya
pılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine ek
lenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden ya
zılan seçmenler için ayrı sandık bölgeleri ku
rulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince,, seç
men kartı verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin bi
rinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vası-
tasiyle, haber yayınları saatlerinde ve başka 
uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak 
suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİRAT ÖÇ
TEN (Sivas) — Sayın Başkan burada ikinci 
bendde «bu tüzüklerin onanlı örnekleri, daha 
önce verilmişse» diye yazılıyor «verilmemişse» 
olacak. 

BAŞKAN — Yani matbua hatası, nerede, 
kaçıncı satırda, 
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GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ RÎFAT 
ÖÇTEN (Sivas) — ikinci bendin son satırın
dan evvel, en son ilâve fıkra. 

BAŞKAN — Matbaa hatası düzeltilmiştir. 
Sayın Betil buyurun. 

ZtHNl BETlL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım bu maddede yer alan iki fıkranın ta
sarıdan çıkarılmasını teklif eden iki önerge 
verdim. Şimdi bu önergelerimin gerekçesini kı
saca açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
önergelerimden birisinin konusu geçici 4 ncü 
maddenin ilk fıkrasının tasarı metninden çıka
rılmasıdır. Geçici 4 ncü maddenin ilk fıkrası
nın tasarıdan çıkarılmasını şu gerekçe ile rica 
ediyorum. 

1. — Geçici dördüncü maddenin ilk fıkra
sında ; «2 Haziran 1968 tarihinde yapılacak olan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimiyle mahallî 
seçimler için yeniden seçmen kütüğü düzen
lenmez» denilmektedir. Memleketimizde mer'i 
olan kanunların hiç birisinde 2 Haziran 1968 
tarihinde kısmi Cumhuriyet Senatosu seçimi 
yapılacağı hakkında hiçbir kayıt yoktur. Eğer 
bu tasarı kabul edilirse ilk defa üçüncü kısmi 
Senato seçiminin 2 Haziran 1968 tarihinde ya
pılacağı hususu bir kanun metnine girmiş ola
caktır. Cumhuriyet Senatosu 3 ncü kısmi seçi
minin 2 Haziran 1968 tarihinde yapılacağı hak
kında bu güne kadar yürürlüğe konulmuş ka
nunların hiçbirisinde kayıt olmadığı gibi bu 
seçimin o tarihte yapılacağı hususu da şahıslar 
arasında münakaşalıdır. Bâzı kimseler bu se
çimlerin 1967 yılı Ekim ayının ikinci Pazarında 
yapılması lâzımgeldiği samimî kanaatindedir-
ler. Bu seçimlerin 2 Haziran 1968 tarihinde ya
pılması lâzımgeldiği samimî kanaatinde olan in
sanlar da vardır. Fakat ayrı ayrı iki kanaate 
mevzuu teşkil eden bir hususun mahallî daire
ler seçimlerini ilgilendiren bir kanun metnine 
sanki daha önceki kanunlarda üçüncü kısmi 
Senato seçiminin 2 Haziran 1968 tarihinde ya
pılacağı yer almış gibi bir ifadesi olmuş gibi, 
keza bu 3 ncü kısmi Senato seçiminin 1967 
Ekiminin 2 nci Pazarında veyahut da 1968 Ha
ziranının ilk Pazarında yapılacağı hususu mü
nakaşalı bir konu değilmiş gibi buraya yerleş
tirilmesi hatadır. Bu büyük bir hatadır, büyük 
sorumluluklar getirecek bir hatadır. Müsaade 
ederseniz muhterem arkadaşlarım, bunu kısaca 

izah edeyim. Konu ile ilgili olmak üzere Ana
yasamızın 73 ncü ve geçici 10 ncu maddeleri 
vardır. 73 ncü madde gayet açık olarak Cum
huriyet Senatosu üyeliğinin süresi. altı yıldır 
diyor. Binaenaleyh, 3 ncü kısmi Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçimi 2 Haziran 1968 tarihin
de yaptığı takdirde gayet açık ve kesin bir 
dille ifade edilmiş bulunan bu altı yıllık süre 
uzatılmış olacaktır. Birinci kısmi Cumhuriyet 
Senatosu üyesi seçimi ile 2 nci kısmi Cumhuri
yet Senatosu üyesi seçiminin 1964 - 1966 Hazi
ran aylarının ilk Pazarında yapılacağını tesbit 
eden kanunda üçüncü kısmi Cumhuriyet Se
natosu üyeleri seçiminin ne zaman yapılacağı 
hakkında hiç bir kayıt ve hüküm yoktur. O 
kanun sadece ve sadece birinci kısmi seçimle 
ikinci kısmi seçimi konu olarak sinesine almış
tır. Anayasa Mahkemesi kararının da konusu 
olmamıştır. Anayasa Mahkemesinin kararının 
konusu o kanundur. O kanun sadece birinci ve 
ikinci kısmi seçimin tarihlerini tesbit eder. Fa
kat üçüncü kısmi seçimin ne zaman yapılacağı 
hakkında tamamen sakıt kalmış bir kanundur. 
Bir kanunun Anayasaya uygunluğunu tesbit 
eden Anayasa Mahkemesi kararı nihayet ka
nunun muhtevasının Anayasaya uygunluğunu 
tesbit etmiş sayılır. Kanunun dokunmadığı, mü-
tekellim olmadığı, temas etmediği bir konuyu, 
o kanunun Anayasaya uygunluğunu Anayasa 
Mahkemesinin tetkik etmesi sebebiyle, Anayasa 
Mahkemesi bu kararı üçüncü kısmi Cumhuriyet 
Senatosu üyesi seçiminin 2 Haziran 1968 tari
hinde yapıalcağma işaret vermektedir mülâha
zası iltifata ve itibara lâyık olamaz. Nitekim 
geçici 10 ncu maddede iki yıl sonra yapılacak 
seçimler ile dört yıl sonra yapılacak seçimle 
tâbirleri vardır. 3 ncü kısmi Cumhuriyet Sena
tosu üyesi seçiminden geçici 10 ncu maddede 
bahis yok. Binaenaleyh geçici 4 ncü maddeye, 
görüşülmekte olan tasarının geçici 4 ncü mad
desine, oylarımızı verirken 3 ncü kısmi Cumhu
riyet Senatosu üyesi seçiminin 2 Haziran 1968 
tarihinde yapılmasının Anayasaya aykırı düş
meyeceği samimi kanaatinde olanlar oylarını' 
rahatlıkla verirler. Ama, aksi kanaatte olanlar 
oylarını bu istikamette veremiyeceklerdir. Bu
rada mahallî idare seçimleri ertelenirken müna
kaşalı bir konuya; Anayasadan kaynağını alan, 
Anayasada prensibi tesbit edilmiş bulunan ye 
bundan dolayı şahıslar arasında samimi olarak 
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iki şeklide mütalâa edilmeye müsait sayılmış 
olan, görülmüş olan bir konu üzerindeki müna
kaşanın o tâbiri ile yani görüşülmekte olan ta
sarının 3 ncü maddesindeki geçici 4 ncü mad
denin ilk fıkrasına 2 Haziran 1968 tarihinde 
yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
seçimi, sözünü koymak suretiyle set çekmek is
tenilmiştir. Bu takninin de bir usulü vardır, bir 
yolu vardır. Bütün işler gibi takninin usulü ve 
yolu da hareketin samimi olmasını emreder. 
Açık yürekle yapılmış, samimi hareket edilmiş 
olmasını emreder. Yüksek Heyetinizin bu mü
him ve münakaşalı noktaya dikkatini davet et
mek arzu ve ihtiyacı hattâ zarureti beni birin
ci önergemi vermeye sevk etti. Birinci önergem
de arz etmiştim demiştim ki, birinci fıkranın 
metinden çıkmasını istiyorum. Birinci fıkrada 
bir ikinci hüküm var. Birinci fıkra iki hüküm
lü. Bendeniz ikinci hükmün de metinden çıka
rılmasını istiyorum. İkinci hüküm «17 Eylül 
1967 mahallî seçimleri için hazırlanmış bulunan 

kütükler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu 
seçimler için kullanılır.» Muhterem arkadaşlar, 
mahallî idare seçimlerinin 17 Eylül 1967 tari
hinde yapılması yürürlükte bulunan kanunla
rın bir emridir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde 
seçim 2 Haziran 1968 tarihinde yapılacaktır. 
17 Eylül 1967 tarihinde seçim yapılacakmış gi
bi kütük düzenlendi. Şimdi seçim 17 Eylül 1967 
den 2 Haziran 1968 e alınmaktadır. 8 aya ya
kın bir sürece ertelenmektedir. Bu 8 ay zarfın
da seçmen niteliğini kaybeden olur, seçmen ni
teliğini iktisabeden olur. Herhangi bir sebeple 
seçmen niteliğini kaybeden, yaşı elverişli olma
dığı, için bu kütükde o zamana kadar, yaşı do-
layısiyle seçmen niteliğini kazanacak olan kim
seleri nazara almaklığımız lâzımdır. Filhakika 
müteakip fıkralarda 17 Eylül 1967 tarihinde 
yapılacak mahallî seçimler için düzenlenen seç
men kütüklerinin 20 Nisanla 6 Mayıs 1968 ta
rihleri arasında yeniden askıya asılacağı ve bu 
kütüklerin onanlı örneklerinin daha önce ve
rilmişse kütüklerin askıya çıkarılmasından bir 
ay önce seçime giren bütün siyasi partilere ve
rileceği, askıya çıkarılmasından bir ay önce se
çime giren bütün siyasi partilere verileceği, as
kıya çıkarılmasından kütüklerin kesinleşmesine 
ve sandık seçmen listelerinin sandık kurulları
na tesbitine dair olan işlemlerde 298 sayılı ka

nunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı, yani 
yeniden itiraz suretiyle listeye girmek imkânı
nın sağlanacağı derpiş edilmiştir. Fakat bu kâ
fi değildir, muhterem arkadaşlarım. Alman ted
bir, her nasılsa seçmen listesine yazılmamış, as
kıya asıldığı zaman da süresi içerisinde itiraz
da bulunmamış olan kimsenin listeye girmesini 
sağlar, ama o tarihte yaşı dolayısiyle seçmen 
niteliği iktisabetmemiş bir kimsenin 2 Haziran 
1968 seçimleri için seçmen niteliğini iktisabet-
miş olması halinde oy kullanması imkânını sağ
lamaz. O itibarladır k'ı seçmen kütüklerinin ye
niden tanzim edilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci önergemin ko
nusu bu fıkrada yer alan «2 nci ve 3 ncü fıkra 
hükümlerinin uygulanmasında muhtarlarda gö
revlendirilir.» Görevlendirilebilir değil. Kimler 
görevlendirilir1? Muhtarlar görevlendirilir, baş
kaları görevlendirilir, muhtarlar da görevlendi
rilir. Daha önce kabul edilmiş bulunan iki ta
sarı görüşülürken bendeniz bu tasarılarda yer 
alan aynen bu şekildeki fıkranın tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ettim. Fakat muhte
rem üyelerin çoğunluğu teklifime iltifat buyur-
madılar. Verdiğim önerge bu sebeple reddolun-
du. Şimdi aynı hüküm Köy Kanununda deği
şiklik yapan 975 sıra sayılı tasarının 3 ncü 
maddesinde, geçici 4 ncü madde olarak yer alan 
metinde de mevcut olduğu için bunun gerek
çesini daha önceki tasarılarda iltifat görmemiş 
olmasına rağmen kısaca arz etmeyi zaruri bir 
vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, seçimle ilgili mev
zuat seçime ait işlemlerin, mümkün olduğu ka
dar neticelerinin yurtta münakaşa edilmiye-
cek şekilde 'gerçeğe uygun ve tarafsız ellerde 
yapılması amacını gütmektedir. Bir ülkede se
çim sonunda seçimleri ne kadar az münakaşa 
konusu olursa o memlekette demokratik sis
tem o kadar güzel işler ve seçmenden seçim 
emniyetinden husule gelen 'endişeler o nisbette 
az olur. Seçim neticeleri emniyet ve adaletle 
tecelli etmiş olduğu kanisiyle seç>eın de seçilen 
de rahatlık ve huzur içinde kalır. Bir ülkedeki 
seçime 'ait işlemleri seçimden sonra münakaşa 
olur, çok münakaşa olunur, o ülkede huzursuz
luk çok olur, huzurdan eser kalmıyabilir. Bi
naenaleyh seçimle ilgili mevzuatımızın şimdi
ye kadar uyguladığımız mevzuatımızın amacı 
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yüksek malûmunuzdur. Şimdi bu fıkra o ama
ca aykırıdır. Filhakika köylerdeki muhtar se
çimlerinde siyasi partiler muhtarlık için aday 
göstermezler, göstermezler ama siyasi partili, 
filân siyasi partiye mensup vatandaşların muh
tar adayı olmasına mâni yoktur. Binaenaleyh, 
muhtar bir siyasi parti tarafından aday gös
terilmek suretiyle muhtar seçilmemiştir. Amav 

muhtar siyasi partiye mensuptur ve realite 
olarak hepimiz bilmekteyiz ki mulbtafliarın ço
ğu, büyük çoğunluğu memleketimizde birer si
yasi partiye mensupturlar. Birer siyasi. parti
ye mensubolduklarını, realite olarak hepimizin 
bildiği muhtarları, seçimle ilgili işlemlerle ilgi-
lendirmiyel'im, seçim sonucunun bu suretle em
niyet yönünden, münakaşa edilmesine fırsat 
vermiyelim. Seçim kanunları ile 'tahakkuk et
tirmeyi amaç bildiğimiz prensibi hu kanunlar 
vesilesi ile zedelemiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifler ilânihaye 
münakaşa edilmez, münakaşa nihayet kesilir. 
Konuşanlar konuşmalarını bitirir, yeterlik öner
geleri verilir, nihayet oyla halledilir. Oy ço
ğunluğu her şeyi halletmez. Bir şey bir yerde 
kesinleşir, çoğunluğun iradesi, ittifakla varı
lan irade gibi hukukan muteberdir, doğru 
ama münakaşayı davet eden gerekçe ortada 
dururken, o gerekçe inandırıcıyken, orada duran 
o gerekçeyi görmemezlikten gelerek o gerekçe
nin inandırıcılığı. hakkında tek eümile, tek ke
lime dahi söyMyemeksizin sadece oy çokluğu 
ile mahzuru bile 'bile üzerimize davet etmek 
hayırlı ve isabetli bir hareket sayılmaz. İki de
fa oylandı öteki kanun tasarıları vesilesiyle, 
reddedildi ama ben bu gerçeği büyük çogünlü
ğü siyasi partilere mensuboilan köy muhtarla
rının seçimle ilgili işlemlerde görevlendirilmesi 
mahzurrunu size belirtmeyi vicdani ve zaruri 
bir vazife bildim. Bu sebeple beni malûmu ilân 
eden bu konuşma yaptı telâkki buyurmayın. 
Vaktinizi aldığım için müsamaha ile karşılayın. 
Samimiyetime ve konuştuğum konunun zaru
retine gerçekten inandığıma emin olun. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sırada bir kişi var, ona da söz 
vereceğim, ondan sonra komisyona söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, Zihni Betil arkadaşı
mın buradaki konuşmalarını dinledikten scııra 

söz almak mecburiyetinde kaldım. Kendileri ko
nuşmalarında geçici 4 ncü maddenin başında kıs-
îii Senato seçimlerinin 2 Haziran 1968 tarihin
le yapılacağına dair tesbiit edilmiş bir tarihin 
mevcudolmadığmı beyan ettiler. Buna da esbabı 
mucibe olarak seçimlerin 1967 Ekiminde yapıl
ması lâzımgeldiğini ileri sürerek bunu da Anaya
samızın 73 ncü maddesinde senatörlük 6 senedir. 
diyen hükmüne dayadılar ve bir de geçici 10 ncu 
maddesinde 2 veya 4 sene sonra yapılacak kısmı 
Senato seçimlerine ait hükümler bulunduğunu fa
kat 3 ncü kısmi Senato seçimi için tarihin tesbit 
edilmediğini erbabı mucibe olarak zikrettiler. 

Biz aksi kanaatteyiz. Evvel emirde 2 Hazi
ran 1968 tarihinde kısmi 'Senato seçimlerinin ya
pılması hususunda bir tarihin mevcudolmadığı 
beyanı, yerinde değildir. Kendi çıkarmış olduk
ları 238 sayılı Kanunda, kısmi Senato seçimleri
nin 1964 senesi Haziran ayında yapılacağı tasrih 
edilmiştir. Bu bir kere bu şekilde kendi çıkardık
ları kanunla çürümüş olmaktadır iddiası. Kaldı 
ki, Adalet Partisinin şanssızlığı daima Halk Par
tisinin bu şekilde yapmış olduğu bâzı yanlış ha
reketleri düzeltmekten ibaret kalmaktadır. Zira 
Anayasa ve seçim kanunları... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kanunları parti
ler yapmaz, Meclisler yapar... 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Teklifleri ken
dileri getirmişler. Ve o zamanki ekseriyetleriyle 
de bunu yapmışlardır. 

BAŞKAN — Yanlış beyanda bulunabilir, siz 
müdahale etmeyin, insan hâlidir yanlış beyanda 
bulunulabilir. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi Anaya
sa, seçimlerin iki senede bir yapılması hususun
da sarih maddeler getirmiştir. Mahallî seçimle
rin de 116 ncı madde gereğince kanunla düzen
leneceği âmir hükmünü koymuştur ve bütün par
tilerin ittifak ettiği 'bir husus vardır ve memle
ket de bu havanın içindedir, sık sık seçime gidil
mesin. Bunu tatbikat safhasına koyma zamanı ge
lince, maalesef karşımızda daima ilk muhalefet 
eden yine kendileri olmaktadır. Birinci muhale
fetleri buna aykırı bir seçim kanunu çıkarmakla, 
1963 senesinde yapılması lâzımgelen seçimi hiç
bir eshabı mucübe yokken sırf Seçim Kanununu 
değiştirmek kastiyle ve zamanını geçirdiklerinden 
1964 senesine almışlardır. Buraya gelmişken sa
mimiyetten de bahsettikleri için Türkiye de evve-
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lâ seçim kanunlarının ne şekilde bir sıradan geç
tiği, kimlerin ne şekilde evvelâ teklifte bulunup 
bilâhara bu tekliflerinden vazgeçtiklerini tarih 
olarak kısaca arz edeyim. 

Sene 1950 zamanın iktidarı gereken etüdleri 
yapmış fakat muhalefet nispî seçim istemiş bir 
türlü bunu tutturamıyor, iktidar, kendisinin işi
ne geldiği için ekseriyet sistemini vaz'etmiş. Ma
alesef buna rağmen kendilerinin beyanı ile halk 
kendilerine her türlü kanunlara rağmen gerekli 
dersi vermiş. 

Sene 1953 - 1954, zamanın iktidarı mevcut 
kanunu aynen uygulamak, sistem olarak uygula
ma yoluna gidiyor, geçmişin iktidarı bu sefer nis
pî sistem diye bağırıyor. 

Sene 1961, bir hesap yapılıyor Millet Mecli
si seçimler nispî sistemle yapılıyor fakat buradan 
çıkacak kanunların ikinci derecede tekrar müza
kere edileceği yer Senato burada partilerin da
ğılmış olmasından istifade ederek ekseriyetle bir 
seçim kanunu gelirse Senatoda ekseriyeti alma 
daima bahis mevzuu olacağı için bir ekseriyet sis
temi konuyor, arada bir iki seçim geçiliyor. Bakı
yor ki, alman oylara nazaran bu sistem de mah
zurlu, seçim yaklaşmış zamanın Hükümeti, Koa
lisyon da Olsa söz sahibi kuvvetli grupu bâzı poli
tik oyunlarla tekrar bir seçim kanunu getiriyor. 
Bunu getirdiği zaman seçim yaklaşmış bunu ak
tarma yoluna gidiyor. Ve dolayısiyle 7 ay, 8 ay 
sonraya ekseriyet sistemi seçimi atıyor ve Senato
dan, nispî usulü tatbik ediyor Yine geçiyor za
man. Bunun da mahzurlu olduğu, aleyhlerinde 
olduğu görülünce yine bir politik oyunla burada 
bütün mahzurları belirtmemize ve iki seçim ge
çip, bildirdiğimiz mahzurların tebeyyün etmesine 
rağmen millî bakiye sistemini geçirmekten çekin
miyorlar. O zaman biz burada millî bakiye siste
minin mahzurlarını belirttiğimiz zaman ekseriye
tin hâkim olacağını beyan eden zihniyetin bugün 
burada ekseriyet oyuyla meselelerin halledilmi-
yeceğini zikretmesi de calibi dikkattir. 

Sık sık seçim kanunlarının değiştirilip bu
raya getirilmenin memlekette huzursuzluk ya
ratıldığından bahsediliyor, fakat her sene bir 
seçim kanunu getirildiğini de kendilerine ha
tırlatırım. Biz burada şu seçim kanununu ge
tirme mişseık bu seçim kanunundan geçmişte 
şu Anayasa ve seçim kanunları hükümlerine 
rağmen iki senelik peryotlarm bozulmasını hiç 
olmazsa bir anda ilk evvelâ elimize geçen şu 

fırsatla mahallî seçimlerle kısmî Senato Seçim
lerini birleştirmek suretiyle ifa etmiş oluyo
ruz ve samimiyetimizi gösteriyoruz ve gayeye 
uygun hareket ettiğimizi gösteriyoruz. Bun
dan daha güzel, şu kanunun gelmesi için, es
babı mucibe mi aranır? Ama olabilir ki, bun
dan sonraki seçimler yine bu prensibin tam 
ışığı altında ve paraleline girmemiş olabilir. 
Bunun mahzuru bizden doğmamaktadır. Biz 
elimizdeki imkânları kullanıyor ve bu şekilde 
Seçim Kanununu hiç olmazsa bir tanesini bu 
hale sokuyoruz. Kendileri iktidarları zamanında, 
ellerine geçerse, onlar düzeltsin. Biz elbetteiki 
bundan sonra gelecek seçimlerde ieafoeden ted
birleri alıp mümkün oldukça şu Anayasayı 
paraleline, geçmiş hataları düzeltmek suretiy
le, sokmaya çalışıyoruz, malî hükümler bakı
mından da zararın neresinden dönersek kâr
dır. Bir zarar var, girilmiş daiha büyük bek
lense bunu asgari ile kapatmak ve gördüğü
müz anda bu zarardan rücu etmek de fazilet
tir. Bu fazileti gösteriyoruz. Kendileri de bu 
kadarını göstermiş olsalardı, temennimiz bu 
idi. Onun için bu kanunların çıkarılması zaru
ridir, lâzımdır. Adalet Partisinin getirmiş oldu
ğu bu kanun faydalıdır. Hiç olmazsa biz ilk an
da, ilk fırsatta bu kanunu getirmekle bir mer
hale katettik. Temennim bundan sonra Yük
sek Senatonun da himmetleri ile ve tasvipleri 
ile bu şekilde birçok kanunlar çıkararak şim
diye kadar gerek seçim kanunlarının münaka
şası, gerek memlekette seçim sathı mailine her 
sene girilmesi hususunun mahzurlu olduğuna 
dair efkârı umumiyenin ve yasama organları
nın belirttiği fikir tam mânası ile tahakkuk 
eder ve bu şekilde de çalışmalarımız seçim ka
nunlarından ziyade memlekete daha faydalı 
diğer kanunların getirilmesine matuf olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ah
met Nusret Tuna. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın arkadaşımız Zihni Betil Be
yefendi geçici dördüncü madde üzerinde üç 
noktada durdular. Bendeniz de kendilerinin 
konuşmalarına muvazi olarak bu noktalar üze
rindeki Komisyonun görüşlerini arz edeceğim. 

