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Sayja 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
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maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri ve Ada
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(S. Sayısı : 285) 94 

8. — Belediye Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun'tasarısı lile C. 
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1. — OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in; Belediye 
Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar ile beledi
yelere verilen payların belediye vergi ve re
simleri hükmünde, olduğuna dair kanun tasa
rısının, havale edilmiş okluğu Maliye, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
de kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesine, 

Partiler Grup Başkan ve Başkanvekileri-
nin, Millet Meclisinin Salı günleri de toplan
masına, 

Holü Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun, Tu
rizmi ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının g'ündeme 
alınmasına ve dağıtımından itibaren geçmesi 
gereken 48 saat beklenmeksizin ve öncelikle 
görüşülmesine dair önergeleri ve 

Tapulama 'Kanun tasarısı kabul olundu. 
Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'-

nun, 6785 sa3rılı İmar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri kanunu tasarısından sonra görüşülme
sine dair önergesi 'kabul edildi. 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü 
ve çiftçilerin T. V. Ziraat Bankası ve Tanın 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tafesit-
lendirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört 'ar
kadaşının köylü ve çiftçilerin T. (\ Ziraat Ban-
ıkasına olan bâzı borçlarının taksitlendirilme-
sine dair kanun teklifinin tümü üzerindeki gö
rüşme bitirilerek maddelere geçildi. 

2 . 7 . 1963 Salı günü saat 14,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurd 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 

mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/645) 

Yazılı soru 

1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ il merkez ve "ilçelerinde, 1963 ekim 
yılında, ikullanılan kimyevi gübrenin çeşit ve 

tutarının ne olduğuna dair yazılı suru önerge
si, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/324) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ ilinde ilk, orta ve teknik öğretim hiz
metlerinin ifası için harcanan ödenek mikta-
ııııa dair yazılı sora önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/325) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Ergene nehrinin ıslahı için ciddî bir çalışma 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/326) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1, — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-

mirsoy'un, Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşla
rına iştirak (iden Şakiroğlu Rifat Kaan'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi. (2/548) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkereler 
2. — Bingöl Milletvekili Haiit Rıza Ünal'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılma sı hakkın

da Başjjakanlk tezkeresi. (3/637) (Anayasa ve 
Adalet Emisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

3. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/638) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. '— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'-
ııuıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

— 65 — 
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hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/639) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Raporlar 
5 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (Gündeme) (S. Sayısı : 290) [Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1963] 

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

2 .ı 7 . 1963 O : 1 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

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

8. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

i>m<t 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Feıruh Bozbeyli 

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

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Rahatsız bulunan Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin'in iyileşerek dönüsüne kadar ken
disine, Maliye Bakanı Ferid Helen'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/640) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meslisi Başkanlığına 
Rahatsız 'bulunan Bayındırlık Bakanı îlyas 

âseki&'ia, iyileşerek dönüşüne kadar kendisine, 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısının ha
vale- edilmiş olduğu İçişleri, Millî Savunma, Mflh 
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liye ve Plân komisyonlarından seçilecek ikişer 
üyeden kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkında önergesi. (1/451, 4/236) 

'BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum . 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Istahbarat Teşkilât Kanunu tasarısının 

bir an evvel kanunlaşması için havale edilmiş 
'olduğu'İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden kuru-

. lu geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Içşileri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

(BAŞKAN '— önergeyi oyunuza sunuyorum. 
• Kabul edenler... Kabul etmiyenier.. Kabul edil
miştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 99 ncu Birleşiminde 
Danıştay kanun tasarısını görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona havalesine duir Adalet 
Komisyonu raporu (2/440, 5/23) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 3l546 Sa

yılı Danıştay Kanununun Anayasaya ayfcırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
Hükümet temsilcisi ve teklif sahibinin iştira
kiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edil
di: 

Danıştay kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulmasına -Genel Kurulun 20 . 6 . 1963 tari
hindeki 99 ncu Birleşiminde karar verilen Ge-
çicii Komisyonda, bu teklifin de tevhiden görü
şülmesine karar verilmiş olmakla mezkûr, Ko
misyona tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Denizli Erzurum 
Hüdai Oral Nihat Diler 

Bu Baporda Sözcü ve 
Kâtip 
izmir Artvin 

Mustafa Uyar Saffet Eminağaoğlü 

i 2 . 7 . 1963 0 : 1 
Çanakkale istanbul 

Burhan Arat Sabri Vardarlı 
Kayseri Kayseri 

Abdülhalim Araş Mehmet Göker 
Maraş 

H. Fehmi Evliya 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Bugünkü gündemin 36, 37, 38 ve 39 ncu sı
ralarında bulunan kanun tasarıları için Komis
yon tarafından verilmiş bir öncelik teklifi var
dır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 36, 37, 38 ve 39 ncu sı

rasında bulunan, 

1. Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı, C. Senatosu içel Üyesi Cavit Tev-
fik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek

lifi, 

2. Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair 'kanun tasarısı 
ve C. Senatosu içel Üyesi 'Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne, bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 5671, 
6010, 683.4 ve 7164 sayılı Kanunların kaldırıl
masına dair kanun teklifi, 

3. Belediye kanununda değişiklikler yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile C. Senatosu içel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 15,30 
sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
kaldırılmasına, ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayüı 
Kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
nin, 
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1. İdarei llımumiyei Vitâyalt Kamın unda de

ğişiklikler yapılmasına dair İkamın 'tasarısı ve C 
•Senatosu İçel Üyesi Oavit Tevfilk Okyayüz ve 6 
arkadaşının, İdarei ümumıiyei Vilâyait Kanununa. 
'bâzı maddeler eklenmesine, Ibu kanunun Ibâtzı mad
delerinin değiştirilin esine ve 'bâzınıaddeleriıyle ba
zı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi. 

(İüııdemdeıki diğer işlere takdim en öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini Meclisin tatilinden •evvel 
çıkarılması ieabeden diğer mühim kanunların da 
.görüşülmeşini sağlamak üzere Cumartesi, Pazar 
hariç lıer gün öncelik ve ivedilik kararı alınmış 
veya alınacak kanunların görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 
Y. T. P. (jlrupıı adına .Adalet. Komisyonu 

Başkan vekili Başkanı 
Mardin Denizli 

Esat Kemal Aybar Hüdai O rai 
A. P. (îrııpu adına M. P. Grırpıı adına 

B aşka n ve ki 1 i G ru p B.a şkan vek i 1 i 
İzmir Çankırı 

Ali Naili Rrdem Kâzım Arar 
O.H.P. (Irupu adına 
Urup Başkan vekil i 

Mardin 
Vahaıp l>izdaroğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan ön er «-e hakkında 
nıı konuşacaksınız? 

BASIN-VATIN VR TURİZM BAKANİ 
NURETTİN ARDICOÇTIA! (-Elazığ) — Öner
ge hakkında konuşa cağı m. 

BAŞKAN — Önerge okundu. Burada 2 hu
sus vardır:'Birincisi; sözü geçen 4 kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesi teklifi. İkincisi; 
öncelikle görüşülmesine karar verilen 4 kanunun 
diğer kanunlara t akdi m on görüşülmosidir. 

BASİN-YAYİN VR TURİZM BAKANİ ' 
NURETTİN ARMOOttUU (Elâzığ) — SÖK is
tiyorum efendimi. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde mi? 
BASIN-YAYIN VE TURİZM BAlKANJ 

NURETTİN ARDIOOfrLU (Elâzığ) — Evet 
e fon d im. 

BAŞKAN" — İmzaları okutalım, 'ondan sonra 
etendim: 

(önerge sahiplerinin isimleri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Buvurun Savın Bakan. 

2 . 7 . 1963 O : 1 
BASİN - YAYIN VR TURİZM BAKANİ 

Nl KETTİN ARDIÇOflLU (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanunların Meclisin ta
tilinden evvel öncelik ve ivedilikle bitirilme
sini talebeden cihete hiç ilişmiyeceğim. Çün
kü, hakikaten tatilden evvel çıkmasında ar
kadaşlar zaruret ve ehemmiyet, görüyorlar ki, 
bir teklif yapmışlar. Buna ben de tamamen iş
tirak ederim. Ancak, öncelik ve ivedilikle 
gündeme girmiş kanun tasarıları var ki, bun
lardan birisi de Bakanlığımın Teşkilât Kanu
nudur. (layet kısa, yarını saatlik bir vak
tinizi alacaktır. Cumhuriyet Senatosuna git
miş, gayet basit tadiller yapılmış, Plân Ko
misyonu bu tadilleri tamamen kabul etmiştir. 
Şimdi de buraya gelmiş, gündemdedir. Bu ba
kımdan lütfediniz, iki günden beri de bütün 
Bakanlığım teşkilâtı buradadır. Bakanlığı ta
til etmiş kanun çıkacak diye buraya gelmiş
lerdir. .Bugün lütfedin, yarım saatinizi işgal 
edecektir. Bu bakımdan kanunun çıkmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOÖLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, (incelikle daha evvel ele 
alınmış ve başlanmış çiftçi borçlarının tecili 
hakkında kanun vardır. Dün malûmulâliniz, 
tümü kabul edilip •maddelerine geçilmiş, va
kit dolduğu için bugüne kalmıştır. Bu da ga
yet kısadır. .Bir sene evvel verildiği halde 
hâlâ neticelenmemiştir. Çiftçilerimiz bunu bek
lemektedirler. Seçim kanunlarının da çık
masını çok arzu ediyoruz, Ama bu kısa ön
celde kanunlarını çıkartdım, seçim kanunla
rını da çıkaralım. Arzum bundan ibarettir. 

Bu Çiftçi Borçları Kanununun da çıkarıl
ması ve ondan sonra, seçim kanunlarına ge
çilmesini arz ve rica ederim. 

BAŞKAN —"Önerge hakkında başka konuş
mak istiyen? Yok. Sayın Ülker konuşmak 
istiyor musunuz? 

REŞİT ÜLKRR (İstanbul) '— Arkadaşla
rını ifade ettiler efendim, sarfınazar ettim. 

BAŞKAN --- önerge sözü geçen 4 kanu
nun öncelikle görüşülmesi iıüsusunu'., ayrıca 
öncelikle görüşülmesine karar verilmiş olan 
işlerin de önüne alınması hususunu derpiş 
etmektedir. Bu iki işi ayrı ayrı oylarınızı arz 
edeceğim. 
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Evvelâ bu 4 kanunun öncelikle görüşülme

sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha evvel önceliğine karar verilmiş olan 
diğer işlere takdimen görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... öncelik kararı verilmiş diğer iş
lere takdimen görüşülmesi hususu kabul edil
memiştir. 

2.7.1963 0 : 1 
Muhterem arkadaşl'ar, önergede Meclis ta

tile girinceye kadar öncelik kararı veril
miş işleri bitirmek için Meclisin Cumartesi 
ve Pazar hariç her gün ve münhasıran ön
celik kararı verilmiş işlerin görüşülmesi 
de teklif edilmektedir. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine .olan borçları
nın taksitienddrilmesi hakkında kanun teklifi 
ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. C. 
Ziraat Bankashına olan bâzı borçblarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (ü/300, 2/311) (S. Saiflsı : 
33 c l nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiş, maddelere geçilmesi oylanıp kanul edil
miştir. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım. Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 

taksitlendirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Ka
nunun 8 rrci maddesinin "a, fa, c, fıkralarına 
göre verilen kredilerden (tahvil hâsılaları 
ile özel fonlardan yapılan ikrazlar hariç) 
borçlu bulunanların; işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte her ne sebep ve suretle olursa 
olsun vâdesi geçmiş veya muacceliyet kes-
betmiş una borç bakiyeleri 2 000 liraya kadar 
olan borçları işlemiş faiz ve "masrafların (icra, 
takip, haciz, satış ve sair masraflar dâhil) ilâ
vesiyle 5 yıl vâdeye ve 5 eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri; ilki 1963 yılma gel
mek üzere mahsul toplama ve satış zamanla-

(1) 38 S. Sayılı basmayazı 25 . 1 . 1&63 ta
rihli 35 nci Birleşim tutanağa sonundadtr. 38 
e 1 nci ek S. Soyut basmayazı ise 1 . 7 . 1963 
tarihli 105 nci Birleşim tutanağı sonundadtr. 

rina göre T. C. Ziraat Bankasınca tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakında, buyurun Sa
yın Ahmet Üstün. 

- AHMET ÜSTTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, Ziraat Bamkalsmın .zirai kredi-
lerindem 'köylü ye' çiftçiye vermiş iOİdıığu pa
raların vâdesi geçmiş olsun veya 'Olmasın ta
mamımın flO yıl takside 'bağlanması, 'bugünkü 
şaftlar 'muvacehesinde mümkün değildir, de
nebilir. Ancak, sayın komisyonun: hazırlayıp 
getirdiği madde ile zirai istihsalin artırıldığını, 
müşkül durumda olan 'köylü ve çiftçimizin 
yardımıma Devlet babanın elini uzattığını iddia 
etmek mümkün değildir. 

Arkadaşlarımın, kanun teklifinim tümü üze
rindeki 'müzakerelerde sırasında izhar ettikle
ri endişelere hayret et'imekiteyi'm ve görüyorum 
<kd arkadaşlarım hakikatleri bilmedikleri için, 
kendilerine intikal ettirilen isözlerin tesiriyle 
hareket) etmektedirler. Aslında ibu "borçların 
tecil edilmesi yani taksitlenmesi veya taksit-
lendİnilmemesinin mühim fair tesiri olmıyacak-
tır arkadaşlarım. Ziraat Bankası gelenekle
re uygun hareket ettiği takdirde; taksitlendi-
rilse de mühim Ibir tesiri olmaz, taJksitlemdiril-
mese de yine mühim 'bir tesiri >olmıyaeaktır. 

Bâzı arkadaşlarım 'bilhassa Şefik İnan Bey 
Ziraat Bankasına iki de 'bir müdahalemin -yer
siz olduğunu iddia ederek şikâyet 'ettiler ve 
dediler ki: «Bu millî müessese hir âfet olur, va
tandaşın 'yardımına koşar, tohum 'ihtiyacı olur 
vatandaşın yardımına koşar. Vıe, (nihayet mev
duatla yaşaımakftadır, vatandaşın mevduatımı 
uzun Vâde Ü'e zirai kredilere de vermek doğ
ru değildir, mümkün değildir.» Bu sözleri ben 
Ziraat Bankası bakımından mahzurlu görmek-
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teyim. Bu 'banka, arkasında Devlet olan, -Ma- I 
diye »olan barakadır. Tohum yardımı yapmak; 
tadır. Ziraat Bankası kendi kaynağından, de
ğil, Hükümetin ve 'nıeelislerin almış olduğu ka
rarlar neticesi Hazineyi ıgöstermek suretiyle 
sadece vasıta, olarak 'bu hizmeti Üfa etmektedir. 
'Bunun karşılığı olarak da parasına Maliyenin 
ödediği işlerden dolayı, faiz almaktadır. To
humluk yardımı da bunun gibidir, ekmeklik 
buğday yardımı da hunim 'gibidir. 

Şefik İnan arkadaşımız bilmiyorum nedeni.-
endişe ettiler. Saniyen 'bunlar müdahale1 de
ğildir. (Bu 'bir millî müe&se'se 'olduğuna 'göre 
millî menfaatler için elbette lüzumu takdirin
de hizmete koşacaktır, bunu da müdahale te
lâkki etmek lâzımdır. 

iSonıra arkadaşlarım, .mevduat bakımından I 
arz ettiğim. sebeplerle hiçbir vatandaşın endî
şesi olamaz. Ziraat Bankası, teminatlı millî 
bir müess'esemizdir. Binaen aleyh, vatandaş
ların mevduatı u'zuıı vadeli 'kredilere verilmek 
suretiyle hiçbir suretle vatandaşın endişeye 
düşmesine sebep yoktur. Çünkü karşılığında 
Türk Haızinasi bulunmaktadır. 

BAŞKAN — 'Sayın Ahmet Üstün, lütfen 
birinci maddeye, münhasır «İmalle üzere konu
şun. 

AHMET 'ÜSTÜN (Devamla.) — Birinci 
madde zaten kanunun 'özünü teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde kâfi 
miktarda konuşulmuştur. 

AHMET ÜSTÜN '('Devamla,) — Arkadaşla
rım, taksitlendlrilmenin biraz daha genişle
mesinin aleyhinde olan. arkadaşlarım şu husus
ları t e r i sürdüler: Geçmiş devirlerde büyük 
suiistimaller olmuştur. Binaenaleyh milletin 
parasını bu insanlar üzerinde tahsil etmeden 
bekletmek doğru değildir. Her zaman böyle 
istisnai muameleler vardır. Verilen rakam
larda (ki bizim Ziraat Bankasından elbette 
böyle bir rakam almamıza imkân yoktur. Yi
ne Şefik inan Beyin verdiği rakamlara göre) 
74 kişiye yüz bin liradan yukarı kredi veril-
nı'ek suretiyle '26 milyon lira verilmiş; Oğuz 
Akal'a olduğu gibi. Nihayet ben de hatırlarım, 
bir eski nüfuzlu politikacıya verilen beş mil
yon gibi. 5212 köylü ve çiftçi vatandaşa elli bin 
liradan 100 bin liraya kadar olmak üzere 30 
milyon verilmiş. 1 9184 köylü ve çiftçiye ;20 | 
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binle 50 bin lira arasında 56 milyon, lira ve
rilmiş. Bunların farz ediniz, tamamını nü
fuzu suiistimal suretiyle yapılmış kabul 'ede
lim. Ama 10 bin liradan 20 bin liraya kadar 
5 bin liradan 10 bin liraya kadar, 2 bin lira
dan 5 (bin liraya kadar (ki bunların yekûnu 
150 bin çiftçinin üstündedir.) olanların da acaba 
tamamı böyle nüfuzu suiistimal suretiyle ini 
verilmiştir? Bu krediler aşağı - yukarı 12 se
ne evvel teısbit edilmişlerdir. Arkadaşlar, 12 
sene .evvelki nal, mıh, ibir saban, bir pulluk, 
bir tırgan, kazma, kürek ye saire; velhasıl zi
rai hizmetlerde kullanılan araçların fiyatları 
ile bugünkü fiyatları bir mi? Çiftçi koşumu 
fiyatlarını, motorlu ziraat için bir traktörün 
o günkü fiyatı ile buıgürikü fiyatlarını muka
yese edecek 'olursanız, arada muazzam fark 
vardır. Şu halde mevcut 'krediler, zirai istih
salin artması bakımından, çiftçinin işlerini gö
rebilmek bakımından, (kâfi değildir. Şu halde 
zirai istihsalin artmasını temin ve köylüyü 'bu
günkü müşkülâttan kurtarmak için tedbir, Zi
raat Bankasını, alacaklarının ne pahasına 

' olursa olsun taihsili yolunda 'teşvik değil, Zi
raat Bankasına imkân sağlamaktır arkadaşlar. 
Ben büyük maliyecilerim'izden, ilim adamları
mızdan, bunu beklerdim. Bu hususfta hiçbir fi
k i r beyan edilmemiştir. Bundan şikâyetçiyim. 
Maalesef şunu da. arz edeyim: Eğer teşkilât
lanmış beş ibin kişilik bir ."heyeti temsilen kar
şımada . talepte bulunulsa, şurada, .şu Yüce He
yetiniz içinden yirmi tane arkadaşım 'çıkar, 'on
ları müdafaa eder. Ama, '20 milyon insan fer
dî olarak kendi «derdinim, kendi ıstırabının için
dedir. Maalesef arkadaşlarım, onların derdi
ne gelince iltifat etmemekte, samimî olarak 

-dertlerini bilen insanların 'onların namına yap
tıkları feryatları da, «Geçmene selâm Böyle* 

;t'elâk'kisiyle ifade etmekltedirler. Hakikaten 
üzücüdür, arkadaşlar. (Alkışlar) 

206 995 'çiftçi ve vatandaşa, zirai istihsali 
artırmak için verilen kredi 1 liradan 100 liraya 
kadardır. İstirham ediyo-rııım ibeyler, bu skin 
bir ıgüriliük kaihve paranızdır. Bunu da zirai' 
istihsali artırsın diye fedakârlık olarak çiftçi 
ve vatandaşa kredi olarak veriyorsunuz. 100 
lira/dan 300 liraya kadar 744386 köylü çe çift
çiye verilen 158 milyon, 609 '315 köylü ve çift
çiye verilen 300 liradan '500 liraya kadar 
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senelik kredidir. 377 437 köylü ve çiftçimi?» 500 
liradan bin liraya kadar verilen kredi. Arkadaş
lar bunlar bugünkü şartlar içinde derde deva 
olacak hizmet ve yardımlar değildir. 

BAŞKAN — Ahmet Bey l .nci maddeyi kâfi 
görmüyorsanız, ne şekilde olmasını isiyorsanır, 
ona münhasır konuşunuz. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla)"— Kanunun 
özünü 1 nci madde teşkil etmektedir. 1 nei mad
deyi kabul ettiniz mi, kanun kabul edilmiş de
mektir. Diğerleri yürürlük maddeleridir. Bu
nun için bendeniz kanaatimi bidayette arz et
tim. Sayın, Komisyonun hazırladığı kanun tek
lifi kifayetsizdir. Bu haliyle çıkacaksa reddede
lim. Bu sene bereketli bir mahsul vardır. Vatan
daş ödesin ödiyebildiğini, gelecek sene için yeni 
bir takdir düşünelim. Bunda daha hayır görüyo
rum. 

Bir liradan 100 liraya kadar olan vatandaşın 
borcunu 5 yıl taksite bağlıyacaksınız. Vatandaş 
bu 20 lirayı her sene Ziraat Bankasına ödemek 
için işinden kalacak, 5 lira da masraf yapacak. 
Dörtte bir nisbetinde ödediği taksite ilâve ola
rak masraf yapacak. Ayrıca arkadaşlar; Ziraat 
Bankası idarecileri beni mazur görsünlor. Niçin 
2 bin liraya kadar olan borçların taksitlendiril-
mesini istiyorlar, arz edeyim. Arz edersem kabul 
edeceklerdir, kendileri. Kendilerinin şartlarını 
kabul ettiğim takdirde, benim şartlarımı taksit-
lendirme bakımından kabul edeceklerdir. 

Bir liradan 2 bin liraya kadar olan borcları-
paranm bugünkü değeri bakımından ödenebile
cek borçlardır. Bu borçlar nasıl olsa tahsil edi
lecektir. îena masrafı, takip masrafı, avukat 
masrafı gibi masraflar da binmiyecek, Banka da 
cezai faizden istifade edemiyecektir. Bunun için
dir. Ama, bunun üstünde olan borçların ödene-
meme ihtimali karşısında ceza/i faizi, takibi, ic
rası ve sair masrafları binecek, bu suretle Ban
kanın da belki b'ir miktar menfaati olacaktır. 
Eğer, küçük çiftçiyi himaye etmekse maksat hiç 
olmazsa teklif ediyorum; cezai faiz farklarını, ta
kibat masraflarını, icra masraflarım çıkarsınlar. 
Bir liradan iki bin liraya kadar, senede zirai ! 

istihsalin artması ve o köylü ve çiftçi vatanda
şın müstahsil hale gelmesi için yardım yapıyo
ruz. Buna da «Sosyal Adalet.» diyoruz. Hüküme
tlin prensibi bu, Meclis bu istikamete yönelmiş; 
ama buraya gelince, en küçük fedakârlıkta çok 
hasis davranıyoruz. Olmaz arkadaşlar. 
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Arkadaşlarım, sözlerime başlarken arz etmiş

tim. Taksite bağlandığı takdirde mühim bir şey 
^olmıyacaktır, bağlanmadığı takdirde de yine mü
him bir şey olmıyacaktır. Borcun tamamını tah
sil ettik. Teklifi reddettik ve Ziraat Bankasının 
alacağının tamamını 1963 yılı içinde tahsil et
tik. Arkadaşlarımın arzu ettikleri veya endişe 
ettikleri hususların hiçbirisi olmıyacaktır. Efen
dim, (tahsil edilmezse yeniden hak kazanmış 
köyde oturan, çiftçi olan vatandaş bugüne kadar 
her ne surette olursa olsun, Ziraat Bankasından 
yeni bir kredi alamamıştır. Binaenaleyh, bu pa
ra tahsil edilmezse bu vatandaş mağdur olacak 
ve yine kredi alamıyacaktır) endişesinde olan ar
kadaşlarıma ve (tahsil edildiği takdirde, bu du
rumda olan vatandaşlara Ziraat Bankasından 
köylü olduğu, çiftçi olduğu için o da yardım gö
recektir.) arzusunu izhar eden arkadaşlarıma 
ifade etmek isterim ki, her iki halde de ne endi
şe etmeye, ne, de ümidetmeye mahal yoktur. Se
bebi, arz ettiğim sebeplerden dolayı 12 yıl ev
vel tesbit edilen kredilerin para tahsil edildiği 
takdirde, o çiftçiye artık sana para veremeyiz, 
Ziraat Bankası olarak; çünkü, bir daha istifade 
etmiyen vatandaşa vereceğim demesine imkân 
yoktur. Bunu ne Ziraat Bankası kabul eder, ne 
de Yüksek Heyetiniz kabul eder. Böyle diyemi-
yeceğim gibi senden; «tahsil ettiğim paranın bir 
miktarını sana iade edeceğim, diğer bir kısmını da 
bugüne kadar Ziraat Bankasından kredi alamamış 
olan vatandaşa kredi olarak vereceğim,» demesi
ne de imkân yoktur. Çünkü 12 yıl evvel bir trak
tör 7 bin liraya alınırken bugün 50 bin liradır. 
O gün bir hayvan çok affedersiniz ikibuçuk li
raya nallanırken, şimdi 12,5 liradır. Bu gülünç 
bir şey olur. Bu itibarla paranın tamamı tahsil 
edilse dahi yeniden kredi açma imkânı olmıya
caktır arkadaşlar. 

Taksitlendirilmezse ne olacaktır? Arkadaş
lar, şunu peşinen arz edeyim, şu endişeye mahal 
kalmamıştır. Türk köylüsü ve çiftçisi Ziraat 
Bankasından aldığı paraların bir zaman affedi
leceği kanaatinden tamamen uzaklaşmış, bu bor
cun bir an evvel ödenmesi çabası içine düşmüş
tür. Samimi gayreti ve arzusu budur. Böyle ol
duğu içindir k i ; bu mahsul yılı içerisinde bütün 
gücüyle borcunu ödemeye gayret edecektir. 
Buna rağmen mücbir sebeplerle borcunu öde
yemeyenlerle banka karşı karşıya kalacaktır. 
Banka ya mevzuatı aynen tatbik ederek gözü-
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nün yaşına bakmaksızın, geleneğine de uyma
yan bir şekilde neyi haciz edecek, satacak. O 
zaman feryatları sizlere intikal edecek ve siz
ler müdahale etmek zorunda kalacaksınız, ve
ya banka geleneğine uygun olarak bu hususla
rı tesbit edip, gelecek mahsul yılma kadar onu 
himaye edecek ve sıkıştırmayacaktır. Banka ile 
vatandaşı böyle bir müşkül durumda bırakmak, 
bankayı vazifesini yapmamış, yaptığı takdir
de vatandaştan intikam alır gibi bir durumda 
göstermemek için bu taksitlendiril menin biraz 
daha şümullü olmasını uygun bulmaktayım. 
şahsan. 

Arkadaşlar, şurada adetleri 2 bini geçme
mektedir. Bu iki bin kişiye gözlerimiz takılarak 
geri kalan 100 binlerce insanı, bu iki bin kişiyi 
sebep göstermek suretiyle t taksitlendirmekten 
mahrum etmeyiniz icabederse bir hüküm koya
rız, şu kadar bin liradan fazla kredi almış olan
ların, mademki bu kadar kredi almışlardır, 
satsın, apartmanını varsa hususi arabasını sat 
sın; o tip çiftçilerdir denebilir. Bunlar, borcu
nu, ödesin. Ben de sizinle beraberim. Ve yine 
senelerden beri imkânı olduğu halde, kötü ni
yeti ile ortaya çıkmış borcunu ödememekte ıs
rar etmiş. Bunlar için de banka mevzuatını tat
bik etsin ve alacağını mutlak tahsil etsin. Hiç 
bir suretle Ziraat Bankasının parasının kötü 
niyetli insanlar üzerinde sonuna kadar bekletil
mesine ben de taraftar değilim, asla. yanlış an
laşılmasın. 2.000 lira ile 5.000 lira arasında yar* 

d i m yapılanlar. Arkadaşlar, 2.000 lira deyince 
bunun içinde 2.000 liradan tutun 2.500, 3.000, 
3.500, mutlaka 5.000 lira değildir. Bununla ne iş 
yapabilir çiftçi? 

Bu büyük çifteimidir, kayırılmış, çiftçi mi
dir? 2 bin lira ile 5 bin lira kredi alan çiftçi 
adedi. K9.204 tür. Ve karşıhğıda 272 milyon li
radır. Onun içindir ki, bendeniz hulûs ile, mem
leketin gerçeklerine uygun olarak Ziraat Ban
kasının kaynaklarını asla kurutmayacak, Zira-
al Bankasının hizmetlerini -asla aksatmayacak 
bir hesapla bir takrir hazırlamış bulunmakta
yım. Mğer lütfeder, teveccüh gösterirseniz, yüz-
binlerce insanı bu taksitlendirme imkânına ka
vuşturmuş olursunuz. Tekrar arz edeyim : 

Siz taksite bağlasanız dahi imkân olursa va
tandaş 2 - 3 - 5 yıl taksidini beklemeyecektir. 
Ve götürüp bu, sene borcunu ödeyecek ve yeni
den kredi almak sevinci ile banka kapısında 

bekliyecektir, arkadaşlar. Bunu Ziraat Bankası 
da bilmektedir. Bu hususta endişeniz olmasın. 
Ve bütün bir köylü kütlesinin de Ziraat Banka
sının parasını harvurup harman savuran insan
lar gibi görülmemesini bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankasına 
şöyle bir teklif yapsak, borcunu ödeyemeyen
lere, mevcut olan faizin iki misli faiz yüklenme
sini kabul edecek şekilde, göreceksiniz ki, der
hal bu teklifi benimseyecekdir. Çünkü paranın 
tamamının tahsil edilmesiyle edilmemesi arasın
da biraz evvel arz ettiğim sebeplerle, Ziraat 
Bankasının elinde ki, imkânlar bakımından hiç 
fark yoktur. Çünkü 5 bin lira borcunu Ziraat 
Bankasına yatıran bir vatandaş, aynen 5 bin 
lira, hattâ sayın vekilinde ifade buyurdukları, 
gibi, daha fazlasile 2 - 3 gün sonra aynı kre
diyi almaktadır. Bu itibarla Ziraat Bankasının 
bunda menfaati nedir? 

Menfaati, vâdesi geçmiştir diye cezai' faiz 
yüklemek, takibat masrafı ödetmek, icra memu
ru giderek harcırah almak ve saire. Buttun dı
şında hiçbir menfaati yoktur. Arkadaşlarım 
emin olsunlar, asla endişeye kapılmasınlar. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben sizleri sık
mamak için maruzatımı mümkün olduğu kadar 
kısa hulâsa etmeye çalışacağım. Çiftçiye kredi 
verilmesinin esası şu ana prensiplere dayanmak
tadır : 

J. istihsali artırmak, 
2. Çiftçiyi kalkındırmak, 
3. Dolayısiyle topyekûn Türk Milletini kal

kındırmak esbabı mucibesine dayanmaktadır. 
Bu maksatla 3202 sayılı Kanun 1937 de meri
yete girmiş ve çiftçi kredi müessesesi kurulmuş
tur. Verilen bu krediler tatbikat onu göster
mektedir ki, maalesef yerine sarf edilmemek
tedir. Çünkü verilen kredilerin miktarı az. Çift
çi, mümkün olduğu kadar bütün çiftçilere kredi 
verilmekte ve verilen bu krediler bir projeye 
istinadetmemekte ve dolayısiyle müstahsil kefa
letle verildiği için de, benim şahsi kanaatime 
göre, çiftçi hem almış olduğu kredileri yerine 
sarf etmemekte ve hem de ödeme güçlüğü çek
mektedir. Bu çiftçi borçlarının hemen hemen 
çoğu icraya verilmiş, birçoğu da tahsil edilmiş 
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durumdadır. Aldığımız malûmata, göre tahsil 
edilemiyen borç yekûnu 1 milyar 450 milyon 
lira kadar bir borç çiftçinin üzerinde bulunmak
ta, ve Ziraat Bankası da yine Karma Komisyon
da öğrendiğime göre 2,5 milyar lira ile çiftçile
re yardım etmeye çalışmaktadır. 

Yine aldığımız malûmata göre bunun 50( 
milyon lirası hiç tahsil edilemiyecek durumda 
ve ölü vaziyettedir. Karma Komisyonun kabul 
ettiği esasa göre, 2 bin liraya kadar borcu 
olan çiftçilerin 5 sene vâde ile borçlarını ödeme
si hususunu kabul etmiş durumdadır. Bu hesa
ba göre, çiftçilerimizden alınacak borçlar tak-
sitlendirildiği takdirde, 942 milyon lira taksit-
lendiriliyor demektir. Yani ikibin lira üzerin
den bunun 942 milyon lirası taksitlendirili-
yor demektir. Geriye 600 küsur milyon lira bir 
para kalıyor. Tamamı F) sene taksitlendirildiği 
takdirde her sene 300 milyon lira kadar bir tah
silat yapılacaktır. .942 milyon lira 5 sene tak
sitlendirildiği takdirde, 190 milyon lira kadar 
bir tahsilat yapılacaktır. Bu ifadeden anlaşıl
dığına göre aradan her "sene 60 milyon lira ka
dar bir tahsilat farkı bulunacaktır. ^ 

Muhterem arkadaşlarım, çiftçi borçları tak
sitten dirildiği takdirde çiftçilerin faydaları ne 
olacaktır? Kısaca bunu arz etmek isterim: 

Vatandaş, bu borçlarını ödemekte hersene, 
oldukça sıkıntı çekmektedir. Kilometrelerce 
yoldan kazaya gelip,, günlerce beklemekte, tefe
ciden borç alıp, daha doğrusu faizle para almak 
suretiyle bunu ödemekte ve ertesi gün yine bu 
kooperatiflerden parayı çekmektedir. Her sene 
bu borç artmakta fakat, her nedense bir türlü 
çiftçi bu borçtan kurtul ama inakta d ir. Şu hale 
göre: 

\. Çiftçi borçları taksitlendirildiği takdir
de, çiftçi muntazaman borcunu ödiyecek ve do
lay isiyle borçtan kurtaracak. 

2. Faiz vermekten kurtulacak, 
.°). Ailesi huzura kavuşacak, her sene borç

larını ödeme zamanı geldiği zaman, sağa sola 
baş vurmaktan kurtarılmış olacak, 

4. Badema alacağı kredi bir esasa bağlana
cağı için daha faydalı yerlere sarf etmek imkâ
nını bulacaktır. 

Bankanın faydaları: Banka ölü, donmuş olan 
alacaklarını, bu suretle temin etmiş olacak, her 
yıl tahsil etmek istediği parayı bilecek, daha az 
çiftçi ile karşı karşıya kalacak, muamele kolay-
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laşacak ve verdiği kredilerin çok daha faydalı 
olacağını görecek, Hükümet tarafından daha 
müsmir yerlere harcanması için esaslar hazırlan
mış olacaktır. Benim şahsi kanaatime göre; da
ha fazla borç alıp ödemiyen çiftçiler hariç, 5 
bin liraya kadar borç alan çiftçilerin borçları
nın taksitlendirilmesinde, şu yukarı, saymış bu
lunduğum faydalar melhuz bulunduğundan 5 se
ne vâdeyle, f> eşit taksitle f> bin liraya kadar 
çiftçi borçlarının taksitlendirilmesinde hem ban
ka, hem de çiftçiler tarafından büyük faydaları 
vardır. Bu hususta Riyasete bir takrir takdim 
edeceğim, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut, 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlarını,' sabrınızı suiistimal ötmemek için 
çok kısa olarak, birinci madde üzerindeki ma
ruzatımı arz edeceğini. Geçici Komisyon tara
fından tedvin edilen 7 nci maddede, umumi gö
rüşmeler sırasında tümü hakkında mâruzâtta 
bulunurken arz ettiğim üzere, kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte, her ne sebep ve suretle olursa 
olsun, vâdesi geçmiş veya muacceliyet kesbetmiş 
borçların 2 000 liraya kadar olan kısmı tak
site bağlanmaktadır. Evvelce arz etmiş oldu
ğum veçhile, kanun teklifinin verildiği tarihten 
bugüne kadar aşağı yukarı bir seneye yakın bir 
zaman geçmiştir. Elbette bu zaman içinde Ziraat 
Bankası muacceliyet iktisabetmiş, vâdesi geç
miş borçlardan dolayı çiftçiler hakkında, icrai 
takibatta bulunmuş ve borçların bir kısmını ic
ra marifetiyle tahsil etmiş durumdadır. Kanun 
bu haliyle çıktığı takdirde, sureti kafiyede tat
minkâr olmıyaeak, çiftçimizin bir işine yarama
yacaktır. Bu itibarla bendeniz, bir tadil öner
gesini Yüksek Riyasete takdim etmiş bulunmak
tayım. Bu önergemde, muacceliyet kesbetmiş 
borç bakiyelerinin değil, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte filhal Ziraat Bankasına, çiftçi
mizin mevcut borçlarının taksite • bağlanması 
derpiş edilmektedir. 

Kabul edilmesini, iltifatınıza, mazhar olması--
j nı hürmetlerimle istirham ederim. 

BAŞKAN —Rahmi inceler.. 
RAHMİ .İNCELER (Çankırı) — Sayın Baş-

I kan, muhterem arkadaşlarını; köylümüzün ekse-
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riyetini teşkil eden küçük çiftçiler hakikaten I 
2 000 liradan daha fazla borçlu değildir. Fsasen 
Ziraat Bankasından faydalanabildi kişiler de bü
yük çiftçilerdir. Almışlar, ödemeleri elbette lâ
zımdır. Yalnız Anadolu'nun heyeti ıımumiyesini 
teşkil eden küçük çiftçiler - biz bunlara artık, zi
rai kredi demiyoruz - köylünün dili ile ifade 
edersek «çerez parası» veriyoruz. Bu, «çerez pa
rası»'m' 1.0 - 15 seneden beri üç yüz lirayı bir 
araya getirip de ödiyememdştir köylü. Biz köy
lüyü kurtarmak, istiyorsak. Ziraat Bankasının 
pençesinden bu şekilde kurtarmak Jâ:rmıdır. 
Arkadaşlarımın dediği gibi, geniş tef er matlara 
mahal yoktur. Esasen küçük çiftçiyi kurtarmak 
mecburiyetindeyiz. Zaten köylü bu küçük borç
tan kurtulursa, bir daha Ziraat Bankasının ka
pısına dahi gitmek istememektedir. Politikacılar 
köylüyü aldatmışlardır. Kimi zamanı uzatacağız 
der, kimi affedeceğim der. Arkadaşlarını bu yol
ları terk edelim, hakikatleri söylediğimiz zaman 
millet borcunu ödiyecek ve ödemekten kaf-mmı-
yacaktır. Yalnız Sayın Ahmet Üstün arkadaşı
mızın noktaıi nazarına iştirak etmemek mümkün 
değildir. Biz zirai kredi diye Türk köylüsüne 
bir şey veremiyoruz ve veremedik. Hükümet ve 
Hazine arkasında olmasına rağmen biz bunları re-. 
alize de etmiş değiliz, kendi kendimiz,; aldatmı-
yalım. inşallah bu plânlı devrede yüksek maliye
cilerimiz, fikir adamlarımız bunlara, bir yol bu
lurlar. Bu kredi meselesini hallederiz. 

Şimdi rica. edeceğim, komisyonun getirdiği 
esas çok yerindedir. 2 bin liraya kadar borçları, 
f> sene müddetle taksitlere bağlar, bu küçük 
borçluları ödetirsek; hem banka kazanacaktır ve 
hem de küçük çiftçi borcundan kurtulmuş olacak
tır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar,, kanun teklifinin tarihine bakarsanız, 
bundan bir sene evvel verilmiş olduğunu görür
sünüz. Arkadaşım Mustafa Kepir Yerköy'ü ziya
reti esnasında Çiçekdağ'a geldiği zaman köylü
lerin gayrimenkul ve menkul mallarının ve hat
tâ yorganlarının haczedildiğini görmüş ve onun 
için Yüce Heyetinize bu kanun teklifini yapmış
tır. Yalnız muhterem arkadaşlar; bir seneden 
beri beklemekte olan bu kanun teklifi vazifesini 
lâyıkıylo yapamıya.cak bir dunımdadır, çünkü, 
borçlann hepsi muacceliyet kesbetmiştir, zamanı | 
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gelip geçmiş ve birçok borçlar da haciz yolu ile 
alınmıştır. Bunu gezilerimiz esnasında Yerköy'
de, Oiçekdağ'da. bizzat tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Ziraat Bankasına da bu hususları iletmiş bulu
nuyoruz. Yalnız, burada. Ahmet Üstün Beyefen
dinin memleketin mühim dertlerine deva bulaca
ğı kanaatine iştirak ediyorum. Rahmi İnceler 
arkadaşımızın kanaatine de iştirak ediyorum. 
Arkadaşlarım, biz bu mevzuda çok geç kalmış 
bulunuyoruz. Hem plânlı devreye girdik, köylü
yü kalkmdıralım, istihsali artıralım diyorum, hem 
de i) kuruşu verirken düşünüyoruz, vermemek 
için elimizden ne gelirse ona çalışıyoruz. «Karın
ca. kadreinee» isterseniz iki bin liraya kadar, üç 
bin liraya, kadar köylüye ne verirseniz, o nispet
te istihsal artacaktır. Bu hususu 'Yüksek Heyeti
nize arz etmek için söz almış bulunuyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar. 

GFOİOİ KOMİSYON BAŞKANİ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) —Söz istiyoruz. 

BAŞKAN —Buyurun Komisyon... 
Muhterem arkadaşlar; lütfen Heyeti Umumi-

yede usulüne uygun şekilde oturunuz, rica ede
rim. Sayın Ruhi Soyer, lütfen sıraya oturunuz. 
Buyurunuz efendim. 

GEOİOİ KOMİSYON BAŞKANİ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya)-— Tok muhterem arkadaşlarım, 
filhakika ittihaz edilmiş bir vesile ile sayılmış ol
ması dolayısiyle, üzerinde çalışılmakta olan ka
nun teklifleri Ziraat Bankasının tutumuna, köy
lümüzün zirai kredi ^ihtiyacına ve bu yollarda 
çiftçi vatandaşlarımızın kalkındırılmasına, dola-
yısııylc memleketimizin kalkındırılmasına uzun 
uzun temas edilmiş bulunmaktadır. Filhakika, 
her konuşan arkadaşımızın, Ziraat Bankasının 
şimdiye kadarki tutumundan şikâyetleri olmuş
tur. Verilmekte olan kredinin yetersizliğinden 
maksadı temin etmekten çok uzak bulunmasın
dan haklı olarak, şikâyet edilmiş bu husus bil
hassa tebarüz ettirilmiştir. Rakamlar üzerine eğil
diğimi/. zaman, yüz liraya, kadar olan borçlu 
miktarının sayısına ve hele iki bin liraya, kadar 
olan borçlu köylü vatandaş sayışma bakarak 
görüyoruz ki, verilmıiş olan kredinin hakikaten 
istihsal gücünü artırmaya, ve çiftçi vatandaşı 
kalkındırmayı yeterli olmaktan uzak bulunuyor. 
Fakat, Muhterem Heyetinize arz etmek isterim 
ki, getirilmiş bulunan, kanun teklifi bütün bu 
hususları içine alabilecek ve bu maksadı temin 
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edecek bir yönde bulunmamaktadır. Borçlu bu
lunmakta olan, borçlarını ödememekte bulunan 
küçük çiftçilerimizin muacceliyet kesbetmiş 
olan borçlarım ödiyebi I meşinde bir kolaylık sağ
lamaktan ibaret bulunan bu teklifin maksadın 
dışına çıkıldığı zaman, istenildiği şekilde netice
lendirilmesine imkân hâsıl oimıyae.aktır, muh
terem arkadaşlar. Hakikaten zirai reformun, 
toprak reformunun ve hattâ bir iskân politika
sının içerisinde gerekli görülen zirai kredinin 
yeterli hale getirilmesi işini ayrıca tetkik etme
ye ve bunu sağlıyaeak tedbirleri almaya elbette 
mecbur bulunuyoruz. Bu kanun teklifinin mak
sadı, demıin arz ettiğim gibi, mahdut bulunmak
tadır. Maksurdur, bu kanun muacceliyet kcsbet-
miş olan küçük çiftçi borçlarının ödenmesini ko-
1 ay I aştırmaya matuf bulunmaktadır, Bu ciheti 
nıükerreren, bilhassa, arz ve ifade etmek istiyo
rum. İşte bundan dolayıdır ki; komisyonun muh
telif kereler Yüksek Heyetinizin temayüllerine, 
ııoktaıi nazarlarına uygun olarak yapmış olduğu. 
çalışmaların neticesinde getirmiş olduğu teklif 
bu maksadı temin etmeye yeterli ve 'kifayetli 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımdan, bilhassa, mikta
rın değiştirilmesi hususunda konuşan Ahmet Üs
tün arkadaşımızın tekliflerinin nazarı itibara 
alınmasını gerektiren komisyon düşüncelerini 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, dün ifade edilmiş
tir, bankaların. Ziraat Bankasının tasarrufları
na, alacak ve borç hesaplarına sık sık müdaha
le edilmesinin yerinde olmadığı hususunda. Şefik 
İnan arkadaşımız dikkati çekmiştir'. İhına mu
kabil bir görüş olarak, Ahmet Üstün arkadaşı
mız da Ziraat 'Bankasının bu maksatla kuruldu
ğunu, arkasında Hazinenin, Devletin bulunduğu
nu, öz kaynakları arasında Hazine p a iv sının 
mevcut bulunduğunu ileri sürdüğünü gördük. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, dün yine ra
kamlar uzun uzun ifade edildi. Bendeniz tekrar 
etmiyecoğim, fakat Ziraat Bankasının öz kay
nakları, hakikaten yaptığı para mübadelesi, alış 
verişi yanında çok küçük kalmaktadır. 650 mil
yon lira civarında ifade edilen bu öz kaynakla
rın hemen hepsi donmuş vaziyettedir. Ziraat 
Bankasının kendi gayretleriyle vatandsşdan 
sn "-lamı ş olduğu mevduatı; bilhassa kısa vade
li. vadesiz mevduatı, bu türlü yatırımlara, bu 
türlü uzuü vadeli yatırımlara, uzun vodeli borç-
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bulmalara götürülmesinin doğru olmadığı husu
suna işaret edildiğini bendeniz tebarüz ettirmek 
ve sadece Şefik İnan arkadaşımızın ııoktai naza
rının bundan ibaret olduğuna inandığımızı be
lirtmek istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, mak
sadımız bir büyük kütleye hitabetmek, bir bü
yük kütlenin dertlerine deva aramak ise, iki bin 
liraya kadar borçlu olanların sayısının, borçlu
lara oranının yüzde doksanın üstünde olduğu
nu, binaenaleyh iki bin liraya kadar olan borçla
rın muacceliyet kesbetmiş, ödenememiş olanları
nın taksite bağlanmasının, bu bakımdan büyük 
bir ehemmiyetinin bulunduğunu arz ve ifade et
mek isterim. Bir 'milyar dört yüz milyon li
rayı aşan ve tekliflere göre hemen hepsinin er
telenmesi gereken bir işleme gidilmesi halinde 
bizzat köylüye iyilik yapamıyacağımızı, yapıl
madığını, Ziraat Bankasının işlemez bir hale gel
mesinden bizzat çiftçi vatandaşın mutazarrır 
olacağını, bundan sonraki krediler mevzuunda. 
kendilerine yapılacak zirai yardımlar mevzuun
da, fayda, sağlanamıyacağmı arz etmek istiyo
ruz. Ne Hükümet olarak, bize intikal ettirildiği
ne göre; ne komisyon olarak çiftçilerimiz
den, esirgediğimiz hiçbir hususun bulunmadığı
nı, bilâkis bütün gayretlerimizin kendilerine ya
rarlı olabilmekten ibaret bulunduğunu ifade et
mek istiyoruz. Bugün için tek memba olan, tek 
müessese olan Ziraat Bankasını hakikaten kuv
vetlendirmek kredisini, varlığını artırmak mec
buriyetini tekrar ediyorum. Fakat muhterem ar
kadaşlarını, kanunun teklif edildiği tarihten bu 
yana çok yağmurlar yağdığını, vaziyetin bir hay
li değişmiş bulunduğunu kabul buyuııırsamz ; 
bu bakımdan teklifin reddi cihetine gitmiş olsa
nız dahi; bütün bu şartlara rağmen, borcunu 
ödiyemiyen bir kısım insanları bulundukları 
müşkül durumdan kurtarabilmek üzere, bu ko
misyon teklifinin itibar görmesi icabettiği kana
atindeyiz. 
* Komisyon adına tekrar arz ediyorum : (îerek 
çiftçilerin durumunu iyi bir vaziyette, hicolmaz-
sa, bugünkü .vaziyetinde tutabilmek; kredi mü
essesesi bakmımdan Ziraat Bankasını daha müş
kül duruma, getirmemek üzere, Komisyonun ge
tirmiş olduğu teklifin birinci maddede ifadesini 
bulan şekilde kabulünü arz ve istirham, ediyo
ruz. Tavan olarak tesbit ettiğimiz iki bin lira
nın üzerine çıkılmasın maalesef im/kân bulun-
madiğim ve üzerine çıkıldığı taikdirde bu raka-
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mm nerede nihayetlenmevsinin eısa'sen teshiline 
'imkân İmlunamıyacağını arz etmek istiyoruz. 

Arkadaşlarımizm dikkatlerine arz etmek is
tediğimiz !bir husus da, kainim neşri tat'ilhinde 
muaccel'iyet keıshetdecek horçlarm da, taksi t-
lend'irilmeye tabi olacağıdır. Yani teklifin geti
rildiği günden 'bugüne kadar bir 'kısım 'banka 
alacaklarının taibs.il edilmiş olması teklifin ma
hiyetini değiştirmemıektedir. Hattâ 'bir düşün
ceye .göre tahsili. !kaıbil olabilmiş borçlardan do
layı hem 'borçlu vatandaş namına, hem banka 
namına memnun olmak gerekir. Ama'bunun dı
şında, kanunun neşredileceği tarihd'e 'borcunu 
ödeyemiyen ve muaeceiiyet kesbetmiş olan 
'borçların arz ettiğimiz esaslar dâhilinde tak-
vsitlendİril'menin yerinde olacağını bir kere daha 
saygıyla arz eder ve muhterem arkadaşlarımı--
zm, komisyonunuzun umumi temayülüne uy
ma, hususunda 'bütün gayretlerine rağmen an
cak bu kadarını yapabildiğini arz etmekle ye
tinirim. Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Sayın, sözcü, bir sual var. 
Sayın Kılıçoğlu, Hükümetten biı- sual soru

yorsunuz ama. Vekil (Bey burada, yoklar. Su
alinizi komisyona tevcih ediyor musunuz? 

tB'RAHfM E'TMM KlUÇO&hV (Giresun) 
— Hayır. 

BAŞKAN — O halde sualinizi soramıya-
caksınız. Madde hakkında 'başka, süz istiyerı?.. 
^Yok. Verilmiş önergeler vardır, smısiylc oku
tuyorum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Köylü ve çiftçilerin 'borçlarının taksite bağ

lanmadı 'hakkındaki 'kanun tasarısında, taksite 
bağlanması İstenilen 2 000 liranın fi 000 liraya 
çıkarılm'asım arz ve teklif ederim. 

Griresun Afyon Karahisar 
îbrahim Ktem Kılıçoğlu Mehmet Turgut 

Elâzığ 
Naci Güray 

'Millet 'Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Köylü ve çiftıçilerin T. C. Ziraat 'Bankası ve 

Tarım Kredi 'Kooperatiflerine olan ıborçlarınm 
talk&itil'endİTiiİnıeisi 'hakkındaki kanun teklifinin 
birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesinin oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Ahme'ti Üstün 

> 2 , 7 . 1963 O : 1 
Madde 1. — T. C. Ziraat Bankası ve Tan m 

Kredi Kooperatiflerinin 3'202 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin A, B, ;C fıkralarına göre veri
len. kredilerden tahvil ha'sıltariyle özel fonlar-
dar yapılan ikazlar iharl'ç, borçlu 'bulunanların, 
işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, her ne 
^ebep ve suretle -olursa olsun, vâdesi geçmiş 
:reya, muaeceiiyet kesbetmiş olan 'borçlardan ; 

A) 3 000 liraya kadar olan işlemiş faiz ve 
masrafların -icra, takip, haciz masrafları ha
riç - ilâvesiyle 5 yıl vâdeye w 5 eşit taksite 
bağlanır. 

B) 3 000 liradan yukarı olan borçların, 
19!Ö3 •mahsûl satış zamanı içinde % 40 mm 
ödenmesi halinde, bakiyesi işlemiş faiz ve mas
rafların, -icra, takip, haciz masrafları hariç -
ilâvesiyle 3 yıl vâdeye ve 3 eşit takside 'bağlanir. 

#>" -
O) Birinci taksit 1963 yılı mahsûl satış za

manlarına kadar 'T. C. Ziraat 'Bankasınca tes
hili olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklifinin. 1 nci maddesinin- aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

.Mehmet Yüceler 

Madde 1. — T. O. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince, S'202 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin, A, B, O, fıkralarına göre ve
rilen kredilerin tahvil hasıllariyle, özeL fonlar
dan yapılan ikrazlar .hariç, borçlu 'bulunanla
rın. işbu kanun yürürlüğe girdiği tarihte; her 
ne sebep ve suretle olursa olsun, vâdesi ıgeJçmî  
veya muaeceiiyet keshetnıiş ama; ıborç 'bakiye
leri (2) 'bin. liraya kadar olan. 'borçları işlemiş 
faiz ve masraflann. -icra, takip, haciz, satış 
ve sair masrafları dâihil - ilâvesiyle 5 yıl vâde 
ile ve 5 eşit taksite 'bağlanır. Taksitlerin vâ
deleri ilki 1'963 yılına ıgelmek üzere; mahsul 
'toplama ve satış zamanlarına ıgöre T. C. Ziraat 
'Bankaısmca, teshit olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşül m ekte bulunan birinci maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim.-" 

Kastamonu! 
. Salbri Keskin 
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MADDE 1/ T. C. Ziraat Bankası ve Ta

rım Kredi Kooperatiflerine 3202 sayılı Ka- ' 
nunun, 8 nci maddesinin, A, B, C, fıkralarına 
göre, verilen kredilerden, tahvil hasılalariyle, ' 
özel fonlardan yapılan ikrazlar haraç; borçlu 
bulunanların, Borçkır Kanunu yürürlüğe gir
diği tarihte borç bakiyeleri 2 bin liraya ka- • 
dar olan borçları işlemiş faiz ve masrafla- I 
1*121 - icra, takip, haciz, ve sair masruflar dâ
hil - ilâvesiyle, (5) yıl vâdeye ve (5) eşit 
taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1963 yılına gel
mek üzere; mahsul toplama ve satış zamanla
rına göre, T. C. Ziraut Bankasınca tesbit olu
nur. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun 1 nci maddesinin ilk fıkrasının 

sonuna «ancak yıllık taksitler 100 liradan az 
olamaz.;» ibaresinin ilâvesini rica ederiz. 

izmir istanbul 
Arif Ertunga, Vahyi özarar 

Balıkesir 
Fennî îslimyeli 

Yüksek Başkanlığa 
Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Banka

sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin birinci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar Erzurum 
Veli Başaran Tahsin Telli 

Birinci maddenin sonuna eklenecek fıkra : 
«Ancak yıllık takistleri 100 liradan aşağı 

olamazı» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konunun 1 nci madde

sinde yazılı 2 000 liranın, 5 000 liraya çıka
rılmasını urz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Müştak Okumuş 

BAŞKAN - - Şimdi önergeleri aykırılık .sı
rasına, göro okutup, oymnnv.-ı ,s-:na«ag.tt\ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Naci Güray, Mehmet Turgut ve Eteni Kı-

hçoğlu'mm önergesi yeniden okundu.) 

2 . 7 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum. 
(Müştak Okumuş'un önergesi yeniden okun

du) 
BAŞKAN —• Komisyon itşirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ahmet. Üstün'ün önergesi tekrar olumdu.) 

BAŞKAN —• Önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılmadığına göre oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum. 
(Mehmet Yüceleri'n önergesi tekrar okun

du.) 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efen 

dini, benim önergemdeki rakamın 5 000 olaralk 
düzeltilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Daha evvel mahiyeti itiba
riyle sizin ifade ettiğiniz 5 000 olan bir öner
ge reddedilmiştir. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efen
dim, o 000 olarak düzeltip oya sunulma
sını rica ederim. 

BAŞKAN — Mehmet Yüceler arkadaşımız 
takririndeki rakamı 5 000 olarak düzelti
yor. Bu önergeyi de bu şekilde oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

5 nci önergeyi okutuyorum. 
(Sabri Keskin'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Arif Ertunga, Vahyi Özarar, Fennî İs-
limyeM'nin önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) —• Muhterem arkadaşlarım, 
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hakikaten yapılmış, olan teklifin nazarı iti- I 
bara alınması hususunda komisyomuzun mu- I 
kaibl bir görüşü bulunmıyaealktır. Ancak ko- I 
misyondaki 'müzakereleri arz etmek mecbu- I 
riyetiylc huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Yüz lira ve bunun gibi borçların umumiyetle I 
bankadan alınmış kredilerin yekûnunu ifa
de etmediği anlaşılmış bulunuyor. Yani bu cet
vellerde alacak olarak görülen yüz liralık ra- I 
kam, h'addızatmda yüz lira olarak bankadan \ 
alınmış bir krediyi ifade etmemektedir. Bu I 
«daha ziyade borç bakiyelerini göstermekte- I 
<dir. Bu bakımdan tahsil edilememekte, tahsi- I 
ilinde güçlük çekilmekte (bulunan »ı akanı latı* I 
olarak telâkki edilmektedir. I 

Filhakika banka muamelelerinin güçlüğü de I 
ileri sürülmüştür. 100 lira gibi küçük bir inik- I 
tarm 5 müsavi taksite bölünmesi halinde, bir- I 
çok banka muamelesine ihtiyaç göstereceği ifa- I 
de "edilmiştir. Fakat buna rağmen komisyonu- I 
muzdaki galip kanaat; bu gibi paraların tahsili I 
kolay olmadığı için ve güçlük arz ettiği içki, I 
diğerleri gibi 5 müsavi taksite bağlanabilir, ban- I 
ka bu fazla muameleleri göze alınabilir ve bu I 
şekilde de tahsilleri imkân dâhiline girer şek- I 
Ünde olmuştur. Takdir Yüksek Heyetinizin I 
•olacaktır. Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Bundan evvelki okunan önerge I 
ile mahiyet itibariyle aynı olan Sayın Veli Ba- I 
ışaran'ın da bir önergesi vardır. Okutuyorum. 

(Veli Başaran ve Tahsin Telli'nin önergesi | 
tekrar okundu.) I 

BAŞKAN — Bu iki önergeyi birden oyunuza I 
•sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu? I 

aEOtot KOMISYON BAŞKANr RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Filhal iştirak ediyoruz efen
dim. I 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle birlik
te oyunuza sunmadan önce bundan evvel bu ka
nunun heyeti umumiyesinin müzakeresi sırasın
da bir önerge ile komisyona iade edilmişti. O 
sırada verilmiş bâzı tadil önergeleri de vardır. 
Bu tadil önergeleri hakkında Komisyon kendi 
metninde ısrar etmek suretiyle mütalâa beyan 
etmektedir. Evvelâ komisyonun kendi metninde
ki bu ısrar hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi | 
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kabul edilmiş olan. bu değişiklikle birlikte mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDU 2. — Taksiti endirilen borçlara kre
dinin aslındaki cari nisbetler üzerinden faiz yü
rütülür. 

BAŞKAN — Madde haklanda söz istiyen? 
Yok verilmiş olan bir önerge de yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. KÎ:bul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDU ',). — Taksiti endi rnıe işlemi, borcun 
aynî ve şahsî teminatının sukutunu icabettirmi-
yeceği gibi, borçlunun kefillerine de kefaletten 
çekilme hakkını bahşelmez. 

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

MADDE 4. — Taksillendirileeek alacaklar 
vâdelerinde tamamen tahsil olunur. .'"5202 sayılı 
Kanunun 47 nci ve 28'!fi sayılı Kanunun 20 nci 
maddeleri hükümlerinde yazılı haller dışında 
borç taksitlerinden her hangi birini vâdesinde 
ödiyemiyenlcrin borçlan nıuacceliyet kesbeder. 
Bu takdirde banka ve kooperatifler 0183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kovuşturma, yapmaya 
ve sözü geçen kanunun bahşettiği haklardan 
faydalanmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ııcü maddenin aşağıdaki yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve tekli i' ederiz. 
Şükrü Akkan İbrahim Tekin 

Muzaffer Döşemeci M. Ali Aytaş 
Faruk Sükan \o arkadaşları 

Taksitlendirilecek alacaklar vâdelerinde ta
mamen tahsil olunur. o'202 sayılı Kanunun 47 
nci ve 2636 sayılı Kanunun 20 nci maddeleri 
hükümlerinde yazılı haller dışında borç taksit
lerinden* her hangi birini vâdesinde ödiyemi-
yenlerin borçları muaecetiyet kesbeder. Bu tak
dirde banka ve kooperatifler kendi özel kanun
ları ve genel hükümlerine göre kovuşturma 
yapmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Hayır iştirak etmiyoruz. 



M. Meclisi B : 106 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Başka önerge yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — T. C. Ziraat Bankası ve Tanın 
Kredi Kooperatifleri borçluları bu kanun hü
kümleri dâhilinde taksitlendirme işlemini yap
maya mûtat usuller dairesinde davet ederler. 
Borçlular 31 Mart 1963 tarihine kadar borçlu 
bulundukları banka teşkilâtına ve Tarım Kre
di Kooperatiflerine müracaatla borçlarını yeni 
senetlere bağlatmadıkları takdirde bu kanun 
hükümlerinden istifade edemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Komisyonun verdiği bir tadilname vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte inılunan kanun teklifinin 5 nci 

maddesinde yazılı 31 Mart 1963 tarihinin, kanun 
teklifinin görüşülmesinin gecikmesi itibariyle, 
31 "Ağustos 1963 olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Komisyon Başkanı 
Konya 

Rüştü özal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin bu kanunun şümulüne 
giren borçlular hakkında giriştikleri icra, takip, 
haciz ve satış işleri derhal durdurularak taksit
lendirme işlemlerine başlanır. 

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

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

2 . 7 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde Sayın Halil özmen. Buyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, bugünkü imkânlarımız müsadolmadığı 
için, Türk köylüsü ve Türk çiftçisine daha büyük 
imkânlar veremediğimiz için, üzüntü içindeyim. 
İnşallah, memleketimizin malî durumu ilıerido iyi 
olduğu zaman daha büyük imkânlar vermekle if
tihar edeceğiz. Yalnız, muılıterem arkadaşlarımın 
biraz evvelki lizahatmda şunu anlamış bulunuyo
rum; bir liradan ikibin liraya kadar olan küçük 
çiftçi ve köylülerin bilhassa muacceliyet kesbet-
miş borçları da bu işiin içline dâhil bulunmakta
dır.. Bu bana sfövinç vermektedir arkadaşlar. Çün
kü; bugün köylümüzün bilhassa küçük tabakası, 
küçük çiftçiler, büyük bir ıstırap içindedirler. Ne 
kadar küçük de olsa, büyük bir yarayı kapayacak
tır. Bumdan dolayı komisyonun bu görüşlerine il-
tlilıak ediyorum. Reyimi de beyaz olarak verece
ğim. Yalnız, Yüce Heyetinizin huzurunda, bil
hassa Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü men
suplarına ve Komisyondaki arkadaşlarıma bir 
hususu arz etmek istiyorum. • 

Bilhassa Ziraat Bankasının nazarı d/kkatle-
rini celbediyorum. 31 Ağustos 1963 tarihine ka
dar muacceliyet kesbetmiş borçlan ve borçlula
rı tekrar çağırılacak ve Ziraat Bankasının huzu
runda yeni borçlanma senetleri yapılacaktır. 
işte Ziraat Bankasının ve Ziraat Bankası men
suplarının ajanlarının vilâyetlerde ve kazalarda 
dikkate alacakları en mühim noktaları burası
dır. Köylümüz maalesef henüz yetişmemiş vazi
yettedir, bunları anlamıyacak durumdadır. Zira
at Bankasının yapacağı tamimlerle bilhassa bu
rayı aydınlatırsa, hiç kimsenin burnu kanama-
mış olacaktır ve muhterem arkadaşım Rüştü öz-
al'm söyledikleri veçhile, küçük çiftçinin ne de 
olsa yardımına Yüce Heyetinizin koşmuş olacağı 
ve kendilerine küçük bir yardım olacağı anlaşı
lacaktır. 

Bu küçük yaıdımmdan dolayı hepinizi hür
metle selâmlarım arkadaşlar. Allah Türk köylü
sünü ve Türk çiftçisini var etsin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasan 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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2. — 1960 mali yılı içinde sürekli görevle ya

bancı memleketlerde bulunun memurlara emsalli 
olarak ödenmiş bulunan aylıldar hakkında kanun 
tasarısı re Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/213) (S. Sayısı : 199) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada. Bakan bura
da. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Maddelere geçilmesıini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ko
misyon raporunda bu tasarının ivedilikle 'görii-
siilmesi de derp'iş edilmektedir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiiştir. 

1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurlara emsalli ola
rak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı içinde sürekli 
görevle yabancı memleketlerde bulunmuş olan 
memurlara bu malî yıl Bütçe Kanununun 2.1 nci 
maddesinin ilk fıkrası hükümleri dairesinde ve 
1 . -*] . 1959 tarihinden, evvelki miktarları aş
mamak kaydiylo 7 emsalin üstünde ödenmiş bu
lunan aylıklara ait sarfiyat kabul olunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

BAŞKAN — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü açık 
oyunuza sunulmuştur. Kutular dolaştırılacaktır. 

.V. — Turizm ve Tanıtma Hakemliği kanun 
tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan -
ii(}ı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında 'Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/180; C. Sena
tosu 1/240) (S. Sayısı : 157 ve 295) (2) 

(t) 199 S. Sayılı basmayeızı tutanağın sa
nandadır. 

(2) 295 S. Saydı basmayazı tutanağın sorulu
dadır, 
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BAŞKAN — Komisyon burada, Bakan bura

da. Raporu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/180 
Karar No. : 112 

29 . G . 19(i!! 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 28 . 6 . 1963 tarihli 

ve 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sı» Komisyonumuza, havale edilmiş olmakla Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı hazır olduğu hal
de incelendi ve görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosunca tertip, redaksiyon 
ve kelime değişikliği, vuzuh bakımından yapılan 
bu değişiklikler Komisyonumuzca da yelinde gö
rülerek aynen benimsenmiştir. 

Tasarının bir an evvel kanunlaşmasını temin 
maksadiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bilindi
ği gibi bu tasarı Meclisimizde kabul «diklikten 
sonra Cumhuriyet Senatosu bâzı maddelerini ta
dildi kabul etmiştir. Tadil en kabul edilen metin 
Millet Meclisi Komisyonu tarafından da aynen 
kabul edilmiş vo Yüksek Huzurunuza getirilmiş 
bulunmaktadır. Şimdi Millet Mıeclisi Komisyonun
ca kabul edilmiş olan metinleri ayrı ayrı oyla
rınıza sunacağız. 

Ancak, burada Anayasanın «benimsenme» tâ
biri yerine kabul eden ve etmiyen şeklinde yine 
oya konacaktır. Kabul benimsemeyi, kabul 
'etmemek de bcııimsememeyi ifade; edecektir. 

Birinci maddeyi matlabı ile okutuyorum. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM' 
Cörev ve kuruluş 

MADDE .1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,; Etmiyenler.,. Kabul edilmişi ir. 
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Görev 

MADDE 2. — Turizm Ve Tanıtma Bakanlığı, 
Turizmi, millî ekonominin verimli sektörü hali

ne getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 
imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili işleri 
yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordene eder, 
denetler. 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hizmet
leri görür. 

Haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini ko
laylaştırıcı tedbirleri alır. 

Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çe
şitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi 
teşebbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu ku
ruluş ve teşekküllere ait müessese ve şirketler Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kuruluş 
MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı

nın kuruşu şöyledir. 
A) Merkezde : 
1. Müsteşarlık; 
2. öızel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
i). Turizm Genel Müdürlüğü, 
6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
7. Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü, 
8. Personel Müdürlüğü, 
î). Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 

10. Arşiv Müdürlüğü, 
11. Müdürler Kurulu, 

12. Turizm Danışma Kurulu, 
B) Yurt içinde : 
Turizm ve tanıtına bölge müdürlükleri, il 

temsilcilikleri, turizm büroları, 
C) Yurt dışında : 
Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlik

leri, basın ataşelikleri, 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığa, mü

fettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yö -
netlimi altında; Bakan adına, Bakanlık teşkilâtı 
ile ona "bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün iş-
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lerini teftiş ve murakabe eder, soruşturma yapar. 

Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri tüzükle 
düzenlenir. 

BAŞKAN -— 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 7. — Hukuk Müşaviri, Bakanlık Ma

kamından verilecek, işleri görür, Bakanlık daire
lerinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını inceler, bunlar ve sorulacak başka iş
ler hakkında hukukî görüşlerini bildirir. 4353 sa
yılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî kaza 
mercilerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri 
hazırlar ve Hazineyi ilgilendirin iyen idari dâva
larda Bakanlığı temsil eder. 

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

Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü 
MADDE 10. — Haber ve Yayın Hizmetleri 

Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit ya
yınları takip (ile bu yayınlar hakkında Hükümet 
makamlarına bilgi verecek çalışmaları yapar. 

Yerli ve yabancı yayın organları mensupları
nın çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. 

Türk ve yabancı yayın organları mensuplarına 
Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliğine 
göre basın kartı verilir. 

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

Personel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Personel Müdürlüğü Bakanlı

ğın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve 
personel işlerini yürütür. Müdürler Kurulu ile 
Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Müdürler Kurulu 
MADDE 14. — Müdürler Kurulu, Müsteşar 

veya Yardımcısının Başkanlığında Teftiş Kurulu 
Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler. Ha
ber ve Yayın Hizmetleri Müdürü ile Persone' Mü
düründen kurulur. 

Müdürler Kurulu, müdürlükler arasındaki ko
ordinasyonu sağlar; Bakanlığın ealışnuı programı 
tasarısını hazırlayıp, Baltanın onayına sunar. 
Müşterek karar dışında kalan memurlarla H00 
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(dâhil) liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin 
göreve alınmaları, terfileri ve nakilleri, başka gö
reve atanmaları hakkında karar verir. Müdürler 
Kurulunun bu kararlanın onaylamak makamın 
yetkisi dahilindedir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyumuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm Danışma Kurulu 
MADDE 15. — Turizm Danışma Kurulu, tu

rizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak 
tedbir hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, 

a) İlgili bakanlıklardan, 
b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığın

dan, 
e) ilgili özel idarelerden, 
ç) İlgili belediyelerden, 
d) Üniversitelerden, 
e) İlgili İktisadi Devlet Teşekküllerinden, 
f) Turizm ile ilgili dernek ve sendikalardan, 
h) İlgili basın dernekleri ve basın sendikala

rından, 
i) İlgili bankalardan, 

j) İlgili ticaret ve sanayi odalarından, 
k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 
1) İlgili mühendis odaları ile Türk Mü

hendis ve Mimar Odaları Birliğimden, 
m) Türkiye Şoförler Federasyonumdan, 
Gönderilecek birer temsilci ile turizm konu

sunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve 
teşekküllerde görevli olmıyanlar arasından ve 
ayrıca özel sektörden çağrılacak kimselerden 
kurulur. Üye sayısı 50 yi geçemez. 

Her toplantı için bu sayılanlardan hangileri
nin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça ka
rarlaştırılır. Müsteşar ve Turizm Genel Mü
dürü Kurulun tabiî üyeleridir. Kurul, Bakan
lıkça gerekli görüldüğünde toplantıya çağrılır. 
Bakanlık her toplantının amacını belirtir ve gün
demini hazırlar.. Kurul en az iki yılda bir topla
nır. 

Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından 
başka beher toplantı günü için Bakanlar Kuru
lunca tâyin edilecek miktar üzerinden ayrıca taz
minat ödenir. 

BAŞKAN Maddeyi oyunuza, sunuyorum..' 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlükleri, !l 
temsilcilikleri, Turizm Büroları 

MADDP] 10. — Bakanlık, 'gereken yerlerde 
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bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm 
büroları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği 
işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN" — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İl ve İlçe Turizm Komiteleri 
MADDE 17. — Bakanlıkça gösterilecek iller

de vali, kendi başkanlığı altında belediye baş
kanı, il idare şube müdürleri ile varsa Bayındır
lık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşki
lâtı bölge müdürleri, mahallî orman teşkilâtı iş
letme müdürleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri iş
letme müdürleri, Devlet Demiryolları, Denizci
lik. Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya 
acentaları, banka müdürleri, ticaret ve sanayi 
odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve me
murları, turizm, basın ve esnaf dernekleri 
ve memurları, turizm, basın ve esnaf dernekleri 
temsilcileri, turizm acentaları, taşıtçılar, otelci
ler, lokantacılar, okul müdürleri ve öğretmenle
ri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasın
dan seçeceği kimselerden en az 10 kişilik turizm 
komitesi kurar. 

Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin 
tabiî üyesidir. 

Bu yoldan Bakanlıkça, gösterilecek ilçelerde 
de, bu esaslara, uygun olarak en az 5 kişilik tu
rizm. komiteleri kurulur. 

Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turis-. 
tik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme 
yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, 
pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurul
ması, bölge giyim, müzik ve oyunlarının canlan
dırılması, yılın belirli günlerinde festivaller dü
zenlenmesi, turistik hâtıra sayılabilecek el ve 
ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. 

İl ve ilçe turizm komitelerinin çalışmaları bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın 
müşavirlikleri ve basın ataşelikleri 

MADDE 18. — Yurt dışı turizm ve tanıtma 
büroları, basın müşavirlikleri ve ibasm ataşelik
leri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri gö
rür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKlNCÎ BÖLÜM 
Personel işleri 

Atama ve personel işleri 
MADDE 19. — Müsteşar, Müsteşar Yardım

cısı,-Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, hukuk 
müşavirleri, genel müdürler, yurt dışı turizm 
ve tanıtıma büro müdürleri, foasm müşavirleri 
ve basın ataşeleri ve yurt işi turizm ve tanıtma 
bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur 
ve hizmetliler Bakanlıkça atanır. 

Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kuru
lu Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile mü
dürlerin yüksek öğrenilin yapmış olmaları ve 
Müsteşar Yardımcısı, müfettiş ve müdürler ha
riç, 20 nci maddenrrr (ç) fıkrasındaki hüküm
lere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttır. 

Bakan, Genel Müdürlük ve müstakil müdür
lük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube 
müdürlerini kurar ve kadroları ihtiyaca güre 
dağıtır. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadro-
larmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya ka
dar olan ücretlilerin (atanmalarını ve memurlar
la hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yurt dışı atama 
MADDE 20. — Yurt dışı taşkilâtına aday 

olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 
ncü maddesindeki şartlarla birlikte : 

a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, 
b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya ha

bercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça. 
kabul edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu 
Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte 
veya yüksek okullardan mezun olmaları, 

c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik 
gereğince genel kültür seviyelerini Ibelirtece'k 
sınavda Ibaşarı sağlamaları, ! 

ç) ingilizce, Fransızca veya Almanca dille
rinden birisini okuyup yazmaya ve konuşmaya j 
muktedir olduklarının, 23 ncü madde uyarınca 
hazırlanacak yönetmelik gereğince, ilgili üni

versite öğretim üyelerinin de katılacakları bir 
kurulda verecekleri sınavla tevsik edilmiş bu
lunması şarttır. Hizmetin görüleceği memleke
tin dilini veya o memlekette en çok konuşuldu
ğu Bakanlıkça tesbit edilen dillerden 'birini bil
diğini aynı şekilde tevsik edenler ibu memleket
lerdeki görevlere terci'han atanırlar. 

Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına 
aday olarak alınanlar, bir yıl Bakanlığın mer
kez teşkilâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakan
lığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten 
sonra başarı gösterdikleri takdirde Turizm ve 
Tanıtma büroları müdür yardımcılıkları veya 
basın ataşeliği yardımcılıklarına atanırlar. Bun
dan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğin
ce üçüncü sınıf, ikinci ısmıf, birinci sınıf turizm 
ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın 
ataşeliklerine ve nihayet basın müşavirliklerine 
tâyin olunurlar. 

Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşa
ğıda gösterilmiştir : 

D. Unvan 

4. Basın Müşaviri 
5. 1 nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro veya 

Basın Ataşesi, 
7. II nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Bü

ro Müdürü veya Basın Ataşesi, 
9. III ncü Sınıf Turizm ve Tanıtma 

Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 
10. Turizm ve Tanıtma Büro Müdür 

Yardımcısı veya Basın Ateşesi Yardım
cısı. 

11. Turizm ve Tanıtma Büro Müdür 
Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardım
cısı adayı. 

Bu teşkilâta intisabedenlerin aynı zamanda 
diplomasi mesleki bakımından en verimli ola
cak şekilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile 
daimî iş birliği halinde (bulunur. Bu hususta 
çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının 
iştirakiyle hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yurt dışındakilerin sicil âmirleri 
MADDE 21. — 20 nci madde gereğince yurt 

dışına atanan Bakanlık memurları, ibulunduk-
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'lan memleketlerdeki büyükelçilik ve elçilik em
linde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri 
büyükelçi veya elçilerdir. 

Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm 
ve Tanıtına Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşa
virliği veya ataşeliği diplomatik misyon şefinin 
bilgisi altında, teknik ve idari hususlarda Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğ
ruya. yazışma yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var ımı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Ka'bul etmiyenler... Kabu edil
miştir. 

Yurt dışında kalma süresi 
MADDE 22. — Dış teşkilâta (atananlar, yurt 

dışında her defasında 4 yıl kalabilirler Yurt 
dışındaki görevin yerine getirilebilmesi için bir 
zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, 
Turizm ve Tanıtma Bürosu müdürleri ve Basın 
ataşeleri için bu süre bir yıl daha uzatılabilir. 
Veniden yurt dışına atanabilmek için yurt içi 
teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olm,ak şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Yabancı dil bilgisi 
MADDE 23. — Bakanlığın yabancı dil bil

gisini igerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına 
atanacakların 'bu bilgilerinin ne suretle teslbit 
edileceği yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Çalışma gün ve saatleri 
MADDE 24. — Memur ve hizmetlilerin ça

lışma günleri ve saatleri, hizmetlerin; ve servis
lerin. icaplarına göre Bakanlıkça düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kalbul edilmiştir. 