Şimdi bir tanesi 2 Haziran 1968 tarihinde 
Cumhuriyet Senatosu seçiminin yapılacağına 
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dair hiçbir kanunda sarahat yok. Bu kaydın 
buraya konması o seçimin o tarihte yapılması
nın bir kanun hükmü mahiyetine sokacağını, 
halbuki hali hazırda 238 sayılı Kanuna rağ
men durumun münakaşa mevzuu olduğunu, oy
lar kullanılırken buna inananların başka, 
inanmıyanların başka, şekilde oy kullanması 
lâzımgeldiğini ifade buyurdular. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bendeniz 238 
sayılı Kanunun bu mevzu ile ilgili maddesini 
okuyacağım. Şimdi Yüksek malûmlarınız oldu
ğu veçhile 238 sayılı Kanun 1963 yılında Cum
huriyet Senatosu seçimleri yani kısmî ilk Se
nato seçimleri yaklaştığı zaman o zamanın Hü
kümeti tarafından gönderilmiş ve çıkarılmış 
bir kanundur. Bu kanun Anayasa Mahkemesin
den geçmiştir ve Anayasa Mahkemesi bu ka
nunun Anayasaya uygun olduğunu kabul et
miştir. Şimdi 238 sayılı Kanunun 4 neü mad
desini müsaadenizle okuyacağım. 

Seçimin başlangıcı ve günü. Bu kanunun 
1 nci maddesinde «1961 yılından sonra iki yıl 
geçmesinden sonra gelecek 30 Mart günü seçi
min başlangıç tarihidir. Haziran ayının ilk 
Pazar günü oy verilir.» 

Birinci fıkra bu. Şimdi asıl mevzuumuzla 
ilgili ikinci fıkrayı okuyorum: «Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi 
içhı daha sonraki seçimler - seçim değil - daha 
sonraki seçimler, birinciyi yaptık, birinci fık
ra ile ikinci fıkra şimdi, «Daha sonraki seçim
ler ikişer yıl ara ile olur. Bu seçimlerin baş
langıç günü ile oy verme günü birinci fıkra
da gösterilen günlerdir.» Birinci fılkrada gös
terilen günler neler? 30 Mart tarihi seçimin 
ıbaşlanguç tarihi, oy verme günü de Haziranın 
ilk Pazar günü. Şimdi muhterem arkadaşlar, 
denir ki, Anayasa Mahkemesi kararının içinde 
ilk seçimin münakaşası yapılmıştır, birinci se
çimin münakaşası yapılmıştır. Diğer seçimler 
için sarahat yoktur. Binaenaleyh Anayasa 
Mahkemesi diğer seçimlerin ikişer yıl fasıla 
ile yapılması Anayasaya uygun mudur değil 
midir, mütalâasını yürütmemiştir. Bunun so
nuç kısmının okunmasını rica ediyoruz. Anaya
sa Mahkemesi ne diyor? 238 sayılı Kanun 
Anayasaya uygundur. 238 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 1 nci fıkrası ile 
ilk seçim yapıldıktan sonra tekrar okuyorum. 
^Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 1/3 ünün 

yenilenmesi için daha sonraki seçimler ikişer 
yıl ara ile olur. Bu seçimlerin başlangıç günü 
ile oyverme günü 1 nci fıkrada gösterilen gün
lerdir.» 

30 Mart seçiminin başlangıcı ve Haziranın 
ilk pazarı seçim günü, Anayasa Mahkemesinin 
kabul ettiği, Anayasaya uygun olarak telâkki 
ettiği 238 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi bu. 
Şimdi bunun tatbikatına gidiyoruz. Önümüz
de bir mahallî seçim var. Ne yaptı Yüksek Se
çim Kurulu, tuttu mahallî seçimlerle ilgili kü
tükleri tanzim ettirdi, ilânlar yaptı, falan gün 
seçim yapılacak, dedi. Peki Cumhuriyet Sena
tosu kısmi seçimi için bir ilân yaptı mı? Hayır. 
Niye? 238 sayılı Kanun meriyette. Niye? 238 
sayılı Kanunun Anayasaya uygunluğu Anayasa 
Mahkemesi karariyle tescil olunmuş. 153 ncü 
madde açık, ne deniyotr 153 ,ncü maddede? 
«Anayasa Mahkemesi kararları katîdir.» Şu 
beyanlarımı diğer arkadaşlarıma ilâveten arz 
ediyorum. Geçici 10 ncu madde üzerindeki be
yanlar, fikirler arkadaşlarım tarafından der-
meyan edildi, Hükümet bildirdi, sözcü arka
daşım bildirdi, bunlar üzerinde durup zaman
larınızı fazla alacak değilim. Şunu ifade etmek 
istiyorum : 2 Haıziran 1968 tarihinde seçimin 
yapılması 238 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasiyle tescil edilmiştir. Hükümetin 
yaptığı nedir? Şu Anayasa Mahkemesi kara
riyle belli olan ve Anayasaya uygunluğu tescil 
edilen kararın Pazar gününün Haziranın han
gi gününe geldiğini göstermektedir. Bunun 
için de bir şey yok. Aç takvimi 1968 in ilk pa
zar günü seçim yapılır, diyor. Rakamlar iti
bariyle o gün hangi gündür? O gün 1968 Hazi
ranının ilk Pazarı 2 Hazirana geliyor, demiş, 
Hükümet de bunu göstermiş. Ümidederim ki 
şu gösteriş Sayın Betil Beyefendinin bu kadar 
ağır hücumuna mâruz kalacak bir hal olmasa 
gerek. Şimdi birinci kısım bu. 

İkinci beyanları, askıya asılmıştır, daüıa 
evvel kütükler tanzim edilmiştir, kütük dala-
vera'ları yahut kütük için bâzı oyunları diğer 
arkadaşım ifade etmişlerdir. Bunlar yeni baş
tan yazılmalıdır, yapılmış bir kütükten diğer 
bir şekilde istifade edilmesi doğru değildir, 
dediler. Muhterem arkadaşlar elbette en iyisi 
her seçim için kütük yapmak doğru, buna diye
ceğim yok. Fakat bâzı zaruretleri nazarı itiba
ra almaya mecburuz. Bugün şu fakir millet 25 

— 549 — 
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milyona yakın şu kütüklerin tanzimi için mas
raf yapmış. Ne diyor Hükümet? Bu kadar 
masraf yapılan şu kütükleri alıp bir kenara 
atmıyalım, bundan istifade edelim. Şimdi ben 
Sayın Betil'den bir hususu rica ediyorum, ben 
kendilerine Kurucu Meclisin, bizim değil, bizim 
bulunduğumuz zaman da değil, Kurucu Mec
lis, şahsiyetler Meclisi, İlmî Meclis, bu Mecli
sin çıkarmış olduğu 347 sayılı Kanunu ben bu
radan okuyayım, lütfen kendileri de tasarıda
ki maddeleri tetkik buyursunlar, yani tasarı
nın 4 ncü maddesi 347 sayılı Kanunun, yani 
Kurucu Meclisin çıkardığı kanunun aynıdır. 
Ben okuyorum, lütfen takibetsinler 347 sayılı 
Kanun, kabul tarihi 16 . 8 . 1961, Geçici mad
de 5 : «Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre 
düzenlenen sandık seçmen listeleri 26 Ağustos 
1961 gününden 9 Eylül 1961 günü saat 17,00 ye 
kadar yeniden askıya çıkarılır. Listelerin as
kıya çıkarılmasında kütüklerin kesinleşmesi ve 
sandık seçmen listelerinin sandık kuruluna tes
limine kadar olan işlemlerde 298 sayılı Kanu
nun ilgili hükümleri uygulanır.» Aynı, kelime
si kelimesine, virgülüne kadar, bu elimizdeki 
tasarının aynı. Bunu hazırlıyan kim arkadaş
larım? Kurucu Meclis. Kurucu Meclisin met
ni aynen buraya konmuş.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sonra ne olmuş, 
sonra?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Devamla) — Ondan sonra da 
bize buraya mesuliyete getiren, bizi Senatör 
yapan seçim yapılmış, biz de buraya gelmişiz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ondan sonra?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, bu seçi
me itirazları var mı? Bizim tarihimize hakika
ten itirazsız bir seçim olarak geçmiş 1961 seçi
mi. Askıya çıkarılmada, şunda, bunda bir 
hal var mı? Ben duymadım. Aksine, hiçbir 
itirazı mucibolmıyan bir seçim olarak geçti. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ondan sonra?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Muüıterem. arkadaşım, muhterem Zihni Betil 
Beyefendi biz diyoruz ki, bu seçim başlarken 
kütükleri hazırlandı, 25 milyon lira para sarf 
edildi, o zaman da sarf edilımişjtir. O kütükleri 
Kurucu Meclis atmadı bu 'maddelerle kıymet

lendirdi. Biz aynı şeyi kelimesi kelimesine oku
duğum şu maddelerle bugün yazılmış olan kü
tükleri, bir kıyıya atmıyoruz, kıymetlendiriyo
ruz. Demek ki cemiyetler, Hükümetler böyle 
zaruret hâsıl olduğu zaman bu kabil şeylere 
başvurmaya mecbur (kalıyor, bunu ifade etmek 
istiyorum. Demek oluyor ki bu elimizdeki ta
sarının 4 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları 
bizim Hükümetimizin icadı yahut tasarladığı 
metin değil. Kurucu Meclis olarak hazırlanmış 
olan metnin ta kendisidir. Buna da bu şekilde 
(arzı cevabettikten sonra üçüncüsüne geçiyo
rum. 

Dediler ki ; muhtarların siyasi partilere in
tisabı var. Doğru, köylerde partiler aday gös
termez ama hakikaten pelk çok muhtarların par
tileri vardır. Simidi bunun için de yine Kurucu 
Meclis tarafından hazırlanmış olan 298 sayılı 
Kanunun 43 ncü maddesini okuyacağım, Ku
rucu Meclisin hazırladığı kanunun 43 ncü mad
desi : (İlçe seçim kurulu başkanı askı devam et
tiği sürece incelemeleri kolaylaştırmak, itiraz
ları kaydetmek üzere muhtar veya idare heyeti 
üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş 
kimselerden birinin müracaatleri için uygun 
düşen belli saatlerde askı yerinde devamlı ola
rak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı 
ile ilân eder.) Okuduğum Kurucu Meclis ola
rak hazırlanan 298 sayılı Kanunun 43 ncü mad
desi. Ne yapılmış arkadaşlarım, demek oluyor 
ki bu listeler askıya çıktığı zaman muhtarlara 
bir vazife verilmiş. Şimdi ne olmuş? Burada 
298 sayılı Kanunu getirmiş o azaya da verile
biliyor, muhtara da verebiliyor. Hariçten her 
hangi bir kimseye de bu vazifeyi verebiliyor. 
Fakat tatbikatta bunun içinde bulunan kimse
ler der ki mahalleyi biltmiyen, köyü bilmiyen 
kimseler vazifeli oldukları takdirde alâkalılara 
kâfi malûmat vermedikleri görülmüştür. Ne 
yapılmış? Hâkim tam bir serbesti içinde 29*8 
sayılı Kanuna göre ister muhtarı ister âza tâ
yin ediyor, ister hariçten bir adamı tâyin edi
yor. Muhtara da vazife veriyor. Demek oluyor 
ki bu seçim emniyetinin temini için hâkimin ge
niş takdir hakkına en ufak temas yok ve 
43 ncü madde en ufak şekilde zedeleınmemiş. 
Ne yapıyor? Bu vazifeliler arasında muhtara 
da vazife vermiş. Gelen madde bu. Yani şunu 
ifade etmek istiyorum; son üçüncü madde ola
rak şunu ifade ediyoruz: Muhtarların siyasi 
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tutumu vardır saikım ha samdık ve seçim işine 
barıştırmayın şeklindeki beyanı da bu müesse
sede bizim eserimiz değildir. Bu ilk defa ras-
laman misal değil. Kurucu Meclis tarafımdan ha
zırlaman 298 sayılı Kamumun 3 ncü maddesinin 
•getirdiği bir müessesedir, burada muhtar görev
lidir. Bu itibarla bu ananoktada toplamam fi
kirlerime iltihak edemiyoruz. 

Komisyomumuzda hâkim olan fikir, hakika
ten seçimlerin en ufak şüpheden ârd olarak te
celli etmesidir. Biz kalben müsterih olanak ar
t ık Türkiye'de secime hile ıkarıştırilmıyacağı 
kamıaati ile bu gelen hükümlerin buma em ufak 
gölge ve şaibe düşürecek mahiyette olmadığı 
imancı ile bu metni aynen kabul ettik. Kendile
rinin fikirlerine iştirak edemiyoruz. Komisyo
nun metnine iltifat buyurulmaısını rica ederim. 

Saygılarımla. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Efendim, sayın sözcünün bahsettikleri Kurucu 
Meclis zamanında yapılan seçimlerde muhtarlar 
seçimle gelmiş kimseler mi idi? Yoksa bir kısım 
öğretmenler veya tarafsız kimseler mi idiler1? 

GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Siz o zaman 
vazife başında idiniz. Büyük bir kısmı seçimle 
gelmiş ve işin başında idi. Bâzı kaymakamlar 
bâzı siyasi mülâhazalarla bâzılarının elinden 
muhtarlığı aldı başka kimselere verdi. Fakat 
topyekûn muhtarlık müesseselerine tâyin eden
lerin elinde değil, seçimle gelenlerin elinde idi. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurunuz, Sayın Betil. 
ZlHNl BETlL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, huzurunuzu tekrar işgal etmek mecbu
riyetinde kaldım. Ama mümkün olduğu kadar 
kısa konuşacağım, özür dilerim. 

238 sayılı Kanunun metnini okudular ve bu 
metinden telâkki ettikleri mânayı ifade ettiler. 
Esasen bu kanunun Anayasaya uygunluğu hak
kında Anayasa Mahkemesi tarafından ittihaz 
edilmiş bulunan kararı ben münakaşa etmedim. 
Yalnız Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 3 ncü 
kısmi seçiminin 2 Haziran 1968 de mi yapılması 
yoksa 1967 yılı Ekim ayının ikinci Pazarında 
mı yapılması konusu münakaşalı konudur, o 

kanaatte olanlar da var, bu kanaatte olanlar da 
var dedim. s 

Şimdi, eldeki 3 tasarı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimiyle sadece seçmen kütüğü ba
kımından ilgilidir. Neden lüzum görüyorlar bu 
kanunlara «2 Haziran 1968 tarihinde yapılması 
lâzrmgelen Cumhuriyet Senatosu seçimi» diyor
lar. Eğer herkes Sayın Nusret Tuna'nm anladı
ğı mânada anlıyorsa, 238 sayılı Kanunu, bu 
memlekette üçüncü Cumhuriyet Senatosu üyesi 
kısmi seçiminin 2 Haziran 1968 tarihinde yapıl
ması gerektiği, iki kere iki dört gibi, bir riyazi 
gerçek ise, burada onu kullanmaya ne lüzum 
vardı? Henüz münakaşalı bir konu olduğunu bil
dikleri için bu kanunların metnine bu hususu 
geçirmek suretiyle, bir münakaşayı kesme çaba
sı içindedirler. Bunu ifade ettim bendeniz, sade
ce bunu ifade ettim. Ben Cumhuriyet Senatosu 
3 ncü kısmi seçimlerinin 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılması lâzımgeldiği kanaatinde olanların 
dayandıkları gerekçeler üzerinde de durmadım, 
aksi kanaatte olanların gerekçeleri üzerinde de 
durmadım. Şahsan fikir de söylemedim, gayet 
dikkatli konuştum hepsini olduğu gibi zaptet-
tim. Münakaşalı olduğuna işaret ettim, müna
kaşalı bir konuda münakaşa yokmuş gibi, ge
rekçede de bulunmadığına göre, bu deyimin bu 
tasarı metnine girmesinin uygun olmadığı husu
sunu belirttim. Mâruzâtım bu noktaya münha
sırdı, mâruzâtımın dayandığı gerekçe sadece bu 
hususlardan ibaretti. Muhterem arkadaşlar, mü
nakaşalarda söylenmiyenleri söylenmiş gibi te
lâkki etmek suretiyle bir kimseye cevap vermek 
münakaşayı kolay kazanacağımı zanneden insan
ların müracaat ettiği bir usuldür. 

Ben Sayın Ahmet Nusret Tuna'yı çok yakın
dan tanırım. Altı yıla yakın bir zamandan beri 
bir komisyonda devamlı çalışıyor. Takdir etti
ğim bir arkadaşımdır. Kendisiyle aynı kanıda 
olduğumuz zamanlar olmuştur, aynı kanıda 
olmadığımız zamanlar olmuştur, konuşurken 
dikkatlidir, yazarken dikatlidir. Ama bugün, 
üzüldüm. Ben, ne o kanıda olanların gerekçe
sini izah ettim, ne bu kanıda olanların gerek
çesini izah ettim, iki kanıya işaret ettim fon 
iki kanı arasında kendim de taraf tutmıadım. 
Lüzum olduğu zaman, yeri geldiği zaman ka
naatimi söylerim. Ama burada o husus haizi 
ehemmiyet değil, yani söylemediğim hususları, 
söylemişim gibi bamıa cevap vermiş olmasını bu-
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gün ilk defa, büyük takdir duyguları besledi
ğim için, üzülerek arz ediyorum, çok üzüntü ile 
karşıladım. 

Sayın Nahit Altan'a gelince, efendim kanu
nu Adalet Partisi getirmiş. Kanunu Hükümet 
getirir, partiler kanun getirmez. Ya tasarı şek
linde olur, ya teklif şeklinde olur. Tasarı şek
linde olduğu zaman Hükümetten gelir, teklif 
şeklinde olduğu zaman da Parlâmento üyesi ge
tirir. Aağzımızı alıştınmıyalım. Kanunu C. H. 
Partisi yaptı. O kanunların yapıldığı devirde, 
her iki Mecliste C. H. Partisi çoğunlukta de
ğildi. Ve C. H. P. Partiler Kanunu yapmaz. 
Meclisler yapar. Teklif kimden gelirse gelsin, 
tasarı hangi Hükümetten gelirse gelsin, Yük
sek Meclislerin tasvibine iktiran ettiği zaman 
o, Yüksek Meclislerin muhterem bir kararıdır. 
Değiştirilinceye kadar muhteremdir. Ona ta
rizde bulunulmaz. Oetiric-isind ele alarak, tek-
lifcisini ele alarak ona tarizde bulunulmaz. Na-
hit Altan arkadaşıma kendisinin de şerefli bir 
üyesi olduğu çok kıymetli Sayın Nahit Altan 
arkadaşıma bu tarzda konuşmaktan -çok sakın
masını, bütün samimiyetimle tavsiye ederim. 
Alışırız alışırız. 

İkinci konuya gelince; Sayın Ahmet Nusret 
Tuna diyor ki, 347 sayılı Kanunda, bu var. Bir 
realite 27 Mayısta memlekette bir inkılâp olmuş. 
Zaman geçmiş Kurucu Meclis kurulmuş. İki 
seçim kanunu çıkmış, Kurucu Meclisin kurulu
şunun amacı bu mümkün olduğu kadar süratle 
iki seçim kanunu çıkaracak, bir de seçmen kü
tükleri ve seçimlerin temel hükümleri hakkın
da kanun çıkaracak bir de referanduma arz 
edilecek Anayasayı hazırlıyacaık. Kurucu Mec
lisin bu görevi biran önce bitirmesi şayanı arzu 
idi. Herkes böyle arzu ediyordu ve bu kanun
ların hazırlanmasında son derece süratli ha
zırlanmıştır ama başlangıcında arzu edildiği 
kadar süratle hazırlanamadığı için seçmen kü
tükleri hakkında bahis buyurdukları hükümler 
sevk edildi ve uygulama oldu, ama bir zaruretle 
bu bir kere yapılmış diye, Anayasa hazırlığı 
gecikti, referanduma arzı gecikti, büyük bir 
zaruretin ifadesi olarak gecikti. İradi bir ka
rarla değil, limdiki gibi değil. Zaman varken 
yapmıyalım, bırakırsak daha uygun olur, gibi 
bir mülâhaza ile değil. Zaruri oldu daha önce 
yapılamıyor seçıim. Şimdiki gibi değil. Bu se
çim, çıkartmıyalını bu kanunları bu seçim 

17 Eylül 1967 tarihinde mükemmelen yapılır. 
Siz diyorsunuz ki, yapılmaması 2 Haziran 1968 
tarihine ertelenmesi daha uygundur. Daha uy-
'jun derken, takdiri, gerekçelere dstinadediyor, 
gerekçelerimizin aleyhinde, takdiri gerekçe arz 
^ttiği konulara temas etmiyorum, burada iradı 
bir tasarruf var, orada zaruret oldu. Yetişeme
di, oylama olamadı, yeniden seçmen kütüğü ya-
zılamadı. İmkân yok. Biran evvel ihtilâli 
yapanlar, seçimle iş başına ^gelecek yetkili yep
yeni meşru organlara idareyi tevdi etmek isti
yorlardı. Şartlar bir mi? İradem ile erteledi
ğim zamanın şartları ile, bir zaruretin, zama
nın yetişmemesi zarureti ile mâruz kalınan ge
cikme ve onun şartları bir telâkki edilir mi? 
Biran için diyelim ki, böyle değil, demeye imkân 
yok, muhal farzetmek mümkün değil. Muhal 
farz edelim, diyelim ki böyle oldu. Batıl makû-
sunaleyh olur mu? Eski bir deyim. En az be
nim kadar bilirsiniz, benden iyi bilirsiniz Sa
yın Nusret Tuna. Batıl makisünaleyh olur 
mu? O seçimden sonra 'kaç tane seçim ya
pıldı? Hangi kütüklerle yapıldı. Ne tarzda tan
zim edilen kütüklerle yapıldı? İmkân var taze-
liyelim. Niçin 17 Eylül 1967 tarihinde seçim 
3*apıldığı takdirde yaşı dolayısiyle seçmen ni
teliğini iktisabedememiş, ama 2 Haziranda ya
pıldığı takdirde yaşı dolayısiyle seçmen niteli
ğini iktisabedem kimseyi bundan mahrum bı
rakalım? (Daha fazla adam iştirak edecek o 
zaman) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım lütfen, 
efendim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Üçüncü ko
nuya geliyorum muhterem arkadaşlar. 

Şimdi Sayın Nahit Altan arkadaşım benim 
konuşmamı ne mânaya alırsa alsın. Ben kendi ko
nuşmalarımda o çeşit mâna aramadım ve arama 
itiyadında da değilim. Binaenaleyh şahsımı hedef 
alarak ve şu maruzatı vesilesiyle C. H. Partisini 
hedef alarak söylemiş okluğu sözlere cevap ver-
miyeceğim, yeri değil, zamanınızı almıyacağım, 
şu anda cevap vermekliğimi gerektirecek ölçüde 
esasen değer taşıyacak beyanlar değil. Onu öy
lece geçeceğim. 