Disiplin Kurulu 
MADI;>E 25. — Disiplin Kurulu, Müsteşar 

Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, 
(ıcnel Müdürler, Haber ve Yayın Hizmetleri 
Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. 
Bakanlık memurlarının disiplin işlerine ba
kar. 

BAŞKAN — Maddeyi oy unum sunuyorum. 
Kabul edenler.,, Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Personel eğitimi 

MADDE 26 . — Bakanlık çalışma alanına 
giren konularda,personel yetiştirmek için kurs
lar ve uzman okulları açabilir. 

İki okulların ders programlan ve burada 
okuyanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelik
te belirtilir. 

Bakanlık yurt dışında (»grenci okutabilir. 
İhtisas için yurt dışına stajyer ve bilgi ve gör
güsünü artırmak maiksadiyle memur .göndere
bilir. Bu hususta 4489 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (b) fıkrasında yazılı m esi eke ait 
tahsili 'bitirmiş olmak şartı turizm ve tanıtma 
alanında aranmaz. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen 
var mi; Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sözleşmeli eleman kullanılması. 
MADDB 27. -•- Turizm ve Tanıtma. Bakan

lığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile geçici 
hizmetler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı: 
çalıştırmaya yetkilidir;' ancak, yerli ve yaban
cı uzman ve sanatçılardan sözleşmeli olarak. 
ça I iş 11 rı 1 acakl arın çal işti rılacakla rı sü re v e 
alanları, yeterlikleri ve nitelikleri; esas alınmak. 
üzere Millî töğitim, İçişleri, Malîye ve Turizm, 
ye Tanıtma Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
biı- yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur, 

Bu konuda 2007 sayılı -Kanun hükümleri: 
uygulanmaz, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen; 
var mı1? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın müşavirlik
leri, Basın ataşelikleri kurulması 

MADDİ] 28. — Yurt dışı Turizm ve Tanıt
ma Büroları, Basın, müşavirlikleri, Basın ata
şelikleri, gerekli görünen yerlerde Bakanlar 
Kurulu karan ile kurulur, yurt dışı teşkilât
ta çalışan memurlar hakkında 4991 sayılı Ka
mili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - M'adde hakkında söz istiyen -
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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UOÜNOÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 
Sat'ınalma" ve yaptırmada özel yetkiler' 

MADDE- 29'. — Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Türkiye'de turist celbi ve memlekette tu
rizm endüstrisinin geliştirilmesi amaeiyle, dış 
yatırım sağlanması bakımından, milkvtlerara-
sı alanda tanınmış ve tecrübeli yabancı firma
larla propaganda ve dış memleketlerde turist 
eğilimleri araştırmasını yaptırmak üzere. Kal
kınma Planındaki esaslara uygun olarak bütçe 
imkânları dairesinde gelecek yıllara geçici yük
lemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu 
sözleşmelerin akdinde Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe 
Kanunundaki avans ve kredi hükümleri tat
bik olunmaz. 

Fildmlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslen
dirme işleriyle propaganda niteliğindeki her 
türlü yayın için gerekli malzemenin alımı ve ba
sımı, yurt içinde ive dışında açılacak sergi yer
lerinin yapımı, süslenmesi, kiralanması, sergi 
malzemesi satmalmması, propaganda niteliğin
deki her türlü ağırlama ve 'bunlarla ilgili ta
şıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, bakanlık
ça kurulacak özel komisyonlar, pazarlıkla iha
le edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik 
hükümleri saklı kalmak üzere 3050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 83 noü madde
sinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve ihale Kanunu ile ek ve tadilleri ve 6400 
sayılı Kanunun 3 neü maddesi hükümleri uy
gulanmaz. 

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

ödüller 
MADDE 30. — Bakanlık, hizmetlerine gi

ren okullarla ilgili özel teşebbüsler için ödüller 
koyabilir, 'bu ödüllerin miktarı 'şekil ve şart
lan Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak 
bir yönetmelikle belirtilir. 

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

Döner sermaye 
MADDE 31. — Her türlü baskı, dağıtım ve 

reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı ya
yınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kur-

m ak, filim, fotoğraf, plâk ve hâtıra eşyası ha
zırlamak, satış, yerleri ve sergiler açmak,, özeC 
radyo ve televizj^on programları, folklor gös
terileri, festivaller düzenlemek ve turizm ko
nularında yerli ve yabancı' müesseselerle ortak
lıklar kurmak üzere Turizm ve Tanıtma Ba-

l kanlığına 5 milyon lira döner sermaye verilir.. 
Yurt dışında yapılacak ortaklıklar için Ma

liye Bakanlığı ile önceden uyuşulur. 
Bu sermayenin işletilmesinde elde edilecek 

kârlar, sermaye 20 milyon lirayı 'buluncaya ka
dar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı mal sandığına ya
tırılır ve bütçe gelirlerine geçirilir. 

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve 
yapılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve 
benzeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indi
rim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner ser
mayenin hesap usulleri, Maliye Bakanlığı ile 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.^ 

Döner sermayenin her türlü harcama, satm
alına gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Tımı-
miye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri dışın
dadır. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan 
gelir ve giderler için her bütçe yılı sonunda 
düzenlenecek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığınca, seçilecek birer uzman 
denetçi eliyle kayıtlara ve diğer belgelere uygu
lanarak incelenir. 

Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir 
nüshası bilanço ve gider belgeleriyle birlikte 
Sayıştay Başkanlığına, bir nüshası da bilanço 
ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı 
suretleri ile birlikte Maliye Bakanlığına veri
lir. 

Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmet
lilerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte 
müştereken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış teşkilât giderleri 

MADDE 32. — Yurt dışı teşkilâtının gider
leri için Turizm ve Tanıtma büroları müdür
lerine, basın (müşavirlerine ve basın ataşeleri
ne avans gönderilir. Bu avansların sınırlarını 
Bakanlar Kurulu kararlaştırır. 

- 8 5 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli hükümle** 

Anadolu Ajansı ile sözleşme 
MADDE 33. — Bakanlık, Anadolu Ajansı

nın bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulan
masını denetlemeye ve ödenecek miktar, her 
yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümün
deki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı 
ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetki
lidir. 

Bu sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticile
rinin atanma yolları da belirtilir. 

Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi 
bulundurur. 

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

Bakanlığa gönderilecek nüshalar 
MADDE 34. — 2527 sayılı Basmayazı ve 

resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren 
her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer nüs
hayı basımevciler, adı geçen kanun hükümle
rine göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derirler. Bu hükme uymıyanlar hakkında, Ba
kanlık, adı geçen -kanun hükümleri gereğince 
kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet Savcılığın
dan ister. 

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

Bilgi gönderme 
MADDE 35. — Bu kanunun 2 nci maddesin

de gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için ge
nel, katma ve özel.bütçeli dairelerle, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarısından 
çoğu bu daire ve teşekküllere ait resmî ve özel 
müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi 
istek üzerine Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
göndermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36, 37 ve 38 nci maddeler aynen ka
bul^ edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Geçici maddeler 

GEÇİCİ. MADDE 1. — Bu kanunla kaldırı
lan Basın - Yayın ve Turizım Genel Müdürlü-
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ğü memur ve hizmetlilerinden, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği günde, geçici görev, hasta
lık, izin gibi kanuni sebeplerle görevleri ba
şında bulunmıyanların, Bakanlık kuruluşunda 
•aylıklı veya ücretli bir göreve atandıklarında, 
işe başlama kaydı aranmaksızın, aylık ve üc
retlerinin ödenmesine devam olunur. 

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

GEÇİCİ kADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü memurlarından 
Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacak
ların 19 ncu maddedeki tahsil kaydı bakımın-
dan 3656 sayılı Kanunun 4598 sfcyılı Kanu
nun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 nci mad
desindeki hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinden Bakanlık kurujluşunda bir va
zifeye tâyin olunacaklarda 14 ncü maddenin 2 
nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. Bunlar 
hakkında 19 ncu madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ih
tisas yeri memuriyetlere, kaldırılan Bfasm - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünde görevli 
olanlardan da, üç ay içinde atanmalar yapıla
bilir. 

Bu suretle atanacaklam, 3656 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, alabilecekleri maaşla kad
ro maaşı arasındaki fark, müktesep hak sa
yılmamak üzere ve ihtisas yeri görevlerde 
bulundukları sürece verilir. 

Bunların dil ve öğrenim dereceleri haVı 
mından, 19 ve 20 nci maddelerdeki şartları 
haiz olmaları gerekir. 

Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisaslarını 
muteber ve Müdürler Kurulunca kabul olu
nacak belgelerle belirtenler ve 20 nci madde
nin (ç) fıkrası hükmüne göre, dil imtihanını 
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vermek ve lise mezunu olmak şartiyle, Bakan
lığın turizm ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri 
kadrolarına, altı ay süre içinde atanabilir
ler. Bu gibiler, Basın Müşaviri, Basın Ataşesi 
ve birinci sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü olamazlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, beş yıl içinde, gazetecilik meslekinde en 

r az beş yıl basın kartı sahibi olarak aralıksız 
çalışmış olanlar da birinci fıkrada belirtilen 
ihtisas yeri memuriyetlere, aynı şartlarla 
atanabilirler. Bu suretle atanacakların, dil ve 
öğrenim derecesi bakımından, 19 ve 20 nci 
maddelerdeki şartları haiz olmaları gerekir. 
Bunlar, bir yönetmelikte -belirtilecek esaslar 
dâhilinde, altı ay süre ile Bakanlıkta staj ma
hiyetinde hizmet görmeden yurt dışı görevlere 

. başlıyamazlar. 
BAŞKAN — Geçici dördüncü madde hak

kında söz istiyen var mı? Buyurun Sayın 
Erim. 

NlHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, bu geçici 4 ncü maddeye Senatoda 
verilen, şekil, bilhassa müddetler bakımından 
konulan kısıntılar, bana öyle geliyor ki, 
bu bakanlığın faaliyetini geniş ölçüde kös-
tekliyecektir. Bilhassa turizm ve tanıtma ko
nusunda Meclisçe ve Hükümetçe hepimiz gay
ret gösteriyoruz. Bir an evvel bakanlık ku
rulsun, faaliyete geçsin ve memleketin ihti
yacı olan şekilde çalışsın. Geçici 4 ncü mad
de bu maksadı kolaylaştırıcı değil, önleyici 
bir şekilde ele alınmıştır. Senotada çünkü 29 nci 
maddeyi okuduğumuz >zaman bilhassa yurt dışı 
atama işinin ne surette tesbdt edildiğini gö
rürüz. 20 nci maddeyle yeniden bakanlığın 
yurt dışı hizmetler için atanacak olanların, tek
mil şartları haiz olsalar bile, en az iki yıl yurt 
içinde hazırlıktan geçirilecekleri anlaşılıyor, l a -
ni yarın Bakanlık, bu kanun yürürlüğe girdik
ten sonra müsabaka imtihanı açsa, yunt dışında 
hizmetler gördürmek üzere, yeni elemanlar Ba
kanlığa almaya girişse ve bu işi de 1-2 ay için
de bitirse, Bakanlık 20 nci maddeye göre alı
nacak ehliyetli kişiler yurt dışına hizmete an
cak iki yıl sonra gönderebileceklerdir. Şu halde, 
bugün için ve iki yıla kadar yurt dışında acele 
hizmet J>ekliyen görevlere geçici dördüncü mad
de gereğince tâyin yapılabilecek. Şimdi gelelim 
geçici dördüncü maddeye, Cumhuriyet Senato-
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sunda verilen şekle: Bizim Millet Meclisi metni 
bence Cumhuriyet ıSenatosunun verdiği şekilden 
daha üstündür. Çünkü, Cumhuriyet Senatosu 
«aman kayırma olmasın,» endişesi içinde, zan
nediyorum, müddetleri çok bağlamış. Yâni, Ba
kanı 'haddinden fazla bağlamış. Turizm ve ta
nıtma bakımından bu kanun zaten Bakanı Mec
liste çıkan şekli ile lüzumundan fazla şahsi ka
naatimce bağlamıştı. Cumhuriyet Senatosu bu
nu büsbütün kıpırdayamaz hale sokmuştur. 
Bakınız, geçici dördüncü maddeye göre, yapıla
cak atanmaları, halen, Basm-Yaym Turizm Ge
me! Müdürlüğünde çalışmakta olanlardan üç ay 
zarfında dış, ihtisas yerlerine altanma yapılabi
lecek, bu üç ay zarfında yapılmamışsa artık on
lardan istifade edilemiyecek. Ben böyle anlıyo
rum, eğer yanlış anlıyorsam Komisyon veya Sa
yın Balkan aydınlatırlar. Üç ay zarfında halen 
Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığında çalışanlar
dan tâyin yapılmamışsa, üç ay sonra bir yere ih
tiyaç duyulsa, Bakan istese de, bu, geçici 4 ncü 
madde kendisini bağladığı için, halen Basın-Ya
yın ve Turizm Bakanlığında bu işte ihtisas kes-
betmiş elemanlardan üç ay geçirdikten sonra, is
tifade edemiyecetotir. Yine geçici 4 ncü maddenin 
4 ncü fıkrası Bakanlığın dışında yahut Basm-
Yaym Umum Müdürlüğü dışından turizm ve 
tanıtma alanındaki ihtisas sahibi kimselerin ta
yinli yapabileceğini söylüyor. Ancak bıı da altı 
ayla tahdidedilmiştir. Yani, Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra altı ay geçecek ve bu altı ay 
içinde ne yapacaksa yapacak. Altı ay sonra ih
tiyaç hasıl olursa bunlardan da istifade" edemi-
yecektir. Bu birinci tahdit. 

itkincisi; Senatonun getirdiği bir „_ tahditte 
ıBasm-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü dı
şından alınacaklar, basın müşaviri, basın ataşe
si ve 1 nci sınıf turizm ve tanıtma bürosu mü
dürü olamazlar.- Niye olamasınlar? Dışişleri Ba
kanlığında meselâ Başkâtipliğe ulaşmış bir genç 
heveslense de, «Ben bu Bakanlıkta Devlete hiz
met edeceğim» dese ve geçmek istese, neden he
men tâyin edilemesin, #eçemesin, nesi eksik 
olur?. Bir misâl olarak söylüyorum. 

Ondan sonra, son fıkrada 'basın kartı sahibi 
olanlar, eğer bu kartı 5 yıldan beri taşıyorlarsa 
onlara bir genişlik tanınmış. Bu kanun yürür
lüğe girdikten. sonra daha 5 yıl onlar içinden 
dış ihtisas yerlerine tâyin yapabilir. Neden öbür-
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iei'i üç} ay H ayda imıilar, 5 yıl? Bendeniz bunun 
sebebini anlıyamadım. Objektif esaslara sığdıra-
madım. Şu mâruzâtımla gerek Komisyona ve 
gerekse Sayın Bakana hangi noktaların bu ka
nunun işlemesi bakımından beni tereddüde sevk-
ettiğini izah etmeye çalıştım. Bir önerge filân 
takdim etmiyorum. Millet Meclisi metni kabul 
edilsin demiyorum. Verecekleri, lütfedecekleri 
izahtan sonra kanaatimi tekrar izhar etmek is
terini. 'Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Söz istiyor musunuz Sayın Bakan? Buyu
run efendim. 

iBASIN-YAYIN VE TURİZM BAKANI 
NURETTİN A'RDIOOĞLU '(Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlar, Senato tadiliyle maddeye 'getiri
len yenilik, raporda da belirtildiği gibi, üç nok
taya inhisar etmektedir. 'Biri; evvelce Millet 
Meclisinde kabul edilen metnin 5 sene olarak 
koymuş olduğu müddeti yani, gerek Bakanlık 
bünyesine alınacak memurlara, gerek dışardan 
atanacaklara, ,gerek basın sahasına alınacaklar 
için beş senelik bir müddet konmuş idi. Bakan, 
istediği kimseyi ister Bakanlık camiasından bu
gün almazsa yarın veya turizm ve tanıtma sa
hasında ve basın sahasından alarak tâyin, edi
yordu ve gayet geniş bir müddet bırakılmış idi. 
Şimdi Yüksek Senato yaptığı tadillerle bu müd
detleri üçe .ayırmıştır. Ve mucip sebepleri de 
Senatoda dinlediğimize göre şudur... 

önce şunu tashih etmek isterim: Bu geçici 
4 neti madde münhasıran ihtisas mevkiine ya
pılacak olan atanmalar hakkındadır, diğer me
murlar hakkında değildir. Binaenaleyh, müd
detleri tahdidedilmiş olmakla beraber müşkülât 
o bakımdan biraz da azalacaktır. Çünkü, atana
cak olan kimseler azdır. Senatonun getirdiği tah
ditte evvelâ denmiştir ki, «Bakanlık bu teşki
lât kanunu ile yeniden kurulacaktır. Binaena
leyh, Bakan hanıgi memurunu yeniden ihtisas 
mevkiine tâyin edecek ise, zaten teşkilâtı üç ay 
içinde tanıyacaktır. Üç ay içinde zaten bu atan
mayı yapar. Binaenaleyh, Bakanlık bünyesin
den yeni teşkilât kanununa göre, ihtisas yeri
ne atanacaklar için uzun bir müddet tanımaya 
lüzum yoktur. Bu müddet uzatılırsa şöyle bir 
mahzur doğar.» İleride, bugün Bakanlıkta bu
lunan bir şahsın, Bakanlık kurulurken almadığı 
şahsiyetleri, yarın .başka bir bakan ve 5 sene 
müddetle mahfuz kaldığı için alır veyahut baş-
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ika, bir bakan gelir aynı şahıslarda, değişiklik 
yapabilir, falan filân.. Bu şekilde bakanlık bün
yesinde ihtisas yerlerine atanacaklar için üç 
ay müddet kâfi görüldü. Biz de buna iltihak 
ettik. Hakikaten bir bakanlık teşkilatını yeniden 
kuracak olan !bir kimsenin üç ay içerisinde ken
di memurlarından ihtisas yerlerine kimleri ata
yacağını 'bilmesi lâzımdır, ifru bakımdan Sena- -
tonun görüşünü ıbenimsedik. 

Dışarıdan yapılacak atanmalara gelince; bun
lar için de, daha evvel arz ettiğim ıgiibi, '5 sene 
kabul edilmiştir, onun için altı aya 'indirilmişti. 
Sayın Nihat Erim'in dokunmak İstediği şeyler 
şunlardır: Yâni bu altı aylık müddetin üç ay 
ıgibi bir zamanının ihtisas yerlerinde kâfi 'gele
ceğini. Boş yer kaldığı takdirde Bakan1 ne ya-
ıpacaktır. Arkadaşlarım arz ettim bunu ihtisas 
yerleri ki bu altı aylık zaman zarfında (üç ay
lık müddet de vardır.) Sağı solu yoklayıp ehli 
yeti i kimselerle bu kadroyu doldurmak imkânı
na .sahiptir. Diyorlar ki, 20 nei ve sair madde
lerin tesis etmek istediği kariyere göre, memur
lar ancak 02) senede değişecektir. Müsaade bıı-
yu rai ursa, arz edeyim; bugün ihtisas yerine tâ
yin edilen bir memurun da iki sene hizmet et
mesi esastır. Ilu 2 sene zaten tabiîdir. Benim 
memurlarım bu müddet zarfında zaten yetişe
cektir. Çünkü bu kanunun esprisi, turizm ve 
enformasyon sahasında bir kariyer tesis etmek
tedir. Giriş şekilleriyle, İmtihan şekilleriyle ya
bancı dil bilme şekilleri, stajları, dereceleri ba
kımından tıpkı diplomasi sahasında olduğu gibi 
bir kariyer tesisine gitmektedir. Ve elinden gel
diği kadar bu formasyonda insanları kendi bün
yesi içinde yetiştirmeye bakanlığı mecbur tutu
yor ve dışardan alma ihtiyacını da tasarı kapat
maktadır. Biz Senatonun bu şekildeki tadilini 
tasarının tesis etmek istediği kariyer esprisi ba
kımından da kâfi gördük. Bakanlık hizmetleri
nin aksaması bakımından müşkülât çıkarmıya-
cağı kanaatine vardık. Bu bakımdan Senato
nun bu tadiline de katıldık. 

Sonra muhterem Nihat Erim bey; «Niçin lise 
mezunu?» buyuruyorlar. Bunlar hakkında 19 
nen madde yüksek tahsil kaydı yok. Yüksek 
tahsil kaydı olmıyanlar, bu tasarının diğer mad
delerinde görüldüğü üzere, ancak derecelerdeki, 
yani basın ataşesi muavini veyahutta Turizm 
ve Tanıtma müdür muavini olabiliyorlar. An« 
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cak yüksek tahsilli okluğu takdirde basın mü- I 
şaviri; basın ataşesi olmaktadırlar. Bahsettikleri I 
fıkrada, 19 ncu madde olmadığına göre lise I 
mezunu olanlar binnetice bu vazifelere atana- I 
bilirler. I 

«Basın sahasında 5 yıl tanınmanın zaruret- I 
leri nedir?» Buyurdular. Basın sahası,, arkadaş- I 
hırım, bu tasarının köymüş olduğu hükümlerle I 
beraber mütalâa edildiği takdirde, yani yüksek I 
tahsil ve yabancı dil imtihanı, basın sahası bi- I 
zim yakın bir sahamız halindedir. Bu tahditler I 
de konduğu takdirde yanı. bilhassa yabancı dil I 
bilmek burada konmuş olan süre ve eşkâl daire- I 
sinde imtihan geçirmek ve bir de yüksek tahsil I 
mezunu olmak 5 sene müddetle bizim istifade I 
edeceğimiz bir sahadır. Beş sene sonra zaten, I 
arz ettiğim .gibi, bu kanunun koymuş olduğu I 
espri dâhilinde bizim kariyer rotasyonumuz t e- 1 
kemmül etmiş olacaktır. Bu bakımdan zaten son I 
bir maddedir, dördüncü maddeye mevzu inhi- 1 
sar ediyor. Arkadaşlarımızın takıldığı nokta 
hu maddeye inhisar ediyor. Sırf bunun için Kar
ma Komisyona ; takdir Yüksek Heyetinizin ol
makla beraber, gitmesini bendeniz uygun gör
mem. Çünkü, bu şekliyle ben bakanlığın çok bü- j 
yük müşkilâta uğrayacağı kanaatinde değilim. 
Bilâkis, eski şeklin mahzurlarını da önleyici ma- i 
niyette daha tatminkâr bir maddedir. Çok lü
zum hâsıl olursa; bir sene 2 sene sonra bu ge
çici madde ahkâmını yürütemezse yani, memur 
tâyin edemez hale gelirse, yine o zamanki Mec
lisler de bakanlıkta, bunun çaresini bulurlar. Bu 
bakımdan Senatonun bu değiştirisinin aynen 
kabulünü istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Kanunun gecik

mesini elbette ben de arzu etmiyorum ve onun 
için maruzatımı bir önerge ile arz etmedim. Yal
nız, sayın bakanın bu noktaya dikkatini çekmek 
istedim. Mühim olan bu müddetler geçtikten 
sonra hâlen basın ataşeliği, basın bürosu ve 
trurizm bürosu hariçte bulunmıyan bir yerde 
böyle bir büro açılmak istendiğinde Bakan ne
reden eleman bulup tâyin edecek? 3 ay geçmiş, 

• 6 ay geçmiş, yalnız 5 yıl müddet var, basın kar
tı taşıyanlara : Onlardan alıp tâyin edilecek. 
Ben diyorum ki, bu tahditlere lüzum yoktu. 3 [ 
ay gibi, 6 ay gibi, Millet Meclisinin kabul etti
ği metindeki 5 yıllık süre kabul edilmiştir. Me
sul mevkide bulunan bir bakana bu genişliği 
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bırakmak daha doğru olurdu. Ama, Sayın Ba^ 
kan, Karma Komisyona bu kanun gitmesinden^ 
se, bu şekli ile çıkmasını tercih ediyor. Ben de1 

temenni ederim ki, bir müşkilâta uğramasın ve 
tatbik etmeye muvaffak olsun. Ama, tekrar 
ediyorum, eğer daha iki sene vakit kaybetme
den bütün dış tanıtma görevlerini gereği gibi 
işletmek istiyorsak, bu madde Bakana benim 
yaptığım bu konuşmayı bir kaç ay içinde acı acı 
hatırlatacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kamunun yürür
lüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâ
ta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve de
vam edebilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe' 
girmesinden başlıyarak bir yıl içinde 20 ttci-
maddenin (ç) bendinde yazılı sınavı geçirmeleri! 
şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanı geçir
miş olanlar veya yabancı dille öğretim yapan bir 
kurumdaki lise diploması yahut daha üst derece
de bir diplomaya sahip bulunanlar için bu hü
küm uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla 
döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, serma
yesine mahsubedilnıek üzere 31 ttci maddede ya
zılı döner sermayeye devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Başbakanlığa ve Ba
sın - Yayın* ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 
sayılı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait 
yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Aaayasa 
gereğince özerk kamu tüzel kişiliği halinde ça
lışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca yürütülür. Kaldırılan Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi 
Müdürlüğünde, Teknik îşler Amirliğince, sürek
li veya deneme 'mahiyetinde yayın yapmakta 
olan radyolardaki her çeşit personel hizmetleri
ne devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, 
ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili 
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olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre 
içinde bu kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösteri
len kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Anka
ra, istanbul radyoları ve 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadroları
nın-kullanılmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yürürlük ve yürütme 

Yürütme tarihi 
MADDE 39. — Bu kanun yayımı tarihkıden 

15 gün sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet Sena
tosu Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesinde 
bir tadilât yapmadığı için, bugün müzakere 
mevzuu olmamıştır. Atacak 36 ncı maddenin met
ninde tadilât yapmamakla beraber ekli cetvelde 
tadilât yapmıştır. Katı yapmış olduğu tadilâtı 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme organı 
MADDE 40. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş ye tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

4. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğ-
lu ve yedi arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek (1) 

BAŞKAN -r- Komisyon burada, îmar ve İs
kân Bakanı bulunmadığı için evvelce bir defa 
talik olunmuştu. Onun için müzakeresine devam 
ediyoruz. Tümü üzerindeki konuşmalar bitmiş 
ve maddelere geçilmesi kabul edilmişti. Birinci 
madde komisyona verildiği için komisyoa birin
ci madde hakkındaki görüşünü Riyasete bildir
miştir. Raporu okutuyorum. 

(1) 83 e ek S. Sayılı basmayazı 3.6. 1963 ta
rihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

2 , 7 . 1963 O :1 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmekte iken verilen değiştirge önergeleri
nin ve yapılata konuşmaların ışığı altında bir ke
re daha gözden geçirilmek üzere geri alman 6785 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve arkadaşlarının teklifi, başlığı ile birlikte aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilip komisyo
numuz değiştirgesi olarak Yüksek Genel Kuru
lun onayına sunulmak üzere Başkanlığa takdim 
olunur. 

îmar ve îskân Komisyonu 
Başkam ve bu rapor Sözcüsü 

Ankara 
İbrahim îmirzalıoğlu 

6785 sayılı îmar Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı İmar Kanununa 
aşağıdaki geçici 5 nci madde eklenmiştir. 

Geçici madde 5. — Yapı sahibine veya Vakıf
lar İdaresinden başka kamu tüzel kişilerine ve
ya özel kişilere aidolup da sahibinin yazılı mu
vafakati bulunan yerler üzerine 31 . 12 . 1962 
(dâhil) gününe kadar yapılmış olan ve beledi
yelerce gecekondu bölgesi olarak tesbit ve İmar 
ve İskân Bakanlığınca kabul edilen bölgelerdeki 
izinsiz yapılar 18 nci maddedeki kullanma izni 
aranmaksızın belediye hizmetlerinden ve tesisle
rinden faydalanırlar. 

Bu türlü yapıların bitme günü kullanılmaya 
başlandığı gündür. 

Belediye hizmet ve tesislerinin yapılmış olup 
olmaması kanuni yükümlülük ve sorumlulukla
rı önlemez. 

Ankara Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur Edip Rüştü Akyürek 
Zühtü Pehlivanoğlu 

Diyarbakır Çankırı 
Hilmi Güldoğan Kâzım Arar 

Manisa 
Yakup Yakut 

'BAŞKAN — Rapor üzerinde söz ist'iyen? 
IBuyunın 'Sayın Ahmet Üstün. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendini, izin 
alınmadan ve izin. yerilmeden yapılan ya/p il ara 
belediye 'hizmetlerinin 'götürülmesine 67185 «a-
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yılı îmar Kanununun 18 nci maddesi mânidir. ı 
Arkadaşlarımızın kanun 'tekliflerinin tümü 
•üzerinde müzakereler esnasında 'öğrendiğimiz 
fikirleri ve Meclisin temayülü, bu kanun tek
lifi ile sosyal zaruretler dolayısiyle meydana 
gelen gecekondulara 'belediye hizmetlerinin götü-
rilmesini sağlamak olduğuna göre, 18 nci madde
nin tadilindense, bir ek madde ile bu hizmet
lerin demini daha isabetlidir. Komisyonun raporu 
bu Ibakımdan yerindedir. Daha önceki müza
kerelerin ışığı altında hazırlanmıştır. 

Yalm'z, 'bendeniz komisyondan, hir husu
sun açıklanmasını rica 'ediyorum. Meselâ An
kara'nın 'bir Karşıyaka mahallesi vardır. Pek 
yakın tarihe kadar Ibelediye hudutları dışm-
daydı, kurulan 'bir dernekle, mümkün mertehe I 
imara uygun olarak meydana, getirilmiş 'bir 
mahalledir. Yakın tarihte de belediye ihudüt-
ları içine alınmıştır. Bu mahallede iki kaltlı, 
üç katlı 'binalar vardır. Hiçbiri ticari maksat
la yapılmamıştır, vatandaşların kendi mesken 
ihtiyacı için yapilmıştır. Ekserisi küçük me
murdur, işçidir. Burası 'belediye hudutları 
içine alınır alınmaz, derhal ıbelediye faaliyete 
geçmiş, daha önce ikmal edilememiş 'binaların 
yıkımına 'girişilmiştir. (Belediyelerin meciisie-
rine gecetoondu bölgelerinin tespitinde ışık tut
mak 'bakımından komisyonun (görüşü nedir, 
gecekondu ıb'ö'lgesi derken neyi kasdetme'kltedir, j 
bunu ifade etmesinde, zabıtlara geçmesinde t 
fayda ummaktayım. 

Diğer taraftan, Gülseren mahallesi vardır. 
Gecekondu mahallesidir, doğrudan doğruya, 
Bu kanunun müzakeresiyle, hirlikte 'belediye 

- harekette 'geçmiştir, bir yıkım faaliyetidir 
haşlamıştır. İlgililer 6H'88 sayılı Kanunun da 
tadili ile 'bu yıkımın durdurulmasında kendile
rine yardımcı, olunmasını taleıbeltmektedirler. 
Her halde 'hu kanun komisyona da intikal 'ett-
miştir. 'Gerçi ibu raporla ilgili değil ama, gece
kondu meselesi olduğu için arz ediyorum. Bu I 
yıkım hususunda da Hükümet maalesef bulun
mamaktadır. Plânda yer almıştır, Hükümet I 
görüşü de ve Meclisin temayülü de 'bu merkez
dedir. Büyük hir problem olan gecekondu 'me
selesini, yıkmak suretiyle değil, ıslah etmek 
suretiyle, onları daha sıhhi meskenlere ka
vuşturmak politikası 'talklbedildiğine göre, bu 
yıkımın durdurulması 'zaruridir. Hükümetin I 
dikkatini celbederim. Hürmetlerimle. İ 
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'BAŞKAN — Rapor (hakkında 'buyuran ıSa-

yııı Halil Özmen. 
HAUÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, ibir iki kelime ile Yüksek He
yetinize, muhterem arkadaşlarımın raporları 
üzerinde fikirlerimi arz etmek istiyorum. Ah
met Beyefendinin buyurdukları gibi, Anka
ra'nın hemen yakınında 'bir Akdere mahallesi 
vardır. 70 - 80 'bin nüfusu olduğunu teslbit 
ettim. 10 bin tane hane mevcuttur. Akdere 
mahallesinde ne 'bir çeşme, ne de elektrik var
dır. Şimdi arkadaşlarımızın te'sbit 'et'tikleri 
bu raporda 'belediyemizin oraya hizmelt götür
mesi, ışık vermesi, eletkrik vermesi, su yer
mesi elzem 'bir durumdadır. Hükümetin naza
rı dikkatini' cel'bediyorum 'arkadaşlar. Gecekon
duları yıkmak suretiyle iburaiarda yaşıyan va
tandaşların çoluk çocuklarını açıkta bıralkmak-
la 'bu memlekete hizmet 'etmiş olmayız. Çıka
cak kanunlarla kati tedbirleri almalıyız ve ge
cekondu dâvasını bu memlekette halletmeliyiz, 
ıslah etmeliyiz. Ancak o 'zaman sosyal ODevlCt 
olduğumuzu ispat edeceğiz. Anayasa Kanunu
muza 'bunları koyduğumuza göre, esaslı itedibir-
ler alarak kanunları da çıkarmalıyız. Şimdi 
arkadaşlarımızın vermiş oldukları raporları 
destekliyoruz. Gecekonduların ıslahı ve ora
ya su ve ışığın verilmesi lâzımdır. Suyun ol
madığı, ışığın olmadığı bir memlekette, bir 
mahallede, bir evde nelerin olacağını Yüce Heye
tinize arz ediyorum ve arkadaşlarımızın rapor
larını destekliyorum. 

BAŞKAN — Rapor hakkında ibaşka söz is-
tiyen? Buyurun Sayın Üzer. 

OELÂLEITTÎN ÜZER (Eskişehir) — Sayın 
'Başkan, muhterem arkadaşlarım, geçen kere 
bu madde üzerinde görüşmüştük ve muhalefe
timi 'bildirmiştim. Fakat buigün iftiharla söy-
liyeyim ki, komisyon daha mülayim bir şekil 
getirmiş. Şunu izah etmek istiyorum: 

6T85 sayılı Kanunun 18 nci maddesi memle
kette T9Ö8 den 'beri, 'düzenli inşaat kontrolünü 
'temin 'eden ıbir maddedir. Şöyle ki,, her hangi 
bir mühendis, mimar, her hangi 'bir mütaahhit 
'binayı yapıyorken, eski Yapı yolları Kanunun
da olduğu gibi 'değil, bir iskân raporuna Dağlı 
'bulunmaktadır. '18 nci maddenin .ruhu budur. 
Mütaahhit, mimar, veya mühendis inşaatı ya
parken, aman kaçalk 'olmasın, kaçak yaparsam 
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havagazı, su, elektrik ıglbi âmme (hizmetlerin- I 
den faydalandırmam korkusu ile, memlekette 
yapılan yapıların '% 80 - % 90 doğru yola tev
cih edilmiştir. Şimdi 'bunların ilginde hileli, 
hurdalı, yollara giren, bâzı parazitler vardır. 
Onlar yapılarının kaçak ve 'kanuna aykırı ol
duğunu'bilirler. ' Menfaat-gayesiyle onu yine 
yaparlar, İşte şimdi getirilen Ibu geçici f> nci 
'maddede 'bir yeri hafif 'görüyorum, '«izinsiz ya
pılar»1 tabiri... Evet, 'belediyelerce tets'bit edilen, 
İmar Baikanlığınca kabul edilen gecekondu 'böl
gelerindeki yapılar ama, izinsiz yalpılar, bu 
parazitleri de 'biraz affa doğru götüren »bir se
yir takiıbedebilir. Onun için «ayın komisyon
dan izinsiz yapanların hassaten gecekondu böl
gesinde bulunduğunu, katiyen iskân sahaları 
içine yani, nizami yapılar içine girmemesini te
min edeceğini (bize izah etsinler. Aksi hakle, 
«izinsiz yapılar» Italbirinden üiiısekizinci madde
den faydalanma arzusunda olan birçok parazit
lerin de fay dallanacağı mutlaktır. Bunu izah 
için ıgeldim. Yoksa aksi halde madde fena de
ğildir'. Yalnız sonuna «'belediye encümenleri 
'kararı» m yine kokmalarını rica ederim. «Bele
diye encümeni karariyle müsaade edilir-» şek
linde. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde (hakkında 'başka söz is-
tiyen yok. Verilmiş bir önerge vardır! Okutu
yorum : 

Millet İMeıclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte /olan 678İ5 sayılı İmar Kanu

nuna geçici 5 nci maddenin aşağıdaki şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim. I 

[Manisa Manisa 
NusretJ K'öklü Hilmi Okçu 

Çorum Ankara 
Muzaffer Dündar Zühtü Pehlivanlı I 

MADDE 1. — 6785 sayılı İmar Kanununa 
aşağıdaki geçici 5 nci madde eklenmiştir. I 

Geçici madde 5. — Yapı sahibine veya Va
kıflar İdaresinden başka 'kamu tüzel kişilerine 
veya özel kişilere aidolup da, sahibinin yaızılı I 
imuvalfakati ibulunan yerler üzerine" 31.12.1962 I 
(dâhil) ıgününe kadar yapılmış olan ve beledi
yelerce gecekondu 'bölgesi «olarak' tesbit, İmar I 
ve İskân Bakanlığınca kabul edilen (bölgelerde
ki bir ailenin ikametine taüısis edilebilen izin
siz yapılar 18 nei maddedeki 'kullanma izni aran- | 
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maksisin belediye entcümeni 'karariyle belediye 
hizmetlerinden ve tesislerinden (faydalanırlar. 

Bu türlü yapıların 'bitme günü kullanmaya 
'başladığı gündür. 

Belediye hizmet ve tesislerinin yapılmış 
olup olmaması kanuni yükünİük ve sorumluluk
ları önlemez. 

'BAŞKAN — Komisyon, iştirak ediyor 11111? 
İM Ali VB 'İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANİ 

İBRAHİM İMIÎRZAL10ĞİJII (Ankara) — Söz 
rica, ediyoirum, Reis Bey... 

BAŞKAN — Buyurun, 
İMAR VE İSKÂN (KOMİSYONU BAŞKAN I 

İBRAHİM İMİRZALIOĞ'DIJ (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, 'Sayın (Başkan; 'bundan evvel 
yapılan ıgörüşmede, yüksek tasvibinize arz edi
len şekilden, 'bugünkü şekle maddemin nasıl 
inkılâberJtiği «hususunda izahat vermek ihtiya
cını hissediyorum. 

Son görüşmede 6785 sayılı 'Kanunun pren
sip •maddelerinden biri olan 1'8 nci madde, gece
kondular ve alelûmum izinsiz yapıların beledi
ye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandı
rılması amacını güdüyordu. Yüksek Mecliste 
yapılan görüşmeler 'bilhassa ıbu konuda ihtisas
ları müsellem arkadaşlarımıizın mesleklerin hi
maye ve vikaye eden maddeler hususunda ga
yet titiz ve kıskanç davranışlarının takdire de
ğer mücadelesini verdikleri görüşmelerden son
ra 18 nci maddenin değiştirilmesinin, caiz ol
madığına daha evvel alksi kanaatinde bulunan 
komisyon üyeleri netice itibariyle müspet ka
naat getirerek !1I8 nci maddeye muvazi şekilde 
yeni 'bir geçici madde tedvinini muvafık gör
düler. ;Şimdi, huzurunuza ve tasvibinize arz 
edilen geçici madde 'bu davranışın bir sonu
cudur. 

[Komisyon üyeleri bulunan 'sayın tadil tek
lifi sahibi, arkadaşlarım, 'bilhassa tadil teklifini 
kazırlıyan Manisa Milletvekili Sayın Nusret 
Köklü arkadaşım, 'bu 'belediye hizmet ve tesis
lerinin 'bilhassa yalnız bir ailenin konut 'ihtiya
cını karşılamak için yapılan gecekondulara ha;s-
redilmesini ve 'bu hizmetlerinde ancak beledi
ye encümeni karariyle verimesini istihdaf eden 
önergeyi hazırlamışlar ve tasvibinize !arz etmiş 
bulunuyorlar. 

Müzakeresi daha evvel komisyonda yapılan 
bu görüş komisyonda iltifat görmemiştir. Komis-
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yonda beliren fikir ve kanı şudur: Gecekondu | 
bölgeleri içkide, gecekondu tâbiri içine girmiye-
cek derecede mükemmel yapılmış yapılar mik
tarı azdır. Daha mühmel bir şekilde, daha gay-
risıhhi bir şekilde, sağlık kurallarına aykırı bir 
şekilde yapılmış barakalar belediye hizmet ve l 
tesislerinden faydalandıkları halde; daha ihti
mamla yapılmış, barınılabilir ve ayrıca ıslaha 
ve Devlet yardımına ihtiyaç göstermiyen yapı
ların bu hizmet ve tesislerden evleviyetle, önce
likle faydalanmasının uygun olacağı düşüncesi
dir ki ; komisyonu bu kararı almaya sevk etmiş
tir. Belediye encümeni kararının - eski bir tâbiri 
kullanmak zorundayım - velût kılınması husu
sundaki teklife de komisyon, «Belediye organ
larımın görev ve yetkileri belediye mevzuatınca 
tâyin edilmiştir. Buna hususi bir kanunla mü
dahale caiz değildir. Normal olarak fonksiyon
lar işlesin, hangi organlar yetkiliyse bu hususta 
gerekli kararı versin.» demektedir. Bu bakım
dan yapılan teklife ve önergeye komisyon ola
rak iştirak edemiyeceğimizi arz ederim. | 

Sayın Ankara Milletvekili Ahmet Üstün ar
kadaşımın izhar ettikleri, ileri sürdükleri endi
şeler aslında bu konunun içine girmemekle be
raber, hem kendilerini, hem de kaygısını çektik
leri vatandaşların, ınuztarip vatandaşların te
selli ve tatmini bakımından arz edeyim ki, yine 
İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve arkadaş
larının daha evvel teklif ettikleri ve komisyonu
muzdan geçerek halen Plân Komisyonunda ve 
son safhada bulunan ve Beş Yıllık Plânın konut 
bahsinde gecekondu hususunda zikredilen ted
birlere ve plânda kararlaştırılan yönlere uygun 
olarak, içinde barınanlara sağlık yönünden sa
kıncasız başka konutlar sağlanıncaya kadar, ge
cekondularla yıkılmaması hakkmdaki teklifleri; 
yine ayrıca Vahyi özarar ve arkadaşlarının, ara
larında Sayın Ahmet Üstün de mevcuttur, tami
re muhtaç gccekondularınki, daha evvel yıkıl
maması mutasavver muayyen bir tarihe kadar 
gecekonduların tamir imkânlarından faydalan
ma hususundaki kanun teklifleri1 komisyonları
mızdan geçmiştir. 

Arz ettiğim bu sebepler dolayısiyle şimdi 
tedvin edilen madde ihtiyacı tamamiyle karşıla
yacak yeterliktedir. Mevcut şekli ile kabul edil
mesi hususunu komisyonumuz adına arz ve is
tirham ederim. 

2 . 7 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın Üzer, önerge hakkında 

mı konuşacaksınız? 
CELÂDETTİN UZ UR (Eskişehir) — Evet 

önerge hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CELÂLETTÎN ÜZER (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar, kıymetli arkadaşım Imirzahoğ-
lu, gecekondular bölgesi içinde yapılan betonar
me inşaata da temas etmek istediler. Gecekon
du inşaatı nedir, betonarme nedir? Biz fakir, 
fukarayı elektrik sahibi edelim derken; ağalığa 
da âdeta yeniden gecekondu sahasında beton, 
karkas bina yapacak kudrette teşvik unsurları 
temin ediyoruz. Kesin olarak «gecekonduya izin 
verecektir» tâbiri onsekizinci maddesinden bun
ların dışarda kalması kabul. Fakat izinsiz bütün 
yapılara, yani eğer o gecekondu bölgesinde be
tonarme inşaat yapmış ise buna elektrik, hava
gazı verilmemelidir. Çünkü o gecekondu bölge
si Beş Yıllık Plânda da belirtildiği şekilde er-
geç temizlenmeye tabi tutulacak, oraları yeşil 
saha olacak veyahut da başka yerlere nakledi
lecek, eğer imar plânına uygunsa aynen ipka 
edilecek, kalacak. Zaten 6785 sayılı Kanunun 
11 nci maddesi geçici inşaat müsaadesi'vermek
tedir. Bunlar doğrudan doğruya belediyeye mü
racaat ederek eğer kendi yerleri ise, 6785 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinden faydalanarak 10 
sene müddetle muvakkat inşaat yapmaya yetki
lidir. Binaenaleyh, ben maalesef Nusret Köklü 
ye Zühtü arkadaşlarımızın önergesine iştirak 
edeceğim. Çünkü burada encümen kararı da da
ha kesin olarak belirtilmektedir. Biz 60 tane 
gecekondu yapmış zata da elektrik, havagazı 
vermek mecburiyetinde değiliz Binaenaleyh, ikin
ci önergenin kabulünü muhterem kardeşlerim
den istirham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et
memektedir. Önergeyi oyunuma sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya sunulan kanun tasarısı için 
oyunu kullan mıy an var ım? Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

MADDE 2. — l>u kanun yayın tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var'mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş- ! 
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen?. Buyurun Sa
yın Vahyi Özarar. 

VAHYİ ÖZARAR (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Yüksek Meclisçe kabul edilen bu 
Kanun adedi milyonları bulan gecekondu mm-
takasmda oturan vatandaşlara hiç olmazsa im
kânı o]an belediyelerin ışık ve su getirme imkâ
nı sağlıyacaktır. Ümidederiz ki, bu Kanunun Se
natoca kabul edildikten sonra belediyeler bu fakir 
ve bikes vatandaşlarımızın belediye hizmetle
rine kavuşturulması için âzami gayret göstere
ceklerine inanıyoruz. Kanunun kabul edilmesini 
ve hayırlı olmasını ve Yüksek Meclisin kadirşi
nas hareketlerinden dolayı şükranlarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen? Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler... Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi biraz evvel 
öncelik kararı verdiğiniz mahalli seçim kanun
larının müzakeresine geçiyoruz. 

5. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriy
le bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 
2/338) (S. Sayısı : 283) (1) 

6. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit 

(1) 283 S, Sayılı basmayazı tutanağın so- I 
nundadır. \ 
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Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 saydı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişUri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı : 284) (2) 

7. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 285) (3) 

8. — Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına, ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel 
Üyesi Cavit .Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sa
yılı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili İlhamı Eriem'in 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Adalet . komisyonları 
raporları (1/427, 2/191, 2/336) (S. Sayısı: 286) 
(4) 

BAŞKAN — Dört kanunun hepsine şâmdl 
olmak üzere verilmiş bir önerge vardır. He
yeti umumiyesi üzerinde müşterek konuşul
ması teklif edilmektedir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan mahallî seçimlere ait 

kanun tasarılarının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi kararlaştırılan bütün maddelere tak
dim edilmesini ve gerekçelerindeki benzerlik 
sebebiyle mükerrer mütalâalara ve müzake
relere yer verilmemek üzere hepsinin tümü 

(2) 284 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 285 S. Sayılı basma/yazı tutanağın so-
nundadır. 

(4) 286 S. Sayılı basmayazı tutanağın so~ 
nundadır. 
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üzerinde beraberce konuşulmasını, tatile k$,-
dar soruların müzakere edilmemesini arz ve 
teklif edeniz. 

• C. H. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Rüştü özal Cihat Bilgehan 
Y. T. P. Grup M. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Esat Kemal Aybar Kâzım Arar 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak iş

lerin 36, 37, 38, 89 sıra numaralarında kayıtlı 
kanun tasarıları mahiyet itibariyle mahallî 
seçimlerle ilgili bulunduğundan zaman tasar
rufu sağlamak maks'adiyle vergi reform ka
nunlarının görüşülmesindeki teamüle uyarak 
partiler ve şahıslar adına yapılacak görüşme
lerin birleştirilerek yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Antalya Giresun 
îhsaın Ataöv 1 Eteni Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Daha evvel açık 'oyunuza su
nulmuş lolan 1963 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylık
lar 'hakkında kanun tasarısı için (196) oy ve
rilmiş .olup, kalbul (189), Ret (5), çekinser (2) 
dir. Nisap hâlsıl olmadığından ikinci defa oy
larınıza sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; nıevcut iki önergede 
"de ivediliğine karar verilmiş olan 4 mahallî se
çim kanununun tümü üzerinde görüşmelerin 
müşterek yapılması teklif edilmektedir. 

Bu önergeler hakkında mı söz istiyorsunuz 
Sayın Ülker? 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuza gelmiş olan 4 ayrı ka
nun vardır. Filvaki bunların hepsi 
Mahallî Seçim kanunları adı ile .anılmakta ise 
de herbir kanunun gerek seçim sistemi bakı
mımdan, gerekse bünyesi bakımından husu
siyetleri mevcut bulunmaktadır, öte yandan 
içtüzüğün 103 ncii maddesi sarihtir. Bir ka
nunun tümü üzerinde konuşulur. Birkaç ka
nunun cemi ve bunların tümü üzerinde ko
nuşulması hakkında bir sarahat mevcut bu
lunmamaktadır. Teamül dediğimiz müessese 
de sarahat olmıyan hallerde ki; 'boşlukların 
doldurulmasında kullanılır. O bakımdan bu 
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4 kanunun ayrı ayrı /tümü üzerinde konuşul
duktan sonra, gerekli kararın verilmesinin 
doğru -olacağı inancındayım, hürmetlerimle. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Lehinde ko
nuşacağım. 

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

kadaşlar, böndeniz önergenin haklılık payının 
büyük 'olduğu kanaatiyle huzurunuza çıktım. 
Filhal 4 ayrı kanun teUçlifi ve tasarısı Yük
sek Meclisin huzurundadır. Ama 'bunlar bir 
tek çatı altında toplanmıştır. Mahallî seçim
ler, komün seçimleri. 

Bu 'bir politik zemin üzerinde, bir it ek stra
tejisi olan, 'bütün memleketlerde birbirinden 
ayrılmıyan, felsefi, siyasi, içtimai zaruretlerle 
birbirinden ayrılması mümkün 'olmıyan bir 
seçimdir. Bu seçimleri bu mahiyetiyle görün
ce bunların umumi -görüşmelerinin de bir çatı 
altında toplanması tabiileşir. Sanki birbi
rinden ayrı karakterde, ayrı vasıfta ayrı za
rurette seçimlermiş .gibi, bunları ayrı ayrı 
genel 'görüşmelere tabi tutmak, önergelerde 
de belirtildiği gibi, lüzumsuz vakit 'ziyama, ay
nı konularda, aynı meselelerin lüzumsuz yere 
tekrar edilerek Meclisin çok kıymetli olduğu 
aşikâr olan vaktini heba eder. 

önengeler haklı bir sebe'be matuftur, ka
lbul buyurulmasmı rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Reşit Ülker arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
İçtüzükte sarahaten kanunlar ayrı ayrı tümü 
üzerinde görüşme yapılır; veyahut şu veya bu 
kanun birleştirilerek -tümü üzerinde görüşme 
yapılmaz diye bir açık ifade yoktur. Riyaset 
'bu durum karşısmda, şahsi görüşü olarak, 4 
kanunun tümü üzerinde hu takrir kabul edil
diği talkdirde müşterek görüşme yapılacağı 
kanaatindedir. Bu durum 'karşısında usule 
itirazda 'bulunan arkadaşımız, ibaşka bir usulle 
meselenin hallini arzu ediyorsa, verdiği öner
geyi evvelâ oya koyup; >onıın kabulünden 
sonra muamele yapılacaktır. Bir önerıge veri
yor musunuz Sayın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Normal ola
rak bir önerge vermeye lüzum yoktur. Maa-
m afili önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge Riyasetin usul hakkımdaki görüşünü 
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kabul etmiyen başka >bir usulün taÜbikıni isti-
yen önergedir. Bu önerge oylarınızla bir ileti
ye bağlandıktan sonra ya ikinci önerge oyu
nuza konulup, • dört kanunun müştereken gö
rüşülmesi neticesine gidilecek, yaıhut d!ı, ikinci 
yola gidilecektir. Yani her kanun üzerinde 
ayrı ayrı görüşülme yolu açılacaktır. 

Sayın R/efet Aksoy da bu önerge hakkında 
ve aleyhinde söz istemektedir, önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince her 

kanunun ayrı ayrı tümü üzerinde görüşülmesi
ni arz ve teklif .ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Arkadaşımın, buradaki ifade
lerinde yazık olduğu ıgübi d'eğil de, esasen 
bunun usule aykırı olduğu, onun için bu usule 
itibar edilmemesi ve ayrı ayrı oylanması tek
lif edilmiştir. 

Buyurun Sayın Aksioy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, müzakere mevzuu olacak bu dört ka
nunun dördü de bir ıgayeyi talküb ediyor, o da 
mahallî seçimler. Filhakika ayrı ayrı kanun
lardır; Reşit Bey arkadaşımızın beyan bu
yurdukları veçhile, 103 ncü maddeye tabi kal
dığımız takdirde biz 'bu kanunların mevzuları
nın tümü üzerinde konuşma yaparsak İçtüzüğe 
aykırı bir harekette bulunmuş olmayız. Sebebi: 

Mevzuun müşterek ib'ir mahiyet, iktisabet-
mesi dolayısiyle konuşmalar mevzuun politi
kası üzerinde olacaktır. Umuma, konuşmalar 
bittikten sonra; el'betteki dört kanun ayrı ay
rı görüşülecek maddeler üzerindedir. Esasen 
bu kanunun tümü üzerindeki konuşma o ka
nunun mevzuunun felsefesi ve politikası üzerin
dedir. Bu itibarla bu kanunların, 4 kanunun 
tümü üzerinde bir görüşme yapmak hususunda 
karar verecek olursanız; İçtüzüğe aykırı İbir 
harekdtte (bulunmamış olursunuz. Muhterem 
Riyasetin de işaret buyurdukları hususlar ye
rindedir. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, lehinde mi 
konuşacaksınız "i 

MAHMUT ALİCANOĞLU ((Sinop) — Evet 
efendim. 
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BAŞKAN — Buyuran ıSaym Alicanoğlu. 
MAHMUT ALÎCANOĞLU («Sinop) — 'Muh

terem arkadaşlar, filhakika kanunların mev
zuu .»elçim.; ama her kanunun mahiyeti ve* mâ
nası itibariyle aralarında farklar vardır. Tet
kik 'buyurduğunuzda 'bunları ıgörmüşsünüzdür. 
Bu kanun tasarısının mutlak ve müstakillen gö
rüşülmesi ve mevzuunun münakaşası ve mahi
yetinin ve mânasının tahlil ve müzakeresinin 
yapılmasının daha doğru olduğu kanaatinde
yim. Bu itibarla Reşit Beyin vermiş olduğu 
'önergenin tasvibi yerinde olur, kanaatinde
yim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlar, şimdi 
ıSayın Reşit Ülker'in önergesini oyunuza sunu
yorum. Bu önerge kabul edildiği takdirde 
ikinci önerge oya konulmıyacaktır. 'Çünkü ikin
ci önergenin oya konulması kabul .edilmemiştir. 

OEVAT DURSÜNOĞLU (E rzurum) — 
ıSöz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi; aleyhinde mi? 
(«Konuşuldu» sesleri). 

OEVAT 'DURSÜNOĞLU (Erzurum) — 
Lehinde efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
ötmeyiniz. Usul meselelerinde iki lehte, iki 
aleyhte konuşulur. Bir lehte, bir aleyhte ko
nuşulmuştur. Üçüncü olarak tekrar lehinde 
istenmiştir. Buyurun. 

OEVAT DURSÜNOĞLU (Erzurum) — 
Efendim, ta İçtüzük üzerinde değil de işin mai 
hiyeti üzerinde birkaç kelime ile Bayın Reşit 
Ülker Bey arkadaşımızın takririnin lehinde 
bulunacağım. Hakikaten, her dördü de birer 
seçim kanunu olmakla beraber, zahiren 
mahiyeti itibariyle müşterek görünseler dahi 
esas itibaiyle bunlar birbirinden ayrı kanun
lardır. Köy muhtarı seçimindeki esbabı mucu-
be ve zaruretlerle ve o işin felsefesi ile, vilâyet 
umumi meclislerinin seçimleri arasındaki ma
hiyet farkları çok ayrıdır. Binaenaleyh, ay
rı mahiyette olan, ayrı esaslara doğru gidecek 
kanunların tek bir kanun gibi heyeti umumi-
yesi üzerinde konuşulması doğru değildir. 

Bundan başka bir endişem daha var: Ar
kadaşların istedikleri netice de hâsıl olmıya-
<îak. Burada hem bunların dördü üzerinde müş
terek konuşma yapılacak; hem de ayrı ayrı 
maddeler bahane edilerek daha uzun konuşu-
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lacak, istenilen zaman tasarrufu da olmayacak. 
Binaenaleyh, normal usule riayet edelim. Tea
mülle işi halletmeye bakmıyalım, zaten bu
nun teamülü de yoktur. İlk defa oluyor. Tea
mülü yeniden tesise lüzum yoktur. Sayın Re-
'şit Ülker'in teklifinin kabulünü bilhassa rica ede
rim. Ayrı ayrı görüşelim, vakit kaybetmiyelim. 

BAŞKAN —Sayın Bağcıoğlu. Aleyhinde mi 
konuşmak istiyorsunuz? Buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Reşit Ül
ker arkadaşımızın vermiş olduğu önerge ilk 
bakışta İçtüzüğe uygun gibi görülmekte ise de 
bu Mecliste vergi reform kanunlarının görü
şülmesinde de tatbik etmiş olduğumuz gibi, 
İçtüzüğe uygun şekilde aynı mahiyetteki ka
nunların müzakerelerinde o kanunların heye
ti umumiyesi hakkında bir görüşme yapıla
bilir. Yani İçtüzüğün 99 ncu maddesinden iti
baren başlıyan kanunların müzakeresi faslın
da sarahaten, biraz önce Refet Beyin de ifa
de etmiş olduğu gibi, Riyaset Makamının beya
nındaki gibi sarahaten İçtüzükte (kanunların 
müzakeresi sırasında tümü hakkında ayrı ayrı 
görüşme yapılır) diye sarih bir hüküm mevcut 

değildir. Bu bir. 
İkincisi, kanuni bir engel bulunmadığına 

göre bunun dışında zamanımızı israf etmeme 
bakımından da önergenin reddi icabeder. Çün
kü, benden evvel konuşan arkadaşın ifade et
miş olduğu husus hakikat dışıdır. Arkadaş
lar, 4 kanun aynı mahiyettedir. 4 kanun hak
kında grup sözcüleri konuşacak, kanunun tü
mü ha'kkındaki görüşmeler bittikten sonra ka
nunların teker teker maddelerine geçilecektir. 
Maddelere geçildiği zarman her hangi bir mad-' 
de hakkında söz istiyen bir hatip artık kanun
ların tümü hakkındaki görüşmeler kifayeti 
müzakere ile sona erdiğine göre, ancak o 
madde hakkında fikir dermeyan edebilecek
tir. Böylece 4 kanunun müzakeresi birden ya
pılıp, bu önerge reddedilirse; Meclis hem za
mandan tasarruf edecek, hem de usulüne uy
gun bir muamele yapmış bulunacaktır. Bunun 
arz etmiş olduğum gibi tatbikatı da vardır. Ver
gi reform kanunlarında da aynı usulü tatbik 
ettik. Bütün kanunların müzakeresini heyeti 
umumiyesi hakkında topluca yaptık. Ondan 
sonra töker teker maddelere geçtik, önerge 

6 2.7.1963 O : 1 
I hem İçtüzüjt bakımından, hem de tatbikat ba

kımından reddi icabeder mahiyet arz etmek
tedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in önerge
sini oyunuza sunuyorum. Yani daha evvel 
verilmiş olan bu önergenin oya konulmasının 
usule uygun olmadığı yolundaki Sayın Ülker'
in önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
ler..., Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 4 ayrı tasarının heyeti umumiyesi üze
rindeki görüşmelerim müştereken yapılması hak
kında verilmiş olan 2 önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve il
gili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun ta
salısı ve Cumhuriyet Senatosu Içısl Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle, bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
mahallî seçim hakkında diğer kanunların, tasarı
ların tümü üzerinde gruplar adına, C. K. M. P. 
Meclis Grupu adına Sayın Cevad Odyakmaz, 
Y. T. P. Meclis Grupu adına Sayın Esat Kemal 
Aybar, M. P. Grupuı adına Sayın Halit Fikret 
Aka, A. P. Grupu adına Şükrü Akkan, 
söz istemişlerdir. Ayrıca 4 ayrı kanun tasarısı 
hakkında, tümü üzerinde şahısları adına Sayın 
Şefik İnan, Azıiz Zeytinoğlu, Oğuz Demir Tüzün, 
Halit Fikret Aka, Halil özmen, Vefa Tanır, Etem 
Kılıçoğlu, Fahir Giritlioglu, Reşit Ülker, Ha
lûk Nur Baki, Ahmet Topa-loğlu, Mahmut Ali-
canoğlu söz istemiştir. 

Mahmut Alicanoğlu, 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Usıü hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne usulü efendim?. İsimleri oku

yorum, sırasiyle söz vereceğim, daha müzakerele
re başlamadık. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — İsimleri çağırdı
nız, zannettim. 

BAŞKAN — Hayır, çağırmadım, efendim. 
Partiler grupları adına söz istemiştir. Bize veriU 
imiş olan yazı sırasına göre söz verilecektir. Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi Grupuı adm-ı Sa
yın Cevad. Odyakmaz, buyurun. 

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR
TİSİ GRUPU ADINA CEVAD ODYAKMAZ 
(Sivas) — Sayın Başkan, aziz milletvekilleri; 
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C. K. M. P. Meclis Grupunun mahallî seçim I 

kanunları münasebetiyle görüşünü "arıklamadan 
evvel 15 Ekim 1961 seçimlerimden sonra kurulan 
Hükümetlerin bu konudaki tutumuna, dokunma
dan gecemi yeceğiz. 

Filhakika yeni Anyasamızın kurduğu sisteme 
göre, bütün idarede temsil ve karar organlarında 
halk idaresini hâkim kılmak esas olduğu halde 
Millî Birlik tarafından ihdas olunan fiilî durum, 
Meclis açıldığından beri değişmiyerek maalesef 
bugüne kadar aynen devam etmiştir. 

Bu fiilî dunumun yarattığı huzursuzluğa ekle
nen bâzı davranış ve tesirlerin bertaraf edilecek 
yerde; mevzii de olsa; artmış bulunmasına Hükü
metlerin seyirci kalması cieldî endişeler yaratmış 
ve parti grupumuz fırsat düştükçe bu kürsüden 
mahallî idarelerin hakiki sahiplerine tevdii husu
sunda gecikilmcmesini mütaaddit defalar temen
ni ile Hükümetleri harekete getirmek için gayret 
sarf etmiştir. 

Bâzı çevrelerce mahallî idane hizmetlerinin 
mensup zevat tarafından yürütülmesinin daha iyi 
neticeler doğurduğu yolunda yapılan propagan
daları rejime yöneltilmiş ve halk iradesine karşı 
itimatsızlık yaratmaya matuf tehlikeli davranış 
ve kanaatler olarak mütalâa (ediyoruz. 

İmtiyazsız ve sınıfsız bir toplumda kendileri
ni imtiyazlı mevkide görenlerin çok kere halka 
vasi olmak hevesleri, demokratik siyasıi hayatımı
zın çeşitli sarsıntılarına başlıca sebep ve âmil ol
muştur. 

Sayın milletvekilleri; 
Egemenliğin kayıtsız şartsız Büyük Türk. Mil

letine ait bulunduğuna ve mıilletimizin bugüne 
kadar gösterdiği siyasi olgunluk muvacehesinde 
vesayet idaresine asla razı olmıyacağı ve iradesi
nin yanılmıyacağı hakikatine, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi olarak bir defa daha inancımızı 
bu vesileyle tekrarlamayı demokratik rejime bağ
lılığımızın zaruri bir neticesi sayarız. 

Aziz arkadaşlar; 
Halk idaresinin fiilî ve hakiki tecelligâhı olan 

mahallî idare organlarının seçimi, bizce teşriî or
ganların seçimlerine nazaran çok daha dıcmmi-
yetlidir. 

Halk, bu organlar vasıtasiyle günlük ıı üste-
rek dert, dâva ve ihtiyaçlarının hallinde ve kar
şılanmasında idareye iştirakinin mesuliyet ve 
şuuruna erecektir. | 
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Millî demokratik rejimimizin yerleşip geliş

mesi bakımından mahallî idareler seçimlerinin 
oynadığı değiştirici rolü küçümsememek lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halen görüşmekte bulunduğumuz mahallî ida

reler seçim kanunları diğer seçim kanunları gi
bi rejimin ana kanunlarındandır. Bu bakımdan 
bütün seçimlerde umumi prensiplerin aynı olma
sı zarureti vardır. 

Filhakika bütün seçimlerin serbest, eşit, giz
li, tek dereceli genel oy, acık sayım ve döküm 
esaslarına göre yapılması Anayasamızın ^5 nei 
madelesi icabıdır. 

Müzakere konusu tasarıları bu esaslar göz 
önünde tutularak incelediğimiz zaman şehir ve 
kasaba mahalle muhtarlarının iki dereceli bir se
çime tabi tutulmak suretiyle Anayasa prensiple
rinden ayrıl indiğini görmekteyiz. 

Bu itibarla çıalıir ve kasaba, mahalle muhtar
larının da aynen 'köy mahalle muhtarları gibi tek 
dereceli olarak seçilmesini Anayasaya uygunlu
ğu bakımından zaruri bulmaktayız. 

Politikanın köyün hususi hayatına kadar gir
memesini teminen köylerde muhtar ve ihtiyar 
hevyeti seçimlerinde partilerin aday göstermeme
sini tasvibediyoruz. Ancak, aynı prensibi şehir 
ve kasaba mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti se
çimleri için tatbik olunmamasını aynı sebeplerle 
mahzurlu bulmaktayız. Bu yüzden şehir ve köy 
tefrikine taraftar değiliz. 

Diğer taraftan muhtar ve ihtiyar heyetleri 
fonksiyonları itibariyle kanunen muayyen idari 
vazifeleri ifaya memur müntehap zevat olup par
ti doktrin ve prensiplerinden uzak bir çekikle 
sırf halka hizmetle görevli bulunmaları itibariy
le seçimlere parti adayı olarak girmem elerindeki 
fayda aşikârdır. 

Kaldı ki, yaşadığımız partili muhtarlar dev
rinin acı hâtıralarını henüz unutmuş değiliz. 

Aziz milletvekilleri; 
Tasarılarda seçilecek, muhtar, ihtiyar heye

ti üyeleri, belediye reisi, belediye meclisi üyeleri 
ile genel meclisi üyelerinele birbirinden farklı 
tahsil şart ve unsurları aranmaktadır. Meselâ, 
köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleriyle beledi
ye meclisi ve il genel meclisi üyelerinde .yalnız 
okur - yazar olmak kâfi görüldüğü halde şehir 
ve kasabalar muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ile 
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belediye reislerinde ilkokul ve daha yüksek tah
sil istenmektedir. 

Bu hal bir • taraftan seçimlerin genelliği 
prensibini ihlâl ederken diğer taraftan milletve
kili, Hükümet üyesi gibi çok daha önemli ve me
suliyetti makam işgal edeceklerden aranmıyan 
bir vasfı yukarda işaret ettiğimiz kimselerde 
aramak suretiyle seçim kanunlarının umumi 
ahengine de aykırı düşmektedir. 

Bu sebeple tasarılardaki bütün tahsil şartla
rının kaldırılarak okur - yazar olmak kaydı ile 
iktifasına kaaniiz. 

Kaldı ki, büyük bir kütlenin tahsil yapama
mış olmasının vebali gelmiş geçmiş bütün hükü
metlerde olduğuna göre, ihtiyarı dışındaki bu 
neticenin vatandaşın Anayasa ile tanınan seçil
me hakkını tahdide yöneltilmesini hem Anayasa
ya, hem de hakkaniyete ve nasafate uygun bul
mamaktayız. 

Temennimiz yakın bir gelecekte halkın 
% 100 tahsil imkânına kavuşturularak Yüce 
Meclisinizin bu kabil münakaşalara sahne olma
masıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Belediye meclisi ve il genel meclisi seçimle

rinde nispî temsil usulünün derpiş edilmiş olma
sını, seçim adaletine ve halk iradesinin geniş 
çapta tecellisini temin eden bu sistemin Türki
ye'de ilk defa savunmasını ve mücadelesini ya
pan bir parti olarak memnuniyetle karşıladığı
mızı belirtmek isteriz. 

1955 yılından beri yapılamamış bulunan ma
hallî idareler seçimlerinin mesnetlerini teşkil 
edecek olan bu kanunların demokratik rejimi
mize kuvvet ve büyük milletimize saadet getir
mesi temennisi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Meclis Grupu adına hepinizi saygı ile se
lâmlar çalışmalarınızda başarılar dilerim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grup adı
na konuşmalardan sonra şahısları adına konuşa
cak arkadaşlar arasında lehte, aleyhte ve üzerin
de konuşmak şeklinin tanzimi içjin bir önerge ve
rilmiştir. Onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî seçimler kanunu tasarılarının görüşül

mesinde bir lehte bir aleyhte ve bir de üzerinde 
olmak üzere söz verilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Sahabettin Ovhon 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın İnan, siz ne üzerinde konuşacaksınız?. 

Aleyhinde mi, lehte mi?. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, siz?. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın Demirtüzün siz efendim ?. 
OĞUZ DEMİRTÜZÜN (Niğde) — Lehinde. 
BAŞKAN — Halil Özmen? 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Aleyhin

de konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Topaloğlu? 
AHMET TOPALOĞLU (x\dana) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu?. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Üze

rinde. 
. BAŞKAN — Sayın Ziya Altmoğlu. 
' ZİYA ALTINOÖLU (İstanbul) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz?. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sıra Yeni Türkiye PartM Gru

pu adına Sayın Nizamettiıı Erkmcn'indir. Bu
yu tam. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİZAMETTİN 
ERKMEN (Giresun) — Değerli arkadaşlarım, 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, mahallî 
idarelerin seçim yolu ile iş başına getirilmiş or
ganları Millî Birlik İdaresi tarafından çıkarılan 
120 sayılı Kanunla feshedilmiş ve yerlerine kaim 
olmak üzere bâzı kuruluşlar getirilmişti. O ta
rihten bu yana iki sene sekiz ay geçmiştir. Bu 
müddet içinde vatandaş olarak, milletvekili ola
rak yaptığımız temaslar, büyük halk kütlesinin 
mahallî seçimlerle ne derece alâkadar olduğunu 
bizlere sarahaten göstermiştir. Vatandaş köyde 
olsun, kasabada olsun, şehirde olsun, müşterek 
mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve organları ken
disi tarafından seçilen mahallî idareler üzerinde 
ilgi ile durmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu ilginin taşıdığı mâna derindir. Biz Yeni 
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Türkiye Partisi olarak bu ilgiyi milletimizin de
mokratik nizamı benimseme yolundaki gayretle
rinin yeni bir örneği, ve çok hayırlı bir neticesi 
telâkki ediyoruz. 

Evvelden beri muhafaza ettiğimiz bu mail
em, biraz geç de olsa tahakkuk safhasına girdi
ğini görmekle memnunluk duyuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Tasarıların maddeleri üzerinde sırası gel

dikçe görüşlerimizi ifade edecek, dilek ve te
mennilerimizi ortaya koyacağız. Şimdilik tümü 
üzerindeki mütalâalarımızı kısaca ifade etmek
le yetinme kararındayız. 

Biz Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda de
ğişiklikler yapılmasını derpiş eden tasarıyı, İçiş
leri Komisyonunun tadil şekliyle benimsemekte
yiz. 

Muhtar ve ürelerin ayrı ayrı seçilmesini 
demokratik anlayışa daıha uygun buluyoruz. 

Seçileceklerde aranan ilkokul mezunu olma 
şartını 4541 sayılı Kanunla kabul edilmiş ve tat
bikatta da mahzuru görülmemiş olan okur - ya-
zarlağa tebdil suretiyle, vatandaşın seçme hak
kını daha geniş ölçüde kullanmasına imkân ve--
rileceği kanaatindeyiz. 

Bu seçimlerde siyasi partilerce aday göste
rilmesinin lüzumuna inanmıyor, aksine olarak 
bâzı mahzurlar bile tevlidedeceğinden endişe du
yuyoruz. Şimdiye kadar cereyan eden tatbikat 
aksi istikamette ve esasen kanun hükmü de par
tilerin aday göstermesine cevaz vermemekte idi. 
Normal şekilde işlemekte olan bu düzenin değiş
tirilmesini yerinde bulmuyor ve bunu bir tekâ
mül saymıyoruz. 

Seçimin tek dereceli olarak yapılması halin
de muhtar ve üyelerin ayrı oy puslalarına ya
zılıp her iki puslanın da bir zarf içine konarak 
sandığa atılmasını, oy ziyama sebebiyet verme
mek, masraf ve külfeti azaltmak bakımından 
faydalı görüyoruz. 

Köy Kanununda yapılan değişiklikleri yine 
söz hakkımız mahfuz kalmak üzere tasvibetmek-
leyiz. Seçileceklerde şimdiye kadar aran-mıyan 
okur - yazarlık şartı ve adaylığın kabul edilme
mesi, seçimin tek dereceli ve çoğunluk usulü
ne göre icrası esaslarını benimsemekte ancak yu
karda da ifade ettiğimiz gibi muhtar ve üyele
rin ayrı oy puslalarına yazılıp tek zarfa kona-
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rak sandığa atılmasını faydalı görmekteyiz. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunundaki de
rişikliklerde grup olarak üzerinde durduğumuz 
nokta bilhassa seçim usulü noktasıdır. İçişleri 
Komisyonu raporunda ifadesini bulan mucip 
sebepleri aynen benimsemekte ve bu seçimlerin 
de çoğunluk usulüne göre yapılmasını uygun 
mütalâa etmekteyiz. 

Belediye Kanununda yapılan değişiklikler, 
bâzı yeni ve ileri görüşlere yer vermiş bulun
maktadır. Belediye Başkanının tek dereceli ola
rak seçilmesi, meclis ile başkan arasındaki mü
nasebetleri düzenliyen ve belediye başkanlarını 
meclis veya siyasi teşekküllerin oyuncağı olmak
tan çıkaran hükümleri memnunlukla karşılıyo
ruz. 

Başkanlarda aranacak tahsil şartının esas 
itibariyle redde imkân bulunmadığını takdir 
ediyor fakat memleket gerçekleri muvacehesinde 
bu düşüncenin uygulanabilmesini mümkün gör
müyoruz. Realitelere uyabilen hal tarzını tas
viple karşılıyacak ve mütalâalarımızı zamanı 
gelince ifade edeceğiz. 

Bu seçimlerde de çift sandık yerine tek zarf 
ve tek sandık usulünün tatbikini yukardaki gö
rüşlerimize uygun olarak muhafaza etmekteyiz. 

Belediye meclisi üyelerinin nispî usulle se
çilmesi grupumuzea benimsenmiş bulunmakta
dır. 

Kıymetli arkadaşlarım. 
Mahallî seçimlerle ilgili kanunların görüşül

mesine başlandığı şu sırada Yeni Türkiye Par
tisi olarak en halisane temennimiz; 

Sabırsızlıkla beklenen bu kanunların, vatan
daş hizmetini en yi şekilde görebilecek ve onla
rın itimadına en geniş ölçüde lâyık olabilecek 
şahıs ve heyetleri iş başına getirebilecek tarzda 
çıkmasıdır. 

İyi kanun yapmak, memleket gerçeklerini 
hakkiyle görebilmeye bağlıdır. Kanunların da 
en iyi şekilde tatbikini sağlamak hükümetlerin 
başta gelen vazifeleri cümlesindendir. 

Çıkaracağımız kanunların memleket realite
lerine uygun olmasını temenni ederken, bun
ların uygulanmasında da Hükümetin çok titiz 
ve hasis parti menfaatlerinden çok uzak kalma
sını diliyoruz. 

Demokratik düzeni benimsemiş olan milleti
mizin bu seçimlerde de kendisine has olgunluğu 
göstereceğine ve hizmetine girmekle şeref du-
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yacak şahıs ve heyetleri vazifeye çağıracağına 
itimadımız tamdır. 

Böyle bir inancın huzuru içinde, Yeni Tür
kiye Partisi Meclis Grupu hepinizi hürmetle se
lâmlamakta ve seçimlerin millet ve memleketi
miz için hayırlı olmasını dilemektedir. Saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Halit Fikret Aka. 

M.P. Grupu adına Halit Fikret Aka (Nev
şehir) — Muhterem arkadaşlar; 

Şehirde, kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanun
da, Köy Kanununda, vilâyetler idaresi ve bele
diye kanunlarında yapılacak tadilât hakkında 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunan kanun tasa
rısı ve teklifleri kısaca mahallî seçimlerin dü
zenlenmesini hedef tutmaktadır. Demokratik ni
zamın ayrılmaz bir unsuru bulunan mahallî se
çimler vecibesi maalesef yıllardır muhtelif Hü
kümetler tarafından yerine getirilmemiş ve hiç 
bir mâkul sebebe istinadetmiyen halk iradesi
nin tecellisine mâni olunmuştur. Bu bakımdan 
çok geç de olsa ikinci Koalisyon Hükümetinin 
bu zarureti hissederek gerekli kanun tasarıları
nı Yüce Meclise sunmuş bulunmasından dolayı 
duyduğumuz memnuniyeti kaydetmek isteriz. 

Mehterem arkadaşlar, 
Malûmdur ki mahallî seçimler 1955 senesin-

denberi yapılmamıştır. Seçimsiz idareyi iki dev
reye ayırmak mümkündür. 

Birinci devrede mahallî idareler münfesih 
Demokrat Parti mesul ve mensuplarının kayfî 
hareketleri ile âdeta bir çiftlik şeklinde idare 
edilmiş ve bu idareler Anayasada bir çok hukuk 
dışı davranışlara sahne yapılmıştır. Netice ola
rak da bu ve benzeri Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışların yıllarca devam ve te
vali etmesi her türlü tahammül ve insan hakları 
hududunu çoktan aşarak Türk Milletinin diren
me hakkını kullanmasını icabettirmiş ve bu su
retle de bu devre 27 Mayıs 1960 ihtilâli ile ka-, 
panmış bulunmaktadır. 