Yalnız, muhterem arkadaşlar, muhtarların bü
yük çoğunluğu sİ3Tasi partilere mensuptur, üye
dirler. Muhtarlara seçim işlerinde görev vermiye-
lim, pişmanlık duyarız. Bu, yarın seçim sonuç
larının münakaşa olunmasına vesile verir. Bu 
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vazifeleri mükemmelen ifa edecek insanlar var
dır. Bırakalım seçim kurullarını, seçim kurulları 
dilediği gibi, yani şimdiye kadar kabul edilen 
kanunlarda tesibit edildiği gibi, yetkilerini kullan
mak suretiyle seçim işlemlerini yapsınlar ve biz 
de bu suretle seçim sonucunun münakaşasına bir 
müdahale ile fırsat ve imkân vermiyelim. Seçim, 
Türkiye'de hiç münakaşa edilmiyen bir konu ol
sun. Seçimin Türkiye'de hiç münakaşa edilmi-
yeceği zamanlar artık çabuk gelsin. Bu zamanı 
elbirliği ile çabuklaştıralım muhterem arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Yerimden bir hususu kısaca 
açıklamak istiyorum. Sayın Zihni Betil arkadaşı
mız 17 Eylül mutasavver seçimi için hazırlanan 
ve 2 Haziran 1968 seçimleri için kullanılacak kü
tükler hakkında seçmen hüviyetini iktisabede-
cek 21 yaşını doldurmuş ve diğer sebeplerle seç
men hüviyetini iktisabetmiş seçmenlerin bu kü
tüklere kaydedilmiyeceğini ve 'seçimlere iştirak 
edemiyeceği yolunda iki "defa beyanda 'bulundu
lar. Böyle hir hüküm yoktur. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Öyle demedim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Aynen, 15 günlük askı müddeti, bu ka-
'bîl her türlü yeni seçmen hüviyeti iktisabetmiş 
vatandaşların bu seçimlerde seçmen olarak bu
lunmak imkânını temin maksadiyle 15 günlük 
müddet konulmuştur. Bu hususu açıklamak iste
rim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Takrirleri okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
975 Sıra Sayılı tasarının geçici 4 ncü madde

sinin ilk fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyorlar mı? Etmiyorsunuz. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Ka<bul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

975 Sıra Sayılı tasarının geçici 4 ncü madde
sinde yer alan (İkinci ve üçüncü fıkra hükümle

rinin uygulanmasında muhtarlar da görevlendiri
lir.) 

Şeklindeki fıkranın metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyorlar mı? Etmiyorlar: Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
ka'bul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
'bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 4. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde eklen
miştir! 

Geçici madde 5. — Köy muhtarlığına ve ihti
yar heyeti üyeliğine adaylığını koyabilmek için, 
yürürlükteki kanunlar gereğince, işbu kanun yü
rürlüğe girmeden önce, bulundukları kamu gö
rev ve hizmetlerinden istifa etmiş olanlar, yazılı 
müracaatlarında tekrar eskiden bulundukları ka
mu hizmetine alınır ve istifalarından kamu hiz
metine tekrar alınmalarına kadar geçen zaman 
kıdemlerine eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen Sa
yın Üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Mahalle muhtarlığı adayı olan 
mevcut mubtarm, seçmen kütüklerinin düzenlen
mesinde görevlendirilmesi zorunlu değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Buyurun Sayın Artukmaç. (Beşinci 
madde üzerinde ne konuşacak, sesleri) Efendim, 
müdahale etmeyin, Sayın Artukmaç kısa konuşur. 
(Gülüşmeler, «kısa ve veciz» sesleri.) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu köy muhtarlarının adaylığını 
koyamıyacakları kanunla tesbit edilmiş - evvelce 
zannediyorum, yanılmyıorsam. - bu geçmiş ol
makla beraber burada şunu belirtmek istiyorum. 
Asıl mevzu beşinci maddedir, ama şurada köy 
muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine adaylı
ğını koyabilmek gibi bir kayıt vardı, onda bir zü
hul var mı, yok mu, bunu hatırlattıktan sonra 
asıl mevzuuma geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri hakkın-
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da bir kanun vardır. Zannediyorum ki, numa
rası yanlış değilse, 4541 sayılı olacak, bu kanu
na ek kanun çıkmıştır; 287 sayılı Kanundur. 
Bu kanunla mahalle muhtarlariyle ihtiyar he
yeti âzalarının seçim usulleri şekli ve şartları 
belirtilmiş bulunmaktadır. Şimdi müzakeresini 
yaptığımız bu tasarıda köy ihtiyar meclislerine 
ve köy muhtarlarını ilgilendiren bir kanunun 
içerisinde demin arz ettiğim kanunu ilgilendi
ren yani mahalle muhtarlarını ve ihtiyar heyet
lerini ilgilendiren bir madde getirilmiş bulun
maktadır. Bu kanunun yapılışı bakımından ha
talıdır. Daha mühim olanı da, mahalle muhtarı 
veya ihtiyar heyeti âzalığı için seçilmenin şart
lan, şekilleri, usulleri nedir diye bir kimse ka
nuna başvurduğu zaman evvelâ arıyacağı yer 
elbette ki, kendi kanunu olacaktır. Mahalle 
muhtarları ve ihtiyar heyetini ilgilendiren şehir 
ve kasabaların mahalle muhtarları ve ihtiyar 
heyetinin teşkili hakkındaki Kanun olacaktır. 
Böyle yapılmamıştır, o kanun içerisine bu mad
de konmamıştır. Burada ayrı bir madde olarak 
köyleri ilgilendiren, köy muhtarlarını, köy ihti
yar heyetlerini ilgilendiren, bir kanunun içine 
başka bir teşekkülün hükümleri, esasları getiril
miştir. Evvel emirde bu büyük bir hatadır, dü
zeltilmesi yerinde ve isabetli olur kanısmdavım. 

İkinci nokta muhterem arkadaşlarım; bura
da mahalle muhtarlığı adayı olan mevcut muh
tarım, seçmen kütüklerinin düzenlemesinde gö
revlendirilmesi zorunlu değildir, denilmektedir. 
Yani bir ihtiyarilik verilmektedir. Halbuki ka
naatimce, demin de Sayın Betil arkadaşımızın 
diğer konularda ifade ettiği gibi bu gibi aday
lıklarını koyan kimselere bu seçim kütüklerinin 
düzenlenmesi işinin vermemesinde büyük bir 
isabet vardır. Onun için buraya, zorunlu değil
dir, gibi ihtiyariliği ifade eden bir hüküm koy
maktansa bunu mecburi olarak yapmak gere
kir. O zaman da seçmen kütüklerinin düzenlen
mesinde görevlendirilemez, demek suretiyle 
maddenin düzeltilmesinde isabet vardır. Bu hu
susta bir önerge takdim ediyorum, iltifatınızı 
istirham ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

13 . 7 . İ967 O : 2 

Madde 5. — Mahalle muhtarlığı adayı olan 
mevcut muhtar, seçmen kütüklerinin düzenlen
mesinde görevlendirilemez. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu?. Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

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

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

11 — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuru-
ruluş kadroları Kanuna ek kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/532; Cumhuriyet Senatosu 2/224) (S-
Sayısı :978) (1) 

BAŞKAN — Efendim, takrirler var, okutu-
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 978 sıra sayılı Kanun 

teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

önemine binaen gelen kâğıtlara ekten gün
deme alınarak öncelik, ivedilik ve bütün işlere 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Cavit Tevfik Okyayuz 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun teklifi (2/224) 

(1) 978 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar. 

Raporu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
de iştirakleriyle Geçici Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar 
ve gerekse Hükümet temsilcilerini tamamla
yıcı beyanlarından sonra, Geçici Komisyonu
muz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len metin ile cetvelin aynen kabulüne, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine, Genel Kurulun 
tasviplerine arz edilmek üzere, Başkanlığa su
nulmasına karar vermiştir. 

Sözcü 
Aydın 

1. Cenap Ege 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklı 
Mehmet özgüneş 

Ankara 
Turhan Kapanlı 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

İzmir 
Nevzat özerdendi 

Trabzon 
A. Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başkan 
İçel 

C. Tevfik Okyayuz 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

Çankırı 
Hazım Dağlı 

5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş 
ksüroları Kanununa ek kanun teklifi 

Madde 1. — 5247 sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş kadroları Kanununa bağlı (1) sa
yılı cetvelde, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kanunlaşmıştır. 
Bir takrir var, okutuyorum. 
RİFAT ÖZTÜRKgtNE (İstanbul) — Tek

lif salhilbi olarak Senatoya teşekkür etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından, «Oylandı bitti, olmaz..» sesleri) 
Teklif salhilbinin de gtönlü hoş olsun beyefendi
ler. Kanunlaşmaya teşekkür ediyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇrNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kaibul buyur
duğunuz bu kanun teklifinde şu ana kadar is
tanbul Üniversitesinde, kendisini insanlığa ve 
ilme vakfetmiş olan bâzı arkadaşlarımız maa
lesef kadrosuzluk yüzünden hademe kadrola
rında, personel kadrolarında, hemşire kadrola
rında çalışmaktadırlar. Bu itibarla bunlar bu 
kanunla onore edilmiştir. Hepinize bu mevzu 
üzerinde çok ç:ok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya isimleri çıkarılan (976 - 979) sıra 

sayılı kanun teklifleri taibedilip sayın üyelere 
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dağıtılmış bulunmaktadır. Bütün işlere takdi-
men ek gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Osman Gümüş oğlu 
Kanunların ismi : 
1. — Gece öğretimi yapan yüksek 

dereceli istanbul Akşam Teknik Oku
lunda görevlendirilecek profesör, öğret
men, öğretim görevlileri ve asistanlarla1 

diğer personele verilecek ek ücret Ka
nunu. 

2. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek Kanun. 

BAŞKAN — 976 sıra sayılı tasarının gün
deme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ön
celikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 979 sıra sayılı teklifin gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Öncelikle görü
şülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Şimdi 976 sıra sayılı teklifin görüşülmesi
ne baışlıyoruz. 

12. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayüı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/312; Cumhuriyet Senatosu 1/788) (S. Sayısı: 
976) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması
nı oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Ta
sarının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 976 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna Ek kanun tasarısı. 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinde açılan Diş Hekimli
ği Yüksek Okuluna ait ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar, 5239 sayılı Ankara Üniver
sitesi kuruluş kadroları Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvele eklenmiştir. 

Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürüne 
ayda 210 Tl. tazminat verilir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

13. — Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 
Aksam Teknik okulları İle Akşam Yüksek Tek
niker okullarında görevlendirilecek öğretmen
ler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer 
personele verilecek ek ücret kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/166; 
Cumhuriyet Senatosu 2/215) (S. Sayısı : 979) 
(D 

BAŞKAN — Önceliği evvelâ kabul edilmiş
ti. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okun^ 
anası kabul edilmemiştir. Teklifin tümü üzerin

di ) 979 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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de söz istiyen sayın üye? Yok. Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
İvedilikle •görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

Gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim görevlileri ve asis
tanlarla diğer personele verilecek ek ücret 

Kanunu 

Madde 1. — Gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek İstanbul Teknik Okulu öğret
men ve asistanları ile üniversite öğretim üye
si ve asistanlarına bu okulda okutacakları .ders 
ve yaptıracakları uygulamaların beher ders 
saati için, profesörlere 100, doçent ve İstanbul 
Teknik Okulu öğretmenlerine 75, öğretim gö
revlilerine 60, asistanlara 50 şer lira ücret ve
rilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen 
ve üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alınan tazminata, 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince 
alınmış ek görev ücretlerine halel getirmez; 
bu görevleri dolayısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, şahsım adına rahatsız ediyo
rum. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 'hakkındaki bir kanun tasarısı üzerinde 
de bu şekilde söz almıştım. Şimdi maddeyi tek
rar dikkatle dinledim. O zaman da söyledim, 
bunlar emsal oluyor, Hazine, tereddütsüz söy
lüyorum, âdeta yağma ediliyor. Dikkat bu
yurun maddeye, 'beher ders için yüz lira, evet 
ek ödeneğine halel gelmiyecek, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nei maddesine mugayeret teşkil et-
miyecek, 7244 sayılı Kanununn filân maddesi
ne mugayeret teşkil etmiyecek. Hem o üniver
siteden, hem de bu üniversiteden her saat için 
yüz lira alacak. Yazıktır, günahtır millete ar
kadaşlar, O zaman da söyledim, hiç olmazsa 
beher günü için yapalım. Peki ders versin, iki 
ders veriyorsa da, , üç ders veriyorsa da, bir 

ders veriyorsa da lütfetsin, bütün Senato ve 
millet adına söylüyorum ve hakikaten üzülüyo
rum bunları söylerken. Beher saat için 100 lira 
olur mu arkadaşlar? O zaman da söyledim, de
dim ki; hattâ geceyi de taırif eden mevzuat 
yok. Kendileri ya/pacaklar, acaba gündüzü 
bırakıp gece mi okutacaklar bu sayın profesör
ler, dedim. Böyledir arkadaşlar. Lütfen ko
misyon bizi tenvir buyursun. Bu giden Dev
letin parasıdır. Bu üniversitede iki ders vere
cek, o üniversitede iki ders verecek, burada 
üç ders verecek, her ders için yüz lira, ek üc
rete halel gelmez, bunu da alacak. Ne biçim 
kanundur, ne biçim tekliftir? Bunu Eskişehir 
için görüştüğümde muhterem arkadaşlarım gel
diler, dediler ki; sorduk, yerimizden bağırdık, 
çağırdık, üç dört defa söz aldık. Efendim 
dediler, zaten günde bir dersten fazla vermi-
yecek ki, dediler. Ya verirse, diyoruz biz de. 
Bu bir madde diyoruz, bu bir kanun diyoruz, 
yarın da tatbik edilecek, öbür gün de tatbik 
edilecek. Günahtır arkadaşlar, günahtır. Eica 
ediyorum, yani evvelki için ne yaptılar? Dil -
Tarih Fakültesini emsal gösterdiler. Bu sefer 
de Eskişehir'i emsal gösterecekler. Yarın öteki 
üniversiteler de kıyameti koparacak. O gün de 
söyledim, dedim ki; hâkimlere tazminat veırir-
ken Şûrayı Devleti de alacaktık, Şûrayı Dev
lete verirken Sayıştayı da alacaktık. Muvaze
neli yapacağız, muvazeneli. Hepsini bir geti^ 
receğiz, hepsini bir anlıyacağız. Bugün buna, 
yarın da Ankara Üniversitesi başlıyacak, bun
ları emsal ıgösterecek. Haklıdır. İdari bir mu
amele olsa mahkemeden karar alır. Emsal ol
duğu için dikkat edelim, hiç olmazsa beher 
gün için olsun rica ediyorum ve bu hususta bir 
takrir vereceğim, iltifatınızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, takririniz hazır 
mı efendim? 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Beyefendi, 
özür dilerim, takrir daha evvel yazılsaydı iyi 
olurdu. Ama bu kadar süratle kanunların mü
zakere edileceğini tabiî tahmin edemezdim. 
Onun için özür dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
Komisyon Sözcüsü (Sayın Gümüşoğlu. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Kılıç'm beyanlarına iştirak etmemek mümkün 
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değil. Kâfi 'bir öğretmen kadrosu, üniversite
lerimizde ve yüksek okullarda okutucu kadro
su mevcudolduğu takdirde ve üniversitelerimi
zin ve yüksek okullarımızın istiap haddi müm
kün olduğu takdirde elbette sakîm olan bu yol
lara başvurmak doğru bir yol değildir. Ancak 
Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu veçhile 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinin gece eğitimi, ve Eskişehir İktisa
di ve Ticari İlimler Akademisinin gece eğitimi 
için bu şekilde bir kadro kanunu Yüce Sena
todan geçmiş bulunmaktadır. Üniversiteler muh
tar bulundukları cihetle kendi eğitim kolların
da bu kabîl idari tasarruf yoluna, taleplerin 
ihtiyacını karşılamak üzere, gitmektedirler. 
Maçka Yüksek Teknik Okulu Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı bir okuldur ve burada tedri
sat fiilen iki seneden beri devam etmektedir. 
Ancak, öğretmen .kadrosu, profesör ve doçent
ler kâfi derecede arzu edilen miktar ve vüsat
te temin edilmediği için tedrisat aksamakta
dır. Diğer yandan yüksek özel okullar öğre
tim üyesi ihtiyacını, profesör ve doçentlerimi
zin boş saatlerinden istifade etmek ve daha 
fazla ücret vermek suretiyle girmiş bulunmak
tadırlar. Malûmunuz olduğu veçhile profesör
lük ve doçentlik ve asistanlık tazminatları özel 
okulda vazife kabul ettiği şartlarda verilme
mektedir. Yani profesörlerin maaşından fazla 
ayda almış oldukları 800 lira, doçentlerin 600 
lira, asistanların 400 liralık ücretleri verilme
mektedir. Bu kanunla bu teşvik edilmektedir. 
Yani öğretim üyeliği sıfatından doğan tazmi
natlara halel gelmemek üzere burada vazife gö
rebilmeleri teşvik edilmektedir, ki ancak gece 
öğretiminde istihdam edilebilecek öğretim üye
lerini temin etmiş olalım, şeklindeki bir gayeye 
istihdaf edilmektedir ve muhterem arkadaşlar, 
Sayın Kılıç'm ifade ettiği gibi her ders saati 
için değildir, aslında bir gün içindir. Yani bu 
öğretim ücretinin gündüz asli vazifesi vardır, 
gece bir saat için gelecektir ve o saat o dersini 
verip gidecektir. Yani bir öğretim üyesinin as
lında çeşitli konularda, çeşitli dersleri tedris 
ettirmesi yüksek tahsilde mümkün değildir. 
Bu itibarla bu bir okuldur. Başka okullarda 
baıhis konusu değildir. Sadece Akşam Yüksek 
Teknik Okulu için bu kanun sevk edilmiştir. 
Bir öğretim üyesinin aynı okulda muhtelif sa
atlerde ders tekabbül etmesi de mümkün de

ğildir. Bu itibarla kendi günlük mesaileri dı
şında sadece gece munzam hir külfet olarak 
yaptırılmak istenen bu hizmetin karşılığı olan 
ücrettir. Aslında gündüzleri veya gece özel 
okullara bu öğretim üyelerinin gitmesini önli-
yeoek ve tazminat haklarına halel gelmiyecek 
şekilde bir tasarı Yüksek Huzurunuzdadır ve 
geçmiş tatbikat ile aynıdır. Yani Eskişehir 
için kaibul edilen ölçüler burada da aynen hsu-
bul edilmiştir. Hattâ Meclisten gelen şekli ay
rı olduğu için Senatomuzun Millî Eğitim Ko
misyonu daha evvel kabul edilen ölçüler için
de bu ücretleri ayarlamıştır ve bu itibarla 
simdi burada- hemen bu tasarı kanunlaşmıya-
çaktır, yine Meclise bu ayrılık sebebiyle iade 
edilmiş olacaktır. Maksat yeknesaklığı temin
dir. Fiilen devam etmekte olan ve öğretim üye
si bulunmaması sebebiyle aksamakta olan bir 
tedrisi, bir eğitimi tamamlıyacak tedbirdir. İlti
fat buyurmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Trabzon 

Teknik Üniversitesine geçici görevle gönderi
len öğretim görevlisine, Erzurum ve Diyarba
kır Tıp Fakültesine gidecek öğretim görevlile
rine, günde yüz lira tazminat verilmesi bir ka
nunla kabul edilmişti? Şimdi bunlara öğretim 
üyesi bulunmazken diğer taraftan İstanbul, An
kara içinde öğretim üyelerine saat başına yüz 
lira ücret verilmesini komisyon nasıl bağdaştır
mıştır ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstaribul) — Muhterem 
arkadaşlar, bir defa bu kanun gece eğitimini 
planlamaktadır. Mevzuubalhis üniversiteler için 
kabul edilen tazminatın yanında maaşlarının 
iki misli ayrıca ödenek kabul edilmiştir. Yani 
Erzurum'da ve Trabzon Üniversitesinde vazife 
kabul edecek profesörlere zannımca 8 000 lira
nın üstünde 10 000 liraya yakın bir maaş ve 
gelir imkânı sağlanmıştır. Bununla, o kanun 
tasarısının ilgisi yoktur. Onlar dışardan git
tikleri için Ankara'dan ve İstanbul'dan gidip 
dönecekleri için kendi seyahat masrafları ile 
birlikte mütalâa edildiği için her gün için 100 
lira tazminat verilmiştir. Bu kanunda derpiş 
edilen tazminatla ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalp aklı oğlu, 
soru. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu tazminat veya fazla mesai ücreti alacak 
profesörler hususi mekteplerde de ders veri
yorlar mı, serbest midirler? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OSMAN 
ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Mevcut ta
sarı bu mânayı derpiş etmemiştir. Böylesine bir 
hüküm sevkedilmemiştir. Ancak bir fark var
dır, muhterem arkadaşlarım. Özel okullarda, 
özel yüksek okullarda vazife almış öğretim 
üyelerinin tazminat hakkı yoktur. Bu öğretim 
üyeleri özel okullarda vazife aldığı takdirde 
tazminata halel gelmez hükmü tabiatiyle işle-
miyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buyurun. 
MUHUTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, komisyonun izahatını dikkatle 
dinledim, muhterem Gümüşoğlu arkadaşımız 
kıymetli bir hukukçudur, bunda şüphe yoktur. 
ve zevkle müdafaasını her zaman dinlemek ka
bildir. Yalnız mütalâası yanlış neden yanlış? 
Komisyona giren bütün arkadaşlar zannederim 
o zaman Gümüşoğlu değildir, değildiniz değil 
mi Sayın Gümüşoğlu, Eskişehir için, Eskişehir 
Yüksek İktisadi Ticari İlimler Akademisi için 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 4 vilâyette 
mevcut olan akademiler için... 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — öyle mi 
Sayın Ucuzal. Peki öyle olsun Sayın Ucuza!, 
mühim değil. Benim Eskişehir kalmış hatırım
da. Bu münakaşalar yapıldığında bilmiyorum 
Sayın Gümüşoğlu var mı idi. Aynı cevapları 
verdiler ve aynı şekilde. Biz de sanki hiç de ka
nun bilmiyormuşuz, nizam bilmiyormuşuz gibi 
oldu. Bağırdık, çağırdık, üç defa söz aldık yi
ne dinletemedik. 

- Bakınız şimdi diyorlar ki; o sözcü de aynı 
şekilde aynı kelimelerle söyledi. Dedi ki ; za
ten bir ders verecek dedi. Zaten bir ders vere
cekse, neden beher gün demiyorsunuz da beher 
ders diyorsun, soruyoruz sarih olarak. Cevabı 
yok. Zaten bir ders verecek. Zaten 4 şube var 
efendim, zaten bir şubeye giriyor efendim. Ve
rilen cevaplar bu idi. Hafızalarına güvenerek 
ve sığınarak soruyorum, yok cevabı. Bu kanun 
bugün böyle olur, bir sene sonra her gün üc 
ders vermeye başlar, 4 ders vermeye başlar. Ba
kınız şimdi müzakere zabıtlarını çıkarınız, 
Trabzon Üniversitesinin. Sayın Rendeci'nin söy

lediği zabıtları çıkarınız, şimdi yok tabiî. Ko
misyonda, bende de yok tabiî. Çıkaralım baka
lım. Acaba bir tek kelime ile 8 - 9 bin lira ala
caklar diye lâf geçti mi? Geçmedi. Ne 8 bin lâfı 
var, ne 9 bin lira lâfı var. 