İhtilâlden bugüne kadar da ikinci devre 
içinde bulunmaktayız. Acaba bu ikinci dev
rede ne yapılmıştır? Elle tutulur hale gelen hak
sızlıklara, eşitsizliklere, keyfî idarelere, kanun 
dışı davranışlara bir son verilmiş midir? 
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Mahallî idareler mihverine oturtulacak mil

letçe hasretini çektiğimiz tarafsız ve âdil bir 
idarenin nimet ve huzuru temin edilmiş midir? 
Hayır arkadaşlar. 

Üzülerek arz edeyim ki; bunların hiç birisi 
yapılmamış veya yapılamamıştır. 

Sebep her ne olursa olsun mahallî idareler, 
ya kendi asli vazifelerini dahi işlerinin hacmi 
bakımından bütün kemaliyle başarması müm
kün olmıyan idare âmirlerine veya diğer me
murlara yahut da tâyin edilecekleri görevlerde 
muvaffakiyet ve ehliyet durumları^ düşünülme
den alelacele bir zümreye mensup veya müta-
mayillere terk ve tevdi edilmiştir. Bu yanlış ta
sarrufun tabiî bir neticesi olarak da haksızlık 
ve eşitsizlikler devam etmiş ve daha fenası da 
mahallî idareler korkunç bir ataletin ve yersiz 
bir israfın içine gömülerek ana gayeleri bulu
nan halka hizmet mefhumuna tamamen bigâne 
kalmışlardır. Bu atalette bigânelik o kadar iler
lemiştir ki, vazifelilerin mahallî idareler ile fiilî 
alâka ve münasebetlerde yalnız ek görev ve taz
minatlarına ve şahısları için yaptırdıklarını yer
siz israfa münhasır kalmıştır. 

Bu hakikatleri dile getirmekten maksadımız 
her hangi bir devrin muhasebesini yapmaktan 
ziyade bahis mevzuu kanun tasarılarının Türk 
Milletinin hayat ve yaşayışındaki önemini teba
rüz ettirmektir. 

Malûmdur ki, bir memlekette Anayasa çer
çevesi içinde demokratik nizamın birleşmesi, te
mel hak ve-hürriyetlerin tesisi ve halkın refah 
ve saadetinin temini ancak, âdil ve tarafsız se
çimler ile yani millî iradenin tecellisi ile vazifeyi 
devir alan meclisler ve idareler ile mümkündür. 

Kanaatimizce bu ilkelerin tahakkuk ve de
vamına mahalli idareler bünyesinin sıhhat ve 
hayatiyeti birinci derecede rol oynamaktadır. 

Bu itibarla geçirmiş olduğumuz acı tecrübe<-
lerden ve bilhassa yurdumuzda ilk defa nispi 
usul ile uygulanan 15 Ekim 1961 seçimlerinin 
neticelerinden faydalanarak mahalli idareler se
çim tasarılarının daha mütekâmil ve bünyemize 
en uygun şekilde kanuniyet kesbetmesini ve bu 
suretle bu idarelerin dinamik ve sıhhatli bir ha
le getirilmesini temenni etmekteyiz. Taşanlar
da birbirini nakzeden, tadili ve ithali zarureti 
bulunan hususlar mevcuttur. 

Bu arada 283 sayılı tasarının ek üçüncü 
maddesi ile 284 sayılı tasarının ek dördüncü 
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maddesinde Sayın içişleri Komisyonunun zan
nederim bir zühul eseri olarak altında kabul et
tiği maddeler ile bir çelişmeye düşmüş bulundu
ğunu zikretmek mümkündür. Bir de tasarıya 
ithal edilmemiş bulunan radyo ile konuşma mev
zuu vardır ki, hakikaten üzerinde ısrarla durul
ması icabeden bir konudur. Tasarıda yer alma
masını üzüntü ile karşılamaktayız. Malûmdur 
ki, seçim esnasında siyasi . partilerin radyo ko
nuşmalarını eski iktidar menetmiş ve o zamanın 
muhalefet partisi bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi bütün mevcudiyetiyle bu kararın karşı
sında bulunduğunu ve düzeltileceğini her vesile 
ile beyan ve taahhüt etmiştir. Nüfusunun 
% 85 i okuma - yazma bilmiyen bir .memlekette 
radyo konuşmalarının ehemmiyet ve zarureti 
aşikârdır. Halk iradesinin tecellisinde oynadı
ğı rol de herkesin malûmudur. 

Bu itibarla bu mevzuun tasarı metnine it
halinde büyük fayda ve zaruret görmekteyiz. 
Bu fikir ve kanaatimizkı sayın komisyon, bütün 
siyasi partiler ve hassaten muhalefet devirlerin
de bu hususta sarih beyan ve taahhüde girmiş 
bulunan Halk Partisi tarafından iltifat görme
sini beklemek ve istemek hakkımızdır. Köy ve 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri için 
çoğunluk usulünü genel meclis üyeleri ve bele
diyeler için nispî usulü memnuniyetle karşıla
maktayız. Bu cihetler hakkında ve tadilinde 
memleket bakımından fayda mülâhaza ettiği
miz diğer hususlar için maddelere geçildiği za
man ayrıca izahat verileceğini arz eder Millet 
Partisi Meclis Grupu adına hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Şükrü Akkan. 

A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN (iz
mir) — Muhterem milletvekilleri; 

(Mahallî seçimler ile ilgili kanun vaktinde 
yetiştirilecek bu sene seçimlere gidilecektir.) Bu 
katı ifadeli cümle Yüce Meclisin 5.7.1962 günlü 
109 ncu Birleşiminde Sayın Hükümet Reisi ta
rafından söylenmiştir. 

Hükümet programındaki (Karma Hükümet 
memleketin kaderini demokratik rejimin payi
dar olması ile sıkı sıkıya ilgili görmekte ve Ana
yasanın mutlak hâkimiyetini sağlamayı başta 
gelen vazife saymaktadır. 

Mahalli idarelerimizin Anayasanın ışığı al
tında bünyelerine uygun seçimlerinin bir an ev-
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vel yapılması, gelirlerinin hizmetleri karşılar 
hale getirilmesi, teşkilât, görev ve yetkilerinin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili mevzuatı en kısa 
zamanda tasvibinize sunacağız.) Kısmının, mü
zakeresi esnasında muhalefet partileri sözcüle
ri tarafından şiddetli tenkide tabi tutulması 
üzerine muhalefeti tatmin zımnında yapılan va-
ad zamanında yerine getirilmemiş, programın 
tatbiki sürüncemede bırakılmıştır. 

Bugünkü gündemimizde yer alan mahalli se
çimlerle ilgili kanun tasarı ve teklifleri, vecibe 
ve taahhüt altında bulunan Hükümetin gayre
tinden ziyade muhalefetin didinmesi ve Anaya
sanın geçici 7 nci maddesinin emredici hükmü
nün itici kuvveti ile Yüce Meclise sevk edilmiş 
bulunmaktadırlar. 

Mahallî idarelerin karar organlarının halk 
oyu ile kurulması Garplı mânada demokrasinin 
oturtulmasının temel ve asli unsurunu teşkil 
eder. Bu temel müesseselerin teşkilinin gecikti
rilmesini samimiyetle demokratik nizam isteği 
ve tatbikatla telif edememekteyiz. 

Bu noktayı böylece tescil ettirdikten sonra, 
Anayasamızın 116 ncı maddesinde tarifini bul
muş olan mahalli idareler mevzuuna göz atıyo
ruz. 

(Mahallî idareler seçimleri kanunu göster
diği zamanlarda, 55 nci maddedeki esaslara gö
re yapılır.) Diyen Anayasamız, bu idarelerin 
karar organları olan meclislerinin ve heyetleri
nin teşekkül tarzını genel oy sistemine bağla
mıştır. 

Anayasanın hükmü bu merkezde iken, bu 
onganla-r üç seneyi aşjkm bir zamandan 'beri tâ
yin yolu ile iş başına getirilmiş ve daha ziyade 
bir zümreye güven temin eden kişilerin elinde 
bırakılmıştır. 

1961 Ekiminden beri de T. B.'M. M. nin kuru
luş şekli ile tezat halindedir. Muhterem halkımız 
tâyinle kişilerin kararlarından müteessir ve ren
cide olmuştur. 

işte bu durum muvacehesinde kanun tasarı 
ve tekliflerinin Meclis gündemine alınmış bulun
ması memnuniyet vericidir. 

Şimdi eski kanunlarda, 1961 Anayasası ve 
298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki kanun hükümleri dı
şında kalan bu sebeple halen mer'i bulunan hü

kümleri ile üzerinde müzakere açılan ve açıla-
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cak olan 'birleştirilmiş teklif ve tasarılar ve 
komisyon rapor ve değiştirilen1 hükümleri ara
sındaki 'başlıca benzerlikleri ve yenilikleri mü
talâa ederek 'bu noktalardaki grupumuzum gö
rüşlerini arz edeceğiz. 

Adalet Komisyonu değiştirilen, 'belediye ve 
il genel meclisi seçimlerini nispî usule talbi tut
muştur. 'Teklifler her iki meclis seçimlerinin 
çoğunluk esasına, tasarılar nispî sisteme ve 
İçişleri Komisyonu raporu da il genel meclis
lerinin seçimlerini çoğunlıuk, 'belediye meclis 
seçimlerini nispî sisteme 'bağlamışlardır. Ta
sarıda ve raporlarda, belediye reislerimin doğ
rudan doğruya halk tarafından seçilmesi esası 
yer almakitadır. 

Teklifde, belediye reisi için okuma - yazmak 
bilme kâfi görülmüş, 'bu hususu İçişleri Komis
yonu muvafık bulmuştur. Tasarıda ise belediye 
reisliğine seçilebilmek için öğrenim yapmak mec
buriyeti teklif olunmuş. Adalet Komisyonu ise 
köy ve bucak belediyelerinde ilk, ilçe belediyele
rinde orta, il belediyelerinde ise lise öğrenimi 
yapmış olmak esasını uygun bulmuştur. 

Mahalle ihtiyar heyetleri üyeliğine ve dola-
yısiyle muhtarlığına seçilehilmek için de teklif 
ve İçişleri Komisyonu değiştirişi okuma - yazma 
bilmeyi, tasarı ve Adalet Komisyonu değiştirişi 
de ilkokul mezunu olmayı şart koşmuşlardır. 

Şu hale göre, 
l.Bu kanunlarla, mer'i kanunlarda mevcut 

bulunan merkezi idare ve şayet sistemi cümle
sinden olan (mahallî idarelerin seçilmiş organla
rının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri 
konusundaki denetimin) ancak yargı yolu ile 
yapılmasını sağlıyacak değişikliklerin 1961 Ana
yasasının 116 ve 140 neı maddeleri hükümlerine 
tamamen uygun olarak yapılması grupumuzca 
üzerinde önemle durulan konular düşünülmekte
dir. 

2. Grupumuz il genel ve belediye meclisleri
nin de ihtiyar meclisleri, ihtiyar heyetlerinin se
çiminde ittifakla kabul edilen çoğunluk sistemi 
ile yapılmalarını muvafık mütalâa etmektedir. 

Gerçi seçim sistemleri çeşitli olup, bu sistem
lerden birisinin tercihi de basit bir mesele de
ğildir. 

Bu tercih keyfiyeti demokrasinin işleyiş du
rumunu tâyin ettiği gibi, ona rengini ve hakikî 
veçhesini verecek mahiyettedir. Seçim sistemle-
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rinde her hangi birinin tercihi hakikatta daha 
geniş şümullü siyasi neticeleri haizdir. Hasılı 
demokrasinin veçhesi bununla derin ibir surette 
ilgilidir. 

Grupumuz bu düşüncelerin rehberliği ile 
bizdeki mer'i, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri se
çiminde tatbik edilen tek türlü çoğunluk usulü
nün belediye ve il genel meclisleri seçimlerine do 
uygulanmasını muvafık görmektedir. 

Çünkü hu sistem, grupumuzca memleketin 
bugünkü şartlar altında, çok verimli olmasını 
candan arzuladığımız bu meclislerin teşekkülün
de, mahzurları da enine, boyuna, derinlemesine 
derpiş edilerek uygun görülmüştür. Teklifleri-
mizdeki çoğunluk sistemi ile bu iki seçimin de 
yapılması kalbul huyurulduğu takdirde, mahallî 
idarelerin kuvvetli karar organlarına kavuşacağı
na inanımız vardır. Ayrıca kanun tatbiki bakı
mından büyük bir basitlik ve kolaylık sağlıyacak-
tır. Seçmen bakımından da, dilediği adayları 
yazarak oy puslası doldurmakta serbest olacağı 
gibi, 'basılı oy puslasmda yazılı isimlerden dile
diğini silebileceği ve yerine başka adayların isim
lerini yazabileceği cihetle, ilinde, ilçesinde ve 
"beldesinde karakter, medeni cesaret ve ehliyet 
sahibi olmaları bakımından, iyice tanıdığı muh
telif namzetlere oy vermeyi sağlıyacağı için ter
cih olunmuştur. 

3. Belediye reislerinin doğrudan doğruya 
halk tarafından seçilmesi yeniliğini teklifimize 
de uygun bulunduğu cihetle memnuniyetle kar
şılamaktayız. 

4. Belediye reislerinin tahsil mecburiyetine 
gelince, grup olarak bu noktayı da şu suretle 
düşünmekteyiz: 

1961 Anayasasının 68 nci maddesi, milletve
kili seçilebilmek için okuma - yazma bilmeyi kâfi 
görmüştür. Bu hükme göre, okuma - yazma bi
len vatandaş milletvekili olabilmekte, Anayasa
nın 102 nci maddesi hükmüne göre de Başbakan
lığa atanma ve bakan seçilme haklarına haizdir. 

Yüksek tahsil medburiyeti bulunan Cumhu
riyet Senatosu Üyeliğine, Cumhurreisi Konten
janından seçilme hakkına da maliktir. (Anayasa 
madde 72/2) 

Hattâ 1154 sayılı Hariciye Vekâleti Memurin 
Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrası hükmü-

j ne göre elçi intihabedilmek ve 5442 sayılı İl İda
resi Kanunun 6 nci maddesi ve 252 nolu Tefsir 
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Kararı hükümlerine göre vali tâyin edilebilmek I 
haklarına da sahiptir. 

Binaenaleyh, netice itibariyle tek isim siste
mine uygun bir usulle seçilecek belediye reisle
rinin seçimlinde, Türk seçmeni karekter ve vasıf
ları hakkında karar vereceği insan seçmesini bil
mektedir ve bilecektir. 

Seçmenin namzetlerde arıyacağı nitelikler 
meyanında cihetteki tahsilli olmak vasfı da bu
lunacaktır. Fakat mahallî idaresini ellerine tev
di edeceği adayda, Türk seçmeninin tahsille be
raber arıyacağı nitelikler arasında çok mühim 

'başkaca meziyetlerin yer aldığı münakaşa edile
mez. 

Her hangi bir resmî öğrenim yapmamış kişi
ler arasında bilgi, ahlâk, terbiye gibi birçok ba
kımlardan çok yüksek seviyede bulunanların mev
cudiyeti de itiraz kabul etmiyen bir hakikattir. 
göz attığımız zaman, özellikle Fransız idare hu
kukunda (Berthelemy) komün teşkilâtını ince
lerken, belediye meclis ve dolayısiyle reisliklerine 
kim intihabedilebilir, başlığı altında gösterilen 
vasıflar arasına değil bir öğrenim mecburiyeti, 
okuma - yazmak bilme mecburiyeti dahi konul
madığını açıklamaktadır. 

Bu suretle de her seçmene seçilmek hakkı da 
tanınmaktadır. 

Belediye reisi seçilebilmenin kademeli öğre
nim mecburiyetine tabi tutulması yukarda izah 
etmeye çalıştığımız sebeplere binaen, Anayasa
nın ruhuna memleket gerçeklerine ve muassır 
milletler idare hukukuna uygun değildir. 

Hattâ, muayyen bir şahıs, bir zümre, bir sı
nıf lehine bir hareket sağlıyacağmdan 'Anayasa
nın eşitlik esasını da ihlâl etmektedir denilebilir. 

İşte bütün bu sebepler muvacehesinde Türk 
seçmeni bu hususta serbest bırakılmalı ve onun 
sağ duyusuna güvenilerek, kanuna milletvekil
leri seçimine kıyasen teklifimiz ve İçişleri Komis
yonu raporunun kabulleri veçhile • sadece oku
yup - yazma niteliği konulmakla yetinilmelidir. 

5. Mahalle ihtiyar heyetli üyeleri ve muh
tara gelince 4 ncü maddedeki gerekçe önünde 
ve belediye, genel meclis üyelerinde sadece oku
ma - yazma niteliği aranmasına göre Ka
nunun 3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri gere
ğince yukarda geçen meclis üyelerine nazaran 
mahdut salahiyetli bulunan bu heyet üyelerinde 
ve aralarından seçilecek muhtarda ilkokul öğre-
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nimi mecburiyeti aramak diğerleri ile tezata düş
mek- demektir. 

Burada başlıcalarını mümkün mertebe izaha 
çalıştığımız grup • görüşlerimizi havi değiştirge 
önergelerimizi her kanunun maddelerinin müza
keresinde sunacağız. 

Tasarıların ve tekliflerin, milletin ve memle
ketin yararına ve realitelere uygun olarak ka
nunlaşmalarını diler, Türk demokrasisine haya
tiyet getirmeleri temennisiyle, hürmetlerimizi 
sunarız. (Alkışler) 

BAŞKAN — Cumhuriyet, Halk Partisi adı
na Sayın Şevket Asbuzoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, aziz millet
vekilleri; mahallî seçimleri kapsıyan 442 sayılı 
Köy Kanunu, 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda
ki mahallî muhtar, ihtiyar heyeti seçimleri Ka
nunu; 1329 sayılı îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nu; 1580 sayılı Belediyeler Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına, bâzı maddeler ilâvesine 
ve bâzı kanunların kaldırılmasına dair olan Hü
kümet tasarısı üzerindeki Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grupunun görüşünü arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. Mahallî idareye ait se
çimlerin yapılmasını kapsayan her dört tasarının 
mahiyeti üzerindeki görüşlerimizi açıklamadan 
önce hemen Yüce Meclise arz etmek isterim ki, 
C. H. P. Meclis Gjrupu mahallî seçimlerin ve 
âidolduğu kanun tasarılarının bir an evvel ka
nunlaşmasını, dolayısiyle seçimlerin ilk fırsatta 
yapılmasını bütün samimiyetiyle istemektedir. 
19'55 senesinden beri bir türlü seçimleri yapıla-
mıyarak, türlü kanun ve sebeplerle temdidedilip 
gelen ve nihayet 27 Mayıs İhtilâli ile iş başına 
gelen, Millî Birlik Hükümetince çıkarılan 120 
sayılı Kanunla da, köylerde ve kasabalarda muh
tar ve ihtiyar heyetleri, mülkî âmirlerin ten-
sibedecekleri kimselere, meclisi umumiler valile
rin başkanlığı altında vilâyette bir kısım daire 
müdürlerinin eline, belediyeler ise keza valile
rin riyaseti altında, belediye şube müdür ve me
murlarından mürekkep meclislere bırakılmak su
retiyle bugüne kadar idare oluna gelmişlerse de 
bu hizmet seçimle gelmiş hakiki sahiplerinin elin
de bulunamadığı için hepsinden beklenen fayda
ları sağlıyamamış bulunmaktadır. Yeni Anaya
sanın tedvini ile ve yeni Milletvekili seçimi Ka
nununun tedviri ile iş başına gelmiş olan hükü
metlerin; mahallî seçimlere ait değişikliği bugü-
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ne kadar neden yapamadığını bilhassa yeni Ana
yasanın iki sene zarfında çıkarılmasını emrettiği 
kanunların hazırlaması ve diğer bu Mecliste hep 
beraber karşılaştığımız, demokratik rejimin yer
leşmesi için nelere mâruz kaldığımızı; bu Mec
liste bulunup, çalışıp bilmemek ve Hükümeti bu
nunla suçlamanın ne ile telif edileceğini, biz 
C. H. P. Grupu olarak; bilemiyoruz. Bunu bil
memek demek, yani Hükümeti 1961 seçimlerin-
lerinden bu tarafa bu kanunları bir an evvel ge
tiremediğini ileri sürmekle suçlamak, bu Mecli-

• sin içinde çalışmamış olmak veya bugüne kadar 
cereyan eden hâdiselerden haberdar olmamak de
mektir ki, ben bundan hiçbir arkadaşımın malû-
matı olmadığına inanmıyorum. 

Şimdi sırasiyle her 4 mahallî seçime ait ka
nun tasarısında getirilen yenilikler ve buna mu
vazi olarak C. H. P. nin görüşlerini ayrı ayrı 
arz etmek istiyorum. 

Köyde muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin 
en son seçimi, hepimizce malûm olduğu üzere, 
17 . 7 . 1953 gün ve 6169 sayılı Kanunla kabul 
edilen hükümlere göre 7 Kasım 1954 de yapıl
mış ve o tarihten beri 1 sene, 2 sene gibi çe
şitli kanunlarla temdidedilmek suretiyle bu
güne kadar getirilmiştir. 27 Mayıs înkîlâbmı 
mütaalkıp iş başına gelen Millî Birlik Hükü
metince, bu hizmet bir kanunla valilerin idare
lerine ve tensip edeceği kimselere tevdi edil
miş, bugün bir kısım yerlerde öğretmenler. 
bir kısım yerlerde de halk tarafından idare 
oluna gelmektedir. Yeni gelen tasarı ile, şim
diye kadar olduğu gibi bundan böyle de par
tilerin, köy ihtiyar ve muhtar heyetlerinin se
çimine .aday göstermemelerini, (köylerin kü
çük bir aile ünitesi olduğunu biz de kabul 
ederek; oraya siyaseti sokmamak yönünden 
ne köylünün kendisini idare ederek insanları 
parti parti gözetmeksizin daha iyi bulup çı
kacaklarına inandığımız için, Hükümetin ge
tirdiği bu tasarıyı gayet yerinde görmekte
yiz. Çünkü, köy biraz önce arz ettiğim gibi 
küçük bir ünitedir bir aile topluluğunu an
dırır; bunların türlü hizmetleri vardır. (Bilhas
sa muhtar ve ihtiyar heyetlerinin Devletin 
temsilciliğinin ilk kademesini teşkil etmesi, 
asayişin muhafazasında vazifelenmesi, bir ta
kım medeni muamelâtın tedviri gibi vazifeleri 
bulunması dolayısiyle; kendilerine- verdiğimiz 
bu ehemmiyeti müdrik olarak, en iyisini se-
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çeeeklerini bilerek, partilerin müdahalesini 
arzu etmemekteyiz. Bu vesile ile Hükümetten 
temennimiz; seçim yapıp iş başına gelecek olan 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin şimdiye kadar 
karşılaşmış oldukları bir takım güçlükleri, 
bilhassa kırtasi muamelâtı ve bunun yanında 
köy gelir kaynaklarını gösteren kanun tasa
rılarını bir an evvel Meclise tevdi etmeleri
ni ve bu suretle de köy işlerinin daha iyi bir 
şekilde yürümesini temenni ediyoruz. 

Şehir ve kasaba .muhtarlarına gelince; bun
larda tekrar etmiyeceğim, keza, seçimleri 
1955 senesinden beri yapılamamakta; şehir 
ve kasabalarımızdaki mahalle sakinlerinin ma
hallî yakın hizmetleri hakikaten sekteye uğ
ramış bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı 
kanunlaştığı ve seçimler yapıldığı takdirde, 
mahalle ve kasabalarımızdaki sakinlerin bu 
yakın hizmetlerinin de giderilmiş olacağına 
inanıyoruz. ' 

Yalnız burada tasarıdan bir noktada ayrı
lıyoruz, C, H. P. Grupu olarak; ihtiyar heye
ti ve muhtar seçimlerinde, muhtarın ihtiyar 
heyeti içerisinden çıkarılmasını kapsamakta
dır. * Biz mahallenin hizmetlerini yakinen çe
virecek olan muhtarı mahallenin daha seçer
ken tanınması, bilmesi bakımından ve kullana
cağı oyu da nazarı itibara alarak, tasarının 
getirdiği bu hükme grup olarak muarızız. Ay
nen, köy muhtar ve ihtiyar heyetinde olduğu 
gibi; onların da ayrı ayrı seçilmelerini arzu 
etmekteyiz. 

Burada bir noktayı da tebarüz ettirmeden 
geçemiyeceğim • köylerde arz ettiğim gibi par
tilerin karışmasını, yani ıköy hizmetlerinin da
ha iyi görülmesi ve siyasi çekişmelerin önlen
mesini temin bakımından partilerin aday gös
termesini yerinde gördüğümüzü arz etmiştim. 
Şehir ve kasabalar bunun tamamen dışında
dır. Partiler şehir ve kasabalarda aday göster
mek zorundadırlar. Zira hepiniz takdir eder
siniz ki, bir mahallede oturanlar; birbirlerini 
tamamen tanıyamadıkları gibi, aynı apartman 
içinde oturanlar dahi çok kere birbirlerini ta
nımamaktadırlar. Binaenaleyh, kalifiye iş gö
ren, daha iyi mahalle işlerini tedvir edecek 
olan kimselerin seçilebilmesi için partilerin 
aday göstermesini gayet yerinde buluyoruz, 
tasvip ediyoruz. 
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Köy ve kasabaları mızdalki mahalle muhtar 

ve ihtiyar heyetleri hakkındaki görüşümüz 
budur. Kanun maddelerinin müzakeresi sıra
sında bunu ayrıca belirteceğiz. 

Şimdi, meclisi umumilerle belediye seçimle
rine ait kanun tasarılarmdaki görüşlerimizi arz 
etmeye çalışacağım. 

Birisi, sadece kaza merkezlerini, diğeri de 
vilâyetin heyeti umumiyesini ilgilendiren, köy
lerde dahil olmak üzere yakın hizmetlerini kap-
sıyan bu meclislerin kuruluşlarından beri bu
güne kadar Türkiye'de 

Verdikleri hizmet hakikaten küçümsenemiye-
cek kadar büyük olmuştur. Ancak, çok partili 
hayata girdiğimiz tarihten sonra, bilhassa se
çimlerin yapılamadığı 1954 - 1955 senelerinden 
itibaren; buraya seçilerek gelmiş olan meclisi 
umumi azaları, belediye azaları, müddetleri 
dolduğu halde seçimlerin yenilenmemesi, ya
pılmaması, kendilerini seçenler üzerinde dahi 
iadeta meşruiyetini kaybetmiş, itimadını kay
betmiş, bu yüzden de bizatihi seçilmiş olanlar, 
vazife ifasında güçlük çekmişlerdir. Bu yönden 
şimdi yukarıda kısaca durumlarını arz ettiğim 
bu meclislerin seçimlerinin de, seçim tarihine 
muvazi olarak nasıl bir seçim yapılması lâzım-
geldiğini arz ve izaha çalışacağım: 

'Muhterem arkadaşlarım, evvelâ belediye re
islerinin tek dereceli olarak seçilmesini, tasa
rının gösterdiği gibi; biz de prensip itibariyle 
kabul ediyoruz, pek çok arkadaşımız belediye 
meclisinde vazife yapmışlardır. Bunlar çok 
iyi bilirler ki; belediye meclisi içinden seçile
rek gelen belediye reisleri bugüne kadar he
men hemen belediye meclislerinin tesiri altm-
da bir ademi kifaye, bir ademi itimat, oyla
ma tehdidi altında, hakikaten kendilerinden 
beklenen vazifeyi güçlükle yapılabilmişlerdir. 
Bu kanun tasarısı ile bu güçlük tamamen gide
rildiği gibi, ademikifayet,' ademi itimat mües
seselerinin çalışabilmesi pek.kolay bir hale so-
kulmamaktadır. Bu yönden tasarının bu hük
münü benimsiyoruz. 

Tahsil derecesine gelince; muhterem arka
daşlar, gerek belediye reislerinin, gerek o be
lediye meclisini temsil eden kimselerin her bi
risinin yüksek tahsilli olmasını arzu etmiyen 
hiçbir kimse tasavvur etmiyoruz. Ancak, Tür
kiye'deki realite maalesef böyle değildir. Pek 
çok kaza ve küçük vilâyetlerimizde tasarının ge-
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t irdiği tahsil derecesindeki kimseleri bulmak 
çok güç olacaktır. İşte bu durumu göz önüne 
alan C. H. P. Grupu belediye reislerinin seçi
minde sadece okur - yazar olmayı kabul et
mekte ye zaten partiler gösterecekleri aday
larda en iyi vasıflı kimseleri göstermek lüzu
munda birbirleri ile yarışa gireceklerine göre; 
zaten tahsillileri seçeceklerdir. Binaenaleyh, 
kanunda böyle bir kayıt göstermek suretiyle 
bâzı yoksul kazalarımızda, yani yüksek tah
silli, lise tahsilli bulunmayan kazalarımızı müş
kül duruma sokmayı C. H. P. Grupu olarak 
doğru bulmadık. Bunun bir-kötülüğü daha var
dır. Bilhassa bu tip kazalarda bir orta okul 
veya lise mezunu kimseler belediyelerin inhi
sarı altına girer k i ; onlarında iyi vasıflı kim
seler olduğunu hiçbir zaman kestiremeyiz. Bi
naenaleyh, böyle bir tahdit yoluna gitmeyi 
uygun bulmadık. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi köy muhtar 
ve ihtiyar heyetleriyle, §ehir ve kasabalardaki 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin hususiyetlerini 
nazarı itibara alarak; çoğunluk sisteminin 
bunların hususiyetlerine dar, küçük üniteler 
olmasını göz önünde tutarak, seçimlerindeki 
sistemin, Anayasanın emrettiği şekilde yapıl
masına ve sisteminin de çoğunluk sistemi ol
masını kabul etmiş olmakla beraber; temsilî 
meclislerde çoğunluk usulünün, grupumuz, 
aleyhindedir. Nispî temsilin kabul edilmesini 
istemekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, O. H. P. Grupu olarak 
bâzı temsilî meclislerin seçimlerinde çoğun
luk sisteminin tatbik olunmasının acı tecrü
belerini görmüş ve körpe demokrasimizin ne
rede ise yok olma derecesine düştüğünü uzun 
yıllardan beri hissetmiş ve bunun bir an ev
vel terk olunarak, yerine nispî temsilin kaim 
olmasını; sadece memleket sevgisine dayanan 
duygularla içten arzulamış bulunmaktadır. Ni
tekim C. H. P. 11 nci Kurultayında kabul edi
len programın 11 nci maddesinde aynen şöy
le der: «Partimizin B. M. M. inde müessir bir 
murakabe kurulmasına imkân vermiyen, bu
günkü ekseriyet sistemi yerine, milletimizin 
bünyesine uygun bir nispî temsil usulünün ka
bulünü gerçek demokrasinin tahakkuku için 
zaruri sayar. Aynı sistemin mahallî idareler se
çimlerinde de tatbikini gerekli bulur.» 
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Millî hâkimiyet prensibine samimî bir şekil

de inanan bir topluluk olarak, bu kabîl temsi
lî meclislerde muayyen bir siyasi görüşün de
ğil, bütün siyasi görüşlerin yer almasını ve 
âmme hizmetlerinde onların da mesuliyet pay
larının bulunmasını can ve yürekten arzulamak
tayız. Çoğunluk sisteminin getirdiği tahakküm 
zihniyetinin, memleketimizi nerelere kadar gö
türmek istediğinin acı hâtıraları elan içimizde 
yaşamaktadır. 27 Mayıs ihtilâli çoğunluğa da
yanarak sadece kendi taraftarlarını memnun 
etmek, kendinden olmıyanları hiçe saymak 
gibi, demokrasi ile asla bağdaşmıyan sakim 
bir davranışın memlekette hüküm sürmesi se
bebiyledir ki; 'cemiyette açılan yaraların teda
visi ve demokrasinin kurtarılması için yapıl
mış meşru bir harekettir. Çoğunluğa dayanarak 
iş başına gelmiş olanlar, haddizatında memleket
te çoğunluğun da mümessili değildirler. Bizde
ki çoğunluk, Ibütün seçmen adedinin Ibir fazla
sını alan değil, seçime iştirak eden vatandaşla-
1*111, partilere göre kullandıkları oya nisbetle 
bir fazlasını alan çoğunluk sistemidir. Bu sis
temde öyle zamanlar görülmüştür ki; muhale
fette (kalan partilerin aldığı oy yekûnu icabı, 
çoğunluğu aldım iddiasiyle iş başına gelen tsıiyasi 
partilerden çok fazla oy alarak muhalefette kal
dıkları görülmüştür. Bu durumu yakinen bilen 
İktidar mensupları, bilhassa lider durumunda 
olanları, insan egoizmini de bertaraf edemedik
leri için, partizanca hareketlere 'başvurup, mil
letin çoğunluğunu teşkil eden muhalefet men
suplarına gayriâdil hareketler göstermekten 
nefislerini menedememektedirler. Arzu etmese
ler bile, istibdat zeminini, siyasi vasatta hazır
lamaya çalışmışlar ve karşı tarafa da çeşitli di
renme haklarını vermişlerdir. Sayılmıyacak 
kadar kötü neticeler tevlidettiği misallerle sa
bit olan çoğunluk usulünü deneyen pek çok 
devletler 'bu sistemden vazgeçerek; temsilî biza
tihi nefsinden toplıyan nispî temsile dönmüş
lerdir. Bu acı tecrübelerden ders alan memle
ketimiz de, Milletvekili Seçim Kanunu ile bu sis
teme dönmüş ve bugün bütün bir Türk Milleti 
seçmenlerinin hakiki temsilcilerini Ibdr araya 
getirmek suretiyle her türlü siyasi teşelbbüsün 
görüşlerini Meclis Künsüsünden duyurulması
nı sağlamış bulunmaktadır. 

Nispî temsili aleyhinde bulunanların başlı
ca ileri sürdükleri husus, nispî temsil usulü ile 
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seçilerek gelenlerin vazifelendirildikleri meclis
lerde istikrarın bulunmayışı ve istikrarlı bir hü
kümetin kurulamayışıdır. Bu hailin, sistemin 
mahiyetinden değil; seçilerek gelenlerin demok
rasiyi anlayışlarından ve çok defa da ihtirasla
rından tevellüdetmekte olduğunu arkalaşla-
rımızm takdir edeceğine inanıyoruz. 

Nispî temsil ve ekseriyet sistemi yekdiğeriyle 
mukayese yapıldığı zaman varılacak netice dai
ma nispî temsilin lehine olmuştur. Şöyle ki : 

1. Evvelemirde nispî temsil, fikre ve fikir 
partilerine oy verdirir. Şahısların mücadelesin
den ziyade, fikirlerin çarpışması gibi üstün bir 
tarafı vardır. 

2. Kullanılan vatandaş oylarının heder ol
mamasını temin eder. Bir fikir etrafında top
lanmış olan teşekküllerin temsil edilmesini müm
kün kılar. Dolayısiyle her fikre temsil imkânı
nı Parlâmento ve diğer meclislerde makes bul
masını bahşeder. 

3. Ekseriyet usulünde % 49 un hiçbir veçhi
le temsil edilmesi mümkün olmadığı halde, nis
pî temsilde mümkündür, vatandaş oyları kıymet
lendirilmiş olur. 

4. Nispî temsil, muayyen nisbette oy alan 
partilerin temsilini mümkün kıldığından, bil
hassa partilerde lider mevkiinde bulunanların 
mücadelesini önler. Dolayısiyle, çok defa fuzu
li yere Devlet adamı israf olunmaktan korunur. 
Kırıcı ve yıkıcı propagandalar önlenmiş olur. 

5. Nispî temsil usulünde her parti temsil 
edileceği meclislerde yapılacak işlerde halkm 
itimadı sağlanmış olur. 

6. Nispî temsil, seçimde sosyal adaleti en iyi 
sağlayan bir sistemdir. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, 20 dakikalık 
müddetiniz bitmiştir. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU ((Devamla) — 
Efendim, aldığımız karara göre ben bunu yazı
lı olarak okuyacaktım. Şimdi birleştirerek oku
yorum. 

BAŞKAN — Konuşmanızı devamı hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, nispî temsil hakkında mem
leket çapında ve Parlâmento seviyesinde ileri 
sürdüğümüz bu mülâhazalar- aynen belediye 
meclisleri içki de varittir. Belediyeler, Devlet 
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idaresinde vazife alacak insanların yetişme fır
satını bulacakları siyasi bir okul kademesini 
teşkil ettiklerine göre, nispî temsilin kabulü su
retiyle daha o seviyede çeşitli partiler mensup
larının el ele, baş başa ve birbirlerini murakabe 
ederek çalışmalarını sağlıyacaktır. 

îşte bütün bu sebeplerle C. H. P. Meclis Gru-
pu olarak nispî temsilin, her iki Meclis için de, 
lehinde oy kullanacağız. Bütün tasarıların bü
yük Millet Meclisinde bir an evvel kanunlaşa
rak hükümlerini almalarını ve bu mahalli idare
lerin hakiki sahiplerine bir an evvel tevdi edile
rek âmme hizmetlerini*.! daha kolaylıkla ve hal
icin itimat ettiği şahıslar tarafından tedvir edil
mesini Cenabı Hak'tan O. H. P. Meclis Grupu 
adına niyaz ve temenni ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu 4 tasarıda ihtisas komisyonu ola
rak İçişleri Komisyonuna gelmiş ve orada tadil
lere uğramıştır. Bu değişiklikler arasında üç 
tanesi umumi esasa istindetmektedir. Şimdi, 
umumi durumu üzerinde konuşulurken, biz de bu 
3 esasın neden karara alındığını, tasarıda neden 
böyle değişiklik yapıldığım maddelere geçilme
den heyeti umumiyesinde, Umumi Heyete arz 
etmek, onun için görüşlerimizi Umumi Heyete 
duyurmak arzusundayız. Ve 35 nci maddenin 
son fıkrasına uygundur.' 

BAŞKAN" — 35 nci maddenin sarahati ken
dilerine aidolan madde ve kısımlar hakkındadır 
ki ; kendilerine aidolan madde yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; yerinizden müdaha
le etmeyin. Söz istiyene her zaman söz verebi
lirim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Mahalli ida
re seçimleriyle alâkalı 4 kanun tasarısı ihtisas 
komisyonu olarak, evvelâ içişleri Komisyonuna 
havale edilmiştir. İçil eri Komisyonu bu tasarı
lar üzerinde uzun boylu müzakereler yaparak, 
üç esas üzerinde değişiklik yapmıştır. Bu 3 esas 
değişiklik Adalet Komisyonu tarafından kabul 
edilmiştir. Bendeniz, Sayın Başkanın dedikleri 
gibi, ilgisi olmıyan bir komisyonun takdir hak
kını kullanarak konuşmuyorum. Bilâkis, kanun 
maddelerinin uzun uzun ilk komisyon olarak 
münakaşa edildiği ve 3 prensipte değişiklik ya
pıldığı îçişleri Komisyonunun Heyeti Umumiye-
ye neden bu değişiklikleri yaptığını izah etmek 
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için yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Efendim, birinci değişiklik, il genel mecli
si seçimlerinde tasarının getirdiği nispî sistem 
yerine, çoğunluk sisteminin kabul edilmesidir. 
îçişleri Komisyonu neden nispî sistemi kabul et-
miyerek; genel meclis seçimleri için ekseriyet 
sistemini tercih etmişlerdir? Nispî sistemi mü
dafaa edenler bu sistemin : 

1. Muhtelif görüş ve düşünüşteki partile
rin timsaline imkân vereceği, 

Farklı düşünüşlü kimselerin aynı mecliste 
vazife almalarını; beraber mesuliyet taşımaları
nı ; düşünüşlerini nizam ve karşılıklı saygı için
de ifade edip, umumi efkâra duyurulabilmeleri-
ni sağlıyarak terbiyevi rol oynıyacağını; ikti
dar - muhalefet münasebetlerini yıkıcı olmaktan 
kurtarıp zamanla yapıcı hale getireceğini iddia 
ediyorlar. 