Ödeneği şöyle, şu kadara kadar da tazminat 
alır dendi, yine münakaşalar oldu, yine ben 
kalktım, İstanbul'dan oraya da gidecek mi de
dim orada bulunmazsa ne olacak dedim. De
vamlı mı olacak dedim, falan dedim, arkadaş
larda bana müzaheret buyurdular ve böylece 
günde 100 lira kadar bir para ve tazminat alır 
şeklinde çıktı Trabzon Üniversitesi Kanunu. 
Bu kanunda ne çıkıyor? Beher ders için çıkı
yor, yine sarih söyliyoruz, tekrar soyuyoruz, 
beher ders olmasın, beher gün olsun diyoruz. 
bir. 

İki, bakınız muhterem arkadaşımız ne diyor, 
yalnız diyor bu üniversitelerde şey olacak ders 
verecek, hoca bulamıyoruz. İstanbul gibi yerde 
hoca bulamıyormuş. Trabzon Üniversitesi için 
de hoca bulamıyordu, Diyarbakır Tıp Fakül
tesi için de hoca bulamıyordu. Bu hocalar ne
rede acaba arkadaşlar? Para vermeye geldiği 
zaman hoca yok. Sıraya girdiği zaman efendim 
hangi profesöre sorarsanız işsizlikten bahsedi
yorlar. Böyle olmaz arkadaşlar. Hem o kadar 
ki bakınız, maddeyi dikkatle okuyalım lütfen; 
bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen ve 
üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara öden
mekte olan ücretler alman tazminata 3656 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince, alın
mış ek görev ücretleri ek ücretlileri bile himaye 
ediliyor. Bırakınız onu hem oradan alacak 
hem ek görevi varsa onları da alacak, ona da 
halel getirmez. Bir de neye 'getirmez ibakınız ge
liyor Ibu görevleri dol ayısiyle, alacakları ücretler 
hakkında da 7344 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
uygulanmaz. Ne demek Sayın Gümüşoğlu bu? 
3 ncü maddesi nedir 7244 sayılı Kanunun? Ona 
da halel gelmez, hepsi ce'be gider demektir. Bunun 
Tür'kçesi budur, başka bir dili, başka bir anlamı 
yoktur. Lütfediniz de, istirham ediyorum, bu tak
riri kaibul ediniz de, şu vatana hizmet yapalım. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına bir beyanda bu
lunacak misiniz? 

HÜKÜMET ADINA BÜTÇE VE MALÎ 
KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ 
ZEKİ MEMİŞOĞLU — Evet efendim. 

— 559 — 



C. Senatosu B : 86 

BAŞKAN — Lütfen yerinirden söyleyin. 
HÜKÜMET ADINA BÜTÇE YE MALÎ 

KONTEOL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ 
ZEKİ MEMİŞOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
senatörler. Sayın İhsan Aıaöv'ün kanun teklifi
dir bu. Bu kanun teklifi 1965 yılı sonunda Ma
liye Bakanlığına Başbakanlıktan geldiği için Mil
let Meclisinde müzakeresi sırasında tasvip gör
müşken, 419 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ge
ce öğretimi yapan teknik okul öğretmenlerine 25 
lira, diğer sanat enstitülerinde 15 ilâ 20 lira ders 
saat ücretini, kanunu mevcu dolduğu gerekçesiy
le reddedilmekte iken Bütçe Komisyonu geri al
mıştı. Bilâhara bu kanun Bütçe Komisyonunda 
•beklemekte iken Ankara Üniversitesine bağlı Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki gece öğretimi 
yapmak üzere kanun kabul duyuruldu. Müteaki
ben bu kanunun arkasından Eskişehir Ticari İlim
ler Akademisi ve diğer akademilerin gece öğre
nimi yapması kanunları kabul edilince aynı me
tin bu kanuna da atıf yapılmak suretiyle Millî 
Eğitim Bakanlığı ile kanun teklifi sahibi birleşe
rek bu tekniker ve yüksek tekniker maddesini çı
karmak suretiyle, yalnız Yıldız Teknik Okuluna 
şâmil olmak kaydiyle, Eskişehir İktisadi ve Tica
ri İlimler Akademisinde profesörlere verilen yüz 
lira ve 75 lira tazminat ders saat ücretinin ve
rilmesi hususunda mutabakata varılmıştı. Bu şe
kilde kanun teklifi Millet Meclisinden Yüksek 
Senato Komisyonuna geldiğinde Senato bunun 
üzerinde tadilât yaptı. Ticari İlimler Akademi
sinde profesörlerin ve öğretmenlerin ders saat üc
retini bu yola getirdi, Halbuki buradaki yük
sek teknik okuldur. Bu okulda, profesörler yok
tur, öğretmenler ve yardımcıları vazife görür
ler. Buradaki öğretmen ve yardımcılarının ders 
saat ücretidir, Millet Meclisi Umumi Heyetinde 
de -±0 lira olarak kabul edilmişti. Çünkü öğret
men olmaları hasebiyle Teknik Üniversiteden ge
lecek olan profesör zevat için 100 lira ders saat 
ücreti kabul edilmiş idi. Bunun karşısında idik. 
Maliye Bakanlığının bu görüşüne komisyon iki-

• * * • 
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• fat buyurmadı. Eskişehir Akademisinin kabul 
• edilmiş metnini aynen bu teklif için de kabul ede-
I rek bunlar Yüce Senatoya getirilmiş bulunuyor. 
i Biz durumu arz etmiş bulunuyoruz. Takdir Yüce 
I Senatonundur efendim. 
| BAŞKAN —• Komisyon Sözcüsü Sayın Gü-
j müşoğlu. 
| BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
I OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa-
! yın arkadaşlarım Hükümetin mütalâasına Ko-
I misyonumuz iltifat etmemiştir, çünkü muhtelif 
I yüksek okullarda kabul edilen statünün dışında 
J ayırıcı bir yeni örnek verilmesi Komisyonca uy

gun mütalâa edilmemiştir. Ancak Sayın Kılıç'm 
I endişelerine iştirak etmemek mümkün değildir. 
j Bu konuda emrivakilerle Meclisler karşı karşıya 
i getirilmektedir. Bu itibarla ben müsaade buyıı-

rulursa maddeyi geri alıyorum, Hükümet ile Ko-
I misyon olarak temas edip ihtiyaçları daha sarih 

hale yüksek huzurunuza getirmek istiyoruz ve 
bu itibarla takririn oylanmasına şimdilik mahal 
olmadığına müsaade buyurulmasını istirham ede
rim. 

I BAŞKAN — Sayın Ayanoğlu (Geri aldılar 
| maddeyi sesleri.) 

| ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Mad-
I de üzerinde konuşmak istiyorum. 
| BAŞKAN — Geri aldıktan sonra artık.. Mad-
| deyi geri aldı Komisyon efendim, Madde gerive-
| rilmiştir. 2 nci madde (Tümünü geri alın sesle-
S ri.) Tümünü mü geri alıyorsunuz, yalnız birinci 
| maddeyi mi, Sayın Komisyon'? 

I BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ-
| SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
; Tasarının tümünü geri alıyoruz efendim. 
1 BAŞKAN — Tasarının tümü geriverilmiştir 
I efendim. Gündemimizde başka görüşülecek macl-
I de kalmadığı cihetle 14 . 7 . 1967 Cuma günü sa

at 10,30 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo-
j rum. 
i Kapanma saati : 19,18 

« » • I ' * • 
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5. — DÜZELTİŞ 

13 . 7 . 1967 tarihli 86 neı Birleşim tutanağı sonuna ekli basmayazılarda aşağı 
yapılacaktır : 

S. 
Sayısı Sayfa Madde Sütun Satır Yanlış Do 

968 4 
969 4 
969 6 
969 8 
969 9 

3 1 2 
74 1 3 
79 1 8 
5 1 11-13 
5 1 10 

ayrılan si-
Mahmeke 
edenlere 
(11) la kalkacaktır. 
198 ayılı 

ayrılan kadın si-
Mahkeme 
edilenlere 

198 sayılı 
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iş kanunu tasarısının 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 63 

Açık üyelikler : 0 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğru 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
^iya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZCRUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğîu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurralıman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sclâhattin Özgür 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 

Hasan Kangal 

Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

ZONGULDAK 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Ilıtan 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 

[Oya katılmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (1.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
(I.) 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ . 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Reddedenler] 

BURSA 
Saffet Ural 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Oya katılmty anlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (1.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
(D 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ . 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

dedenler] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

! TOKAT 
j Zihni Betil 

tatılmty anlar] 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
U KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligili 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (1.) 
Nüvit Yetkin 

) 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
(I.) 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ . 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

.) (Başkan) 
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İş kanunu tasarısının 14 ncii maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

Hasan Ali Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürîk 

BURSA 
Şeraü Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffeti Ural 

ÇANAKKALE 
Nahiti Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Âltuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

İ. Etem Karakapıcı 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Ar tuk maç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katılmıy anlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KOCAELİ 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (I.) 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Ar si an Bora (I.) 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
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iş kanunu tasarısının 23 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılnııyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgu+ 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügili 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 

î. Eteni. Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya kat 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somuııoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

imıy anlar] 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligili 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alp İskender (I.) 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Ömer Ergün 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akil Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş: 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 

»-©<« 
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îş kanunu tasarısının geçici 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır,} 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 69 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akiı Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüceyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

| KONYA 
| Sedat Çumralı 
I Mustafa Dinekli 

I Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I A. Orhan Akça 

İ. Etem Erdinç 

j MALATYA 
I M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyliemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
Sadık Artııkmac 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMIIT J RBÂŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

I Cevat Açıkalın 

[Reddedenle?-] 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 

Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
Haydar Tuııçkaııat 

[Oya katılmıyanlar] 

Muzaffer Yurdakuler 
ZONGULDAK 

Teyfik İnci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yekbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet, Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) . 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligii 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (İ.) 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik "Paksı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Sadi Kocaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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iş kanunu tasarısının 33 ncü maaddesine verilen oyların sonue,ı 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 128 
Kabul edenler : 125 

Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 55 
Açık üyelikler : 0 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcali 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzur.hasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

— 570 



C. Senatosu B : 86 13 . 7 .1967 0 : 2 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai 0*Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
SâKh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoglu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

TOKAT 
Zihni Betü 

[ÇekinscrJ 

NİĞDE 
Kudret Bayhari 

[Oya kahlmtyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoglu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğ]u 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (i. Ü.) 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (1.) 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmao. 

CUMHURBAŞKANIN-
C<*ı SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadfo 
Âmil Artua 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Suad Hayri Ürgüplü 

— » f 

— 571 



C. Senatosu B : 86 13 . 7 . 19S7 0 : 2 

îş kanunu tasarısının 62 mıi maddesine verilen oylann sonncu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 127 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : O 
Oya katılnııyanlar : 56 , : 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tuııçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaeh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğiu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagii 
Sakıp Hatunoğiu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

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

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç ' * 

MANİSA" ' 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN .. 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu : 

MUŞ' 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎÎRT 

Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneg 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Öguz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 

Ali Şakır Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[ÇekinserJ 

NlĞDB 
Kudret Bayhan 

[Oya katilmıyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Cağlayangll (B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GÎRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (î.) 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş. 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üncr 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora (î.) 

VAN 
Ferid Melen \ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

• * " • » 
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iş kanunu tasarısının 75 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 127 J Î 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 3 :'*-]' 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 56 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenler] 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakıüer 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğıt 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Mehmet Güler 
Nejat Saıiıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN . 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer U"cuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveii 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

. MANİSA. , : 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz : 

Haldun Menteşeoğlu 
; M U Ş ..;••.-• 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN •' 
H. Enver Işıklar 
Kefet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 
Tevfîk İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdü Ünliü 
Sııad Hayri Ürgüplü 

BURSA 
Saffet Ural 

[Redd$dtnl"*r] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[Oya katılmtyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
( B ş k V O 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
.M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (I.) 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
N. Zerin Tüzün 

mmm 

57fr — 



0. Senatosu B.:M 13 . 7 . 1987 0..: â 
îş kanunu tasarısının 98 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
SupM Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Gebe -
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

üye sayısı : 183 
Oy ver gnler : 126 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 0 

Çekins erler : 0 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker. 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuııhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaiçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatıınoğlu 
Edip Somunoğlu 

— m 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abba3 Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket. Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

re -— 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NlĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdı Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 
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V : - SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyliemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

BİLECİK 
Talât Oran 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcucğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

[Oya kat 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangü 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIÖ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Aki* Eyidoğan 
Tevfik İnci 

nıyanlarj 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (I.) 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ" 
Arslan Bora \î.) 

VAN " 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanöğlu 
N. Zerin Tüzün; 
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î§ kanunu tasarısının 24 ncü maddesinin tekriri müzakeresi dolayısîyle ikinci oylamasına verilen 

oyların sonuuu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıeah 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : O 

['Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçtık 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
E§ref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
M«hmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
N. Zerin T üzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

TABİİ ÜYE 
M. Şükran özkaya 

[BeddedtnUr] 

BURSA 
Saffet UraJ 

[Oya kahlrmy anlar] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Unaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu (î.) 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Ekrem özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betili 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşüyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

« ı » 
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t§ kanunu tasarısının 102 nci m addesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 127 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 56 

Açık üyelikler : 0 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKABA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AETVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİB 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

[Kabul cdetüsr] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğliıı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alüıoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuııoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügü 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tuhma} 

MANİSA 
Emin ziçar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoglu 
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SİİRT 

Abdurrahman Kavak 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Bifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyliemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
<Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salâh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

Cemal Tarlan I Easan Oral 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu-
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 

[Reddedenleri 

İZMİR I MARAŞ 
Ömer Lûtfi Bozcalı | Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya katüımyanlar] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

EDİRNE 
Tahsin»Banguoğiu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem özden 

İZMİR 
İzzet Birand 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (I.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

TOKAT 
Zihni Betil 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

« a » 
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İş kanunu tasarısındaki «Maddelerinde yer alan (bend) kelimelerinin (fıkra) ve (çözme - bozma) 
kelimelerinin (fesih) olarak değiştirilmesinin açık oylamasına» verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenUr] 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karaveüoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHÎSABİ 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALDIESÎB 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Tilrker \ 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUK 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
C. Tevök Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumraîı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ* 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O Han 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bçk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Zihni Betü 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TJBEA 

t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Reddedenler] 

ÎZMIB 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya katılmvyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağiıyangil 
(B.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

~ HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (I.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE -. 
Kudret Bayhan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Meten 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Ârttıs 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

11 m»m 
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î ş kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıy anlar 

Açık üyelikler 

183 
117 
94 
20 

3 
66 

0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYE 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Türkan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Felımi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreîioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sonıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 

0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteışeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RIZS 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Alî Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
N. Zerin Tüzün 
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[ReddedenlerJ 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Sclâhattin Özgür 
Ahmet Yıldız 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
CA SEÇİLEN ÜYE 

CUMHURBAŞKANIN-
Nadir Nadi 

[ÇeMnserler] 

MANİSA 

Ferit Alpiskender 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu (1.) 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı. Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

J CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Oya kat ümıyanlar] 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (I.) 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİVAS 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (I.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ıkalın 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
^uad Hayri Ürgüplü 
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insan haklan ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 ncü madde
lerini değiştiren 3 numaralı Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 

tasarısına verilen iyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri i zdilek 
Selâha tin Özgür 
Hayda: Tunçkanat 
Muzaf 'er Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Hehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 65 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ ' 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin CizreMoğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
l Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdı Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai C Kan 
Mehme ; Özgüneg 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu (I.) 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

[Oya katilmıyanlar] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (1.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (t.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
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İnsan hakları ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tımçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Israail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESÎEI 
Enver' Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunhasanoğlU 

Oy verenler 
Üye sayısı 

Kabul edenler 
Çekinserler 

Reddedenler 
Oya katıMıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
122 
122 

0 
0 

61 
0 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuııoğln 
Edip Somunoğln 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

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

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bing'il 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göl ''ürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai OTvan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmcr 

[Oya kaülmıyanlar] 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şereflıanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uiusman 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (İ.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (I.) 

VAN 
Feria Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

«*•» 
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Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, usayın keşif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yöneten 
ilkeler hakkında Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 61 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa GülcügO 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

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

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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RİZE 
0. Mecdi Ağım 

SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SîlRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
1. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

[Oya katılmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şeref hanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligii 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (İ.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (1.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

• * « * 
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Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfları vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı îkaımaılaşjıııııştır.) 

TABİÎ ÜYELEE 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Turıçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KAKAHİSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 124 

Kabul ederJier • 124 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 59 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çe^n 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GtMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I, Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu. 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun M en t eş e oğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti I 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞAB3 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Ts.rık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

' CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

[Oya katilmıyanlar] 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şeref hanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

Ragıp Üner 

İ d i l Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURB AŞKA NTN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1967 Perşembe 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 

Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

LAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısının Milet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/232; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayı
sı : 950) [Dağıtma tarihi : 20.6.1967] (Veto) 

X 2. — Türk Kanunu Medenisinin birinci 
kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiştiril
mesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen-
mesibâzı vakıfların vergi muafiyetinden fay
dalandırılması hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçişi Komisyon raporu (Millet 
Medlisi 1/239; Cumhuriyet Senatosu 1/782) (S. 
Sayısı : 969) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 
(Veto) 

X 3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçidi Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhu
riyet Senatosu 1/798) (S. Sayısı - 970) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 7 . 1967] (Veto) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İnsan hakları ve anahürriyetlerinî 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 
numaralı Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu raporu (Millet Mehlisi 1/341; Cumhuriyet 
Senatosu 1/796) (S. Sayısı : 961) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 6 . 1967] 

X 2. — İnsan hakları ve anahürriyetleriniı 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/795) (S. Sayısı : 962) [Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1967] 

X 3 — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza
yın keşif ve kul lanı İm asında devletlerin faali
yetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaşma-
nm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni Âe Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/353; Cumhuriyet Senatosu 1/794) 
(S. Sayısı : 963) [Dağıtma tarihi - . 4 . 7 . 1967] 

4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ve 73 
ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
hV maddp ile nrecW iki madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/203; Cumhuriyet Senatosu 2/216) (S. 
Sayısı : 968) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 



Dönem : 1 
Toplamı . s CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İnsan haklan ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşme
sine ilişkin 2 numaralı Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1 /341; Cumhuriyet Senatosu 1/796) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 301) 

Millet 31 e dişi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3914-22754-1/341 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, însan hakları ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesine 
ilişkin 2 numaralı Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, 
dosyasiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 15 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12, 19.6. 1967 tarihli 117 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 301) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 27 . 6 . 1967 

Komisyonu 
Esas No. : 1/796 
Karar No. : 36 

Yüksek Başkanlığa 

İnsan hakları ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesine üişkin 2 numaralı Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı Dışişleri Komisyonunun 
27 . 6 . 1967 günkü toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde bildirilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa cdüdiğinden tasarı, 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

96 



— 2 — 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

S. H. Ürgüplü 

Sinop 
S. Batur 

Sözcü 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Ankara 
E. 0. Bekata 

Ağrı 
8, Türkmen 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Konya 
M. Oluz 

Çorum 
S. Yalguk 

Balıkesir 
E. Aka 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

însan hakları ve anahürriyetlerini korumaya 
dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimiz adına 6 Mayıs 
1983 tarikinde imza edilmiş bulunan, «İnsan hak
ları ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa 
Sözleşmesi» ne ilişkin, «Avrupa İnsan Hakları 
Divanına istişari mütalâa verme yetkisi bahşeden 
2 numaralı Proitclkol» ün onaylanması uygun 
buluıımuşt'Ur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METlN 

însan hakları ve anahürriyetlerini korumaya 
dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edüen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 961) 



— 3 — 
AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANINA İSTİŞAR1 MÜTALÂA VERMEK YETKİSİ TANI
YAN İNSAN .HAKLARI VE ANAHÜRRÎYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİNİN 2 NO.LU 

PROTOKOLÜ 

İşbu protokolün imzacıları, Avrupa Konseyine üye devletler, 
4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Hakları ve Anahürriyetlerini Koruma Sözleş

mesinin - aşağıda Sözleşme olarak isimlendirilmiştir - hükümlerini, bilhassa muhtelif organlar meya-
nmda bir Avrupa İnsan Hakları Divanı (Aşağıda Divan olarak isimlendirilmiştir) tesis eden 19 ncu 
maddesini göz önünde bulundurarak, 

Divana, bâzı şartlar altında istişari mütalâa verme yetkisi tanınmasının uygun olacağını nazarı 
itibara alarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde — 1. 

1. Divan, Bakanlar Komitesinin talebi üzerine, Sözleşmenin ve protokollerin yorumlanması ile il
gili hukukî meseleler üzerinde istişari mütalâalar verdbilir. 

2. Ancak, bu mütalâalar, ne Sözleşmenin 1 nci bölümünde ve protokollerinde tâyin edilen hak 
ve hürriyetlerin muhtevası veya şümulü ile ilgili meselelere, ne de Komisyon, Divan veya Bakanlar 
Komitesinin, Sözleşmede öngörülen bir müracaat neticesinde karara bağlamak durumunda kalabile
ceği diğer meselelere ilişkin bulunamaz. 

3. Bakanlar Komitesinin Divandan istişari mütalâa talebetmek kararı Komiteye katılmak hakkına 
sahip temsilcilerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınır. 

Madde — 2. 

Bakanlar Komitesi tarafından yapılan talebin, işbu protokolün 1 nci maddesinde tâyin edilen 
istişari yetkisine girip girmediğini Divan kararlaştırır. 

Madde — 3. 

1. İstişari mütalâa taleplerini incelemek üzere, Divan Genel Kurul halinde toplanır. 
2. Divanın mütalâası gerekçelidir. 
3. Mütalâa, tamamen veya kısmen hâkimlerin müşterek fikrini ifade etmediği takdirde, her hâ

kim şahsi mütalâasını belirtmek hakkına sahiptir. 
4. Divanın mütalâası Bakanlar Komitesine bildirilir. 

Madde — 4. 

Sözleşmenin 55 nci maddesinin verdiği yetkinin genişletilmesi suretiyle ve işbu protokolün gaye
sine uygun olarak, Divan lüzumlu gördüğü takdirde, yönetmeliğini tanzim ve çalışma usullerini 
tesbit eder. 

Madde — 5. 

1. İşbu protokol, 
(a) onaylama veya kabul kaydı olmaksızın imzalama; 
(b) onaylama veya kabulün takibedeceği onaylama veya kabul kaydı ile imzalama, 
Suretiyle Taraf olabilecek Sözleşmenin imzacıları Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına 

açıktır. 
Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir. 
2. İşbu Protokol Sözleşmeye Taraf olan bütün devletlerin bu maddenin birinci fıkrası uyarınca 

pnofcokıole taraf olmaları ile yürürlüğe girecektir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 961) 
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3. işbu Protokolün yürürlüğe girişinden itibaren, 1 ilâ 4 ncü maddeler Sözleşmenin bünyesine 

dâhil edilecektir. 
4. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
(a) Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın her imzalamayı; 
(b) Onaylama veya kabul kaydı ile her imzalamayı; 
(c) Her onaylama veya kabul belgesi tevdiini; 
(d) Bu maddenin 2 <nei fıkrasına uygun olarak, işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini; 
Konseye üye devletlere bildirecektir. 
Yukardaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu 

protokolü imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu protokol, Fransızca ve İngilizie olarak ve her iki 

metin aynı derecede geçerli bulunmak üzere, tek nüsha halinde, 6-Mayıs 1963 tarihinde, Strasburg'da 
•tanzim edilmiştir. Genel Sekreter mümzi devletlerin her birine bu protokolün aslına uygun 
örneklerini ttevidi edeeelkltir. 

•«•M» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 961) 

1 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İnsan hakları ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşme
sinin 29, 30 ve 34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/296; 
Cumhuriyet Senatosu 1/795) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 302) 

Mîllet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 , 6 , 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/289 

Sayı : 3311 - 18749 -

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, insan hakları ve anahür iyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 
29, 30 ve 34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 16 . 12 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12, 19 . 6 . 1967 tarihli 117 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 302) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 27 . 6 . 1967 

Komisyonu 
Esas No. : 1/795 
Karar No. : 35 

Yüksek Başkanlığa 

İnsan (hakları ve anahürriyetlerini korumaya dair Avrupa Sözleşmes'inİTi 29, 30 ve 34 ncü 
maddelerimi değiştiren 3 numaralı Pnoto'kolün 'onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı, komisyonumuzun 27 Haziran 1967 günfkü toplantısında, ilgili bakanlık temsilcile
ri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

362 
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Tasarının gerekçesinde .belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden ta

sarı, Millet Meclisinden gelan şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. 

S. H. Ürgüplü 

Sinop 
8. Batur 

Ü. 
Sözcü 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Ankara 
B. 0. Bekata 

Ağrı 
8. Türkmen 

Kâtip 
Tekirdağ 

0. Tarlan 

Konya 
M. Oluz 

Çorum 
8. Yalçuk 

Balıkesir 
E. Aka 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

insan hakları ve anahürriyetlerini korumaya 
dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 ncü 
maddelerini değiştiren 3 numaralı Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimiz adına 6 Mayıs 
1963 tarihinde imza edilmiş bulunan «İnsan 
hakları ve anahürriıyetlerini korumaya dair 
Avrupa Sözleşmesi» nin 29, 30 ve 34 ncü mad
delerini değiştiren 3 numarau Protokolün onay
lanması uyguı. bulunmuştur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

insan hakları ve anahürriyetlerini korumaya 
dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 ncü 
maddelerini değiştiren 3 numaralı Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 962) 
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(TÜRKÇE ÇEVİRİSİ) 

İşbu Protokolü imza eden, Avrupa Konseyi üyesi devletler, 4 Kasını 1950 tarihinde Roma'da 
imzalanmış bulunan İnsan haklarını ve anahürriyetleri koruma Sözleşmesinin (ilerde «Sözleş
me» denilecektir), Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun çalışma usulüne mütaallik bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesini uygun görerek, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

1. Sözleşmenin 29 ncu maddesi kaldırılmıştır. 
2. Aşağıdaki hüküm Sözleşmeye ilâve edilmiştir : 
«Madde 29 
25 nci madde uyarınca yapılan bir müracaatı kabul ettikten sıonra, inceleme sırasında, 27 nci 

madadede öngörülen kabul edilmezlik sebeplerinden birinin mevcudiyetini müşahede ederse, Ko
misyon 'bu talebin reddine oy birliğiyle karar verebilir. 

O takdirde, karar taraflara .tebliğ olunur. 

Madde — 2. 

Sözleşmenin 30 arcu maddesindeki «talî komisyon» kelimesi yerine «komisyon» kelimesi ikame 
edilmiştir. 

Madde — 3. 

1. Sözleşmenin 34 noü mfiddesinin baş tarafına aşağıdaki ibare eklenmiştir : 
«29 ncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle,...» 
1. Aynı maddenin sonunda yazılı bulunan, «tâli komisyon kararları üyelerin çoğunluğuyla 

alınır.» cümlesi kaldırılmıştır. 

Madde — 4. 

1. İşbu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açıl
mış olup, bunlar : 

a) Onay veya kabul ihtirazî kaydı ileri sürülmeden imzalamakla; 
ıb) Onay veya kabul ihtirazî kaydına muallâk olarak imzaladıktan sonra onaylamak veya 

kabul etmekle, 
Protokole taraf olabilirler. 
Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir. 
2. İşbu Protokol, bu maddenin 1 numaralı bendi hükümleri uyarınca Sözleşmeye taraf olan. 

bütün devletlerin Taraf olmalarını mütaakıben yürürlüğe girecektir. 
3. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri; 
a) Onay veya kabul ihtirazî kaydı olmadan; 
b) Onay veya kabul ihtirazî kaydına muallâk olarak bütün imzalamaları; 
c) Bütün onay veya kabul belgelerinin tevdiini; 
d) İBu maddenin 2 numaralı bendi hükümleri gereğince 
İşjbu Protokolün yürürlüğe gireceği tarihi; 
Konsey üyesi devletlere bildirecektir. 
Yukardaki hükümleri .onaylama zımmmda gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulu

nanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Ç. Şenaltosu (S. Sayısı : 962) 
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Avrupa Konseyi arşivlerinde saiklanacak olan işbu protokol, Fnansızea ve İngilizce dillerinde 

ve her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde, 6 Mayıs 1963 tarihinde, 
Strasburg'ta tanzim edilmiştir. Genel Sekreter münızi devletlerin her hirine bu Protokolün aslı
na uygun örneklerini tevdi edecektir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 962) 



Dönem : 1 f | A f ) 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : %TOÖ 

Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve kullanılmasında dev
letlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turzim ve Ta

nıtma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/353; Cumhuriyet 
Senatosu 1 /794) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 303) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4060-23918-1/353 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 19 . 16 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kaimi edilen, Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve kullanılmasında devletle
rin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında Andîaşnıamn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Basfeını 

Not : Bu tasarı 13 . 4 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12, 19 . 6 . 1967 tarihli 117 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 303) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 29 . 6 . 1967 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/794 
. Karar No : 34 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletleri Büyük Britanya, Kuzey İrlanda Birleşik Ki ralli ğı ve Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği hükümetleri arasında 27 Ocak 1967 tarihinde Londria - Moskova. -
Vaşinıgtonda afctekîilen ve Birleşmiş Milletlerin diğer üyelerinin de imzalarına açık bulunan ve Hü
kümetimizce 'de imzalanan Ay ve g'ök cisimleri dâhil uyazm keşif ve kullanılmasında devletlerin 
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faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaşnuanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı, Komisyonumuzun 27 . 6 . 1967 günkü toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri de hazır 
bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa ed'ildiğin'den ta
sarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yülksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
S. H. Ürgüplü 
C. Bşk. S. Üye 

S. Batur 
Sinop 

Sözcü 
A. Yıldız 

Tabiî Üye 

C. Ertuğ 
Elâzığ 

E. Aka 
Balıkesir 

M. Obuz 
Konya 

T. Ariburun 
îstanibul 

S. Türkmen 
Ağrı 

8. Yolcuk 
Çorum 

MİLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve 
kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yö
neten ilkeler hakkında Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri, 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıral-
lığı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
hükümetleri arasında, 27 Ocak 1967 tarihinde 
Londra, Moskova ve Washington'da akdedilen 
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince aynı ta
rihte her üç merkezde imzalanan «Ay ve diğer gök 
cisimleri dâhil, uzayın keşif ve kullanılmasında 
devletlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkın
da An'dlaşma»' nm onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif 
ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini 
yöneten ilkeler hakkında Adlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 963) 



Dönem : 1 Û C 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : %J0 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ve 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde ile geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler; 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/203; 
Cumhuriyet Senatosu 2/216) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 193) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 921/3681-2/203 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 6 . 1967 tarihli ve 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek imri oy ile kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ve 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ile geçici iki madde 
eklenmesine dair kanım teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 12 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 5: 1 ve 2 . 6 . 1967 tarihli 105, 111 re 112 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 193) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 9 . 6 . 1967 

Esas No. : 2/216 
Karar No. : 18 

' Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ile geçici iki 
madde eklenmesine dair kanun teklifi» ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve mü
zakere edildi. 
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Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler komisyonumuzca da 

uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunlur. 

Başkan 
Zonguldak 

T. B. Baltan 

Bu raporda Sözcü 
Muğla 

/ . Karagöz 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Celebi Ö. Ergün 

İsparta 
M. Gülcügil 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

İstanbul 
M. Aksoley 

Samsun 
R. Isıtan 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/216 
Karar No. : 83 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

6.7. 1967 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 2 . 6 . 1967 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-

ri oy ile kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesine ve 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ile iki geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 6 . 1967 tarihli ve 921/3681 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 5 Temmuz 
1967 tarihli 31 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1. Millet Meclisi metni; maden işyerlerinm yeraltı işlerinde en az 2 500 gün çalışmış olan 
sigortalının 50 yaşını doldurması halinde yaşlılık aylığından yararlanmasını; yeraltı işlerinde 
çalışanların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim nisbetlerine sigortalı için yüzde 1, iş
veren için yüzde 2 ilâve yapılmasını; evlenme do bayisiyle işlerinden ayrılan kadın sigortalılara, 
talepleri üzerine, malûllük, yaşlılık ve ölüm sig3rtaları primlerinin yarısının toptan ödeme şek
linde verilmesini öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde; yeraltı işlerinde yük 
yaşama güçlerinin bir kısmını yitiren kişilerin 
işaret edilmekte, esasen, yeraltında çalışanla 
nisbette yıpranma payı tanındığı halde, 506 sa 
ancak «Yıpranma payı» müessesenin yeniden ih 
de edilmektedir. 

Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanla 
rejimi uygulandığını nazara alan komisyonum 
sısmda çalışanların farklı bir statü içinde muta 

sek hararet karşısında çalışmak suretiyle normal 
farklı bir statüye tabi tutulmalarmdaki zarurete 
ra 5417, 6391 ve 6900 sayılı kanunlarda belirli 
vılı Kanunla bu hakkın kaldırıldığı belirtilerek, 
dası ile sosyal adaletin gerçekleştirilebileceği ifa-

ra yabancı memleketlerde de özel bir sigorta 
uz, toprağın derinliklerinde yüksek hararet kar-
lâa edilmelerini uygun görmüştür. 

Yeraltında çalışanların yaş haddinin 50 ye indirilmesi dolayısiyle kurumun mâruz kalacağı 
malî yükü karşılamak üzere malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim nisbetlerine sigortalı his
sesi için yüzde 1, işveren için yüzde 2 ilâve yapılması da yerinde görülmüştür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 968) 



Millet Meclisi metninin diğer maddeleri ile; 1 . 3 . 1965 tarihine kadar yürürlükte olan ka
nunlarda yer alan ve evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan kadın sigortalılara yapılan toptan 
ödeme hakkındaki hüküm ihya edilmekte ve bu hak 1 . 3 . 1965 tarihinden itibaren işlerinden 
ayrılmış bulunan kadın sigortalılara teşmil edilmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususları ihtiva eden Millet Meclisi metni komisyonumuzca benimsenmiş
tir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye 

E. Adalı O. Gümüşoğlu S. Küçük 31. Özgüneş 

Aydın İçel Eize Trabzon 
/. C. Ege C. T. Okyayuz O. 31. Agun A. Ş. Ağanoğlu 

Millet Meclisinin Kabul ı 
ettiği metin 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ve 73 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde ile ge
çici iki madde eklenmesine dair 

kanun teklifi. 

MADDE 1. — 506 sayılı Ka
nunun 60 nci maddesine aşağı
daki (D) fıkrası eklenmiştir : 

D) 50 yaşını dolduran ve 
malûllük, yaşlılık- ve ölüm si
gortalarına tabi çalışmalarının 
en az 2 500 gününü maden iş
yerlerinin yeraltı işlerinde ge
çirmiş bulunan, sigortalı da 
yukarıdaki (A) veya (B) fık
ralarında belirtilen şartlarla 
yaşlılık aylığından yararlanır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Ka
nunun 73 ncü maddesinin (D) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

D) Malûllük, yaşlılık ve | 
ölüm sigortaları primi, sigorta- i 

( 

Sosyal işler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ve 73 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde ile geçici 
iki madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Milet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
avnen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

506* sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ve 73 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde ile geçici 
iki madde eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Milet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Milet Mecli
since kaibul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiş>tir. 

1 Senatosu (S. Sayısı : 968) 
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(Millet Meclisinin kabul 

ettiği ımetin) 

İmin kazancının % 11 dir. Bu
nun % 5 i sigortalı 'hissesi, % 
6 sı işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde çalışanlar için 
malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortaları, primi sigortalının 
kazancının % 14 üdür. Bunun 
% 6 sı sigortalı hissesi % 8 i 
de işveren hissesidir. 

MADDE 3. — Evlenme do
layısiyle işlerinden ayrılan si
gortalılara kendileri ve işve
renleri tarafından 5417, 6900 
ve 508 sayılı kanunlara göre 
ödenen malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primlerinin 
yarısı, yazılı talepleri üzerine, 
toptan ödeme şeklinde verilir. 

İşten ayrıldıkları tarihten 
itibaren bir sene içinde evlen
miş veya evlendikleri tarihten 
itibaren bir sene içinde işinden 
ayrılmış olan kadın sigortalı
lar, evlenme dolayısiyle işten 
ayrılmış sayılırlar. 

Evlenmeleri dolayısiyle top
tan ödemeden faydalanmış bu
lunan kadın sigortalılardan 
506 sayılı Kanuna tabi bir işe 
girenler, kendilerine verilen 
primleri aldıkları tarihten iti
baren % 5 faizi ile Sosyal Si
gortalar Kurumuna iade ettik
leri takdirde sigortaya tabi eski 
hizmetleri 506 sayılı Kanunun 
tatbikatında nazara alınır. Top
tan ödeme şeklinde aldıkları 
primleri Sosyal Sigortalar Ku
rumuna iade etmiyenlerin si
gortalılık süreleri, 506 sayılı 
Kanuna tabi işlere yeniden gir
dikleri tarihten başlar. 

MADDE 4. — 506 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici 21 nci 
madde eklenmiştir. 

(Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği' metin) 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
avnen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Milet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Milet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Milet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
avnen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 968; 



(Millet Meclisinin kabul 
ettiği ımetin) 

GEÇİCİ MADDE 21. — 
1 . 3 . 1965 tarihi ile hu kanu
nun yürürlüğe ıgirdiği tarih. 
arasındaki sürede evlenmeleri 
dolayısiyle işlerinden ayrılmış 
(bulunan kadın sigortalılardan 
yazılı talepte bulunanlar hak
kında da, bu kanunun 3 ncü 
maddesinde belirtilen esaslar 
dairesinde gerekli işlem yapılr. 

MADDE 5. — 506 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici 22 nci 
madde- eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — 
1 . 4 . 1950 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarına tabi 
olarak çalışmış bulunan sigor
talıların, bu hizmetleri, bunla
rın çalıştıkları işyerlerinden 
alacakları örneği kurumca ha
zırlanacak belgeleri Sosyal Si
gortalar Kurumuna vermeleri 
suretiyle tevsik edilir. 

Geçici 8 nci maddedeki ça
lışma belgelerinin düzenlenmesi 
bakımından işverenler ve sigor
talılar için belirtilen hüküm
ler, yeraltı hizmetlerine ait ça
lışma belgeleri hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 6. — Bu kanun, ya
yımı tarihini takibeden ve 506 
sayılı Kanun gereğince Sosyal 
Sigortalar Kurumuna işveren 
tarafından tevdi edilmekte olan 
üç aylık prim bordrolarının il
gili bulunduğu dönem başından 
dan itibaren uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

_ 5 __ 
(Sosyal İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kaibul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 968) 
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Dönem : 1 i 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : \ 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı va
kıfların vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komis yonu raporu (Millet Meclisi 1/239; Cumhuriyet 

Senatosu 1/782) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 183) 

Milet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2421-1/239 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12.6.1967 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile kabul 
edilen, Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırılması 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 11.7. 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
5, 8, 9 ve 12.6.1967 tarihli 113, 115, 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 183) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 5 . 7 . 196'ı 
Esas No. : 1/782 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 Haziran 1967 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırıl
ması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Haziran 1967 tarihli ve 2421 sayılı 
yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 29 Haziran 



— 2 — 
1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde, Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân, içişleri ile Malî ve İktisadi 
İşler komisyonlarından seçilecek üçer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyo
numuzun 4 ve 5 Temmuz 1967 tarihli birleşimlerinde Hükümet adına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli ve müşavirleri olarak da ilgili bakanlıkların temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisince kabul olunan metin, yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki kanun teklifinin, 
Cumhuriyet Senatosundaki müzakerelerinde, görüşme süresinin geçirildiği iddiası ile Millet Meclisi 
Başkanlığınca kanunlaştırılan ve fakat Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 21 Haziran 1966 ta
rihli ve 6493 sayılı tezkeresinin benimsenmesi neticesinde Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmesi 
için Türkiye Büyük Millet Meclisine iade olunan 764 sayılı Kanunun, değiştirilerek 'kabul edilen 
metnidir. 

Kanunun bu defaki müzakerelerinde Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosunun 22 Şubat 1966 
tarihli 49 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul olunan metni benimsemiş ve aynen kabul et
miştir. 

Bu metin, Türk Kanunu Medenisinin vakıf müessesesini düzenliyen, birinci kitabının ikinci 
babı üçüncü faslının günün ihtiyaçlarını karmkyacak tarzda değiştirilmesini ve bu yokla kanu
na bâzı madde ve fıkralar eklenmesini ve bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırılma
sını . öngörmektedir. 

Bilindiği üzere, Cumhuriyet devri öncesi fıkıh esaslarına göre düzenlenen vakıf mü ess es esi
nin, lâiklik ülkesini benimsemiş Cumhuriyetimiz kuruluşunda yeniden nizamianması gerekmekte 
idi. Nitekim, Kanunu Medenimizin 73 - 81 ne i maddelerinde «Tesis - Fonndation/'Sitifitung -» 
(doktrin ve jurisprudans krz.) tâbiri ile anılıp düzenlenmiştir. Ancak, zamanımız sosyal bünye 
ve şartları nazara alındığında işarot edilen hükümlerin ihtiyacı karşılıyacak yeterlikte olma
dığı sonucuna varılmskitadır. Uygulamalar neticesinde ilgililer ve cldktirinimiz bu hükümlerin, 
müessesenin çağmuzdaki mahiyetini de ele alıp değiştirilmesini sa\nınmuşlardır. 

mevcut metin, bu gerekçeler tahtında getirilen kanun teklifinin ezellikle Cumhuriyot Senato
sunda esaslı müzakereleri mütaakıp yeniden tedvin olunarak Genel Kurulun 22 Şubat 1968 ta
rihli 49 ncu Birleşiminde kabul edilen metindir. 

Koiinisıyonumuz Cumhuriyet Senatosunun bu gerekçelerine bu defaki müzakerelerinde de ka
tılmış ve metni benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Geçici Madde, 7 ve 8 nci maddeleri komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi metninde olup, Türk Kanunu Medenisinin 81 nci mad
desini değiştiren bu maddedeki «hükmi» tâbirinin, «makkeme kararı ile» yi karşıladığı husu
sunda bir açıklamada bulunulmayı komisyonumuz uygulama yönümden faydalı mütalâa etmiş
tir. 

I II - Metnin Genel Kurulca öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususumda isitemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yükstik Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu İzmir Eize Kocaeli 

N- Tuna Ö. L. Bozcalı M. Agun L. Tokoğlu 

Tekirdağ Samsun Trabzon Gaziantep 
H. Mumcuoğlu R. Rendeci A. Ş. Ağanoğlu Z. İslâm 

Sivas Niğde Konya 
A. Çekemeoğlu H. A. Göktürk Sedat Çumrah 

C. Senatosu (S. Sayısı : 969) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının 
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu 
kanuna bası madde ve fıkralar eklenmesi, 
bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalan

dırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Kanunu Medenisinin bi
rinci kitabının ikinci babı üçüncü faslındaki 73, 
74, 75, 76, 77, 77/A, 78, 79, 80, 80/A, 81, 81/A 
ve 81/B maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, kaldırılmış ve bu fasla bâzı maddeler eklen
miştir: 

VAKIF 

A) Kuruluş 

/ - Genel olarak 

Madde 73. — Vakıf, başlıbaşma mevcudiyeti 
haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye 
tahsisidir. 

Bir mamelekin bütünü veya gerçekleşmiş ve
ya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya 
ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. 

II - Vakfın şekli 

Madde 74. — Vakıf, resmî senetle veya vasi
yet yolu ile kurulur ve vakfedenin ikametgâhı 
asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil 
ile tüzel kişilik kazanır. Mahkeme, tescil hususu
nu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi sici
le kaydolunmak üzere re'sen tebliğ eder. 

Kanuna, ahlâka ve âdaba veya millî menfa
atlere aykırı olan veya siyasi düşünce veya belli 
bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek ga
yesi ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar 
verilemez. 

Tescil kararının tebliği tarihinden itibaren, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, iki ay içinde bu ka
rara karşı Temyiz yoluna başvurabilir. 

Merkezî sicile kaydedilen vakıf, Resmî Gaze
te ile ilân edilir. 

Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırılaca
ğı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın muh
tevası ve ne suretle yapılacağı tüzük ile tâyin 
edilir. 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının 
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı 
vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 969) 



4 
(Millet Meclisinin kalbul ettiği /metin) 

Bir vakfın tescili ile birlikte vakfedilen mal
ların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder. 

Mahmeke, vakfedilen gayrimenkulun vakıf 
tüzelkişiliği adına tescilini re'sen ve derhal taptı 
Maresine bildirir. 

III - Vakıf senedinin muhtevası 

MADDE 75. — Vakıf senedinde, vakfın ga
yesi, uzuvları, bu gayeye tahsis edilen mallar ve 
haklar, vakfın teşkilâtı, ikametgâhı ve ismi gös
terilir. 

IV - Mirasçıların ve alacaklıların dâva hakkı 

MADDE 76. — Bağışlamada olduğu gibi 
vakfedenin mirasçıları ve alacaklıları tarafın
dan vakfa İtiraz olunabilir. 

B) Vakfın teşkilâtı 

/ - Genellikle 

MADDE 77. — Vakfın bir idare uzvunun bu
lunması mecburidir. Vakfeden bundan başka lü
zumlu göreceği diğer uzuvları, vakıf senedin
de gösterebilir. 

Va'kıf senedirAle vakfın uzuvları, idare sureti 
ve temsil tarzı kâfi derecede gösterilmemiş olur 
veya sanradan bir imkânsızlık doğarsa teftiş 
'makamı bunları vakfedene tamamlattırır. Vak
fedenin ölümü veya bu tamamlamayı yapanı lya-
cak bir durumda bulunması halinde, teftiş ma
kamı noksanların ikmali için düşüncesi ile bir
likte mahkemeye müracaat eder. 