Çoğunluk sistemini savunanlar ise : 
1. Nispî sistemin seçmen iradesini tahdidet-

tiğini, seçmene dilediğini seçme hakkını verme
diğini, sadece adayların beğense de beğenmese 
de bir partiyi tercih yetkisi tanıdığını, meclisle
rin teşekküllerine esas rolü partilerin oynadığı
nı. 

2. Çeşitli partilerden kurulu meclislerde ek
seriyeti temin ve istikrarı tesis etmenin güç ol
duğunu, kasıtlı münakaşalar ve parlâmento 
oyunlariylo esas gaye olan başarılı hizmet gör
menin mümkün olamıyacağını söylüyorlar. 

Bu fikirler uzun uzadıya münakaşa eden ko
misyonumuz ; Devlet hâkimiyetini tesis eden mil
letvekilleri ve senatörler seçimleri ile mahalli 
idareler seçimlerini mâna ve muhteva bakımın
dan birbirinden ayırmışlar. 

Mahalli idareler, kanunların çizdiği hudut
lar içinde mahalli hizmetleri gören, Hükümetin 
idari vesayetine tabi hizmet teşekkülleridir. 

Büyük Millet Meclisinden farklı olarak 
ilik vasfı 'siyasi olmayıp hizmet 'hükmi şahsi
yetleri loluşıl arıdır. 

Bu inançladır ki, köy seçimlerinde rpartile-
rin aday gösterme usulü dahi kalbul 'edilme
miştir. 

Bölge dardır. Seçmen, adayları 'bütün özel
likleri ile tanır. 

Seçmenleri siyasi partilerin emrivalkilem 
ile karşı karşıya bırakmaktan ise, hür i rade
leriyle haşhaşa bırakmak, iyi hizmlet ifası ve 
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vatandaş tesanüdü bakımından daha faydalı 
mütalâa edilmiştir.. 

Seçmen, partili partisiz tefriki yapmaksızın, 
parti listelerinim esiri folmaksıizın, dilediğini se-
çefbilmelidir. 

Ancak karma listeye imkân (veren ço
ğunluk sistemi ile yapılacak 'bir seçim so
nunda seçmeninin verdiği oyla .güvendiği, bi
naenaleyh arzuladığı kimselerden müteşekkil 
organlar teşekkül edebilecektir. 

ıSevilen, güvenilen organlarım (başarı şan
sının yüksek olacağı izahtan varestedir. Böyle 
bir seçim sisteminde, meclislerin karma olma 
ihtimali kuvvetlidir. Nispî sistemin faydaları 
arasında sayılan muhtelif görüşleri temsil 
eden karma meclisler, karma liste hakkı saye
sinde vatandaşın sarih iradesi ile kurulmuş ola
caktırlar. 

Aksi ihtimal olarak ileri sürülen, Ikaahir ço
ğunluğunu bir partinin teşkil edeceği mec
lislerin partizan karar almaları ve icraatta 
bulunmaları görüşü, 

1. Büyük Millet Meclisi nispî usul ile te
şekkül etmiş. 

2. Basın, toplantı, dernek kurma gibi ge
nel Ihiürriyotleri, Anayasa teminatına (bağlanmış, 

3. idarenin her nevi eylem ve işlemlerini 
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-kazai murakabeye talbi tutmuş Türkiye'mizde, 
seçim sistemlerinden dolayı katiyen mümkün 
olamaz. 

İşte, genel meclis seçimlerinde sıeiçmene 
oyunu kullanmasında tam 'bir serbestiyet tanı
mak, il genel meclislerini vatandaşın güve
niyle 'benimsediği hakiki 'birer hizmiet 'organı 
halinde teşekkül ettirebilmek için komisyonu
muz, il genel meclisi seçimlerinde karma liste 
hakkı «olan çfoğunluk sistemini kabul etmiş
tir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Komis
yonumuz metninin kabulü için bir önerge su
nuyoruz. 

tştte bu düşüncelerden mülhem olarak İçiş
leri Komisyonu .belediye başkanlışı seçiminde 
de diğer seçimlerde olduğu gibi diploma de
recelerinin sayılmasını kaldırarak, >okur - ya
zar haline ifrağ etmiştir. Esas prensip hak
kındaki komisyon görüşümüz 'budur. Madde
ler üzerinde teker teker değişiklikleri zama
nımda .sunacağız. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem >arkadaşlar, saat 19 
a gelmiştir. 3 'Temmuz 1963 Çarşamba günü 
saat 14 ite (toplanılmak üzere 'birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19.00 
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1983 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurlara esalli olarak 

ödenmiş bulunan aylıklar haklardaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 
Üye sayım : 450 

Oy verenler : 196 
Kabul edenler : 189 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 245 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
I. Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Bafet Eker 
Nazsmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Emirıağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Ismöt Sezgin 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Deımir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çohanoğlu 
ismail Ertan 
Hûda! Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Alp Doğarı Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

Nazmi özoğul 
ELAZIĞ 

Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Oevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Çelâlettin Üzer 
Azdz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğl1 

Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dcrımancı 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Batom 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon > 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Saibri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 
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Necip MiıMâmoğüu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Ali özdikmenH 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet BiJgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldaıı Kivsayoi 

KONYA 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükaıı 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Hasan Fehmi EvHya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osk&y 
Turau Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Mu#lihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlıı 
Fevzi Ceylân 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alic&noğlu 
Cemil Karaham 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alttay 
Rahmi ÇeltıeOdi 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 
Reşit önder . 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Viahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabrı Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğiu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestile! 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

ADIYAMAN 
AH Turanlı 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
MUŞ 

Sami öztürk 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumeuoğlu 

[Çekinserler] 
KIRŞEHİR 

Halil öamen 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaıar 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğ'lu 
Kasım Gülek 

Metih Kemal Küçübte-
pepınar 
Kem«l Sarıâbrahimoğlra 
Ahmet Savrun 
İbrahim Teklin 

[Oya katûmtymlar] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay (I.) 
Mahmut Deniz 
Mehımet özbay 
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AFYON KARAHÎ8AR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 



AĞRI 
Korom özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz (I.) 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayba? (B.) 
Nihat Berk im 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ferahım Sıtkı Hateip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdiilhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer feken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihal Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Regat özarda (î.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolatk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 

BİLECİK 
Sadi Binay 

M. Meclisi B 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
tlalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nacferr Yâvlizikan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öfetem (B.) 
Ekrem Pâfcsoy (t.) 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
R«fet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Nuri Alhıskalıoğlu 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Arsİan (I.) 
Hilmi Güidoğan 
Recai Islkenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
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Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Günây 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gaya»ettâiı Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin lneioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GUMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Nureddin özdemir (I. 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğİu 
(t) 

İÇEL 
Mazüıar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
(î.) 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşik.V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demıiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(D 

Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz (B.) 
îlhami Sanear (B.) 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yola(: 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş (I.) 
Ali Naili-Erdem 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhari 
Saim Kaygan 
Şina&i Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı Öktem (I.) 

KASTAMONU 
Fetthi Dögariçay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
î&mail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğİu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilıgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman (I.) 
Selçuil^ Aytan 
irfan Baran (t.) 
Ahmet Gürkan 
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thsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sııia Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat ( t ) 
lamet İnönü 
(Başbakan) 
Halil Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Htiflmi Okçu 
Yafkup Yakut 
Nahit Yenişefhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bageıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (î.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaioğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fnad Sürmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Ali Fuat Alışan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kipcr 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Sahinoğlu (î. Ü.) 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mtıstaia Kaptan 

SİVAS 
tbrahim Göker 
Sebatı Hastaoğlu. (I.) 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramalı 
Ör&a* öztrak (B) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
(D 
Mehmet Kazova (1.) 
Ztyyat Koeamemi 
Ali Rıza Ulusoy (1) 

TRABZON 
Alî Şakir Ağanoğlu 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven (I.) 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağnaurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Erıogan 
Celâl Öncel (î.) 

UŞAK 
Ahmet Tafctakıllıç 

VAN 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 

YOZGAT 
lömfttil Hakkı Akdoğan 
(t) 
ismet Kapısız (I.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (l .Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan E*«ngin 
Rainiz Karakaşoğlu 

Aydın 
Fmı rum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[A&k üyelikler] 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Edirne Milletvekili 
tihami Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 

ve Adalet komisyonları raporları (1/427, 2 /191, 2 /336) 

Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bazı kanunların kaldırılmalına dair ka
nun tasamı (1/427) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . S . 1963 

Kammlar ve Kararlar Teihüc Dairem 
Sagt : 71/1749-1048 " 

MÎLLET MEOLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. îsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

içimlerin Temel Hükümleri ve Seçmem kütükleri hakkındaki 26 . 4 . 1961 ftardhli ve 298 
sayılı Kanunun birinci maddesinde diğer seçimler arasında belediye meclisleri seçimleri de der
piş edildiğinden mezkûr kanunun vaz'ettiği esaslar dairesinde belediye meclisleri üye seçim
lerini ve belediye başkanları seçimini düzenlemelkanaksadiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Grerelk kanun tekniği bakımından ve gerekse 1580 sayılı Belediye Kanununda bâzı değişik
likler yapılması zarureti yüzünden ayrı bir belediye seçimi kanunu tedvini cihetine gidilmiye-
rek Belediye Kanununun tamamlayıcısı ve onun elci şeklinde olması uygun görülmüştür. 

Maddelerin îzahı : 
Ek birinci maddede : Belediye Meclisi Üyeleri ve belediye başkanları seçiminin de seçim sis

temimize uygun olarak tek dereceli, ntepî temsil usulüne göre, genel, eşit ve gizli oyla yapılması 
kabul edilmiştir. 
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Milletvekili seçiminde kabul edilen nispî temsil usulü seçmen oylarını daha iyi kıymetlendirdi

ği ve muhtelif siyasi partilerin bir mecliste temsil edilmelerine imkân verdiği nazarı itibar® alına
rak Belediye Meclisi üye seçiminde de bu usulün tatbiki uygun görülmüştür. 

Bu suretle belediye meclislerinde Büyük Millet Meclisine mütenazır olarak muhtelif partilere 
mensup şahısların bir arada görev almalarının faydalı olacağı mütalâa edilmiştir. 

1930 yılından beri ıbelediye başkanları belediye meclisi üyeleri tarafından seçilegelmektedir. 
Bu şekilde seçilen belediye başkanları genel olarak meclislerin hâkimiyeti altına girmekte ve 
bu yüzden verimli bir çalışma yapamamaktadırlar. Buna, mâni olmak ve beldelerin süratle 
kalkınmasını sağlamak maksadiyle belediye başkanları seçiminin tok dereceli yapılması uygun 
görülmüştür. 

ıEk 2 nci maddede : 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca belediye meclisleri üyeleri ve belediye 
başkanları seçiminde seçim çevresinin belde olduğu tasrih edilmiştir. 

Ek 3 ncü maddeye : Belediye Meclisi üyeleri ve belediye (başkanları seçimin eskiden olduğu 
gibi 4 yılda bir yapılacağına, Eylül ayının üçüncü Pazarına rastlıyan günde oy verileceğine, 
dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalma olduğunda veya belediye meclisi üye sayı
sının yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tam sayısının yarısına düşmesi hallerinde 
yeniden seçim yapılacağına dair hüküm konulmuştur. 

Ek 4 ncü maddeye : Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş belediye meclisi üyeliğine ve be
lediye başkanlığına adaylığını koyabileceğine siyasi partilerin de aday gösterebileceklerine aday
ların ilânına dair hüküm konulmuştur. 

Ek 5 nci maddede : 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun siyasi par
tilerin aday listeleri hakkındaki 14, siyasi par tilerin adaylarını, tesbit etmelerine dair 15, aday
lıklarını koyamıyacaklara . mütedair 16, memurların adaylığı konusundaki 17, ordu mensupla
rının adaylığına taalûk leden 18 ve bir kimsenin birden fazla seçim çevresinde aday olamayacağı
nı gösteren 20 nci maddelerinin Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Başkanları seçiminde de 
tatbik edilmesi kabul edilmiştir. 

Ek 6 nci maddede: Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Başkanları seçimleri için ayrı ayrı 
oy puslası doldurulacağına, siyani partiler ile bağımsız 'adaylar için 'kullanılacak oy puslalarma 
dair esaslar tesbit edilmiştir. 

Ek 7 ve 8 nci maddelerde: Hesaba katılan ve katılmıyan oy puslalart, İlçe Seçim Kurulu bir
leştirme tutanağına dair hükümler konulmuştur. 

Ek 9 ve 10 ncu maddelerde: Belediye Meclisi Üyeliğine ve Belediye Başkanlığına seçilenlerin 
nasıl tesbit edileceğine dair esaslar belirtilmiştir. 

Ek 11 nci maddeye: Seçimin veya tutanağın iptali üzerine yapılacak: işlemlere dair 306 sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununda kabul edilen esaslara mütenazır hükümler konulmuştur. 

Ek 12, 13 ve 14 ncü maddelere: Seçim delillerinin saklanmasına, Yüksek Seçim Kurulunca 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Başkanları seçiminin genel sonuçlarının ilân edileceğine, 
Devlet İstatistik Enstitüsünce seçim sonuçlarının bir yıl içinde yayınlanacağına dair hükümler 
konulmuştur. 

Ek 15 nci maddesinde: Bu konuda özel hüküm bulımmıyan hallerde 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun hükümlerinin tatbik olunacağı kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddede: 1580 sayılı Kanunun 21 nci maddesine bir fıkra ilâve edilmek suretiyle Bele
diye Meclisine seçilecek üye miktarının tesbiti yetkisi ilçe Seçim Kurullarına bırakılmıştır. 

3 ncü maddede: 22 nci madde değiştirilerek belediye şubelerine ayrılan yerlerde Belediye Mec
lisi Üye sayısının tesbiti yetkisi îi Seçim Kurullarına verilmek suretiyle seçim sistemimize uy
durulmuştur. 

M. Meclisi ( 8. Sayısı: 286) 
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Mezkûr Kanunun 24 ncü maddesi değiştirilmek suretiyle üye seçileceklerde aranan şart ve 

nitelikler yeniden tesbit edilerek Milletvekili Seçimi Kanununda kabul edilen niteliklerle bera
berlik sağlanmıştır. 

Belediye başkanı seçilebilmek için; Belediye Meclisine üye seçilebilmek şart ve niteliklerine 
ilâveten belediyelerin idaresi devredilecek kimselerin kanunların kendilerine, tevdi ettiği görev
leri bihakkin yerine getirebilmelerini temin için îl Merkezi Belediye Başkanlarının en az lise, 
İlce Merkezi Belediye Başkanlarının ortaokul ve diğer yerlerin Belediye Başkanlarının da ilkokul 
veya muadili okullar mezunu olması şartı eklenmiştir. 

Belediye Başkaniannm mesailerini belediye hizmetlerine hasretmelerini temin etmek ve aynı 
zamanda geçen devrelerde 'kötü neticelerini müşahede ettiğimiz tatbikata son vermek için Beledi
ye Başkanlarının siyasi partilerin faal hizmetterinde görev almaları men edilmiştir. 

Belediye Başkanlığına belde haricinden de münasip görülecek şahısların seçilebilmelerini 
mümkün kılmak için 6 aydan beri beldede ikamet etmek şartı kaldırılmıştır. 

Belediye Kanununun 26 ncı maddesi değiştirilerek Belediye Meclisi Üyeliği ile birleşemiyecek 
olan Cumhuriyet Senatosu Üyeliği madde metnine ilâve edildiği gibi ve aynı şahsın iki ayrı ma
halli idare olan Belediye ve özel İdarede görev alması mahzurlu görüldüğünden ti Genel Meclis 
Üyeliği de maddeye ithıal edilmiştir. 

45 nci maddesindeki Belediye Meclis azalan ıtamamen istifa ettikleri takdirde yeni seçimin 
.sonuna kadar Belediye Meclisi1 görevinin nasıl ifa olunacağına dair kısmı aynı konuya temas 
eden 90 ncı maddeye alınmak suretiyle 45 nci maddeye yeni bir şekil verilmiştir. 

53 ncü maddesindeki Belediye Meclisinin feshini Bakanlar Kurulu kanarına bırakan hükmü Ana
yasamızın 116/3 ncü maddesine aykırı bulunduğundan mıaddede değişiklik yapılarak Belediye 
Meclislerini fesih yetkisi en yüksek İdarî Kaza mercii olan Danıştay'a verilmiştir. 

61 nci madde değiştirilmek suretiyle 76 ncı maddede kabul edilmiş tolan esaslara mütenazır 
hale getirilmiştir. 

Bu kanunla Belediye Başkanlarının tek dereceli seçilmesi kabul edilmiş Olduğundan 76 ncı 
maddedeki ademikifayet müessesesine yeni bir veçhe verilmiş ve yetersizlik kararında Danış-
tayın hakemliği esas konulmuştur! 

90 ncı maddesi değiştirilerek Belediye Meclislerinin inhilâli halinde yeni seçim yapılıncıya ka
dar meclise ait görev ve yetkilerin tabii üyelerinden müteşekkil Belediye Encümeninin ifa edece
ğine dair hüküm konulmuştur. 

93 ncü madde değiştirilerek Belediye başkan vekilliğine ait hükümler konulmuştur. 
4 ncü maddede: 298 sayılı Kanun gereğince tek kütük tanzim edilmesinle imkân vermek için 

seçmenlik santiarını ihtiva eden 23 ncü ve meclise seçüemiyecek olan memurlar için diğer seçim 
mevzuatındaki esaslarla birlik yaratmak maksadiyle 25 nci maddeler ve tek dereceli Belediye Baş
kanlığı seçimi kabul edildiğinden 89 ncu madde ile 5669, 6424, 6437, 6555 ve 7363 sayılı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

M-Meclki (8. Sayıa: 286) 
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Edirne Milletvekili Ilhami Ertemin, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 80, 91 ve 92 nci 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/191) 

Yüksek Başkanlığa 

1580 sayılı Belediye ıKanunuumun 76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifimi, gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica etlerim. 6 . 4 . 1962 
Edirne 

Ilhami Ertem 

GEREKÇE 

Belediye başkanlarının, /belediye meclisleri tarafından 'seçilmesi ve belediye meclislerinin ademi-
kifayet kararı ile başkanlıktan düşürülmesi, belediye Ibaşka/nlarını, icraattan gayrı mesul meclis 
üyeleri'nin istekleri karşısında zayıf düşünmekte, beklenilen icraatı yapmalarına 'engel «olmaktadır. 

Belediye başkanlarını, icraatlarında daha «nerjik ve verimli 'kılabilmek, hatır ^ömül kaygıların
dan uzak bizmejt icap'lariyle îbaşbaşa bırakabilmek için, belediye başkanlarının, hemşehriler tarafın
dan 'doğrudan doğruya seçilmesini 'Bağlıyacak ve belediye meclislerinin ademikifayet 
kararı vermelerini önliyecek değişiklikleri geltirmeyi faydalı bulduk. 

Bu sisteme gidiliııce, sistem icabı bâzı maddelerin de, değiştirilmesini zaruri bulduk. 
Bu gerekçe ile 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89,, 91 ve 92 nci maddelerini ilişik tarzda 

değiştirerek, yüksek huzurunuza sunim uş bulunuyoruz. 

EDİRNE MİLLETVEKÎLÎ İLHAMÎ ERTEM'İN TEKLÎFÎ 

1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve' 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Kanunun 70, 89, 91 ve 92 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Başkanın senelik raporu 

«Madde 76. — Belediye başkanı, bellediye meclisine her toplantı devresinin başında, meclis ka
rarlarının uygulanmasına, belediyenin malî durumuna, mevcut ve aktedilmiş taahhütlerin ifa su
retlerine dair bir senelik mesai raporu verir. 

Meclis, rapordaki izahatı kâfi görmez ise, başkan hakkında tahkikat açılmasına karar verebi
lir. Tahkikatı, üyeler arasından seçeceği komisyona yaptırabileceği gibi, mülkiye müfettişlerince 
yapılmasını da mahallî en büyük mülkiye âmirinden istiyebilir. İçişleri Bakanlığı müfettiş gönder
mekte muhtardır. Tanzim edilen raporlar üzerine, belediye meclisi üye tam sayısının çoğunluğunca, 
başkanın suç işlediğine karar verirse, Memurin Muhakemat Kanununa göre işlem yapılmak üzere 
dosya mahallin en büyük mülkiye âmirine tevdi olunur. 

'""•'" • - • •^ \ f Başkan seçimi 

Madde 89. — Belediye başkanları, bu kanuna göre seçilmek hakkını haiz hemşehriler içinden 
veya dışından 4 sene müddetle belediye meclisi üyelerini seçme hakkına sahip hemşehriler tara
fından doğrudan doğruya seçilir. - ;. ^^vi>CîV 

M. Meclisi ' ( S. Saywı i 886} 
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Başkanlık seçimleri, belediye meclisleri seçimleri ile birlikte aym kanuni hükümler dairesinde 

yapılır. 
Başkanlık seçimi için ayrı bir oy sandığı kullanılır. 
Her hangi bir sebeple, başkanlık müddetinden evvel boşakrsa, belediye meclisi başkanvekili 

yeni seçime kadar başkanlığa vekalet eder. 
Boşalmanın kesinleşmesini mütaakıp 15 gün zarfında keyfiyet İl Seçim Kuruluna bildirilir, fi 

Seçim Kurulu da ihban takibeden 15 gün içinde seçim gününü asgari müddetleri dikkate alarak 
tesbit ve ilân eder. 

Başkamlann vazifeden çıkarılması 

Madde 91. — Başkan seçilmek niteliğini kaybeden başkanlar, başkanlıktan düşer. Mahallî en 
büyük mülkiye âmiri, durumun tevsikini mütaakıp, keyfiyeti belediye başkanına ve belediye 
meclisine tebliğ eder. 

Başkanlar hakkında takibat 

Madde 92. — Kanuni vazifesini mahallî en büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağmen 
makbul bir özre müstenidolmaksızm ifa etmiyen belediye başkanlan hakkında vali veya İçişleri 
Bakam tarafından Memurin Muhakemat Kanunu ahkâmı dâhilinde takibat yaptırılabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5069, 

6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi. (2/1336) 

27 Ekim 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

liVSO ..snyılı B'elediye Kamıımına bâzı maddeler eklenmesine, Mzı maddelerinin 'değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve ®(y69, '64124, <655'5 ve 73 (î3 sayılı kanunların kaldırılmasına 'dair Ihasırladığımız 
kanun teklifini, gerekçesiyle 'birlikte ilis/ilk olacak takdim ediyoruz. 

Gereğine delâletlerinizi (saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
. tçel Sena'törLi famir ^riîletfveiki'li rorum Milletvekili Manisa- Milletvekili 
C. T. Okyayuz Ş. Akkan î. Tombuş H. Okçu 

Konya 'Milletvekili Rize Milletvekili Muğla Senatörü 
A. (Hırkan C. Yalçın 17. Mentcşeoğlu 

GEREKÇE 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen TCütoü'kleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 1 ıici (mad
desinde diğer seçimler ımeyamnda. 'belediye meclisleri seçimleri de derpiş -olunduğundan mezkûr 
kanunun "vazettiği esaslar dairesinde 'belediye meclisleri seçimlerini diizenleımekT nıalksadiyle bu 
kanam tasarısı hazırlanmıştır. 

IO'5'O yılından sonra (belediye »me'clMeri seçimlerine alt esasları gösterir Belediye Kanununa 'bâ
zı maddeler oklenmesine ve 'bu kanunun 'bâzı .maddelerinin kaldırılmasi'na dair '5669 sayılı Kanun 
ile fbıı kanuna ek ve tadillerini 'teşkil eden diğer kanunların yn^ül'üJkteın kaldırılın alan cihetine 

M. Meclisi ( S . Sayım : 286) 
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gidilmiş ancak gerek kanunun tekniği bakımından v-e gerekse 1580 sayılı Belediye Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılması sureti yüzünden başlı başına ıbir seçim kanunu tedvininden ziyade 
tasarının yine ana kanunun tamamlayıcısı, onun eki şeklinde düşünülmüştür. 

Genel olarak 1960 den bu yana uygulanan seçim esasılarında büyük bir tadilâta yer verHmiıgtîr. 
Ancak yukarda da belirtildiği üzere Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 2918 sayılı Kanunun koyduğu esaslar dairesinde Belediye Kanunu ile olan.uyuşmazlıkların bil
hassa telifi üzerinde durulmuştur. Bu .meyanda y&ıe mezkûr kanundan mülhem oılarak yayınla
nan ve bâzı özellikleri 'bulunan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi hakkındaki 304, Milletve
kili seçimine ımiütedair 306 sayılı kanunların ilkelerinden de tatbikatta birlik ve beraberliği sağla
mak amacıyle istifade yoluna gidilmiştir. 

Eskiden olduğu gibi yine çoğunluk usulünün devamı uygun görülmüştür. Bunda muhtelif fak
törlerin rol oynadığı şüphesizdir. Belediyelerimizin senelerden beri İhmal edilmeleri yüzünden ar
tık büyük foSr çaihşma devresine girilmesi ızaruri mütalâa dilmektedir. Meclislerde kuvvetli bir 
ekseriyet olmadığı zamanlarda partizanca fikir ve davranışların gösterilecek faaliyetleri köstek-
lenmesi imkânları zaman ilcin varit görülmektedir. Kaldı ki belediyelerimizin birer mahallî idare 
olmaları hesabiyle yekpare bir kuruluşa da sahip değildirler. Belediye Kanunun hükümleri mu
vacehesinde meclislerindeki üye mükftarlan çok değiştiği gibi Ibizzatîhi ıbünyeleri de bâzı sosyal 
etkiler altında büyük tenevvürler göstermektedir. 'Bugün nüftısu '500 e varmıyan (belediyelerimiz 
yanımda îstanlbul gibi 1,5 miilyenıı «şan bir top&uluğu barındıran şehirlerimiz bulunmaktadır. 
Esasen demokratik hayata girdiğimiz (tarihten beri çekilen sıkıntılara daha çok idari vesayet mu
rakabesinin iyi işlememesinden doğduğu hakikatini de belirtmek bir zarurettir. 

Tasarının getirdiği başlıca yenilikleri şöylece özetlemek mümkündür. 
2 ve 3 neü maddelerle 1580 sayılı Kanunun 21 nci maddesine fıkra eklemek ve 22 nci maddesi 

de&iştirilmek suretiyle belediye meclisleri'kanun i üye miktarının tesbiti mahallî ilçe seçim kurul
larına bırakılmıştır. 

4 neü maddede mezkûr kanunun 24 ncü maddesi değiştirilerek okur - yazar olmak mecburi
yeti konulmuştur. 

Keza helediye .başkanlarının parti faal hizmetlerinde görev 'almamaları da temin olunmuştur. 
5 nci madde ile Belediye Kanununun 26 nci maddesi değiştirilerek Cumhuriyet Senatosu Üye

liği madde metnine ithal edildiği {gibi il daimî encümen üyeliği mefhumu daha da genişletilerek 
mahiyeti itibariyle tbirbirinden farklı iki mahallî idarede 'görev alacakların daha serbest çalışma 
3 arı imkânı sağlanmıştır. 

6 nci madde bahis konusu Belediye Kanununun, (belediye başkanlarının sık sik düşürülmelerine 
sebebiyet veren 76 nci ımaddesi tamamen kaldmlmıştır. 

7 nci madde Seçmenlik şartlarının tek kütük esasına gftre düzenlenmesine imkân vermek, 
meclise seçilmiyecek olan memurlar için diğer seçim mevzuatındaki esaslarla birlik yaratmak 
için mezkûr kanunun 23 ve 25 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmaları cihetine gidilmiştir. 
1580 sayılı Kanunun 89 ncu maddasi kaldırılmış ve (belediye 'başkanlarının tek dereceli ve halk 
tarafından doğrudan »doğruya seçilmeleri usulünü kabul edilmiştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU İÇEL ÜYESİ CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ VE 

6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve 5669, 6AM, 6555 ve 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Belediye meclisleri genel seçimleri her dört yılda bir yapılır. Seçimin baş
langıç tarihi Temmuz ayının son Pazar gününe raslıyan gündür. Eylül aymm son Pazarına ras
lıyan gün oy verilir. 

Seçimler çoğunluk usulüne göre yapılır. 

EK MADDE 2. — Bu seçimde her belde bir seçim çevresidir. 

EK MADDE 3. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı 
Kanuna göre kurulacak olan ilçe seçim kurulları, belediye seçimlerini yaptırmak ve seçim işle
rini yürütmekle görevlidirler. 

Bir belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple dağılması ve üye sayısının 
yedeklerin de getirilmesinden sonra kanuni adedi yarısına düşmesi halinde belediye başkanı der
hal mahallin ilçe seçim kurulu başkanlığına durumu bildirmeye mecburdur. Bu bildiri üzerine 
ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. Hân tarihinden sonra gelen 
60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip vatandaş belediye meclisi üyeliğine adaylığını 
koyabilir. Siyasi partilerde aynı niteliği haiz bulunmak ve o çevrenin seçebileceği üye sayısı ka
dar asıl ve bir o kadar da yedek olmak üzere il genel meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. 
"Asıl ve yedek adayları hiçbir suretle yer değiştiremezler. 

Adaylık için oy verme gününden en çok 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. Bu 
müracaat ilgili seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz olduğu 
belirtilen bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanları' müracaatin alındığına 
dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaati belgenin özelliğine göre halkın duya
bileceği en iyi şekli tercih ederek derhal ilân ederler ve durumu il seçim kuruluna bildirirler. 

îlçe seçim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonucunda şartlarda veya nitelik
lerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde en çok iki gün içinde müracaat sahiplerine 
ve il seçim kuruluna duyururlar. 

Adayların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edile-
' bilir. İtirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç oy verme gününden önceki 25 nci günü akşamına 
kadar karara bağlanır ve ilgililere tebliğ olunur. İlgililer bu gün içerisinde ve en geç kesin aday 
listesinin ilân gününe kadar bu itirazları karara bağlarlar. Siyasi partilerin aday listelerinde bu 
kabil itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde ilçe seçim kurullarınca yapılacak tebli
gattan itibaren iki gün içinde mutlaka kesin ilândan önce bu eksiklikler tamamlanır. 

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

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

EK MADDE 5. — Milletvekili seçimi hakkındaki 306 sayılı Kanunun 14, 16, 18 ve 20 nci 
maddeleri ile belediye başkanlarına mütedair hükmü hariç 17 nci maddesi aynen Belediye Mec
lisi secjmleriııde uygulanır. 
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EK MADDE 6. — Seçmen asıl ve yedek yazmak şartiyle dilediği adayları yazarak oy puslası dol

durmakta serbest olduğu gibi oy puslalarında yazılı isimlerden dilediğini silebilir ve yerlerine baş
ka adayların isimlerini yazabilir. 

Seçim sonunda en çok kazananlar asıl üyeliğe ve ondan sonra oy kazananlardan kanuni 
üye miktarı kadar olanlar yedek üyeliğe seçilmiş sayılırlar. Bunlardan eşit oy kazananlar bulu
nursa kura çekilerek adı önce çıkanlar sıraya alınırlar. 

İlçe seçim kurullarınca oy sonuçları birleştirildikten sonra kazanan adaylara gecikmeksizin 
tutanakları verilmekle beraber durum ek 4 ncü madde de zikredildiği şekilde derhal ilân olunur. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tekdirde 
yeniden seçim yapılır. Bu takdirde ilçe seçim kurullan ek 3 ncü maddede olduğu şekilde seçim 
gününü derhal ilân ederler. 

Meclis üyelerin bir veya bir kaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde yerleri
ne kendilerinden sonra en çok oy kazanan ikame olunurlar. 

Hesaba katılan ve katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslalan sayım ve döküm cetvelle
ri ve tutanakları, seçimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim kurulları başkanlarınca altı ay 
süre ile saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun talebi olmadıkça hiç bir yere gönderilemez. 

EK MADDE 7. — Belediye başkanlarının seçimi Belediye Meclisi seçimi ile aynı sarf ve aynı, 
sandığa oy atmak suretiyle aynı günde yapılır. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ilçe seçim kurullarınca mahalli belediyelere 
verilir. 

EK MADDE 8. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde (Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun )un işbu kanuna aykırı olmıyan hükümleri 
belediye meclisleri seçimlerinde aynen kullanılır. 

EK MADDE 9. — Yüksek Seçim kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere' 
dayanarak genel neticelerini ayrıca ilân eder. 

EK MADDE 10. — istatistik Genel Müdürlüğü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine ve
rilen vesikalara dayanarak her belediye itibariyle sandık tutanaklarında mevcut malûmatı en geç 
seçimi takibeden oniki saat içerisinde yayınlar. 

MADDE 2. — 1580 sayılı Kanunun 21 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Belediye meclislerinde bu maddeye göre seçilecek üye miktarı, ilçe seçim kurullarınca önceden 

tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 3. — 1580 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Belediye şubelerine ayrılan yerlerde meclis üye miktarı belediyenin genel nüfu
suna nazaran 21 nci maddedeki nisbet dâhilinde tesbit olunduktan sonra şubelerin her birinin 
belde genel nüfusuna nazaran olan nüfus nisbeti üzerinden hesabedilmek şartiyle şube dahilinde
ki seçmenler. tarafından seçilecek belediye üyesi miktarı ilçe seçim kurullarınca tesbit ve ilân 
olunur. 

MADDE 4. — 1580 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. — A) Belediye meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Seçimin başlangıcından önce en az 6 aydan beri beldede ikamet etmek, 
2. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, ' ' 
3. Okur-yazar olmak, 
4. Kasıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bu

lunmamak, 
5. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
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6. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fozia tepiş cezası ile mahkûm olmamak, 
7. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm almamak, 
8. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
9. Halen belediyeye ait bir iş için belediye ile mukavele akdetmemiş Veya taahhüt altına gir

memiş olmak veya bu gibi şahısların ortağı veya kefili sıfatiyle borçlu bulunmamak, lâzımdır. 
5, 6 ve 7 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar bile belediye meclisine üye seçilemezler. 

B) Şu var ki, belediye başkanları uhdelerinde bu sıfat bulunduğu müddetçe siyasi parti faal 
hizmetlerinde katiyen görev alamazlar. Belediye başkanlığı ile birlikte faal parti vazifesi aldık-
lan mahkeme karariyle sabit olanlar valiliğin teklifi ile içişleri Bakanlığınca belediye başkanlığın
dan alınırlar. 

Bu halde yeni seçim yapılıncaya kadar meclisçe seçilen üye başkanlığa vekâlet eder. 

MADDE 5. — Î580 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi üyeliğiyle, belediye 
meclisi üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu niteliği haiz bir kimse belediye meclisine üye 
seçildiği ve belediye seçiminin sonucunun kendisine tebliği tarihinden itibaren üç gün zarfında 
tercih hakkını kullanmadığı takdirde belediye meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. Keza belediye 
meclisinde üye iken Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine, Milletvekilliğine veya il genel meclisi üyeliği
ne seçilen kimse, seçim neticesinin tebliğinden itibaren üç gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa 
belediye meclisi üyeliğinden istifa etmig sayılır. 

MADDE 6. — 1580 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — 1580 sayılı Kanunun 23 ve 25 nci maddeleri ve 92 noi maddenin I nci fıkraaı 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 1580 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 89. — Belediye başkanları tek dereceli olarak belde seçmenleri tarafından 4 sene müd
det için seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye reisi ve belediye meclisi seçimleri bu dönem için bu kanunun 
neşri tarihinden sonra gelecek ikinci ayın son Pazar günü yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu seçimlerde son T. B. M. M. seçimlerinde kullanılan seçmen kü
tükleri aynen kullanılır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meelte ( 6. Say» : 386) 
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tçişleri Komiyonu raporu 

Millet Meclisi 
tçişleri Komisyonu 24 . 4 . 1963 

Esas No. : 1/427, 2/191,336 
Karar No. : 41 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların •kaldırılmasına dair 
olun kanun tasarısı ve Edirne Milletvekili ilhamı Ertemin, 1580 sayılı Belediye Kanununun 
76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosunun İçel üyesi Cavit Okyayuz ve 6 arkadaşının, aynı mahiyetteki kanun teklifi, teklif 
sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisoynumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, aynı mahiyette görülen tasarı ve tek
liflerin tevhiden görüşülmesi ve tasarının görüşmelere esas alınması kararlaştırıldıktan sonra, 
Belediye meclisi üyeleri ile belediye başkan seçimlerini, Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunda derpiş edilen esaslar dairesinde 
yeniden düzenlemek maksadiyle hazırlanmış olan tasarı, prensip itibariyle, Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa olunmuş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Metinde derpiş olunan ek, tadil ve ilgaları ihtiva edecek hale getirmek maksadiyle kanım 
başlığı, memleket realiteleri göz önünde bulundurularak tatbikatta muhtemel güçlükleri önle
mek ve metne vuzuh vermek gayesiyle 5 nci maddedeki (belirtilen) ibaresi, (zikredilenlerden) 
ifadesiyle değiştirilmek suretiyle 5 nci madde, vatandaşlara, liste sırasında dilediği değişikliği 
yapma serbestliğini vermek için «tercihli oy kullanma^ ve tatbikattaki yanlış zarflamadan do
ğacak oy ziyamı önlemek için de belediye meclisi üyeleri adayı listesiyle belediye başkanı 
aday listesini aynı zarfa koyup aynı sandığa atma prensibi uygun görüldüğü için 6 nci 
madde, 6 nci maddede kabul olunan prensibe zıt hüküm ihtiva eden 4 ncü fıkra çıkarılmak 
suretiyle 7 nci madde, tercihli oy sayısını "belirtmek için 7 nci fıkra ilâvesiyle 8 nci madde, si
yasi parti adaylarından seçilenlerin tesbitine ait hükme sarahat vermek gayesiyle (B) fıkrası 
değiştirilerek 9 ncu madde, tasan metninin 3 ncü maddesi ile değiştirilmek istenen 24 ncü 
madde ise; demokratik rejimin ana prensibi, vatandaş oylanmn toplamından çıkan neticeye itimattır. 
İyi bir belediye başkanında, pek çok vasıf bulunması şarttır. Tahsil, fou vasıflan geliştiren 
esaslı, fakat yardımcı 'bir unsurdur. Yalnız, tahsilin yegâne işareti mektep bitirme ve diploma 
da değildir. Cemiyette diploması olmadığı hakle kendi kendisini yetiştirmiş, her sahada başarı sağ
lamış nice kimseler vardır. 

İyi bir belediye başkanının vasıflarını tâyin ve tesbitte, isabetli takdirini kullanacak olan ser
menin «tahsil» şartını da bu vasıflar arasında hesaba katacağı tabiîdir. 

Kaldı ki, muhtelif seçilme niteliklerinde benzerliğin olması da seçim mantığının icabıdır. Millet
vekilliği seçiminde «okur - yazar» olmak hükmü kabul olunmuşken, belediye başkanlığı seçiminde 
diploma dereceleri sayılması bu mantığa aykırı düşer. 

«Oya itimat» etmenin ve memleket şartlarına uymanın zarureti karşısında 24 ncü madde, ««köy 
muhtarlığı» «belediye başkanlığı» ifadelerinin ilâvesi ve tercih hakkının «3 gün» yerine «15 gün» 
olarak kabulü suretiyle 26 nci madde, halk tarafından seçilen belediye başkanı ile yine halk tara
fından seçilen belediye meclisi arasındaki münasebet, hizmet icapları, ihtilâtlar ve tatbikat mahzur
larının izalesi dikkate alınarak 76 nci madde, Edirne Milletvekili llhami Ertem'in' teklifindeki 
(2/191) 91 nci maddenin birinci fıkrası : Belediye başkanlarının, başkanlıkları müddeti içinde, 
vazifeden mütevellit hafif hap"se bile mahkûmiyetleri halinde, başkanlıklannın sükût edeceğini ka
bul etmesine mukabil, belediye başkanlarının vazifelerinden mütevellidolmıyan mahkûmiyetlerini 
ikinci fıkra ile meclis üyeliği seçimine mani olacak mahkûmiyetlere bağlamaktadır. Maddenin 
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iki fıkrası hükmünü de aşırı bulan komisyonumuz, belediye başkanlarının cemiyetteki mevkilerini 
ve hizmet icaplarını dikkate alarak 91 nci maddeyi -tadilen, aynı teklifteki 92 nci madde, belediye 
başkanlarının halk tarafından seçimi esprisine uygun görüldüğünden aynen metne ithal edilmiş ve 
seçim tarihini tesbit mülâhazaşiyle redaksiyona tabi tutulan tasarının geçici 2 nci maddesi, yukarda 
belirtilen maddeler, izah edilen sebeplerle değiştirilerek, tasarı metninin birinci maddesiyle eklenen 
1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeler ve keza 2 ve 3 ncü maddeler ile değiştirilen 22, 
45, 53, 61 ve 93 ncü maddeler ve geçici birinci madde ve Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle, 
bâzı kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair olan 4 ncü madde ile yürürlük vo .yürütme hük
münü ihtiva eden 5 ve 6 nci maddeler tasarıda olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle ta
sarı kabul edilmiş ve mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak Öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi temenniye şayan görülmüştü". 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı Sözcü 

Kırklareli Edirne Antalya Aydın 
M. A. Eriş ) . Ertem Recim usulüne muhalifim Seçim usulüne muhalifim 

Ö. Eken M. Gedik 
Çorum Erzurum Eskişehir Giresun 

If. încesulu A. Şenyurt S. Asbuzoğlu Seçim usulüne muhalifim 
İmzada bulunamadı Söz hakkım mahfuz 

.V. Erkmc/'î 
Konya - Maraş Mardin Sivas 

/. Kabadayı Seçim usulüne muhalifim M. A. Arıkan 1. Göker 
A. Hüdayioglu 

Sivas 
R. Giinuy 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/427, 2/336 26 . 6 . 1963 
Karar No. 99 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı-ve Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Cavit Okyayuz ve altı arkadaşının 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 
6424, 6655, 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına ve Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklif
leri, içişleri Komisyonu raporu ile komisyonumuza havale edilmekle Hükümet temsilcileri ve teklif 
sahipleri hazır oldukları halde tevhiden tetkik ve müzakere edildi : 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 298 sayüı Kanunun 
1 nci maddesi özel kanunlarına göre yapılacak Millet Meclisi, Cumhuriyet Meclisi, il genel meclis
leri, belediye meclisleri, muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde bu kanun 
hükümlerinin uygulanaeağını âmir bulunmakta ve umumi esasları vaz'etmektedir. Mezkûr kanuna 
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göre belediye başkanları ve belediye meclisleri üye seçimlerinin tanzimi için özel kanun tedvin 
edilmesi iktiza etmekte ise de gerekçede de bertafsil izah olunduğu veçhile 1580 sayılı Belediye Ka-
nıınundr değişiklik yapılmak suretiyle seçimler için umumi hükümlerin tamamlayıcı olarak kabulü 
Kt-kli ihtiyar olunmuştur. Bununla beraber özel bir kanunla tedvininde hukuk tekniği ve anlamı v1 

bilhassa 208 sayılı Kanunun âmir hükümleri bakımından komisyonumuzca fayda mülâhaza edil
miştir. 

Komisyonumuz gerek tasarı ve gerekse İçişleri Komisyonunun raporu ve kabul ettiği metin üze
rinde tasarrufla bulunarak memleketin bünyesine uygun seçim tarzı üzerinde kesin neticeye var
maya çalışmış ve aşağıda bertafsil izah olunacağı veçhile seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki kanunun umumi hükümlerine mütenazır maddeler tanzim etmiştir. 

MADDELER — 
Başlık: Gerek tasarı ve gerekse içişleri Komisyonunca kabul edilen kanun matlabı: Hukuk 

tekniğine ve anlamına uygun ve muhtevanın en kısa bir şekilde ifade edilmesini temin maksadiy-
le değiştirilerek «Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 1580 sayılı Belediye Kanununa ek maddelerin ilâvesini tazammun eden I nei madde
si ek maddeleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Keza 2, 3 ve 22 nei maddeler aynen kabul edilmiştir. 
24 ııcü maddenin (A) bendinin 10 numaralı şıkkında İçişleri Komisyonunca yapılan değişik

lik kabul edilmiş ve diğer kısımları tasarıdaki şekliyle kabul edilmiştir. Aynı maddenin (B) fık
rası tasarıda olduğu gibi kabul edilmiştir, içişleri Komisyonunun 2G ncı maddede yapmış olduğu 
değişiklik benimsenmiş 45, 53 ve 6.1 nei maddelerin tasarıdaki şekli aynen kabul edilmiştir. Bele
diye başkanlarının yetersizlik hallerine taallûk eden ve binnetiee nihai olarak Danıştaym kararı
na iktiran eden hususlara mütedair 76 ncı maddede İçişleri Komisyonunca yapılan değişiklik ye
rinde ve isabetli görülerek komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Belediye başkanlarının vazifeden sükutuna mütedair 91 nei maddenin müzakeresi neticesi İçiş

leri Komisyonunca kabul edilen metin üzerinde değişiklik yapılmış ve «Belediye başkanları, seçim 
devreleri esnasında zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötü
ye kullanmak, görevi kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile veya her hangi bir suç
tan dolayı altı ay müddetle kesin olarak hapse mahkûm olurlarsa başkanlıktan düşerler» şeklin
de kabul edilmiştir. Kanuni vazifesini mahalli en büyük mükiye memurunun tahriri tebligatına 
rağmen makbul bir özre müstenit olmaksızın ifadan istihkâf eden reislerin vali veya Dahiliye Ve
kili tarafından işten el çektirileceğine mütedair 1580 sayılı Kanunun 92 nei maddesinde, İçişleri 
Komisyonunca yapılan değişiklik muhik görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 93, madde 4, geçici madde 1, geçici madde 2 tasarıda olduğu şekilde aynen kabul 
edilerek mahallî seçim tarihinin Ekim ayının 2 nei Pazarında yapılmasına karar verilmiştir. 

Yürürlük maddeleri tasarıda olduğu veçhile aynen kabul edilmiştir, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Denizli Erzurum Giresun 

H. Oral Söz hakkım mahfuzdur A. (lüceoğlu 
N. Diler 

Adıyaman Artvin Çanakkale 
A. Atalay S. Eminağaoğlu B. Arat 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
izmir 

M.. Uyaı 

Çorum 
A. Güler 

imzada bulunamadı 

M, Mttliai ( 8. Sej iü :• 386) 
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Elâzığ içel tst&nbul 

Bâzı maddelore muhalifim Söz hakkım mahfuz ' , S. Vardarh 
söz hakkım mahfuz C. Kılıç 

N. Güray 
Maraş Siirt Kayseri 

H. F. Evliya (J. Aydın Bâzı madelere muhalifim. 
İmzada bulunamadı Söz hakkini mahfuzdur. 

A. Araş 

Kars 
Söz hakkım mahfuz 

L. Aküzüm 

KLMmim (S. Say» : 980) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. —< 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

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

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

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

Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihi
dir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslıyan gün oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya belediye mec
lisi tiye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi 
hallerinde belediye başkanı, belediye başkanının her hangi bir sebeple boşalması halinde de bele
diye başkanvekili derhal durumu mahallin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken boşalmaları halinde bildirim; mahallin en büyük 
mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe secim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
tlân tarihinden sonra gelen 60 nci günü takibsden ilk Pazar günü oy verilir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş belediye meclisi üyeliğine ve beledi
ye başkanlığına adaylısını koyabilir. 

Siyasi partilerin; il belediyeleri ile merkez ilçe dahilindeki belediyeler için il idare heyetleri, 
ilçe belediyeleri ile ilçe dahilindeki, belediyeler için ilçe idare kurulu aynı niteliği haiz bulun
mak şartiyle o çevrenin cıkaraoağı üye sayısı kadar belediye meclisi üyeliği ve belediye başkan
lığı için aday gösterebilirler. 

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

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

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 
Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bu

lunduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı müracaatın alındığı
na dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatları beldenin özelliğine göre halkın 
en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân ederler. 

Üçe secim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok iki gün içinde müracaat sahiple
rine ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebi
lir. İtirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç oy verme gününden önceki 25 nci günü akşamına 
kadar karara bağlanır. 

M, Meclisi (S . Sayısı: 286) 



— 16 
tOÎKLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİftTİKÎŞ! 

1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmemle ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
re bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırıl

masına dair Kanun 

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

EK MADDE 1. -
siyle eklenen ek 1 
edilmiştir. 

- Tasarının 1 nci madde
ne! madde aynen kabul 

EK MADDE 2. — Tasarının 1 nci madde
siyle eklenen ek 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının 1 nci madde
siyle eklenen ek 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Tasarının 1 nci madde
siyle eklenen ek 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN DE&İŞTÎRİŞÎ 

Jklediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının Ek 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Tasarının Ek 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının Ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4 — Tasarının Ek 4 noü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

KltaUn (S, Sftyı*ı;&3) 
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Hii. 

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

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

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

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

EK MADDE 5. — Milletvekili Seçimi hakkındaki 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 
14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu seçimlerde de aynen uygulanır. Ancak, 17 nci maddede 
belirtilen belediye başkanlan ile belediye meclisi üyeleri seçime girdikleri seçim çevrelerinde 
adaylıklarını koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için istifa zorunda değildirler. 

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

Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya konulmuş olan adayların adla
rını gösteren basılı oy puslaları, 

Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslası, 
Kullanılır. 
Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimine ait oy puslaları ayrı renkli zarflara 

konarak ayrı oy sandıklarına atılır. 
Bu iki sandığa ait oy verme işleri bir sandık kurulunca yürütülür. Belediye meclisi üyeleri 

için ayrı, belediye başkanları için ayrı kapalı oy verme yeri ve ayrı renkte oy sandığı bulundu
rulur. 

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

M. MSCÜBİ (S. S t y u n t S * } 
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EK MADDE 5. — Milletvekili seçimi hak
kındaki 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanu
nun 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu 
seçimlerde de ayneh uygulanır. Ancak 17 nci 
maddede zikredilenlerden belediye başkanla
rı ile belediye meclisi üyeleri seçime girdikleri 
seçim çevrelerinde adaylıklarını koyabilmeleri 
veya aday göfsterilebilmeleri için istifa zorunda 
değildirler. 

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

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

Bağımsız adaylar için yalnız bağımsız aday
ların adı basılı veya el ile yazılı oy puslası. 

Kullanılır. 
Seçmen, seçime katılan siyasi partilerin !bası-

lı oy puslaları üzerinde yazılı adaylardan han
gilerin! tercih ettiğini, adlan hizasında bulu
nan dörtgenin içine (x) işareti koymak suretiy
le bildirir. 

Seçmen tercih hakkını kullanıp kullanma
makta serbesttir. 

Ancak, seçmen bu tercih hakkını kullanmak 
isterse oy puslası üzerinde adlan yazılı aday-
lann yansı için kullanmak zorundadır. Kesir
ler hesaba katılmaz. 

Dörtgenler dışına konulan tercih işaretleri 
hükümsüzdür. Bütün tercih işaretli, dörtgenler 
dışına konulmuş ise o oy puslası tercihsiz oy pus
lası sayılır. 

Tercih işaretleri aday sayısının yansından 
az veya çok olduğu takdirde o oy puslası tercih
siz oy puslası sayılır, 

EK MADDE 5. — Tasarının Ek 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE fr — Tasannm Ek 6 ncı m i 
desi aynen kabul edilmi§tir. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 286) 
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EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adaylarından veya bu adaylarla 
bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız adaylardan terkibedilmiş her çeşit karma oy puslalan, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy puslalarmdan başka oy puslalan, 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy puslalan, 
4. Belediye meclisi üye seçimine ait sandıktan belediye başkanına, belediye başkan seçimine 

ait sandıktan belediye meclisi üyelerine ait zarflar ile oy puslalan çıktığı takdirde bu zarflar ve 
oy puslalan, 

Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy puslalarında yazılı 

adayların adları, baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer veya o çevre adaylanndan fazla ya
zılmış veya seçmen tarafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış veya 
eksik bırakılmış oy puslalan, hangi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şartiyle, eksiksiz oy 
puslası olarak hesaba katılır. 

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

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

Ek 4 ncü maddede yazılı şartlara riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma hakkını kay^ 
betmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 8. — îlçe seçim kurulu, sandık kupullanndan gelen tutanaklan birleştirir ve ilçe 
seçim çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylannı kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy pusla

lan sayısını, 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalan sayısını, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslalan genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy mik

tarını gösteren muteber oy puslalan sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

M, Meclisi (S , Sayısı: 286) 



— 19 — 
içişleri Ko. 

Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan
ları seçimine ait oy puslaları aynı zarf içine ko
narak oy sandığına atılır. 

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

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

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

Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işa
retlerini taşıyan basılı oy* puslalarmda yazılı 
adayların adları, baskıda silinmiş veya yanlış
lıkla mükerrer veya o çevre adaylanndan fazla 
yazılmış veya seçmen tarafından tama^ıen veya 
kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış 
veya eksik bırakılmış oy puslaları, hangi siyasi 
partiye aidolduğu belli olmak şartiyls, eksiksiz 
oy puslası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy pusmaların
dan birden fazla çıkması halinde, bunlar tek bir 
pusla olarak hesaba katılır. 

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

Ek 4 ncü maddede yazılı şartlara riayet et
memelerinden ötürü seçime katılma hakkını kay
betmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oy
lar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 8. — îlçe seçim kurulu, candık EK MADDE 8. — Tasarının Ek 8 nci mad-
kurullarından gelen tutanakları birleştirir ve desi aynen kabul edilmiştir. 
ilçe seçim çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. îtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da, muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslaları sayısını, 

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

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

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

Adalet Ko. 

EK MADDE 7. — Tasarının Ek 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 286 J 
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EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi 
asıl ve yedek üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adlan alt alta ve aldıkları mute
ber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ilâahir 
o çevrenin çıkaracağı asıl ve yedek üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, 
parti ayırımı yapılmaksızın en büyükten, en küçüğe doğru sıralanır. Belediye meclisi üye tam
sayısı kadar asıl ondan sonra gelen meclis üye tamsayısı kadar yedek üyelikler, bu payların sa
hibi olan partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl veya yedek üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar ara
sında ad çekmek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir, 
tlçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıkları 

belediye meclisi asıl ve yedek üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaydarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tarafından verilir. 
tlçe seçim kurulu başkanı, belediye meclisi asıl ve yedek üyeliğine seçilenleri gösteren tuta

nağın bir suretini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir, diğer bir suretini de bir hafta süre ile 
ilçe seçim kurulu kapısına astırır. 
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7. Siyasi parti adaylarından her birine ve
rilmiş bulunan tercih işaretinin sayısını, 

Tutanağa geçirir. 

EK MADDE 9. — a) Siyasi partilerin ve EK MADDE 9. — Tasarının Ek 9 ncu mad 
bağımsız adayların elde ettikleri belediye mec- desi aynen kabul edilmiştir. 
lisi asıl ve yedek üye sayısı aşağıdaki şekilde 
hesaplanır. 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve ba
ğımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu ra
kamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâa-
hir o çevrenin çıkaracağı asıl ve yedek üye sa
yısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen 
paylar, parti ayırımı yapılmaksızın en büyükten, 
en küçüğe doğru sıralanır. Belediye meclisi üye 
tamsayısı kadar asıl ondan sonra gelen meclis 
üye tamsayısı kadar yedek üyelikler,, bu payla
rın sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, 
rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olu
nur. 

Son kalan asıl ve yedek üyelik için birbirine 
eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar ara
sında ad çekmek suretiyle tahsis yapılır. 

b) Siyasi parti adaylarından seçilenleri aşa
ğıdaki şekilde tesbit olunur; „ 

îlçe seçim kuruluna verilen aday listelerinde
ki sıra, seçimlerde, partilerin kazandıkları bele
diye meclisi asıl ve yedek üyeliklerinin tesbitin-
de esas olunur. 

"Ancak, (A) fıkrası gereğinco, her partinin 
kazandığı belediye meclisi asıl ve yedek üye 
sayısı tesbit edildikten sonra, her parti için ay
rı ayrı olmak üzere, 

1. - Adayların adlan, parti aday listesindeki 
sıraya göre alt alta yazılır. 

2. Partinin kazandığı belediye meclisi agftl 
ve yedek üye sayısı kadar adayın adlan hizaa» 
na, birinci sütuna, listedeki sıraya göre, parti
nin aldığı ve üzerinde tercih işareti bulunmıyan 
oy puslaları sayısı yazılır. Geri kalan adayların 
isimleri hizasına bir şey yazılmaz. 

3. İkinci sütuna, adayların her birinin isim
leri hizasına, aldıkları tercih işaretlerinin sayısı 
yazılır. ' 

4. Üçüncü sütuna, ikinci sütunda yazılı ter
cih işaretleri sayıları (2) ile çarpılarak, tutar
ları yazılır. 
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EK MADDE 10. — tlçe seçim kurullarınca sandık kurullarından gönderilen belediye başkanı 
seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en çok oy almış olan aday beled ye başkanı seçilir. 

Belediye başkanlığına seçilene, ilçe seçim kurulu tarafından tutanağı verilir. Ve ilçe seçim ku
rulu başkanı bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir sureti de bir hafta sure 
ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır. 

EK MADDE 11. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan iti
razlar oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara taksimine ta
allûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar 
verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları 
anlaşılanlara il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılılr. îl seçim kurulu seçimin iptaline dair kararı 
ilân ettiği gibi karann kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân 
eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukardaki fıkralar dışında Meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline ka

rar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan Msclis üyesi yerine mensuboldukları siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

İl seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan 
süreler içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

( 
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5. Dördüncü sütuna, adayların isimleri hi
zasına, birinci ve üçüncü sütundaki oy sayıları
nın toplamları yazılır ve partinin kazandığı be
lediye meclisi asıl ve yedek üyeleri, bu sütunda
ki rakamların büyüklük sırasına göre adaylara 
tahsis olunur. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilirler. 

Seçim tutanaklan ilçe seçim kurulları tara
fından verilir. 

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

EK MADDE 10. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenen ek 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 11. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenen ek 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. •; r:-v»£*r •,„• 

Adalet Ko. 

EK MADDE 10. — Tasarının Ek 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE Tl. — Tasarının Ek 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 12. — Hesaba katılan, Katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım ve 
döküm cetvelleri tutanaklar ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim kurulları başkan
lığınca 6 ay süre ile saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun isteği olmadıkça hiçbir yere gönde* 
rilemez. 

Asil ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ile belediye başkanlığına seçilen şahsın adı 
ilçe seçim kurullarınca ilândan sonra ayrıca mahallin en büyük mülkiye memuruna ve belediye
ye verilir. 

EK MADDE 13. — Yüksek Seçim Kurulu ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere 
dayanarak seçimin genel sonucunu ayrıca ilân eder. 

EK MADDE 14. — Devlet istatistik Enstitüsü, ilçe tecim kurulları tarafından kendilerine 
verilecek vesikalara dayanarak belediyeler itibariyle tandık tutanaklannda mevcut bilgiyi en geç 
seçimi takibeden yıl içinde yayımlar. 

EK MADDE 15. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde «26.4.1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçman Kütükleri hakkındaki Kanun» un bu kanuna 
aylan olmıyntL bükümleri belediye meolili üyeleri ve belediye başkanları seçimlerinde de aynen 
uygulanır. 

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 21 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Belediye meclislerine seçilecek üye miktan, ilçe seçim kurullarınca tesbit edilerek seçimin 

başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde ilân 
edilir.» 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 76, 90 ve 93 ncü mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Belediye şubelerine ayrılan yerlerde meclis üye miktan, beldenin genel nüfus 
sayımına nazaran 21 nci maddedeki nisbet dâhilinde tesbit olunduktan sonra şubelerin her biri
nin nüfusunun belde genel nüfusuna nazaran nisbeti hesabedilmek suretiyle şube dahilindeki seç
menler tarafından seçilecek belediye meclisi üye miktan il seçim kurullarınca tesbit edilerek 21 
nci maddede gösterilen süreler içinde ilân edilir. 

Madde 24. — A) Belediye meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri o beldede ikamet etmek, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, v 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bu

lunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dölandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. Belediye hizmetleri ile ilgili bir iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taahhüt altına 

girmemiş veya bu gibi şahıslann ortağı, kefili veyahut bu cihetlerden borçlu bulunmamak, 
Lâzımdır. 
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EK MADDE 12. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenen ek 12 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 13. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenen ek 13 ncü madde aynen kabull edil
miştir. 

EK MADDE 14. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenen ek 14 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 15 Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenen ek 15 nci madde aynen kabul edil
miştir.-

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 21 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

«Tasarının 2 nci maddesiyle 21 nci. maddesi
ne eklenen fıkra aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 76, 90, 91, 92 ve 93 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Tasarının 3 ncü maddesi ile 
değiştirilen 22 nci madde aynen kabul edilmiş
tir.» 

Madde 24. — a) Belediye meclisine üye se
çilebilmek için : 

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

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

izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerin
de bulunmamak, 

6. Ağır hapis cefasını gerektiren bir BUÇ-
tan dolayı kesin olarak hüküm giymek, 

7» Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıl
dan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 

M. Meclisi 
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EK MADDE 12. — Tasarının Ek 12 noi mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 13. — Tasarının Ek 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 14 Tasarmın Ek 14 acü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 15 Tasarının Ek 15 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarmın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — a) Belediye Meclisine üye 
seçilebilmek için : 

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

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

izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerin
de bulunmak, 

6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
dolayı kepin olarak hüküm giymek, 

7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl
dan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 

( S, Sayışı: 2Ş6) 
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6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi seçilemezler. 
B) Belediye Başkanı seçilebilmek için : 
1. (a) fıkrasının 2 ve 4 ncü bentleri hariç diğer bentlerde yazılı şartlan haiz bulunmak, 
2. İl merkezi olan belediyelerde en az lise, ilçe merkezi olan belediyelerde ortaokul ve diğer 

belediyelerde ilkokul veya bunlara muadil okullar mezunu olmak, 
Belediye Başkanları, bu görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde 

vazife jtlamıyacakları gibi il ve ilçe idare kurulu başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 
26. Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği ile belediye meclisi 

üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşmez. Bu niteliği haiz bir kimse belediye meclisine üye seçildiği 
ve belediye seçimi sonucunun kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç gün zarfında tercih hakkını 
kullanmadığı takdirde belediye meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. Belediye meclisinde üye İken 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletvekilliğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen kimse se
çim sonucunun bildiriminden itibaren üç gün içinde'tercih hakkını kullanmazsa belediye meclisi 
üyeliğinden istifa etmiş sayılır. . 

n 

Madde 45. — Meclis üyeliklerinde her hangi bir sebeple boşalma oİduğu takdirde belediye* 
başkanı meclise katılacak olan yedek üyenin adını ilçe seçim kurulu başkanlığından yazılı olarak 
sorar ve alınacak cevaba göre sırası gelmiş olanı üyeliğe davet eder. Bunlar arta kalan süreyi ta
mamlarlar. • 
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8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanmak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar
dan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olma
mak, 

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak ve
ya yapmış sayılmak, 

10. — Halen belediye hizmetleri ile ilgili bir 
iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taah
hüt altına girmemiş veya bu gibi şahısların or
tağı, kefili veyahut bu cihetlerden borçlu bu
lunmamak, lâzımdır. 

6, 7 ve 8 nci bantlerde belirtilenler affedlmiş 
olsalar dahi seçilemezler. 

B) Belediye başkanı seçilebilmek için : 
1. (A) fıkrasının 2 nci bendi hariç diğer 

bentlerde yazılı şartları haiz bulunmak, 
Belediye başkanları, bu görevlerinin devamı 

süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde 
vazife alamıyacakları gibi il ve ilçe idare ku
rulu başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, 
milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, köy muh
tarlığı ile belediye başkanlığı belediye meclisi 
üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu ni
teliği haiz bir kimse belediye meclisine üye se
çildiği ve belediye seçimi sonucunun kendisine 
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün zarfında 
tercih hakkını kullanmadığı takdirde, belediye 
meclisi üyeliğini reddetmiş sayı^r. Belediye 
meclisinde üye iken veya belediye başkanlığı
na, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletve
killiğine veya il genel meclisi üyeliğine seçi
len kimse seçim sonucunun bildiriminden itiba
ren üç gün içinde tercih hakkını kullanmazsa 
belediye meclisi üyeliğinden istifa etmiş sayılır. 

Madde 45. — Tasarının 3 ncü maddesi ile 
değiştirilen 45 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Ko. 

8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı 
suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş 
olmamak, 

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak ve
ya yapmış sayılmak, 

10. Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir 
iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taah
hüt altına girmemiş veya bu gibi şahısların or
tağı, kefili veyahut bu cihetlerden borçlu bu
lunmamak, lâzımdır. 

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

B) Belediye başkanı seçilebilmek için : 
1. (a) fıkrasının 2 ve 4 ncü bentleri hariç 

diğer bentlerde yazılı şartları haiz bulunmak, 
2. îl mezkezi olan belediyelerde en az lise, 

ilçe merkezi olan belediyelerde, ortaokul ve di
ğer belediyelerde ilkokul veya bunlara muadil 
okullar mezunu olmak, 

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

Madde 26. — İçişleri Komisyonunun 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Tasarının 45 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Madde 53. —, Belediye meclisi : 
1. Kanunen muayyen olan olağan veya olağan üstü toplantılar dışında toplanırsa. 
2. Kanunen muayyen olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal Belediye 

Meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa , 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa, 
içişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni Be

lediye Meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler eskisinden arta kalan süreyi ikmâl ederler. iç-, 
işleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde . meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilincdye 
kadar meclis toplantılarının tehirini de ister. 

Danıştayca bu husus ivedilikle incelenerek bir karara bağlanır. 
Yukarıdaki bentlerde açıklanan fiil ve işlem ere katılan belediye başkanlarının da Danıştay 

karan ile görevine son verilir. 

Madde 61. — Belediye Meclisi üyelerinden her biri belediye işlerinden, herhangi bir husus 
hakkında Meclis Başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi mündere-
catı Meclis üye tamsayısının çoğunluğu varit görüldüğü takdirde gündeme alınır Belediye 
başkanları veya memur edecekleri kişiler gensoruya Meclis önünde cevap verirler. 

Cevap Meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde 
uyarınca işlem yapılır. 

Madde 76. — Belediye başkanı Belediye Meclisine her taplantı dönemi başında Meclis karar
larının uygulanmasına, belediyenin malî durumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin ifa şekline 
dair senelik bir çalışma raporu verir. 

Meclis rapordaki izahatı meclis üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile yeter görmezse keyfiyet 
rapordaki izahat ve müzakereleri aynen kapsıyan tutanak ile birlikte meclis birinci Başkanvekili 
onun bulunmaması halinde ikinci Başkanvekili tarafından valiye tutanak ile bildirilir. 

Vali tarafından olayın incelenmesi için derhıl yetkili bir kimse görevlendirilir. Bu şahıs ma
hallinde karşılıklı iddiaları teker teker ele alarak inceler ve ortada her hangi bir suç konusu bu
lunup bulunmadığına dair bir rapor düzenler. Bu rapor valilik düşüncesiyle birlikte en geç 20 
gün içerisinde içişleri Bakanlığına gönderilir. 

Mezkûr, bakanlığın da düşüncesi alındıktan sonra Danıştay hakem olur. Yetersizlik karan bu 
merci tarafından onandığı takdirde belediye başkanı düşer. 

Madde 90. — Belediye meclislerinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması 
veya belediye meclisi üye sayısının yedeklerin de getirildikten sonra meclis üye tam sayısının ya
rısına düşmesi hallerinde yeni seçim yapılıncaya kadar belediye meclisinin görevlerini tabiî üye
lerden müteşekkil belediye encümeni ifa eder. 
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içişleri Ko. 

Madde 53. — Tasarının 3 ncii maddesi ile de
ğiştirilen 53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Tasarının 3 ncü maddesi ile 
değiştirilen 61 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

Meclis, rapordaki izahatı meclis üye tam
sayısının üçte İM çoğunluğu ile yeter görmez
se, yetersizlik karan ile müzakereleri kapsıyan 
tutanak aynen meclis birinci başkanvekili, 
onun bulunmaması halinde ikinci başkanvekili 
tarafından mahallî en büyük mülkiye âmirine 
gönderilir. 

Vali, bu dosyayı il merkezi olmıyan yerler
de kaymakamın, il merkezi olan yerlerde ken
disinin gerekçeli ve kanaatli mütalâasiyle bir 
ay zarfında karar verilmek üzere Danıştaya 
sunar. 

Danıştayca yetersizlik karan verildiği tak
dirde belediye başkanı düşer. 

Madde 90. — Tasarının 3 ncü maddesi ile 
değiştirilen 90 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Başkanların vazifeden düşmesi 

Madde 91. — Belediye başkanları, seçim dev
releri esnasında her hangi bir suçtan mütevel-

Ada'let Ko. 

Madde 53. — Tasarının 53 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Tasarının 61 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 76. — İçişleri Komisyonunun 76 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Tasannm 90 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 91. — Belediye başkanlan, seçim dev
releri esnasında zimmet, ihtilas, irtikâp, rüş-
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Hii. 

Madde 93. — Belediye Başkanlığının her hangi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve 
işten el çektirme gibi hallerde yeni başkan seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlaması
na kadar meclis kendi içinden bir üyeyi başkanvekili seçer. 

Belediye Başkanvekilinin seçilmesi icabettiği takdirde vali tarafından belediye meclisi top
lantıya davet olunur. 

Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda boşalması veya meclis tarafından ça
ğırmadan itibaren 3 gün içinde başkanvekilini seçmemesi hallerinde, yeni seçim veya belediye 
başkanının görevine başlamasına kadar il merkezi belediyelerinde içişleri Bakanı, diğer yerlerde 
valiler tarafından münasip bir kişi başkanvekili atanır. 

MADDE 4. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 23, 25 ve 89 ncu maddeleri ile 5669, 6424, 6437, 
6555 ve 7363 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özel
liklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak belediye meclisi ve belediye başkanları se
çimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararına bağlıdır. 

GrECÎCİ MADDE 2. — Bu dönem için belediye meclisleri üye seçimi ve belediye başkanları 
seçimi tarihinde yapılır. Bu meclislerin ve belediye başkanlarının kanuni süresi 
yılının Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 . 3 . 1963 
Devlet Kakanı ve Devlet, Bakanı ve 

iBaşbaJkan Başb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı 
/. İnönü E. Alican H. Ih'nrer 
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İçişleri Ko. 

Ut altı aydan fazla hapse mahkûm olurlarsa 
başkanlıktan düşerler. 

Başkanlar hakkında takibat 

Madde 92. — Kanuni vazifesini, mahallî en 
büyük mülkiye âmirinin yaslı tebligatına rağ
men makbul bir özre müstenidolmaksızın ifa et-
miyen belediye başkanları hakkında vali veya 
İçişleri Bakanı tarafından Memurin Muhake-
mat Kanunu ahkâmı dâhilinde takibat yaptırı
labilir. 

Madde 93. — Tasarının 3 ncü maddesi ile 
değiştirilen 93 ncü madde aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Belediye meclisi üye
leriyle belediye başkanı seçimleri, il genel mec
lisi üyeleri seçimi gününde yapılır. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

31 — 
Adalet Ko. 

vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanmak, görevi kötüye kullanma 
ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile veya herhan
gi bir suçtan dolayı 6 ay müddetle kesin olarak 
hapse mahkûm olurlarsa başkanlıktan düşer
ler. 

Madde 92. — İçişleri Komisyonunun 92 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Tasarının 93 ncü madd^i ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu dönem için bele
diye meclisleri üye seçimi ve belediye başkanları 
seçimi 13 Ekim 1963 tarihinde yapılır. Bu mec
lislerin ve belediye başkanlanmn kanuni süresi 
1967 yılının Ekim ayının birinci gününe kadar 
devam eder. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Devlet Bakanı vo 
'Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

İçişleri Bakanı 
//. 0. Bekata 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azİzoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
72. öçten 

Ba. - Ya. ve TurÎ2îm Bakanı 
C. T. Karasapan 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Adalet Bakanı 
A, K. Yörük 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Maliye Balkanı 
F. Melen 

Ticaret Balkanı 
M. Ete 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

imar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda derişiklikler yanılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Senatosu 
İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâza kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 

raporları (1/399, 2 /340) 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/899) 

T. C. , 
Başbakanlık 5.2. 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1748/472 - " ' 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan, «îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun birinci mad

desinde diğer seçimler meyanmda il genel meclisleri seçimi de derpiş edilmiş olduğundan adı geçen 
kanunda kabul edilmiş olan esaslar dairesinde ve Anayasanın ışığı altında il genel meclisi üyeleri 
seçimini düzenliyen işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ek birinci maddede, Anayasanın 116 ve 55 nci maddelerinde vaz'edilen esaslar nazarı dikkate 
alınarak il genel meclisi üyeleri seçiminin tek dereceli, genel, eşit ve gizli oyla yapılacağı esası ka
bul edilmiştir. 

Milletvekili seçiminde kabul edilmiş bulunan nispî temsil usulü seçmen oylarını daha iyi kıy
metlendirdiği ve muhtelif siyasi partilerin bir meclise temsil edilmelerine imkân verdiği nazarı itiba
ra alınarak il genel meclisi seçimlerinde de İra usulün uygulanması uygun görülmüştür. 

Ek 2 ve 3 ncü maddelerde, seçim çevresinin ilce olduğu ve seçimin diğer mahallî idare seçimlerin
de kabul edildiği gibi Eylül ayının 3 ncü pazarına raslıyan günde yapılacağı, il genel meclisinin dö
nem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sayısının yedeklerin de geti
rilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi halinde yeniden seçim yapılacağî hük
me bağlanmıştır. 

m 
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Ek 4 ncü maddede, seçilme yeterliğine sahip her vatandaşın il genel meclisi üyeliğine adaylığını 

koyabileceği ve siyasi partilerin de aday gösterebilecekleri, adaylığa ait itirazların nasıl yapılacağı, 
adayların ilânı hususları tesbit olunmuştur. 

Ek 5 nci maddede, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun siyasi 
partilerin aday listeleri hakkındaki 14, siyasi partilerin adaylarını tesbit etmelerine dair 15, aday
lıklarını koyamıyacaklara mütedair 16, memurların adaylığı konusundaki 17, ordu mensuplarının 
adaylığına taallûk eden 18 ve bir kimsenin birden fazla seçim çevresinde aday olamıyacağını göste
ren 20 nci maddelerinin il genel meclisi üyeleri seçiminde de aynen uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Ek 6 nci maddede, il genel meclisi üye seçimlerinde siyasi partiler ile bağımsız adaylar için kul
lanılacak oy puslalarma dair esaslar tesbit edilmiştir. 

Ek 7 ve 8 nci maddelerde, hesaba katılan ve katılnııyan oy puslalarma ve ilçe seçim kurulu 
tutanaklarına dair hükümler konulmuştur. 

Ek 9 ncu maddede, il genel meclisi üyeliğine seçilenlerin nasıl tesbit olunacağını gösteren esaslar 
belirtilmiştir. 

Ek 10 ncu maddesinde de seçimin veya tutanağın iptaline dair 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununda kabul edilen esaslara mütenazır hükümler konulmuştur. 

Ek 1.1, 12 ve .13 ncü maddelerde seçim delillerinin saklanmasına, Yüksek Seçim Kurulunca i! 
genel meclisi üyeleri seçimi genel neticelerinin ilân edileceğine, Devlet İstatistik Enstitüsünce seçim 
sonuçlarının bir yıl içinde yayınlanacağına dair esaslar tesbit edilmiştir. 

Ek 14 ncü maddede de bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanun hükümlerinin tatbik edileceği kabul edilmiş
tir. 

İkinci madde ile İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 103 ncü maddesi değiştirilmek 
suretiyle her ilçenin seçeceği il genel meclisi üye miktarı yeniden tesbit edilmiştir. Ayrıca, her ilçe
nin seçeceği üye adedinin tesbit ve ilânı ilçe seçim kurullarına, bırakılmak suretiyle seçim sistemi
mize uygun hale getirilmiştir. Üye adedinin teshilinde de son nüfus sayımının esas alınacağına dair 
maddeye hüküm konulmuştur. 

105 nci madde değiştirilerek il genel meclisi üyeliğine seçileceklerde bulunması lâzmıgelen şart 
ve nitelikler yeniden tesbit edilmiştir. Bu suretle gerek milletvekili gerekse belediye meclisine üye 
seçilme şart ve niteliklerinde birlik sağlanmıştır. 

106 nci maddede, il genel meclisi üyeliği ile birleşemiyen görev ve hizmetler tesbit edilmiştir. 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 125 nci maddesindeki il genel meclislerinin feshini Bakan

lar Kurulu kararma bırakan hükmü Anayasanın 116/3 ncü maddesine aykırı olduğu tesbit edildi
ğinden maddede değişiklik yapılarak feshe karar verme yetkisi en yüksek idari kaza mercii Danış
tay a bırakılmıştır. 

3 ncü madde ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Ka
nunla tek seçmen kütüğü esası kabul edilmiş olduğundan il genel meclisi üyeleri seçiminde de tek 
kütük tanzimine imkân vermek maksadiyle seçmen olabilme şartlarını tesbit eden İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 104 ncü maddesi ile il genel meclisi seçimleriyle ilgili bulunan 6438, 7364 sa
yılı kanunlar, 5670 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hariç diğer hükümleri, 6423 sayılı Kanunun 1, 2 
ve 3 ncü maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 285) 
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Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad

deleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/340) 

27 .10. 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair hazırladığımız ka
nun teklifini, gerekçesiyle birlikte .takdim ediyoruz. 

Gereğine delâletlerinizi saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

İçel Senatörü . İzmir Milletvekili Çorum Milletvekili Manisa Milletvekili 
Cavit Tevfik Okyayuz Şükrü Akkan İhsan Tombuş Hilmi Okçu 

Konya Milletvekili Rize Milletvekili Muğla Milletvekili 
Ahmet Gürkan Cevat Yalçın Haldun Menteşeoğlu 

GEREKÇE 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinde diğer seçimler meyanmda il genel meclisleri seçimleri de derpiş edilmiş olduğundan adı 
geçen kanunun vaiz'ettiği esaslar dairesinde ve Anayasanın ışığı altında il genel meclisi seçimle
rini düzenliyen işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

İl genel meclisi seçimlerinde, seçim çevresi ilçelerdir. 
Bu duruma göre il genel meclisi seçimlerinde bir nevi dar bölge esası kaıbul edilmiş 'bulunmak

tadır. 103 ncü maddede de kabul edilen esaslara göre birçok" ilçeler bir, pek çok ilçeler <&e iki üye 
seçeceklerdir. Hal böyle olunca nispî temsil usulünden 'beklenen fayda sağlanıatmıyacağından dar 
bölge esasına daha, uygun bulunan çoğunluk usulü eskiden olduğu gibi muhafaza edilmiştir. 