74 ncü maddenin ik'inci fıkrası gereğince 
vakfın tescili yahut vakfın gayesine göre teşkili 
anümkün olmadığı veya vakfa tahsis edilen mal
lar gayenin tahakkukuna yetmediği takdirde,. 
vakfeden itiraz etmedikçe veya vakıf senedinde 
aks'lne açık bir hüküm bulunmadıkça; vakfedil
miş mallar mahkeme tarafından, teftiş makamı
nın mütalâası alınarak, mümkün mertebe gaye
ce aynı olan bir vakfa tahsis olunur. 

Bu hususlarda yetkili ma'h'keme, vakfedenin 
ikametgâhı asliye mahkemesidir. 

C. Senatosu 
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II - İstihdam edilenler ve işçilere yardım 
vakıfları 

MADDE İl/A. — Türk Ticaret Kanununun 
468 nci maddesi gereğince 'kurulan istihdam edi
lenler ve işçilere yardım vakıfları ayrıca aşağı
daki hükümlere tabidirler : 

Vakfın uzuvları, faydalananlara, vakfın teş
kilâtı, faaliyeti ve malî durumu hakkında ge
rekli bilgiyi vermeye mecburdurlar. 

İstihdamı edilenler ve işçiler va'kfa aidat öde
dikleri takdirde, en az bu ödemeleri nis!betin-
(de idareye iştirak ederler. Münrkün olduğu 
nislbette personel arasından gösterilecek temsil
cileri bizzat seçerler. 

İstÜhdam edilenler ve işçilerin ödemelerine 
tekabül ettiği nisbette, kaldeten, vakfın ma
melekinin istihdamı edene karşı bir alacaktan 
ibaret olması yalnız bu alacağın temin edilmiş 
olması halinde caizdiir. 

Faydalananlar vakfa aMat ödedikleri veya 
va'kfı düzeni iyen hükümler onlara edayı talep 
hususunda bir hak bahşettiği takdirde, vakfın 
edalarını dâva yoliyle talebedebilirler. 

C) Teftiş 

MADDE 78. — Va'kıflar, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün teftişine tabidir. 

Teftiş makamıı, vakıf senedi hükümlerinin 
yerine getirilip getirilmediğini, vakıf malların 
gayeye uygun surette ve tarzda idare ve sarf 
edilip Edilmediğini denetler. 

'Tçiftisin tarzı ve nasıl yapılacağı, neticele
ri ve bu kanuna göre kurulmuş olsun veya ol
masın bilcümle vakıfların, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ödiyeeekleri teftiş ve denetleme 
masraflarına katılma payı, safi gelirin yüzde 
beşini geçmemek üzere, tüzük ile belli edilir. 

D) idare ve gayede değişiklik, malların 
değiştirilmesi 

I - İdarenin değiştirilmesi 

MADDE 79. — Vakfın mallarının muhafaza 
veya gayesini devam ettirmek için keısin ihti
yaç bulunduğu halde yetkili asliye mahkemeısi, 
idare uzvunun teklifi üzerine, teftiş makamı-

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 969) 
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nın yazılı düşüncesini aldıktan sonra vakfın 
Mare şeklini değiştirebilir. 

Yetkili asliye mahkemesi, teftiş makamı
nın tüzükte gösterilen sebeplere dayanarak 
yapacağı müracaat üzerine duruşma yaparak 
idare edenleri işten uzaklaştırabilir ve vakıf 
senedinde ayrı bir hüküm yoksa yenisini seçe
bilir. İstihdam edenlere ve işçilere yardım 
vakıflarında vakıf senedinin, faydalananla
rın vakıftan faydalanma şartlarına ve idareye 
iştiraklerine dair hükümlerinde yapılacak deği
şiklikler, vakıf senedinde bu hususta yetkili ol
duğu belirtilen uzvun kararı üzerine, teftiş 
makamının yazılı düşüncesi alındıktan sonra 
asliye mahkemesi tarafından kararlaştırılır. 

Bu kanunda gösterilen yetkili merciler dışın
da bir kişi veya kuruluşun vakfın idaresine doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak müdahale et
mesi halinde, bu müdahaleye yer veren veya göz 
yuman, idare edenler, yukardaki fıkra hükmü 
gereğince her halde işten uzaklaştırılır ve yerleri
ne yenileri seçilir. 

27 - Gayenin değiştirilmesi 

Madde 80. — Vakfın asıl gayesinin mahiyet 
ve şümulü vakfedenin arzusuna açıktan açığa uy-
ratyacak derecede değişmiş olursa yetkili asliye 
mahkemesi idare uzvunun veya teftiş makamının 
müracaatı üzerine duruşma yaparak vakfın gaye
sini değiştirebilir. 

Gayeyi tehlikeye koyan mükellefiyet ve şart
ların kaldırılması veya değiştirilmesi de aynı hük
me tabidir. 

III - Malların değiştirilmesi 

Madde 80/A) Geliri giderini karşılamıyan 
veya kıymetine uygun gelir getirmiyen vakfın 
malları, daha yararlı her hangi bir mal veya para 
ile değiştirilebilir. Bu değiştirmeye, teftiş maka
mının teklifi üzerine idare uzvunun düşüncesi 
alındıktan sonra yetkili asliye mahkemesi karar 
verir. 

E) Vakfm gelirleri ve iktisap 

Madde 81. — Vakfın gelirleri ile yapılan ik
tisaplar veya hükmi tahsislerle temellük edilen 
mal ve haklar, vakıf senedinde yazılı mallara 

C. Senatosu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

(S. Sayısı : 969) 
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ilâve edilerek her takvim yılı başında teftiş 
makamına bildirir. 

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başın
daki malî durumu münasip vasıta ile ilân veya 
neşretmeye ve siciline tescil • ettirmeye mecbur
dur. 

F) Vakfm nihayete ermesi 

Madde 81 /A) Gayesinin tahakkuku imkân
sız hale gelen vakıf kendiliğinden dağılmış olur. 

Keyfiyet idare uzvu tarafından sicile tescil 
ettirilir. 

Gayesi 74 ncü maddenin ikinci fıkrası hük
müne aykırı hale gelen vakıf yetkili asliye mah
kemesi tarafından, teftiş makamının müracaatı 
üzerine, taraflar çağırılıp duruşma yapılarak ka
rarla dağıtılır ve sicile bildirilir. 

Zilyecttikle iktisap yasağı 

Madde 81/B) Vakıfların malları üzerinde 
zilyedlik yolu ile iktisap hükümleri tatbik olun
maz. 

Mahfuz hisse 

MADDE 2. — Medeni Kanunun 453 ncü mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Kamu yararına yapılan hibelerde ve gelirle
rinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki 
işlerin yapımına bırakılarak kurulacak vakıflar
da mahfuz hisse, mirasçının içtimai durumuna 
uygun nafakadan az olmamak kaydı ile yukarıda 
zikrolunan miktarların 1/3 ü kadardır. 

Ancak vakfın gelirinin % 20 si kendisine 
'bırakılan mahfuz hisseli mirasçılar tenkis dâ
vası açamazlar. 

Vakfın gelirinin % 20 sinin mahfuz hisseli 
mirasçılara bırakılması halinde yalnız onların 
da mahfuz hisseli mirasçıları bu gelirden fay
dalanabilirler; daha sonra gelen mahfuz his
seli mirasçılara ancak, vakıf senedinde açık hü
küm bulunmak şartiyle muavenet nafakası ve
rilir. 

Vakıf kelimesinin ikamesi 

MADDE 3. — Türk Kanunu Medenisi, Türk 
Ticaret Kanunu ve sair kanun ve mevzuatta, 

C. Senatosu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

• MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi .aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 969) 
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Türk Kanunu Medenisinin 73 ve takibeden 
maddelerinde yer alan müesseseyi ifade etmek 
üzere kullanılan (tesis) kelimesi yerine (vakıf) 
kelimesi ikame edilmiştir. 

Vergi muafiyeti 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulunca, gelir
lerinin en az % 80 ini, nevi itibariyle genel, 
özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri için
de yer alan bir hizmetin veya hiametierin ye
rine getirilmesini istihdaf etmek üzere tahsisan 
kurulacağı kabul edilen vakıflara, tahsis edi
len miktar için, vergi muafiyeti tanınabilir. 

MADDE 5.' — A) 3 . 6 . 1949 tarihli ve 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 
sayılı kanunla değişik 7 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta
nınan vakıflar» 

B) 3 . 6 . 1949 tarihli ve 5422 sayılı Ku
rumlar Yergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla 
değişik 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«6. Safi kurum kazancından Bakanlar Ku
rulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ser
mayeye iştirak nisbetinde ödenecek miktarlar.» 

C) 3 . 6 . 1949 tarihli ve 5422 sayılı Ku
rumlar Yergisi Kanununun 14 ncü ımaddesinin 
199 sayılı Kanunla değişik 6 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6. Genel bütçeye dâhil daireler, katma büt
çeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler 
ile köylere, kaımu menfaatlerine yararlı der
neklere ve Türk Kanunu Medenisine göre ku
rulan vakıflara makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde ya
pılan bağış ve yardımlar toplamının o yıla ait 
kurum kazancının yüzde ikisini ve her halde 
yirmi bin lirayı aşan kısım hasılattan indirile
mez.) 

Bağış ve yardımın nakden yapıimaması ha
linde, bağışlanan veya yardımın konusunu teş
kil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya 
mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse 
Yergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde tak
dir, komisyonlarınca tesbit edilecek değeri esas 
alınır. (Ancak, Başkanlar Kurulunca vergi mu-

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Mili öt Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 969) 
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afiyeti tanınan vakıflara 20 000 liralık hadde 
bakılmaksızın o yıla ait kurum kazancının yüz
de beşine kadar bağış ve yardım yapılabilir.) 

D) 8 . 6 . 1959 tarihli ve 7338 sayılı Yc-
raset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

k) Bakanlar Kurulunca vergi .muafiyeti 
tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurul
duktan sonra tahsis olunan mallar. 

E) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 198 ayılı Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi
nin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
ımiiştir. 

b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler 
ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıflar. 

F) 1 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Dam
ga Vergisi Kanununa bağlı 2 sayılı tablo
nun V nci bölümlüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

19. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıfların kuruluş ınmaımelelerrnde dü
zenlenen her türlü kâğıtlar. 

G) 17 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sayılı Harç
lar Kanununun 38 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu va
kıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tu
tulmaz. 

II) 17 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sayılı Harç
lar Kanununun 59 ncu maddesinin (a) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler 
ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıfların iktisabedecekleri gayriımenkul-
lerin ve diğer aynî hakların tescilleri ve şerhi 
gerektiren işlemleriyle, hu dernek ve vakıf
lara ait tesislerin ve 'bu tesislerin sonradan ik
tisabedecekleri gayriimenıkullerin ve sair aynî 
hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri 
ve bunların terkinleri, 

İ) 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun 2 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

F) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara ait arazi ve arsalar. (Vakıf 
senedindeki cihete tahsis edilmiş bulunmak 
şartiyle.) 

(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 969) 
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J) 14 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 5 nci 
ve 8 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

5. Umumi maarife ve mıenafii umumiyeye 
hadim cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar. (Cemi
yetlerde kazanç teımini gayesi bulunmamak ve 
vakıflarda vakıf senedindeki cihete tahsis edil
mek şartiyle.) 

8. Devlet veya mahallî idarelere veya me-
nafii umumiyeye haddim veya Hükümetçe ımıı-
saddak cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca ver
gi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından nıc-
nafii umumiye için vücuda getirilen bilûımuım 
su bentleri, su setleri, suların yükselmesine 
karşı manialar, kanallar, bentler, cetveller, ba-
taklaıkları kurutma veya kurak yerleri sulaıma 
tesisleri, zürram kendi arazisi için müştereken 
ve (münferiden yapacakları her nevi su bentleri, 
sulama ve kurutma tesisatı, (Ticaret kastı ol-
\nıaıma;k şartiyle) 

K) 13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun 4 nci maddesinin (E) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

E) Kamu 'menfaatine yararlı derneklerle 
Bakanlar Kurulunca vergi ımuafiyeti tanınan 
vakıflara makbuz karşılığında bedelsiz bağış 
ve yardım şeklinde verilen maddeler. 

L) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
89 ııeu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

2. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediyele
re, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı der
neklere ve Türk Kanunu Medenisi gereğince 
kurulan vakıflara makbuz karşılığında yapılan 
^v^ıg ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde ya
pılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait 
beyan edilecek gelirin % 5 ini aşarsa fazlası 
indirilmez. Bağış ve yardımım nakden yapıl
maması halinde, bağışlanan veya yardımın ko
nusunu teşkil eden imal veya hakkın (.mevcutsa 
mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Var-
gi Usul Kanunu hükümleri dairesinde takdir 
•komisyonlarınca tesbit edilecek değer esas alı
nır.) 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 969) 
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M) 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

2. Kamu menfaatine yararlı dernekler, ka-
ımunun faydasına parasız tahsis edilmiş .millî te
sislere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanımmiş vakıflara, konularına uygun olarak 
bağış yolu ile gelen eşya ile bu kabîl vakıfların 
hayrı -mevzu! arma uygun bir işte kullanılmak 
şartı ile ithal ettikleri eşya. (Bakanlar Kurulu 
kararı ile.) 

N) 4 ncü maddeye göre verilmiş olan Ba
kanlar Kurulu kararına rağmen vakfın her han
gi bir sebeple tescili «mümkün olmaz ise (F) ve 
(C!) fıkralarına göre alımmıyan Daımga Vergisi 
ve harçlar, Âmıme alacaklarının tahsili hakkın
daki Kanuna uyularak tahsil olunur. 

Tüzük hazırlanması 

MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren altı ay içinde, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce, ilgili başkanlıkların da düşün
celeri alınarak, -bu kanunun uygulanmasını 
düzenlemek üzere ıbir tüzük hazırlanır. 

Vakıf kayıtlarının devri 

GEÇİCİ MADDE — 4 Ekim 1926 tarihin
den sonra kurulmuş vakıflara ait mahkemeler 
nezdiııdeki tescil kayıt defter ve evrakın su
reti, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren altı ay içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
merkezi sicile kaydı için devredilir. Ve adı 
geçen vakıflar hakkında da bundan böyle bu 
kanun hükümleri tatbik olunur. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri yayı
mını mataakip yürürlüğe girer. 4 ncü ve 5 nci 
maddeleer hükümleri ise yayımını takibeclen 
bütçe yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — MiMet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi .aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi .ayneın kaıbul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. .Sayısı : 969) 





Dönem : 1 
Toplantı: 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayışı : 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasınm kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler; Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2 /189; Cumhuriyet Senatosu 2/222) 

(Not : Millet Meclisi ıS. Sayısı : 278) 

Millet Meclisi 24 . 6 . 1967 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 776 - 3151 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 6 . 1967 tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 28 . 2 . 1965 tarihinde Ba§kanhkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 9, 12 ve 23 . 6 . 1967 tarihli 113, 116, 117 ve 124 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 278) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 11 . 7 . 1967 

Esas No. 2/222 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kal
dırılması hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun. 6 . 7 . 1967 tarihli toplantısında ilgili bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi 
sGenel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük-
sekBaşkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. Â. Türker 

Istaııibul 
§. Akyürek 

Bu Rapor Sözcüsü 
Manisa 

R. Vlusoy 

Erzurum 
O. AUhocagü 

Balıkesir 
M. Güler 

Afyon Karahisar 
A. Karayiğit 

Giresun 
Topaloğlu 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Konya 
A. Onar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 2/222 
Karar No. 85 

12 .7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23.6.1967 tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 24.6.1967 tarihli ve 776-3151 sayılı yazılan ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderümekle, Komisyonumuzun 11 Temmuz 1967 tarihli 32 nci Birleşiminde 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, istekleri üzerine emekliye ayrılanlardan bu aylık veya ücretleri (2) tam yıl almamış 
olanların emekli aylıklarına, bir alt derece aylık veya ücretin esas tutulacağına dair olan hük
mün kaldırılmasını öngörmektedir. 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre, isteği üzerine emekliye ayrılan bir 
kimse, bulunduğu aylık veya ücrette iki seneyi doldurmamışsa, emekli aylığına, bir alt derece aylık 
veya ücret esas alınmaktadır. Oysa, re'sen emekliye sevk edilenlerin emekli aylıklarının hesabında, 
iki seneyi doldurmuş olmak kaydı aranmamakta ve bulundukları aylık veya ücret esas tutulmaktadır. 
Bu durum ise, memurun kendisini re'sen emekliye ayırtabilmek yoluna başvurmasına sebebolmak-
tadır. 

Yukarda belirtilen mahzurları bertaraf edecek, düzensizliği kaldıracak ve aynı zamanda terfi 
bekliyen alt kademedeki memurlara da imkân sağlıyacak olan kanun teklifi, Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edümiştir. 
I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması k a 

rarlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 

Tabiî Üye 
\î. Özgüneş 

Bu raporda Sözcü 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Aydın 

Sözcü 
İstanbul 

Muhalifim 
0. Gümüşoğlu 

Rize 
1. C. Ege Muhalifim. Muhalefet 

Yozgat 

şerhim eklidir 
0. M. Agun 

/. Yeşilyurt 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 971) 
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Muhalefet şerhi 

Bıı teklif kalboıl edildiği takdirde emekli, emekli ödeneği ödetmediği maaş derecesinin ödeneğini 
alacaktır. Yenmeden almış olacaktır. Kamında adaletsizlik varsa, *bdr diğer' adaletsizlik yapa
rak ortadan kaldırılamaz. Onun için muhalifim. 

M. Agun 
Eize Senatörü 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
Metin 

5434 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının kal
dırılması hakkında kanım teklifi 

MADDE 1. — 41 nci madde
nin 3 ncü fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malî ve iktisadi işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının kal
dırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının kal
dırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

)>9<i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 971) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 973 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/381; Cumhuriyet 
Senatosu 1/804) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 348) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4636 -1/381 

7 . 7 . 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 7 . 1967 tarihli, 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : B:ı tasarı 22 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale, edilmiş ve Genel 
Kurulun 6 . 7 . 1967 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 348) 

Geçici Komisyon Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/804 

Karar No. : 3 

12 . ?' . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Mi]lert Meclisinin 6 Temmuz 1967 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek işari oy ile kabul edilen, Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 
tarihli ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 7 Temmuz 1967 tarihli ve 4633 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
»gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 11 Temmuz 1967 tarihli 84 ncü Birleşiminde, Anayasa ve 
Adalet ile içişleri komisyonlarında beşer üyenin iıtiraki ile kurulması kabul edilen Ge-çici Ko
misyonumuzun 12 Temmuz 1967 tarihli Birleşiminde Hükümet adına İçişleri Bcûkanı Faruk Sokan 
ile müşavirleri olarak da ilgili Bakanlık temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olumdu. 
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I - Tasarı, 307 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılarak belediye meclisi üyeleri ve 

belediye başkanları seçimleri tarihinin Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimleri tarihi ile birleş
tirilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 7 Temmuz 1961 tarihli Anayasamızın yürür
lüğünü takiben 1961 Ekiminde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyeleri seçimleri; 1963 
Kasımında il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve başkanları seçimi, ile köy muhtar 
ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri; 1964 Haziranında Cumhuriyet Senatosu'mm ilk üçte bir ye
nileme seçimi; 1965 Ekiminde Millet Meclisi Genel seçimleri ve 1968 Haziranında da Cumhuri
yet Senatosunun ikinci üçte bir yenileme seçimleri olmak üzere ceman 6 seçim yapılmış ve 1961 
seçimlerinde seçime katılma oranı % 81,4; 1963 seçiımleriinde % 77,62 (belediye % 67); 1964 se
çimlerinde % 62,2; 1965 seçimlerinde % 71,3 ve nihayet 1966 seçimlerinde de % 56,20 olmak 
üzere tesbiıti edilmiştir. 

ıBu seçim uygulamalarındaki malî harcamalar ise şöyledir: 
1961 seçimlerinde 26 128 627,00 TL; 1963 seçimlerinde 20 269 388,00 TL. 1954 seçimlerinde 

7 211 178 00 TL. 1965 seçimlerinde 21 143 326 03 TL. ve 1968 seçimlerinde 11 232 264 00 TL. 
1967 yılı mahalli seçimleri için de bu yıl bütçesinde 37 957 600 00 TL. ödenek (konulmuş bu

lunmaktadır. 
Görüldüğü üzere 1962 yılı bir yana bırakılırsa her yıl seçim yapılması zarureti ile karşılaşıl

mış ve bu uygulama yukarda belirtilen malî külfetlerin yanı sıra seçmenin seçime iştirak nis.be-
tini de hayli etkilemiş ve psikolojik nedenlerle katılma oranı düşmüştür. 

Her yıl seçim uygulamasının tevlidettiği mahzurları önlemek amacı ile, mümkün olduğu şe
kilde. seçimleri birleştirmekte fayda mülâhaza edilmiş bulunulmaktadır. Bu cümleden olarak 
da 1967 Eylül ayında yapılması gereken belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçim
lerinin tarihinin. 238 sayılı Kanun gereğince 1968 Haziran aymda yapılacak Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi tarihi ile birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

•Hatırlanacağı üzere 29 Mayıs 1963 tarihli 238 sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin üçte bir yenileme seçimleri Anayasanın geçici 10 ncu maddesi uyarınca düzenle
nerek 7 Haziran 1964 tarihinde ilk seçimin yapılması kabul kabul edilmişti. Buna göre mü-
taakıp seçimler de bu tarihi takibeden her iki yılda bir aynı tarihte yapılmaktadır. 

Bu kanun hükümlerinin Anayasamıza aykırı olmadığı da Anayasa Mahkemesinin Esas 
1963/300; Karar 1963/280 ve 25 Aralık 1963 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin birinci maddesinde 307 sayılı Kanunun ek üçüncü maddesi değiştirilmek
te ve belediye başkan ve belediye meclisi üyelerinin seçim tarihleri Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çim tarihi olan Haziran ayının ilk Pazar gününe alınmaktadır. 

İkinci madde ile 307 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılmış olan mahallî idareler genel seçimleri ve bundan sonra yapılmış 
vo yapılacak olan ara seçimleri ile görev başına gelmiş ve halen görev başında bulunan ve görev 
başına gelecek olan belediye başkan ve belediye meclisi üyelerinin mevcut hükümlere göre 1 Ekim 
1967 tarihinde sona ermesi gereken görev süresinin, 3 Haziran 1968 tarihine kadar devam edeceği 
belirtilmekte ve bundan böyle yapılacak ilk olağan seçim tarihinin 1968 Haziranının ilk Pazar gü
nü olacağı öngörülmektedir. 

Metnin üçüncü maddesinde 307 sayılı Kanuna yeni bir geçici madde eklenmekte Eylül 1967 
tarihinde yapılacak mahallî seçimler için seçim kurullarınca hazırlattırılmış bulunan seçmen kütük
lerinin 1968 seçimlerinde de kullanılması sağlanmaktadır. Bu hüküm 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun genel nitelikte olan 
28 nci maddesine bir istisna mahiyetindedir. Gerçekten, söz konusu maddeye göre düzenlenen 
seçmen kütükleri kesinleştikleri tarihten itibaren ancak 6 ay için muteberdir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 973) 
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Bu itibarla yapılması icabeden mahallî seçimler için düzenlenmiş bu kütüklerin gelecek yıl hüküm

süzlüğü ide karşıl'asıla'cakti'r. Halbuki bu kütüklerin meydana getirilebilmesi için 17 Haziran 1967 
tarihine kadar cem'an 25 446 411 Tl. harcanmış bulunmaktadır. 

Bu külfetin yeniden bütçeye yüklenmemesi bakımından hazırlanmış olan kütüklerde gerekli deği
şiklik ve eklerin yapılması suretiyle bunların 1968 yılı seçimlerinde de kullanılması uygun görül
mektedir. 

Ayrıca yeniden seçmen niteliğini kazanacakların seçmen kütüklerine yazılmaları imkânını kolaylaş
tırmak maksadiyle 298 sayılı Kanunun 45 nci maddesindeki 7 günlük askı müddeti de 15 güne 
çıkartılmıştır. 

Bu genel kaidelere istisna teşkil eden hükmün bir tatbikatı da 16 Ağustos 1961 tarihli ve 347 sa
yılı Kanunla yapılmıştır. 

Metnin 4 ncü maddesi ile 307 sayılı Kanuna yeni bir madde eklenerek belediye meclisi üyeli
ğine ve belediye başkanlığına adaylığını koyabilmek için yürürlükteki kanunlar gereğince, bulun
dukları kamu görev ve hizmetlerinden istifa etmiş olanların bu sekiz aylık erteleme sebebiyle yeni
den eski görevlerine dönebilmeleri de sağlanmıştır. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmalı üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Sivas İzmir Samsun 

A. N. Tuna R. Öçten ö. L. Bozcah R. Rendeci 

izmir Konya Denizli 
/ . Bir and S. Çumralı K. Turgut 

Elâzığ 
Mahallî seçimlerin zamanında yapılacağı Hükümet Başkanınca ifade edilmiş ve 
bütçeye para konmuştur. Seçimlerin birleştirilmesi ve malî tasarruf yapılacağı 

ilerdeki yıllarda meseleyi halletmiyecektir. Bu itibarla kanunun aleyhindeyim. 

S. Ilazerdağlı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 973) 



— 4 
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Belediye Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
307 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 3. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir 
yapılır. 

Seçim döneminin son toplantı yılının Mart 
ayının 33 ncu günü seçimin başlangıç tarihi
dir ve Haziran ayının ilk Pazarına raslıyan 
gün oy verilir. 

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

Belediye meclisi ve başkanının müştereken 
boşalmaları halinde bildirim, mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 63 nci günü ta-
kibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

MADDE 2. — Belediye Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
307 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 tarihinde 
başlıyan seçim dönemi içinde seçilen beledi
ye başkan ve belediye meclisi üyelerinin görev 
süresi 3 Haziran 1968 tarihine kadar devam 
eder. 

MADDE 3. — Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19 . 7 . 1905 tarihli ve 307 rajılı Kanunda deği

şiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi ayner. kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 973) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metiin) I Geçici Komisyonun değiştirişi 

Geçici madde 4. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyele
ri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seç
men kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 ma
hallî seçimleri için hazırlanmış bulunan kütük- . 
ler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu se
çimler için kullanılır. ' 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. Bu kütükler'n 
onanlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kü
tüklerin askıya çıkanlmasmdan bir ay önce 
seçime giren bütün siyasi partilere verilir. 

Listelerin askıya çıkanlmasmdan kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin 

sandık kurullanna teslimine kadar olan işlem
lerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem ya
pılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine ek
lenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden ya
zılan seçmenler için ayn sandık bölgeleri ku
rulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

tkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uy
gulanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarıl
masında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası uygulanmakla beraber, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyo-
lan vasıtasiyle, haber yayınlan saatlerinde 
ve başka uygun saatlerde gerekli bildiriler ya
yınlamak suretiyle halkın ilgisi uyandınlır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden Türkiye radyoların-
ca ücret alınmaz. 

MADDE 4. — Belediye Kanununda değişik- MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
lik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 maddesi aynen kabul edilmiştir. 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 nci madde ek
lenmiştir : I 

Ç, Senatosu (Ş., Sayısı;:. 973) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metlin) Geçici Komisyonun değiştirişi 

Geçici madde 6. — Belediye başkanlığına 
ve belediye meclisi üyeliğine adaylığını ko
yabilmek için, yürürlükteki kanunlar gereğin
ce, işbu kanun yürürlüğe girmeden önce, bu
lundukları kamu görev ve hizmetlerinden isti
fa etmiş olanlar, yazık müracaatlarında tekrar 
eskiden bulundukları kamu hizmetine alınır ve 
istifalarından kamu hizmetine tekrar alınma
larına kadar geçen zaman kıdemlerine eklenir. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 n a 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

*>&<t 

Ç. Senatosa (S. §zym ı 973) 



Dönem : ı CUMHURİYET SENATOSU S. Saym : | 
Toplantı : 6 ' ' ^ 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayslı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Senatosu 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 349) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 7 . 1967 
Sayı : 4635-1/383 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1967 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 6 ve 7 . 7 . 1967 tarihli 134 ve 135 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 349) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/805 12 . 7 . 1967 

Karar No. : 4 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Temmuz 1967 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 308 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Temmuz 1967 tarihli ve 
4635 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu
nun 11 Temmuz 1967 tarihli 84 noü Birleşiminde Anayasa ve Adalet ile İçişleri komisyonlarından, 
beşer üyenin iştiraki ile kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 12 Temmuz 1967 tarihli Birleşi
minde Hükümet adına İçişleri Bakanı Faruk Sükan ile müşavirleri olarak ilgili bakanlıklar tem
silcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasan, 306 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılarak il genel meclisi üyeleri 

seçimi tarihinin Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi tarihi ile birleştirilmesini öngörmektedir. 
Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 7 Temmuz 1961 tarihli Anayasamızın yürür

lüğünü takiben 196.1 Ekiminde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyeleri seçimleri : 1963 
Kasımında il ıgenel meclisi üyeleri seçimleri, belediye meclisi üyeleri ve başkanları seçimleri, köy 
ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri, 1964 Haziranında Cumhuriyet Senatosunun ilk üçte bir yeni
leme seçimi; 1965 Ekiminde Millet Meclisi Genel seçimleri ve 1958 Haziranında da Cumhuriyet 
Senatosunun ikinci üçte bir yenileme seçimleri olmak üzere ceman 6 seçim yapılmış ve 1961 se
çimlerinde seçime katılma oranı % 81,4; 1963 seçimlerinde % 77,62 (Belediye % 67); 1964 seçim
lerinde % 62,2; 1965 seçimlerinde % 71,3 ve nihayet 1966 seçimlerinde de % 56,20 olmak üzere 
teabit edilmiştir. 

Bu seçim uygulamalarındaki malî harcamalar da şöyledir ; 
1961 seçimlerinde 26 128 627,00 Tl. 1963 seçimlerinde 20 269 388,00 Tl. 1964 seçimlerinde 

7 211 .178,00 Tl. 1965 seçimlerinde 21 143 326,00 Tl. ve 1966 seçimlerinde 11 262 264,00 Tl. 
1967 yılı mahallî seçimleri içinde bu yıl bütçesinde 37 957 600,00 Tl. ödenek konulmuş bu

lunmaktadır. 
Görüldüğü üzere 1962 yılı bir yana bırakılırsa her yıl bir seçim yapılması zarureti ile karşı

laşılmış ve bu uygulama yukarda belirtilen malî külfetlerin yanı sıra seçmenin -seçime iştirak nis-
ibetini de hayli etkilemiş ve piskolojik nedenlerle katılıma oranı düşmüştür. 

Her yıl bir seçim uygulamasının tevlidettiği mahzurları önleme amaciyle mümkün olduğu şe
kilde seçimleri birleştirmekte fayda mülâhaza edilmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak da 1967 Eylül ayında yapılması gereken il genel meclisi üyeleri seçimleri
nin tarihinin, 238 sayılı Kanun gereğince 1968 Haziran ayında yapılacak Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimi tarihi ile birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere 29 Mayıs 1963 tarihli ve 238 sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin üçte bir yenileme seçimleri Anayasanın geçici 10 ncu maddesi uyarınca düzenlenerek 7 Ha
ziran 1964 tarihinde ilk seçimin yapılması kabul edilmiştir. Buna göre mütaakıp seçimlerde bu 
tarihi takibeden her iki yılda bir aynı tarihte yapılmaktadır. 

Bu kanunun hükümlerinin Anayasamıza aykırı olmadığı da Anayasa Mahkemesinin Esas 1963/ 
300; Karar 1963/280 ve 25 Aralık 1963 tarihli ka: a:ı ile kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1 nci maddesinde 306 sayılı Kanunun ek 3 ve ek 15 nci maddeleri de
ğiştirilmekte ve il genel meclis üyeleri seçiminin de 1968 yılı Haziranında Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin üçte bir yenileme seçimleri ile birlikte yapılması öngörülmektedir. 

Bu yoTda ek üçüncü maddedeki değişildik sadece ikinci fıkrada olup seçimin başlangıç ve oy 
verme günü arz eden esasa bağlamaktadır. Ek 15 nci maddenin değiştirilmesi ile de, mahallî se
çimlerin Cumhuriyet Senatosu seçimleri ile birlikte yapılması sebebiyle sandık kurulları bakımın
dan doğacak meseleleri.- karşılamak için hükümler revk edilmekte ve sayım ve dökümler bir de
ğişiklik yapılarak örce Cumhuriyet Senatosu üyelerinin, sonra genel meclis üyelerinin ve daha son
ra da diğerlerinin seçime ait sayım ve döküm işlemlerinin yapılacağı belirtilmektedir. 

Bu arada birçok seçimin birlikte yapılması sebebiyle seçmenlerin oy zarflarının değişik san
dıklara atarken istemiyerek yaptıkları zühullerle oyların hükümsüz sayılması ile sonuçlanan sa
kıncayı da gidermek bakımından, sandık kurulu başkanlarının seçmenlerin oy zarflarını verip ve 
sandıklara gönderirken aydınlatmaları, yanılmadan kurtarmaları faydalı görülerek bu hususu 
temin ediei nitelikte olmak üzere bir seçmene bir zarfı kullandıktan sonra diğer bir zarfı verme
leri imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

İkinci maMde ile 306 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi yeniden düzenlemekte halen iş ba
şında olan il genel meclisıi üyelerinin 1 Ekim 1907 tarihinde bitmesi söz konusu görev sürelerinin 
istisnai olarak 1968 yılının Haziran ayının 10 ncu gününe kadar uzatılması sağ-anmakta dır. 

Netice olarak da mükerrer daimi encümen seçimine meydan verilmemesi için 1968 yılının Ha-
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ziran ayında yapılacak seçimleri mütaakıp il genel meclislerince seçilmesi talbiî ve zaruri bulunan 
dakni encümen üyelerinin görev sürelerini 1968 Aralık ayında yapılacak: il genel meclisi toplan
tısına kadar değil de, ertesi yılın yani 1969 yılının Aralık ayı toplantısına kadar devam edeceği 
hakkında açıklayıcı bir hükümle getirilmiştir. 

Tasan kanunlaştığı takdirde görev süreleri 8 ay uzayacak olan il genel mecliıslerinıin normal 
Aralık ayı toplantılarında daimi encümen üyelerini yeniden seçmeleri tabiî.olup bu encümenler 1968 
yılı Haziran ayının 10 ncu gününe kadar vazife göreceklerdir. 

Metnin üçüncü maddesinde 306 sayılı Kanıma yeni bir geçici madde eklenmekte Eylül 1967 
tarihinde yapılacak mahallî seçimler için seçim kurallarınca hazırlattırılmış bulunan seçmen kütük
lerinin 1968 seçimlerinde de kullanılması sağlanmaktadır. Bu hüküm 26 Nisan 1961 tarihli 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun genel nitelikte olan 
28 nci maddesine bir istisna teşkil etmektedir. Gerçekten, söz konusu maddeye göre düzenlenen 
seçmen kütükleri kesinleştikleri tarihten itibaren ancak 6 ay için muteberdir. 

Bu itibarla yapılması icabeden mahallî seçimler için düzenlenmiş bu kütüklerin gelecek yıl hüküm
süzlüğü ile karşılaşılacaktır. Halbuki bu kütüklerin meydana getirilebilmesi için 17 Haziran 1967 
tarihine kadar cem'an 25 446 411 Tl. harcanmış bulunmaktadır. 

Bu külfetin yeniden bütçeye yüklenmemesi bakımından hazırlanmış olan kütüklerde gerekli deği
şildik ve eklerin yapılması suretiyle bunların 1968 seçimlerinde de kullanılması uygun görülmektedir. 

Ayrıca yeniden seçmen niteliğini kazanacakların seçmen kütüklerine yazılmaları imkânını kolaylaş
tırmak maksadiyle 298 sayılı Kanunun 45 nci maddesindeki 7 günlük askı müddeti de 15 güne 
çıkarılmıştır. 

Bu genel kaidelere istisna teşkil eden hükmün bir tatbikatı da 16 Ağustos 1961 tarihli ve 347 sa
yılı Kanunla yapılmıştır. 

Metnin 4 ncü maddesi ile 306 sayılı Kanuna yeni bir geçici madde eklenerek il genel meclisi 
üyelerine adaylığını koyabilmek için yürürlükteki kanunlar gereğince kamu görev ve hizmetlerin
den istifa etmiş olanların bu sekiz aylık erteleme sebebiyle yeniden eski görevlerine dönebilmeleri 
de sağlanmıştır. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel 'Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu; Sivas îzmir Samsun 
A.'N. Tuna R. öçten Ö. L. Bozcah R. Rendeci 

îzmir Konya Denizli 
/ . Birand S. Çumralı K. Turgut 

Elâzığ 

Mahallî seçimlerin zamanında yapılacağı Hükümet Başkanınca ifade edilmiş büt
çeye de para konmuştur. Seçimlerin birleştirilmesi ve malî tasarruf yapılacağı 
esbabı mucibesi ilerdeki yıllarda meseleyi hailetmiyecektir. Bu itibarla kanuna 

muhalifim. 
8. HazerdağU 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

İdarei Vmumiyei VHayat Kanununda değişiklik
le}' yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı 
Kamında değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddele
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 3. — il genel meclisi üyeleri se
çimi 4 yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin sen toplantı yılının 
Mart ayının 30 nen günü seçimin başlangıç ta
rihidir: Haziran ayının ilk Pasar gününe raslı-
yan gün oy verilir. 

il genel meclisinin dönem sonundan önce her 
hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa
yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra 
meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hal
lerinde il genel meclisi başkanı durumu derhal 
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye 
mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

ilân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü ta
kibe ;!en ilk Pazar günü oy verilir. 

Ek madde 15. — il genel meclis üyeleri
nin seçimi Cumhuriyet Senatosu üyeleri, bele
diye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, ma
halle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri 
ve köy muhtarları ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimleri ile aynı günde yapıldığı takdirde oy 
verme Meri aynı sandık kurulları tarafından 
yürütülür, 

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler 
için ayrı ayrı kapalı oy verme yarleri, ayrı 
renkte oy sandıklan, sandık seçmen listelerinin 
ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundu
rulur. 

Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu 
kullanır. 

Bir seçime ait oyunu kullanana veya 
her hangi bir seçime katılmıyacağını beyan 
edene diğer seçime ait oy zarfı verilir. 

önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra il 
Gonel Meclis üyeleri, daha sonra Belediye Mec
lisi üyeleri ve belediye başkanları, en sonra da 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İdarei Vmumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasıyla ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metlin) 

mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köy 
muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimlerine ait 
oylar verilir. 

Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım 
ve dökümler yapılır. 

Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer 
sandıklar açılmaz. 

MADDE 2. — 19 . 7 . 1933 tarihli ve 306 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 17 Kasım 1963 ta
rihinde başlıyan seçim dönemi içinde seçilen il 
genel meclisi üyelerinin görev süreleri 1963 yı
lının 10 Haziran gününe; 

1963 yılının Haziran ayı seçimlerini mütaa-
kıp il genel meclislerince seçilecek daimî en
cümen üyelerinin görev süreleri 1969 yılının 
Aralık ayı toplantısına; 

kadar devam eder. 

MADDE 3. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5 . - 2 Haziran 1968 ta
rihinde yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden 
seçmen kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 ma
hallî seçimleri için hazırlanmış bulunan kütük
ler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu se
çimler için kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1963 günü saat 17,00 ye ka
dar 3/eniden askıya çıkarılır. Bu kütüklerin 
oranlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kü
tüklerin askıya çıkarılmasından bir ay önce, 
seçime giren bütün siyasi partilere verilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine kadar olan işlemler
de 293 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygula
nır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem ya-

C. Senatosu 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

pılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine ek
lenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden ya
zılan seçmenler için ayrı sandık bölgeleri kuru
lur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
1 nci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları va-
sıtasiyle, haber yayınları saatlerinde ve başka 
uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak 
suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

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

MADDE 4. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 nci madde ek
lenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — İl genel meclisi üye
liğine adaylığını koyabilmek için, yürürlükte
ki kanunlar gereğince, işbu kanun yürürlüğe 
girmeden önce, bulundukları kamu görev ve 
hizmetlerinden istifa etmiş olanlar, yazılı mü
racaatlarında tekrar eskiden bulundukları ka
mu hizmetine alınır ve istifalarından kamu hiz
metine tekrar alınmalarına kadar geçen za
man kıdemlerine eklenir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun değiştirdi 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» © « 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 7i 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 
286 syaılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/384; 
Cumhuriyet Senatosu 1/806) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı 350) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

l\.aAlınlar Müdürlüğü 
Sayı : 4634 -1/384 

10 . 7 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLI&INA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1967 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 
288 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferrulh Bozbeyli 
Millat Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 22 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 6 ve 7 . 7 . 1967 tarihli 134 ve 135 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 350) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/806 

Karar No. : 2 

Geçici Komisyon raporu 

12 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Temimuz 1967 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kaıbul edilen, Köy Kanununda deâ%-fklik yapılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 
286 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 10 Temmuz 19*67 tarihli ve 4634 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 11 Temmuz 19'67 tarihli 84 ncü Birleşiminde Anayasa ve 
Adalet ile İçişleri komisyonlarından beşer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonumuzun 12 Temmuz 1967 tarihli Birleşiminde Hükümet adına İçişleri Bakanı Faruk Sü-
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kan ile müşavirleri olaraık da ilgili Bakanlık temsilcileri hazır (bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, 286 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılaraik köy muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleri seçimi tarihinin Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi tarihi ile birleştirilmesi
ni öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, 7 Temmuz 1961 tarihli Anayasalımızın yürürlüğü
nü takiben 1961 Ekiminde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyeleri seçimleri; 1963 Kası
mında il genel meclisi üyeleri, belediye başkan ve belediye meclisi üyeleri ve köy muhtar ve ih
tiyar meclisi üyeleri seçimi 1964 Haziranında Cumhuriyet Senaıtosu ilk üçte bir yenileme seçi
mi; 1965 Ekiminde Millet Meclisi Genel Seçimleri; 19(86 Haziranında ikinci, Cumhuriyet Senato
su 3 te bir yenileme seçimleri olmak üzere ceman 6 seçim yapılmış ve 1961 seçimlerinde seçime 
katılma oranı % 81,4; 1963 seçimlerinde % 77,62 (belediye % 67); 1964 seçimlerinde % 62,2; 
1965 seçimlerinde % 71,3 ve nihayet 1966 seçimlerinde % 56,20 olmak üzere tesibit edilmiştiir. 

Bu seçim uygulamalarının malî harcamaları ise şöyledir : 
1961 seçimlerinde 26 128 627,00 Tl; 1963 selimlerinde 20 269 388,00 TL 1964 seçimlerinde 

7 211 178,00 Tl. 1965 seçimlerinde 21 143 326,00 Tl. ve 1966 seçimlerinde 11 262 264,00 Tl. 1967 
mahallî seçiımleri içinde bu yıl bütçesine 37 957 600,00 Tl. ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere 1962 yılı bir yana bırakılırsa her yıl seçim yapılması zarureti ile karşılaşıl^ 
mış ve bu uygulama yukarda belirtilen malî külfetlerin yanısıra seçmenin seçime iştirak nispetin
de hayli etkilemiş, psikolojik nedenlerle katılma oranı düşmüştür. 

Her yıl bir seçim uygulamasının tevlidettiği mahzurları önlemek amaeiyle mümkün olduğu 
şekilde seçimleri birleştirmekte fayda mülâhaza edilmiş bulunulmaktadır. Bu cümleden olarak 
da 1967 Eylül ayında yapılması gereken köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri tarihinin, 238 sa
yılı Kanun gereğince 1968 Haziran ayında yapılması icabeden Cumihuriyet Senatosu üyeleri se* 
çimi tarihi ile birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere 29 Mayıs 1963 tarihli 238 sayılı Kanunla Cumhuriyet Senartosu üyelerinin 
üçte Mr yenileme seçimleri Anayasanın geçici 10 ncu maddesi uyarınca düzenlenerek 7 Hazi
ran 1964 tarihinde ilk seçimin yapılması kabul edilmişti. Buna göre mütaakıp seçimler de bu ta
rihi takibeden her iki yılda bir aynı tarihte yapılmaktadır. 

Bu kanun hükümlerinin Anayasamıza aykırı olmadığı da, Anayasa Mahkemesinin Esas 
1983/300; Karar 1963/280 ve 25 Aralık 1963 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin birinci maddesi ile 256 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin bâzı hüküm
leri değiştirilmiş ve yukarda açıklanan zaruretlerle köy muhtarı ile ihtiyar meclisi üyeleri seçiminin 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi üe birleştirilmesi kabul edilmiştir. 

Böylece her seçim döneminin Mart ajanın 30 ncu günü seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edil
mekte ve bu tarihle seçimin yapılacağı Haziran ayının ilk Pazar günü arasında 60 günlük bir süre 
bırakılmak suretiyle seçim mevzuatının genel hükümlerine uyulmaktadır. Yine bu maddede yapılan 
bir değişiklik de her yıl Eylül ajanın 3 ncü Pazar günü yapılagelen köy muhtarlığı ara seçimlerinin 
genel seçimlere paralel olarak her yıl Haziran ayının ilk Pazar gününe alınmasıdır. 

İkinci madde ile 286 sayılı Kanunun 2 nci maddesi değiştirilmekte ve 1967 yılı Eylül ayının üçün
cü Pazar günü yapılması gereken seçimlerin 1968 yılı Haziran ayının ûk Pazar gününe ertelenmesi 
dolayısiyle, 17 Kasım 1963 gününde başlıyan dönem içinde seçilen köy muhtarları ile ihtiyar mec
lisi üyelerinin görev sürelerinin 1968 yılı Haziran ayının ilk Pazar günü yapılacak seçimlerin sonuç
larının alınabileceği tahmin olunan 10 Haziran 1938 tarihine kadar devam etmesi sağlanmaktadır. 
Ancak 1966 yılı Eylül ayında yapılmış olan ara selimlerinde 1968 yılı Haziranında yapılacak genel 
mahallî seçimler arasında 2 yıla yakın bir zaman bulunduğundan ve bu kadar uzun bir süre içinde 
köy muhtarlığı gibi köy idaresinin en önemli orga ima düşen görevlerin geçici olarak üyelerle jürü-
tülmesinin köy hizmetleri bakımından doğuracağı aksaklıklar göz önüne alınarak ve mahallî idare-
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lerih halk tarafından seçilmiş esas organlarınca idare edilmesi prensibine de sadık kalınarak, boşalan 
muhtarlıklar için 1967 yılı Eylül ayının üçüncü Pazar günü ara seçimleri yapılması uygun görül
mektedir. 

Metnin 3 ncü maddesi ile 286 sayılı Kanuna bir geçici 4 ncü madde eklenmekte ve Eylül 1967 de 
yapılacak mahallî seçimler için seçim kurullarınca hazırlattırılmış bulunan seçmen kütüklerinin 1968 
seçimlerinde de kullanılması sağlanmaktadır. Bu hüküm 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimle
rin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun genel nitelikte olan 28 nci madde
sine bir istisna mahiyetindedir. Filhakika, söz konusu maddeye göre düzenlenen seçmen kütükleri 
kesinleştikleri tarihten itibaren ancak 6 ay için muteberdir. 

Bu itibarla, yapılması icabeden mahallî seçimler için düzenlenmiş bu kütüklerin gelecek yıl hü
kümsüzlüğü ile kaı-şılaşılacaktır, halbuki bu kütüklerin meydana getirilebilmesi için 17 Haziran 1967 
tarihine kadar cem'an 25 446 411 Tl. harcanmış bulunmaktadır. Bu külfetin yeniden bütçeye yüklen
memesi bakımından hazırlanmış olan kütüklerde gerekli değişiklik ve eklerin yapılması suretiyle bun
ların 1968 yılı seçimlerinde de kullanılması uygun görülmektedir. 

Ayrıca; yeniden seçmen yeterliğini kazanacakların seçmen kütüklerine yazılmaları imkânını ko
laylaştırmak maksadiyle 298 sayılı Kanunun 45 nci maddesindeki 7 günlük askı müddeti de 15 güne 
çıkarılmıştır. Bu genel kaidelere istisna teşkil eden hükmün bir tatbikatı da 16 Ağustos 1961 tarihli 
ve 347 sayılı Kanunla yapılmıştır. 

Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi ile 286 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenerek köy muh
tarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını koyabilmek için, yürürlükteki kanunlar gereğince 
bulundukları kamu görev ve hizmetlerinden istifa etmiş olanların bu sekiz aylık erteleme sebebiyle 
yeniden eski görevlerine dönebilmeleri de sağlanmıştır. 

Metnin 5 nci maddesi ile de mahalle muhtarlığına aday okn mevcut muhtarın seçmen kütüklerinin 
düzenlenmesinde görevlendirilmesinin zorunlu olmadığı kabul edilmiştir. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı komisyonumuzca da benimsenımiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul 

edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Oenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Sivas İzmir Samsun 

A. N. Tuna R. öçten ' ö. L. Bozcah R. Rendeci 

Elâzığ 
Hükümet Başkanı seçimlerin vaktinde yapılacağını beyan etmiş ve bütçeye para 
'konmuş ve milyonlarca lira sarf edilmiştir. Her seçim yapılması vatandaşı tedir
gin edeceği ve malî tasarruf yapılacağı mucip sebebi ilerdeki yıllardaki meseleyi 

halletmiyecektir. Bu sebeplerle kanunun aleyhindeyim. 
8. Hazerdağlı 

tzmir Konya Denizli 
/ . Birand S. Çumrah K. Turgut 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ek madde 3. — Köy muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son yılının Mart ayının 
30 ncu günü, seçimin başlangıç tarihidir. Aynı 
yıl Haziran ayının ilk Pazar gününe raslıyan 
gün oy verilir. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce ihti
yar meclisi üye sayısınm-yedeklerin de getirilme
sinden sonra - meclis üye tamsayısının, tabiî üye
ler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy muh
tarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu 
başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük 
mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkan
lığınca Ikeyfiyet 48 saat içinde ilân edilir, tlân 
tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden 
ilk pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple bo
şalması halinde, ihtiyar meclisi 1 nci üyesi keza 
bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili 
seçim kuruluna ve bilgi için de mahallin en bü
yük mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa 
Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır. Se
çim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi 1 nci 
üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar Meclisi seçiminin yapılması gerektiği 
hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise, Hazi
ran ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber ya
pılır. 

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

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebi
lirler. 

MADDE 2. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 17 Kasım 1963 tari-

GEÇÎCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin" 

hinde başlıyan seçim dönemi içinde seçilen muh
tar ve ihtiyar meclisi üyelerinin görev süresi 10 
Haziran 1968 tarihine kadar devam eder. 

Boşalan muhtarlıklar için yapılacak ara se
çimi, 1967 yılına mahsus olmak üzere Eylül ayı
nın 3 ncü Pazar günü yapılır. 

MADDE 3. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ek
lenmiştir : 

GEOÎCI MADDE 4 . - 2 Haziran 1968 tari
hinde yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seç
men kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî 
seçimleri için hazırlanmış bulunan kütükler aşa
ğıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler için 
kullanılır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 

Bu kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce 
verilmişse, kütüklerin askıya çıkarılmasından 
bir ay önce, seçime giren bütün siyasi partilere 
verilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 
298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim böl
gesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş san
dık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapılır
ken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan seç
menlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenme
sine dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seç
menler için ayrı sandık bölgeleri kurulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin bi
rinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vası-
tasiyle, haber yayınlan saatlerinde ve başka uy-

Geçiei Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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gun saatlerde- gerekli bildiriler yayınlanmak su
retiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

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

MADDE 4. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde ek
lenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Köy muhtarlığına ve 
ihtiyar heyeti üyeliğine adayhğını koyabilmek 
için, yürürlükteki kanunlar gereğince, işbu ka
nun yürürlüğe girmeden önce, bulundukları ka
mu görev ve hizmetlerinden istifa etmiş olanlar, 
yazıl1, müracaatlarında tekrar eskiden bulunduk
ları kamu hizmetine alınır ve istifalarından ka
mu hizmetine tekrar alınmalarına kadar geçen 
zaman kıdemlerine eklenir. 

MADDE 5. — Mahalle muhtarlığı adayı olan 
mevcut muhtarın, seçmen kütüklerinin düzen
lenmesinde görevlendirilmesi zorunlu değildir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

« • * 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor-

lan (Millet Meclisi 1/312; Cumhuriyet Senatosu 1/788) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 232) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3592 -1/312 - 20332 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1967 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
j§ari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadrolan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 25 . 1 . 1967 tarihinde, Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12 ve 15 . 6 . 1967 tarihli 117 ve 119 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Mîllet Mecilsi S. Sayısı : 232) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 28 . 6 . 1967 

Esas No. : 1/788 
Karar No. : 55 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisimin 15 . 6 . 1967 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
•oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarı'sı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı be
yanlarından sonra, komisyonumuz Millet Meclisi Grenel Kurulunca kabul edilen metin ile cetvelle
rin aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, havalesi gereğince Bütçe ve Plân komis
yonlarına tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Çankırı İstanbul 
izmir Ankara Hazım Dağlı Mebımre Aksoley 

Cahit Okur er Turgut Cebe imzada bulunamadı 

izmir izmir izmir Kastamonu 
İzzet Birand Nevzat özerdemli Ö. Lûtfi Bozcalı Mehmet Çamlıca 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 12 . 7 . 1967 

Esas No. 1/788 
Karar No. 87 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1967 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek iş-
ari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 6 . 1967 tarihli ve 3592 - 20332 sayılı yazılan ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 11 femmm 1967 tarihli 32 nci 
Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okuluna kadrolar verilmesini öngörmektedir. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniversitesi Senatosunun 
kararı ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile kurulan okul, bağlı olduğu tıp fakültesinin yardımları 
ile faaliyete geçmiş ise de, kadrosuzluk sebebiyle büyük sıkıntı içerisinde bulunmaktadır. 

Diş Hekimliği Yüksek Okulunun, çalışmalarını verimli bir şekilde devam ettirebilmesi ve amacı
na ulaşabilmesi için, öğretim üyesi ve hizmeti ifa edecek eleman kadrolanna ihtiyaç, bulunmakta
dır. Bu itibarla tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler ekli cetvel ile birlikte Komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 

Aydın 
/. C. Ege 

Sözcü 
istanbul 

0. Gümüşoğlu 

îçel 
C, T. Okyayuz 

1. 
Yozgat 
Yeşilyurt 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Rize 
0. M. Agun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. özgüneş 

Trabzon 
A. §. Ağanoglu 
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metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna Ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
açılan Diş Hekimliği Yüksek 
Okuluna ait ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar, 5239 
sayılı Ankara Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa bağ
lı (1) sayılı cetvele eklenmiş
tir. 

Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
Müdürüne ayda 210 TL tazmi
nat verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

. MADDE I . '*- Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — MiUet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa

yılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği cetvel 

(Millet Meclisince kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Komisyonun kabul ettiği cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

t 
3 
5 

5 
7 
8 
9 

10 
6 

7 
8 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
13 

(K 
Profesör 

» 
Doçent 

b) 
Uzman 
Asistan 

» 
» 
» 

Okutman 

Laborant 
Teknisyen 

) Öğretim üyeleri 
* 

Öğretim yaratmaları 

c) Memurlar 

Öğrenci İşleri Memuru 
Ambar Memuru 
Arşiv Memuru 
Hemşire 

» 
» 
» Y ardınıcısı 

1 
1 
3 

2 
4 
3 
3 
3 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

2 000 
1 500 
1 100 

1 100 
800 
700 
600 
500 
950 

800 
700 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
350 
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Döneni : 1 
Toplat : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Smyısı : 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /532; Cum

huriyet Senatosu 2/224) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 423) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği . 11 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/528 

Sayı : 4432/26316 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisli Başkanı 

Not : Bu teklif 12 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 net Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 423) 

Millî Eğitim, Bütçe ve Plân [komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Bütçe ve Plân 12 . 7 . 1967 
Komisyon lanndan kurulu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/224 

Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
teklifi, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Geçici Komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi. 

Teklif gerekçesinde izaihı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı be
yanlarından sonra, Geçici Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin ile 
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cetvelin aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, ö-enel Kurulun tasviplerine arz edil
mek üzere, Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan. 
içel 

C. Tevfik Okyayüz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin T üzün 

Sözcü 
Aydın 

1. Cenap Ege 

Ankara 
Turhan Kapanlı 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Çankırı 
Hazım Dağlı 

Trabzon 
A. Şakir Ağanoğlu 

Talbiî Üye 
Söz halkkım saklı 
Mehmet özgüneş 

izmir 
Nevzat Özerdemli 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kad
roları Ka7<una ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 5247 sayılı istanbul thüversi-
tesi Kuruluş kadroları Kanununa bağlı (1) sa
yılı cetvele, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

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

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve 
Plân Komisyonlarından kurulu Geçici Komisyo

nunun kabul ettiği metisi 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edüen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştsr. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(Ekli cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

('Millet Meclisince kabul olunan metne bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

T). Görevin çeşidi Savı Aylık 

6 Doçent 
7 » 

7 Doçent 

6 Doçent 
7 » 

Edebiyat Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Fen Fakültesi 

950 
800 

800 

950 
800 

D. Görevin cesidi 

6 Doçent 
7 » 

6 Doçent 

6 Doçent 

6 Doçent 

Savı Avlık 

Tıp Fakültesi 

iktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

Eczacılık Fakütesi 

15 
33 

950 
800 

950 

950 

950 
»a '*BwıW »• 
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Dönem : 1 A « K A 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : U / ö 

Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Ak
şam Yüksek Tekniker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve 
öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer personele verilecek ek ücret 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 2 /166; Cumhuriyet Senatosu 2/215) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 111) 

31 illet 3Ieclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 6 . 1967 
Kanunlar 31üdürlüğü 

Sayı : 630/2616 - 2/166 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, gece öretimi yapan, yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Akşam 
Yüksek Tekniker okulalnnda görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve 
diğer personele verilecek ek ücret kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbey'li 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 20 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 16, 1, 10, 3 ve 1 . 6 . 1967 tarihli 31, 71 ve 111 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (31 illet 3feclisi S. Sayısı : 111) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
31UU Eğitim Komisyonu 14 . 6 . 1967 

Esas No. : 2/215 
Karar No. : 53 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Ak
şam Yüksek Tekniker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asis
tanlar ve diğer personele verilecek ek ücret kanun teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edilmiştir. 
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1. Millet Meclisinin kabul ettiği kanun başlığı akşam yüksek tekniker okullarını da kap

samı içine almıştır. Kabul edilen 1 nci madde ise gece öğretimi yapan yüksek dereceli 
İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilen profesör, öğretmen, asistan ve memurları 
ilgilendirmektedir. Millet Meclisince kabul edilen kanunun başlığı ile 1 nci madde arasında fark
lılık bulunması dolayısiyle başlığın düzeltilmesi uygun görülmüştür. Akşam yüksek tekniker 
okullarının geleceği henüz belirli bir hale gelmediği için şimdilik akşam yüksek tekniker 
okullarının bu kanunun kapsamı içine alınmaması ve başlığın «G-ece öğretimi yapan yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek profesör, öğretmen, öğretim gö
revlileri ve asistanlarla diğer personele verilecek ek ücret kanunu» şeklinde düzeltilmesi ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

2. Millet Meclisince kabul edilen 1 nci maddede tesbit edilen ders ücretleri, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi 
Dil - Tarih - Goğrafya Fakültesinde görevlilere verilen ders ücretlerinden farklı olarak düşünül
müştür. Aynı derecedeki yüksek öğrenim müesseselerinde aynı ücret baremi uygulanmaması 
birçok yönlerden mahzurlar doğuracaktır. Bu sebepten 1 nci maddede tesbit edilen ders üc
retlerini diğer eş yüksek Öğrenim kurumlarının seviyesine getirmeyi Komisyonumuz uygun 
bulmuştur. Madde bu nedenle aşağıdaki şekilde kibul edilmiştir. 

Madde 1. — G'ece öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendi
rilecek İstanbul Teknik Okulu öğretmen ve asistanları ile üniversite öğretim üyesi ve asistanlarına 
bu okulda okutaoaMaırı ders ve yaptıracakları uygulamalarım beher ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanıbu Teknik Okulu öğretmenlerine 75, öğretim görevlilerine 60, asistanlara 50 şer 
lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen ve üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara öden
mekte olan ücretler; alınan tazminata, 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince alınmış ek 
görev ücretlerine 'halel getirmez; bu görevleri dolayısiyle alacakları ücretler hakkında da 7244 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

3. Millet Meclisince katoul edilen 2 nci maddede tesbit edilen personel ücretleri de akşam öğre
timi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde görevli memurlara verilen ücretten farklıdır. 
Aynı hizmeti görenler arasında ücret yönünden eşitiük olması adalet ilkelerine uygun olacaktır. 
Bu sebeple 2 nci madde aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu okulda idari hizmetlerinden ötürü, aylık ücretlerine ilâveten, okul müdürüne 
600, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerine 500, büro şeflerine 450, memurlara 400 ve hizmetli
lere de 300 er lira ayrıca aylık ücret verilir. Bu Kanun gereğince çalıştırılacak memur sayısı 15 ve 
hizmetli sayısı 15 i geçemez. 

4. 3 ncü madde Millet Meclisince kabul edilen şekliyle benimsenmiş ve aynen kabul edilmiş
tir. 

5. 4 ncü madde Komisyonumuzca da 'benimsenmiştir. Ancak gündüz öğretim yapan Teknik 
Okulun derslerinin aksatılmaması esas alınarak ikabul edilmiştir. Grörevlendirilmelerde ve hazırla
nacak yönetmelikte tounun nazarı dikkate alınması amaciyle maddenin vuzuha kavuşturulması uygun 
görülmüştür. 

Hazırlanacak yönetmeliğin gecikmesinin sakıncaları da dikkate alınarak, yönetmeliğin kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde hazırlanmasının belirtilmesi uygun mütalâa edildiğinden 
dördüncü madde ilâvelerle aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu okullarda görevlendirilecek öğretmenler, öğretim üyelerinin niteliklerini, görev
lendirilme şekilleri ve bir öğretim üyesi tarafından okutulacak ders sayısı gündüz öğretimini 
aîksatmıyaca'k şekilde bir Yönetmelikle belirtilir. 

C. Senatosu (S. Sayısı ; 979) 
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işbu Yönetmelik bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çıkarılır. 
6. — Geçici makide ile, yürürlük ve yürütme maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil-

miştıir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Bütçe ve Plân Komisyonuna havalesi için Başkanlığa 

sunulmasına karar verilmiştir.. 

Başkan 
İzmir 

C. Okur er 

İstanbul 
M. Aksoley 

Bu kanuna sözcü 
Denizli 

H. Atmaca 

İzmir 
/ . Birand 

Bu kanuna Kâtip 
C. Bşk. Seçilen Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 
Z. Tüziin 

İzmir 
N. Özerdendi 

İmzada bulunamadı 
Ö 

Çankırı 
II. Bağlı 

İzmir 
Lûtfi Bozcan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 2/215 
Karar No. 88 

12 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1.6.1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, gece öğretimi yapan yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Akşam Yüksek Tek
niker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer personele 
verilecek ek ücret kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 5.6.1967 tarihli ve 630/2616 sayılı ya
zıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 11 Temmuz 1967 ta
rihli 32 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendi
rilecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer personele ek ücret verilmesini öngörmektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, 1959 yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesi içinde açılan ve 
başlangıçta yalnız makina ve elektrik bölümlerinden teşekkül eden İstanbul Akşam Teknik Okulu, 
1961 yılında açılan inşaat bölümü ile birlikte üç bölümü ihtiva etmektedir. İlk mezunlarını 1964 
yılında vermiş olan okul, yurt kalkınmasında kendisine düşen görevi, memleketin ihtiyacı bulunan 
elemanların bir kısmını karşılamak suretiyle ifa etmektedir. 

Ancak, gerekçeden anlaşıldığına göre, 439 sayılı Kanunla verilen (25) liralık ders saati ücreti ile 
öğretim üyelerinin gece öğretimine rağbet göstermelerini sağlamak mümkün olamamaktadır. Ücret 
sistemini daha cazip hale getirmek suretiyle hem verimli çalışma gerçekleştirilecek, hem de temin 
olunacak öğretim elemanları ile yeni bölümlerin açılması imkân dahiline girecektir. 

Gerekçede belirtilen hususlar yerinde görüldüğünden teklif, komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Komisyonumuzdaki müzakerelerde, Millet Meclisi metninde bâzı değişiklikler yapan Millî 

Eğitim Komisyonunun tanzim ettiği metin görüşmelere esas alınmıştır. 
1. Millet Meclisi metninde kanunun başlığı ile 1 nci madde arasında mevcut farklılığın düzel

tilmesi maksadiyle Millî Eğitim Komisyonunca başlıkta yapılan değişiklik, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 979) 
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2. Millet Meclisi metninin 1 nei maddesinde belirtilen ders ücretleri, d alı a önce kabul edilen 

867 sayılı gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair Kanunla tesbit edilen ücretlerden 
farklı olduğundan, eşitliğin sağlanması maksadiyle Millî Eğitim Komisyonunca 1 nei maddede ya
pılan değişiklik, 

3. İdari görevlerde çalışan personele verilecek ücretler hakkında hüküm ihtiva eden 2 nei 
maddede aynı mülâhaza ile yapılan değişiklik, 

4. Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesini vuzuha kavuşturmak ve hazırlanacak yönetmeliğin 
gecikmesini önlemek maksadiyle söz konusu maddede yapılan değişiklik, 

Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 1, 2 ve 4 ncü maddeler, Millî Eğitim Komisyonunca 
yapılan değişikliklerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

5. Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü, Geçici, 5 nei ve 6 ncı maddeler komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Teklifin Genel Kuralda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstaübul İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye 
E. Adalı O. Gümüsoğlu S. Küçük M. Özgüneş 

Aydın İçel Rize Trabzon 
1. C. Ege (1. T. Okyayuz O. M. Ağım A. S. Ağanoğlu 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

(J. Senatosu (S. Sayısı : 979) 
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Millet. Meclisinin kabul 

ettiği metin 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli Akşam Teknik okulları 
ile Akşam Yüksek Tekniker okul
larında görevlendirilecek öğret
menler ve öğretim üyeleri ile 
asistanlar ve diğer personele 
verilecek ek ücret kanun teklifi 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan yüksek dereceli İstan
bul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek İstanbul Tek
nik Okulu öğretmen ve asis
tanları ile üniversite öğretim 
üyesi, ve asistanlarına bu okul
da okutacakları ders ve yaptı
racakları uygulamaların beher 
ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanbul Teknik 
Okulu öğretmenlerine 70, asis
tanlara 40 ar lira ücret veri
lir. 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen. öğretmen ve üniversite 
öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler: alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez; bu görevleri 
dolayısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda 
idari hizmetlerinden ötürü., ay
lık ücretlerine ilâveten, okul 
müdürüne 600, müdür yardım
cıları ve bölüm şeflerine 500, 
büro şeflerine 400, memurlara 
200 ve hizmetlilere de 100 er 
lira ayrıca aylık ücret verilir. 
Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak memur sayısı 15 ve hiz
metli sayısı 15 i geçemez. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli istanbul Akşam Tek
nik Okulunda, görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim gö
revlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret 

Kanunu 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan yüksek dereceli İstan
bul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek İstanbul Tek
nik Okulu öğretmen ve asis
tanları. ile üniversite öğretim 
üyesi ve asistanlarına bu okul
da okutacakları ders ve yaptı
racakları uygulamaların beher 
ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanbul Teknik 
Okulu öğretmenlerine 75, öğ
retim görevlilerine 60, asistan
lara 50 şer lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretmen ve üniversite 
öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3356 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez; bu görevleri 
dolayısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda 
idari hizmetlerinden, ö tün i ay
lık ücretlerine ilâveten, okul 
müdürüne 600, müdür yardım
cıları ve bölüm şeflerine 500, 
büro şeflerine 450, memurlara 
400 ve hizmetlilere de 300 er 
lira ayrıca evlik ücret verilir. 
Bu kanun gereğince çalıştırıla
cak memur sayısı 15 ve hizmet
li savm 15 i geçemez. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapayı yükseli 
dereceli istanbul Akşam Tek
nik Okulunda görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim gö
revlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret 

Kanunu 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 1 
nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 2 
nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanuna 
göre verilecek ders ve uygula
ma ücretleri ile diğer ek üc
retlere müstahak olabilmek için 
bu görevlerin fiilen ifa edilmesi 
lâzımgelir. 

Öğretim ve imtihan ayları 
dışında bu ücretler ödenmez. 

MADDE 4. — Bu okullarda 
görevlendirilecek öğretmenler
le öğretim üyelerinin nitelikle
ri, görevlendirme şekilleri ve 
bir öğretim üyesi tarafından 
okutulacak ders sayısı bir yö
netmelikle belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE — 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümleri yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 
657 sayılı Kanuna göre tediye 
yapılır. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim bakan
ları yürütür. 

— 6 — 
Millî Eğitini Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu okullarda 
görevlendirilecek öğretmenler
le, öğretim üyelerinin nitelik
lerini, görevlendirilme şekilleri 
ve bir öğretim üyesi tarafın
dan okutulacak ders sayısı gün
düz öğretimini aksatmıyacak 
şekilde bir yönetmelikle belir
tilir. 

îşbu yönetmelik bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde çıkarılır. 

G-EÇİGİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
maddö aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 4 
ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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