Mahallî idare seçimlerinde seçmenler siyasi partiler kadar adayların da şahısları üzerinde ti
tizlikle durduklarından seçmenlere oy vermede tam bir serbestlik sağlamak amaciyle bu seçimler
de karma liste yapmak ve basılı ey puslalarmda silme ve yerine başka aday yazma hakkı tanınmıştır. 

İkinci madde ile îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 103 ncü maddesi değiştirilerek her ilçe
nin seçeceği il genel meclis üye miktarı yeniden tesbit edilmiştir. Ve ayrıca her ilçenin seçeceği 
üye adedinin tesbit ve ilânını ilçe seçim kurullarına bırakılmak suretiyle seçim sistemimize uygun 
şekle getirilmiştir. Üye adedinin tesbitinde de son nüfus sayımının esas alınacağına dair maddeye 
hüküm konmuştur. 3 ncü maddede de il genel meclislerine üye seçileceklerde bulunması lâzımge-
len şart ve nitelikler yeniden tesbit edilmiştir. 'Bu suretle gerek milletvekili gerekse belediye mec
lisine üye seçilme şart ve niteliklerinde birlik sağlanmıştır. 

4 ncü maddede de il genel meclisi üyeliği ile birleşemiyeıı görev ve hizmetler tesbit edilmiştir. 
5 nci maddede de îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 125 nci maddesindeki il genel meclisle

rinin feshini Bakanlar Kurulu kararına bırakan hüküm Anayasanın 116/3 ncü maddesine aykırı 
olduğu tesbit olunduğundan maddede değişiklik yapılarak feshe Jkarar verme yetkisi en yüksek 
idari kaza mercii Danıştaya bırakılmıştır. 
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— 4 — 
C. SENATOSU İÇEL ÜYESİ C. OKYAYUZ VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İdarei Vmumiyei Vilâyat Kanumma bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanım teklifi 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

EK MADDE 1. — İl genel meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk usulüne göre, genel, 
eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır. 

EK MADDE 2. — îl genel meclisi üyeleri seçiminde her ilçe bir seçim çevresidir. 

EK MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri secimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihi

dir ve Ekim ayının üçüncü Pazar günü oy verilir. 
ti genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple iııhilâli veya meclis üye sayı

sının yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tam sayısının yarısına düşmesi hallerinde il 
genel meclisi başkanı durumu derhal ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mec
burdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verillir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylığını ko 
yabilir. 

Siyasi partilerin aynı niteliği haiz bulunmak ve o çevrenin seçebileceği üye sayısı kadar asıl ve 
bir o kadar da yedek olmak üzere aday gösterebilirler. Asıl ve yedek adaylar hiçbir suretle yer 
değiştiremezler. 

Adaylık için ojr verme gününden önceki 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 
Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulun

duğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı müracaatın alındığına 
dair adaya ve siyasi partiye bir belge vererek müracaatı ilçenin özelliğine göre halkın en iyi eskil
de duyabileceği tarzda ilân eder. 

İlçe seçim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok iki gün içinde müracaat sahiple
rine duyururlar. 

Adayların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kurullarınca itiraz edebilir
ler; itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç oy verme gününden önceki 25 nci günü akşamına 
kadar karara bağlanır. 

İlgililer kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. 
ti seçim kurulu 3 gün içinde ve en geç kesin aday listesinin ilân gününe kadar bu itirazları 

karara bağlarlar. 
Aday kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulları bütün adayları oy verme gününden önceki 20 nci 

gün yukardaki şekilde ilân ederler. 
Adayların ilânından sonra adaylıktan istifa seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. Ancak 

bu gibiler seçilmiş bulunursa istifaları hüküm ifade eder. Ve yerlerine kendilerinden sonra gelen
ler seçilmiş sayılırlar. 

ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

EK MADDE 5. — Milletvekili seçimi hakkındaki 306 sayılı Kanunun 14, 16, 18 ve 20 nci mad
deleri il genel meclisi üyeleri seçiminde de aynen uygulanır. 
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EK MADDE 6. — Seçmenler asıl ve yedek olmak şartiyle dilediği adayların adlarını yazarak 

oy puslası doldurmakta serbst olduğu gibi basılı oy puslalamnda yazılı isimlerden dilediğini sile
bilir ve yerlerine başka adayların isimlerini yazabilir. 

EK MADDE 7. — Belli aday sayısından daha az sayıda ad yazılı olan puslalar olduğu gibi ka
bul edilir. Kurulca okunamıyan adlar hesaba katılmaz. 

Aynı ad birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. 
Puslada seçilecek aday sayısından fazla ad bulunduğu takdirde sondan bağlıyarak fazla adlar 

hesaba katılmaz. 

EK MADDE 8. — tlçe seçim kurullarınca seçim tutanakları birleştirildikten sonra en çok oy 
alanlardan meclis üye tam sayısı kadarı asıl üyeliğe ve ondan, sonra gelenlerden yine meclis üye 
tam sayısı kadarı da yedek üyeliğe seçilmiş sayılır. Bunlardan eşit oy kazananlar bulunursa kur'a 
çekilerek adı önce çıkanlar sırada öne alınır. Kazanan adaylara gecikmeksizin tutanakları verilir ve 
derhal ilân edilir. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ilce seçim kurullarınca ilândan sonra ayrıca 
il genel meclisi başkanlığına verilir. 

EK MADDE 9. — îl genel meclisi tutanaklarına yapılan itiraz oyların dökümüne, sayımına 
ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanağın iptaline karar ve
rildiği takdirde; yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları anlaşı
lanlara il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde 
o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. 

il seçim kurulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o çevrede seçimin yapılacağını derhal 
ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar 

verildiği takdirde tutanakları iptal olunan meclis üyeleri yerine en fazla oy almış olanlara tutanak 
verilir. ' 

EK MADDE 10. — Seçim delillerinin saklanması, Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi 
uyarınca yapılır. 

EK MADDE 11. — Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere 
dayanarak seçimin genel sonuçlarını ayrıca ilân eder. 

EK MADDE 12. — İstatistik Genel Müdürlüğü ilçe seçim kurulları tarafından kendisine 
verilecek belgelere dayanarak ilçeler itibariyle sandık tutanaklarındaki mevcut malûmatı en geç 
seçimi takibeden 12 ay içinde yayınlar. 

EK MADDE 13. — Bu kenunda özel bir hüküm bulunmayan hallerde «Seçimin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri» hakkındaki Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 108 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — Her ilde bir îl Genel Meclisi bulunur. 
il Genel meclisleri üyeleri ilçeler adına seçilir. 
Son nüfus soyunma göre; nüfusu: 
25 000 e kadar olan ilçelerden 1 
25 001 den 40 000 e kadar olan ilçelerden 2 
40 001 den 55 000 e kadar olan ilçelerden 3 
55 001 den 70 000 e kadar olan ilçelerden 4 

ü(ye seçilir. 
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Bundan sonra her 25 000 nüfus için bir üye eklenir. 
Her ilçeden İl Genel Meclisine seçilecek üye miktarı İlçe Seçim Kurulunca tesbit edilerek 

seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde 
ilân edilir. 

MADDE 3. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun 105 noi maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 105. — İl Genel Meclisine Üye seçilebilmek için: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Seçim başlangıcından önce en az altı aydanberi il dahilinde ikâmet etmek, 
3. 25 Yaşını ikmâl etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet hizmetlerinde bulunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla ağır hapis cezasiyle mahkûm olmamak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, 

dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. İl dahilinde Özel İdareye ait iş için özel İdare ile mukavele akdetmiş veya taahhüt al

tına girmiş veya bu gibi şahısların ortağı veyahut bu cihetlerden borçlu bulunmamak lâzımdır. 
6,7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi İl Genel Meclisine Üye seçilemezler. 

MADDE 4. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 106 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 106. — Cumhuriyet Senatosu Üyeliği, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı ile il genel 
meclisi üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu nitelikleri haiz kimse il genel meclisine üye 
seçildiği ve il genel meclisi seçimi sonucunun kendisine tebliği tarihinden itibaren üç gün için
de tercih hakkını kullanmadığı takdirde il genel meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. Keza il ge
nel meclisinde üye iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletvekilliğine veya Belediye Başkan
lığına seçilmiş kimse seçim neticesinin tebliğinden itibaren üç gün içinde tercih hakkını kullan
mazsa il genel meclisi üyeliğinden istifa etmiş sayılır. 

MADDE 5. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 125 nci maddesi 
aşağdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 125. — İl genel meclisi: 
1. Kanunen muayyen olan olağan veya olağanüstü toplantılar haricinde toplanırsa, 
2. Kanunen muayyen olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri müddeti içinde yapmaktan çekinir ve bu hal ile genel 

meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siya si temennilerde bulunursa, 
Vali, durumu gerekçesiyle birlikte derhal İçişleri Bakanlığına bildirmeye mecburdur. 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın karariyle fesholunur ve bu gibi yerlerde ye

niden seçim yapılır. 
Yeni meclis eski meclisin geri kalan süresini tamamlar. 
Vali tarafından gösterilen lüzum üzerine, İçişleri Bakanlığınca genel meclis toplantıları, Da-

nıştaya karar verilinceye kadar talik olunabilir. 

MADDE 6. — İdarei Umumiyei Vilâyaft Kanununun 104 ncü maddesi ile 5670 sayılı Kanun 
2 nci maddesi hariç diğer hükümleri, 6423 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hariç diğer hü
kümleri, 6438 ve 7364 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 
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ÖEÇÎCİ MADDE 1. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 

14 ncü maddesinin birinci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özellikle
rine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak il genel meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp 
uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulu kararına bağlıdır. 

GEÇtOf MADDE 2. — ti genel meclisi seçimleri bu kanunun neşri tarihinden sonra gelecek 
ikinci ayın son Pazar günü yapılacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu seçimlerde son T. B. M. M. seçimlerinde kullanılan seçmen kütük
leri kullanılır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
tçisleri Komisyonu 

EHÜS NO. 1/399, 2/340 17 . 2 . 1963 
Karar No. 28 

Yüksek Başkanlığa 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair olan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve altı 
arkadaşının, aynı mahiyetteki kanun teklifi; teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü : 

Aynı mahiyette olan tasarı ve teklifin, tevlıiden görüşülmesine ve tasarının müzakereye esas 
alınmasına karar verildikten sonra, tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakereler neticesinde, se
çim sistemi aşağıda izah edilen esaslar dairesinde halledilip maddelere geçildi; 

Metindeki ek, tadil ve ilgalar ifade bakımından kifayetli görülmediğinden, kanun başlığı tadilen; 
mevzuun ruhunu teşkil eden, ek birinci madde ise; 

Demokrasi, halkın, itimat ettiği, sevdiği ve bu sebeple yetki verdiği kimseler tarafından idare 
ohınmasıdır. Siyasi partiler, programları ve teşkilâtları ile halka bu yolda yardımcı olurlar. İl Ge
nel Meclisi seçimlerinde her ilçe bir seçim çevresi olduğundan bölge dardır. Seçmen, adayları bü
tün hususiyetleri ile tanır. Liste usulüne tabi olmıyan, istediğini yazmak ve çizmek hakkı bulunan 
çoğunluk sistemine dayanan bir seçim usulü, seçmene dilediği adayları seçerek mahallî hizmetlerin 
tedvirini güvendiği kimselere vermek imkânını bahşetmesi bakımından demokratik prensiplere daha 
uygun bulunmuştur. 

Bölgenin darlığı ve hizmetlerin mahallî oluşu yüzünden temsilde, siyasi partilerden çok, sevilen 
ve güvenilen şahısların seçilebilme imkânı halk idaresi ve memleket menfaatleri bakımından uygun 
mütalâa edilerek tasarının ek birinci maddesindeki nispî seçim usulü karma listeye imkân verecek 
tarzda çoğunluk usûlüne çevrilmiş ve bu sebeplerle de tasarının ek birinci maddesi yerine teklifin 
ek birinci maddesinin kabulü uygun görülmüştür. 

Birinci madde ile kabul edilen çoğunluk sistemine uydurmak maksadiyle ek 4, 5, 6, 7, 9 ve 10 
ncu maddeler tadilen, seçimlerin bir an evvel yapılmasını temin gayesiyle de geçici 2 nci madde de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 
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Ek 2, o, 8, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeler ile geçici birinci madde ve tasarının 2 nci maddesiyle 

değiştirilmek istenen maddeler ile 3, 4 ve 5 nci maddeler tasarı metninde olduğu gibi bırakılmış 
ve yapılan bu değişikliklerle tasarı kabul edilmiş ve mevzuun ehemmiyeti nazarı itibara alınarak 
tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu Başkanı yerine Sözcü 

Edirne 
/ . Ertem 

Antalya 
ö. Eken 

Aydnı 
M. Gedik 

Giresun 
N. Erkmen 

İstanbul 
Z. Altmoğlu 

Urfa 
K. Eroğan 

Kırklareli 
M. A. Eriş 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Kütahya 
8. Sarpalar 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No: 1/339, 2/340 

Karar No: 101 

26 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapınmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu îeel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ile altı arkada
şının İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi. Hükü
met temsilcileri ve teklif sahipleri hazır olduğu halde tevhiden tetkik ve müzakere edildi : 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Kanunun umumi hükümlerine mütenazır olarak sevk edilen tasarının umumi prensipleri üzerin
de ve bilhassa il genel meclisi seçimlerinin tek dereceli ve çoğunluk usulüne göre yapılmasını der
piş eden îeişleri Komisyonu tarafından yapılan tadilât komisyonumuzca muhik ve isabetli görüle
memiştir. Demokratik rejimin bütün müesseseleriyle yaşaması ve geniş halk kütlelerine inikası ve 
müesseselerin ve geniş siyasi kanaat ve düşüncelerin meclislerde hakiki mânasiyle temsil edilme
sini sağlıyan nispî temsilin il genel meclisi seçimlerinde bâzı mülâhazalarla terk edilmesi yerinde 
görülememiştir. Nispî temsil demokratik rejimin temel müesseselerinden başlıcasıdır. Seçimlerin 
temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu gibi asıl ka
nunların bu esasa göre tanzim edilmesi ve vatandaşın iradesini bütün şümulüyle bu esaslar daire
sinde kullanmasının millî iradenin hakiki mânada tecellisine müessir olduğu hususu izahtan va
restedir. 

Bu sebeplerle komisyonumuz tasarıda derpiş olunan ve nispî temsil esasına müstenit prensipleri 
esas olarak kabul etmiş ve müzakereleri bu zaviyeden yaparak neticeye vâsıl olmuştur. 

Maddeler 

Başlık: Gerek tasarı ve gerekse içişleri Komisyonunca kabul edilen kanun başlığı hukuk tek
niğine ve anlamına uygun ve muhtevanın en kısa bir şekilde ifade edilmesini temin maksadiyle de-
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ğiştirilerek «ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı» 
şeklinde kabul edilmiştir. Tasarının 1 nci maddesiyle ek 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. Tasarının ek dördüncü maddesine 1 nci ve 2 nci fıkralarda İçişleri Komisyonunca yapılan 
değişiklik esas itibariyle kabul edilerek bu fıkralar komisyonumuzca redaksiyona tabi tutulmuş 
ve «ttk madda 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylığını 
koyabilir. (2 nci fıkra) Partilerin; merkez ilçede il idare kurulları, diğer ilçelerde ilçe idare ku
rulları aynı niteliğe haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı uye sayısı kadar il genel meclisi 
üyeliği için aday gösterilebilirler.» şeklinde kabul edilmiştir. Bu maddeye mütaallik diğer fıkralar 
tasarıdaki olduğu şekilde kabul edilmiştir. 

Uk madde 5, (i, î , 8, (J, 10, 11, 12, 13, 14 ve madde 2, 103, 105, 1()«, 125, madde 3, geçici madde 
1, 2 tasarıda olduğu şekilde aynen kabul edilmiş ve secim tarihi Ekim ayının ikinci Pazarı olarak 
tesbit edilmiştir. Yürürlük maddeleri de tasarıda olduğu şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu .Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Denizli Erzurum Giresun 

Hüdai O rai Söz hakkım mahfuzdur Ali Cüceoğlu 
Nihat Diler 

Kâtip 
İzmir 

Mustafa Uyar 

Adıyaman 
Arif Atalay 

İmzada bulunamadı 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

Çanakkale 
Burhan Arat 

Çorum 
A. Güler 

İmzada bulunamadı 

Elâzığ İçel 
Bâzı maddelerine muhalifim. Söz hakkım mah-

Söz hakkım mahfuzdur fuzdur 
Naci Gür ay O. Kılıç 

İstanbul 
S. Vardarh 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

Lâtif Aküzüm 

Maraş 
/ / . Fehmi Evliya 

Siirt 
C. Aydın 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
Bâzı maddelere muhalifim, söz hakkım mahfuzdur 

Abdülhalim Aran 
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HÜKÜMETİN' TEKLÎFİ 

îdarei Umumiyei 'VHayat Kanununda değişiklikler yapılmasına re ile/ili bâzı kamınlann kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir. 

EK MADDE 1. — İl genel meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir, nispî temsil usulüne göre, 
genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır. 

EK MADDE 2. — îl gened meclisi üyeleri seçimlerinde her ilçe bir seçim çevresidir. 

EK MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 inci günü seçimin başlangıç tari-

dir. Aynı yıl Eylül ayının 3 üncü Pazarına rastlayan gün oy verilir. 
İl genel meclisinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sayı

sının yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tam sayısının yarısına düşmesi hallerinde il 
genel meclisi başkanı durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeğe mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
İlân tarihinden sonra gelen 60 inci günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

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

Siyasi partilerin; merkez ilçede il idare kurulu başkanları diğer ilçelerde ilçe idare kurulları 
başkanları aynı niteliği haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı üye sayısı kadar il g-enel 
meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetkisini 
haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu tarafından eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu 
bildirilir. 

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. Adaylık için 
oy verme gününden önceki 30 uncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 

Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulun
duğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı müracaatın alındığına 
dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatları beldenin özelliğine göre halkın en 
iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân ederler. 

İlçe seçim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok iki gün içinde müracaat sahiple
rine ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebi
lir. itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç oy verme gününden önceki 25 nci günü akşamına 
kadar karara bağanır. 

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

M, Meclisi ( S. Sayısı: 285 ) 



lOİŞLlttU KOM İSV().\i:XlTNT DEfîİŞTİRlŞl 

İdarei l/mumiyei Vilâyeti Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine, bu kanunim bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı ka

nunların kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki madde
ler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — îl genel meclisi üyeleri se
çimi tek derecelidir. Çoğunluk usulüne göre, ge
nel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde 
yapılır. 

EK MADDE 2. -— Tasarının ek 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

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

Partilerin; merkez ilçede il idare kurulları 
diğer ilçelerde ilçe idare kurulları aynı niteliği 
haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı 
asil üye sayısı kadar il genel meclisi üyeliği için 
aday gösterebilirler. 

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

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren ar
zu ederse iki gün içinde eksik kalan adaylık
ları doldurur. Adaylık için oy verme gününden 
önceki 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat 
edilir. 

Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına 
adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bu
lunduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu tak
dirde sözü geçen kurul başkanı müracaatin alın
dığına dair adaya veya siyasi partiye bir belge 
vererek müracaatleri beldenin özelliğine göre 
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İdarei l'mumiye Vilâyet, Kanununda derişiklik
ler yapılmasına, dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Tasarının ek 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Seçimle yeterliğine sahip 
her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylığı
nı koyabilir. 

Partilerin, merkez ilçede il idare kurulları 
diğer ilçelerde ilçe idare kurulları aynı niteliğe 
haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı 
üye sayısı kadar il genel meclisi üyeliği için 
aday gösterebilirler. 

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

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki 
gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde 
seçime katılma hakkını kaybeder. Adaylık için 
oy verme gününden önceki otuzuncu gün saat 
17 ye kadar müracaat edilir. 

Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına 
adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bu
lunduğu belirten bir yazı ile yapılır. Bu tak
dirde sözü geçen kurul başkanı müracaatin alın
dığına dair adaya veya siyasi partiye bir belge 
vererek müracaatları beldenin özelliğine göre 
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Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, 
ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde 
siyasi parti o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

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

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

EK MADDE 5. — Milletvekili Seçimi hakkındaki 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 
14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu seçimlerde de aynen uygulanır. 

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

EK MADDE 6. — ti genel meclisi üye seçiminde : 
Siyasi partiler için bu kanunda yazılı usuller gereğince sıraya konulmuş olan adayların adla

rını gösteren basılı oy puslaları, 
Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslası, 
Kullanılır. 

M. Mecliai ( S. Sayısı: 285 ) 
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halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici 
olarak ilân ederler. 

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

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 
iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebi
lir. itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç oy 
verme gününden önceki 25 nci günü akşamına 
kadar karara bağlanır. 

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

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan 
itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdir
de, ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren 
iki gün için bu eksikler tamamlanır. 

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

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, 
seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. An
cak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifaları 
hüküm ifade eder ve yerlerine yedeklerden sıra 
ile en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar. Ölüm ha
linde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

EK MADDE 5. — Milletvekili seçimi hak
kındaki 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Ka
nunun 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu 
seçimlerde de aynen uygulanır. 

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

EK MADDE 6. — Oy puslalarına il genel 
meclisi, üye tam sayısının bir katından fazla ad 
yazılmaz. 

Seçmenler, dilediği adayların adlarını yaza
rak oy puslası doldurmakta serbest olduğu gibi 
basılı oy puslalarmda yazılı isimlerden dilediği-

M. Meclisi 
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halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçi
ci olarak ilân ederler. 

ilçe seçim kurulları adaylar hakkında yap
tıkları inceleme sonunda şartlarda veya nitelik
lerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri 
takdirde durumu en çok iki gün içinde müraca
at sahiplerine ve siyasi partilere duyururlar. 

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

ilgililer, kararlara karşı 2 gün içinde seçim 
kuruluna itiraz edebilirler, il seçim kurulu 3 
gün içinde ve en geç kesin aday listesinin ilân 
gününe kadar bu itirazları kesin olarak karara 
bağlarlar. 

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

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

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

EK MADDE 5. — Tasarının ek 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Tasarının ek 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adaylarından veya bu adaylarla 
bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız adaylardan teşkil edilmiş her çeşit karma oy puslaları, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy puslalarından başka oy puslalar, 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy puslaları, 
Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy puslalarında yazılı 

adayların adları baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer veya o çevre adaylarından fazla yazıl
mış veya seçmen tarafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka aday yazılmış veya 
eksik bırakılmış oy puslaları, hangi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şartiyle eksiksiz oy pus-
lası olarak hesaba katılır. 

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

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

Ek dördüncü maddede de yazılı şartlara riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma hakkını 
kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 

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

1. Seçmen sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olupda, muteber sayılarak hesaba katılan oy puslaları 

sayısını, 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları sayısını, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslaları genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy mik

tarını gösteren muteber oy puslaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi 
üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları altalta ve aldıkları mute
ber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ilâahir o çev
renin çıkaracağı asıl ve yedek üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar parti 
ayrımı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır, il genel meclisi üye tam sayısı ka
dar asıl ve ondan sonra gelen meclis üye tam sayısı kadar yedek üyelikler, bu payların sahibi 
olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

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

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir. 
İlçe Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıkları 

il genel meclisi asıl ve yedek üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilir. 
Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tarafından verilir. 
Üçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi asıl ve yedek üyeliğine seçilenleri gösteren tutana

ğın bir suretini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir, diğer bir suretini de bir hafta süre ile ilçe 
seçim kurulu kapısına astırır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 285 ) 



15 — 
İçişleri Ko. 

ni silebilir ve yerlerine başka adayların isimle
rini yazabilir. 

EK MADDE 7. — Belli aday sayısından da
ha az sayıda ad yazılı olan puslalar olduğu gi
bi kabul edilir. Kurulca okunamıyan adlar he
saba katılmaz. 

Aynı ad birkaç defa yazılmış ise tek oy sa
yılır. 

Puslada seçilecek aday sayısından fazla ad 
bulunduğu takdirde^ sondan başlıyarak fazla 
adlar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 8. — Tasarının ek 8 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — ilçe seçim kurullarınca 
seçim tutanakları birleştirildikten sonra 
en çok oy alanlardan meclis üye tam
sayısı kadar asıl üyeliğe ve ondan sonra 
gelenlerden yine meclis üye tam sayısı kadarı 
da yedek üyeliğe seçilmiş sayılır. Bunlardan eşit 
oy kazananlar bulunursa kur'a çekilerek adı ön
ce çıkanlar sırada öne alınır. Kazanan adayla
ra ilçe seçim kurulu tarafından gecikmeksizin 
tutanakları verilir ve derhal ilân edilir. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir 
listesi ilçe seçim kurullarınca ilândan sonra ay
rıca il genel meclisi başkanlığına verilir. 

Adalet Ko. 

EK MADDE 7. — Tasarının ek 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Tasarının ek 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Tasannın ek 9 ncu mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Ek madde 10. — îl genel meclisi üyeleri tutanaklarına yapılan itirazlar, oyların dökümüne, 
sayınıma veya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara taksimine taallûk ettiği ve yeniden yapı
lan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden 
yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara il seçim kurulu 
tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takd 
irde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. îl seçim kurulu seçimin iptaline dair kararı ilân 
ettiği gibi ayrıca kararın kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya bir kaçının tutanaklarının iptaline 

karar verildiği takdirde tutanağı iptal olunan meclis üyesi yerine mensubolduklan siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

îl seçim kurulu kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan süreler 
içinde Yüksek Secim Kuruluna itiraz edilebilir. 

EK MADDE 11. — Seçim delillerinin saklanması, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 806 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi uyarınca yapılır. 

EK MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere 
dayanarak seçimin genel sonuçlarını ayrıca ilân eder, 

EK MADDE 13. — Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine 
verilecek belgelere dayanarak ilçeler itibariyle sandık tutanaklarındaki mevcut malûmatı en geç 
seçimi takibeden yıl içinde yayımlar. 

EK MADDE 14. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde Seçimlerin temel hü
kümleri ve seçmen kütükleri hakkında 2 Mayıs 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun bu kanuna 
aykırı olmıyan hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 103 ncü 
maddesiyle 105, 106 ve 125 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — Her ilde bir il genel meclisi bulunur. 
il genel meclisleri üyeleri ilçeler adına seçilir. 
Son nüfus sayımına göre; nüfusu : 
25 000 e kadar olan ilçelerden 1 
25 001 den 40 000 e kadar olan ilçelerden 2 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 285) 
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İçişleri Ko. Adalet Ko. 

EK MADDE 10. — îl genel meclisi tutanak
larına yapılan itiraz oyların dökümüne, sayımı
na ilişkin ottduğu ve yeniden yapılan döküm, sa
yım ve hesap sonucunda tutanağın iptaline ka
rar verildiği takdirde; yeniden yapılacak dö
küm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş ol
dukları anlaşılanlara il seçim kurulu tarafından 
tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim 
işlemleri-sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde o seçim çevresinde yeniden seçim yapı
lır. 

îl seçim kurulu seçimin iptaline dair karar
la birlikte o çevrede seçimin yapılacağını der
hal ilân eder, 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takip 
«den ilk Pazar günü oy verme günüdür. 

Yukarıdaki fıkralar dışında meclis üyelerin
den bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline 
karar verildiği takdirde tutanakları iptal olu
nan meclis üyeleri yerine en fazla oy almış olan
lara tutanak verilir. 

îl seçim kurulu kararlarına karşı 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hü
kümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanu
nun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan sü
reler içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edi
lebilir. 

EK MADDE 11. — Tasarının ek 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Tasarının ek 12 nci mad-
cdesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 13. — Tasarının ek 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 14. — Tasarının ek 14 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

«Madde 103. — Tasarının 2 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 103 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir.» 

EK MADDE 10. — Tasannın ek 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Tasarının ek 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Tasarının ek 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 13. — Tasarının ek 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 14. — Tasarının ek 14 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Tasarının 103 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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40 001 den 55 000 e kadar olan ilçelerden 3 
55 001 den 70 000 e kadar olan ilçelerden 4 
Üye seçilir. 
Bundan sonra her 25 000 nüfus için bir üye eklenir. 
Her ilçeden il genel meclisine seçilecek üye miktarı ilçe seçim kurullarınca tesbit edilerek 

seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde 
ilân edilir. 

Madde 105. — îl genel meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri il dâhilinde ikamet etmek, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı Devlet hizmetlerinde bulun

mamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak , 
10. îl dâhilinde özel idareye ait iş için özel idare ile mukavele akdetmiş veya taahhüt altına 

girmemiş ve yahut bu gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden borçlu bulunmamak lâ
zımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine üye seçilemezler. 

Madde 106. — Cumhuriyet Senatosu Üyeliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye mec
lisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. 

Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, belediye başkanı il genel meclisine üye seçildiği ve il 
genel meclisi seçimi sonucunun kendisine tebliği tarihinden itibaren 3 gün içinde tercih hakkını 
kullanmadığı takdirde il genel meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisi üyesi il genel meclisine üye seçildiği ve seçim sonucunun kendisine tebliğin
den başlamak üzere 3 gün zarfında tercih hakkını kullanmadığı takdirde il genel meclisi üyeli
ğini kabul etmiş sayılır. 

Keza, il genel meclisinde üye iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletvekilliğine, beledi
ye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine seçilenler hakkında da aynı şekilde işlem ya
pılır. 

Madde 125. — il genel meclisi : 
1. Kanunen muayyen olan, olağan veya olağanüstü toplantılar haricinde toplanırsa, 
2. Kanunen muayyen olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri müddeti içinde yapmaktan çekinir ve bu hal il ge

nel meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa, 
Vali durumu gerekçesiyle birlikte derhal İçişleri Bakanlığına bildirmeye mecburdur. 
İçişleri Bakanlığının iş'arı üzerine Danıştayın karan ile fesholunur ve bu gibi yerlerde yeni

den seçim yapılır. 
Yeni meclis, eski meclisin geri kalan süresini tamamlar. 
İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair iş'ar ile birlikte karar verilin

ceye kadar meclis toplantılarının tehirini de talebeder. 
Danıştay tarafından bu husus ivedilikle incelenerek bir karara bağlanır. 
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«Madde 105. — Tasarının 2 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 105 nci madde ay
nen kabul edilmiştir.» 

«Madde 106. — Tasarının 2 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 106 ncı madde ay
nen kabul edilmiştir.» 

«Madde 125. — Tasarının 2 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 125 nci madde ay
nen kabul edilmiştir.» 

Adalet Ko. 

Madde 105. — Tasarının 105 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Madde 106. — Tasarının 
si aynen kabul edilmiştir. 

106 ncı madde-

Madde 125. — Tasarının 
si aynen kabul edilmiştir. 

125 nci madde-
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MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 104 ncü maddesi ile 6438, 7364 sayılı ka
nunlar ve 5670 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hariç diğer hükümleri, 6423 sayılı Kanunun 1, 2 ve 
3 ncü maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkkındi Kanunun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtlana özellik
lerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak il genel meclisi üyeleri seçimlerinde uygula
nıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu dönem için il genel meclisleri üye seçimleri tarihinde 
yapılır. 

Bu meclislerin kanuni süresi ( . . . . ) yılının Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

iBaşbalkan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
'Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

içişleri Bakanı 
II. 0. Bekata 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Ulaştırma Balkanı 
R. öçten 

Ba. - Ya. 
0. 

Dev.l'et Ulaikanı ve 
Başlı. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı V. 
F. Melen 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Galışma Balkanı 
B. Ecevit 

ve Turizm Balkanı İmar ve 
T. Karasapan F. 

s İskân 
K. Göh 

26 . 1 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Bask Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Bar 

-ay 

Maliye Balkanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı V. 
/ / . Dinçer 

Tarım Balkanı V. 
F. K. Gökay 

Sanayi Balkanı 
F. Çelikbaş 

kain 
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MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 2. — il genel meclisi se
çimleri bu kanunun yürürlüğü tarihinden sonra 
gelecek ikinci ayın son Pazar günü yapılacak
tır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Adalet Ko. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇlOl MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 2. — Bu dönem için il ge
nel meclisleri üye seçimleri 13 Ekim İ963 tari
hinde yâpılılr. 

Bu meclislerin kanuni süresi 1967 Ekim ayı
nın birinci gününe kadar devam eder. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I V « - C « ! 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Senatosu içel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine bâzı maddelerinin değiştirilmesine bâzı mad
deleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve içişleri 

ve Adalet komisyonları raporları (1/398, 2 /339) 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
(1/398) 

T. C. 
Başbakanlık 1.2. 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı i 71- 1683/423 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türlüye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Köy Kanununda değişildikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı» g-erekçesi ile birlikte ilişik, olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

• Başbakan 

GEREKÇE 

Seçimlerin Temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 19G1 tarihli ve 2:)8 sayılı 
Kanunun 1 nci maddecinde köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleri de derpiş edilmiş olduğundan 
mezkûr kanunun vaz'ettiği esaslar dairesinde köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerini düzenlemek 
maksadiyle işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye seçimlerinde seçim çevreleri köy olduğundan dar bölge esasına 
daha uygun gelen çoğunluk usulü; bu seçimlerde de eskiden olduğu gibi aynen muhafaza edilmiştir. 

Köy muhtarlıklarının muhtelif sebeplerle sık sık boşaldığı geçen yıllardaki tatbikattan anlaşılmış bu
lunmaktadır. Bu halin yargıçlarımızın senenin her ayında muhtar seçimleriyle meşgul olmalarını in
taç edeceği ve bu sebepten mahkeme işlerinin allayarak vatandaşların haklarının istihsalinde gecik
meler tevlldedeceği şüphesizdir. 

Buna mâni olmak bakımından boşalan muhtarlıklar için yapılacak ara seçimlerinin yılda bir defa 
Eylül ayının 3 ncü Pazaruma yapılması uygun görülmüştür. 

Seçim neticesine kadar geçecek süre zarfında muhtarlık görevini ihtiyar meclisi birinci üyesinin 
yapması esası kabul edilmiştir, 
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Geniş seçim çevrelerinde, adayları seçmenlere tanıtmaya matuf adaylık usulü; köyde vatandaşların 

birbirlerini gayet iyi tanımalarından dolayı bu seçimlerde lüzumsuz görüldüğü gibi aynı zamanda 
adaylık suretiyle küçük bir çevrede -şalisi çekişmelerin açık bir şekilde yürütülmesi de köyün hava ve 
yapısına da uygun düşmiyeceği mütalâa edilmiştir. *'7 * ** * *" 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimine ait itirazların Yüksek Seçim Kuruluna kadar gö
türülmesi bu kurulun iş hacmini çok artıracağı ve dolayısiyle neticelerin süratle alınmasını geciktire
ceği dikkate alınarak, il seçim kuralları nihai merci olarak kabul edilmiştir. 

26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında Ka
nunla seçmenlerin nitelikleri tesbit ve tek kütük esası kabul edilmekle Köy Kanununun 24 neü mad
desinin kaldırılması gerektiğinden, mezkûr 24 neü maddeye atıf yapan 25 nei madde yeniden düzen
lenmiştir. 

Diğer Seçim kanunlarının seçilebilme niteliklerine ait kabul ettiği hükümlere paralel hükümler 
alınmış ve köy muhtarlariylc ihtiyar meclisi üyelerinin köy kalkınmasında önemli rolleri göz önünde 
tutularak, gerek Köy Kanunu gerekse diğer kanunların kendilerine yüklediği görevleri yeteri şekilde 
görebilmeleri için, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerine seçileceklerde diğer hususlara ilâveten 
okuyup yazına bilmeleri şart koşulmuş ve. yaş haddi de 18 den 25 e çıkarılmıştır. 

Seçimle ilgili bulunan 21 ve 28 nei maddelerle yukarda belirtilen 24 neü maddesi Anayasanın 7 ve 
32 nei maddelerine uymadığı tesbit olunan Köy Kanununun ihtiyar meclislerine kaza yetkisi tanıyan 
49, 50 ve bunlarla ilişkin mütaakıp maddeleriyle köy seçimlerine ait 5672 sayılı Kanunun ek 1,2 ve 
ek 3 neü maddeleri, 5998, 6835, 7366 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa 
bâza maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı kanunla

rın kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/339) 

27 Ekim 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

442 sayılı Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddeleri ile bâzı kanunların Kaldırılmasına dair hazırladığımız kanun teklifini, gerekçesiyle bir
likte takdim ediyoruz. 

Gereğine delâletlerinizi saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
îçel Senatörü İzmir Milletvekili (Jorıııu Milletvekili Manisa Milletvekili 
(7, Okyayüz Ş. Akkan I. Tombuş II. Okçu 

Konya Milletvekili Rize Milletvekili Muğla Senatörü 
A. Gilrkan C. Yalçın II, Menteşeoğlu 

GEREKÇE 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 1 nei mad
desinde köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleri de derpiş edilmiş olduğundan mezkûr kanunun vaz'-
ettiği esaslar dairesinde köy muhtar ve ihtiyar meclisleri üyeleri seçimlerini düzenlemek maksa-
diyle işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye seçimlerinde, seçim çevreleri köy olduğundan dar bölge esa
sına daha uygun gelen çoğunluk usulü bu seçimlerde de eskiden olduğu gibi aynen muhafaza edil
miştir. 
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Köy muhtarlarının muhtelif sebeplerle sık sık inhilâl ettiği geçen yıllardaki tatbikattan anla

şılmış bulunmaktadır. İki halin yargıçlarımızın senenin her ayında muhtar seçimleri ile meşgul ol
malarını intacedeeeği ve bu sebepten, mahkeme işlerinin aksayarak vatandaşların haklarının istih
salinde gecikmeler tevlidedeceği şüphesizdir. 

l>ıma mâni olmak bakımından inhilâl eden muhtarlıklar için yapılacak ara seçimlerinin senede 
bir defa Eylül ayının o ncü Pazarında yapılması uygun görülmüştür. 

Seçim neticesine kadar geçecek müddet zarfında muhtarlık görevinin ihtiyar meclisinin kendi 
arasından seçeceği esası kabul edilmiştir. 

(leniş seçim çevrelerinde, adayları seçmenlere tanıtmaya matuf adaylık usulü; köyde vatandaş
ların birbirlerini gayet iyi tanımalarından dolayı bu seçimlerde lüzumsuz görüldüğü gibi aynı za
manda adaylık suretiyle küçük bir çevrede şahsi çekişmelerin açık bir şekilde yürütülmesi de kö
yün hava ve yapısına uygun düşmiyeceği mütalâa edilmiştir. 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimine ait itirazların Yüksek Seçim Kuruluna kadar 
götürülmesi, bu kurulun iş hacmini çok artıracağı ve dolayısiyle neticelerin süratle alınmamasına 
sebebiyet vereceği nazarı dikkate alınarak il seçim kurulları nihai merci olarak kabul edilmiştir. 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin, köy kalkınmasında çok büyük rolleri vardır. Bu ba
kımdan gerek Köy Kanunu, gerekse diğer kanunların kendilerine tevdi ettiği vazifeler lâyikı veç
hile ifa edilebilmeleri için köy muhtar ve ihtiyar meclisine üye seçileceklerde yaş haddi 18 den 
25 e çıkarılmıştır. 

Adalet Bakanlığında teşkil edilen komisyon tarafından Anayasanın 116/3 ncü maddesine aykırı 
görülen Köy Kanununun, kaymakamın muhtarı vazifeden uzaklaştırmasına yetki veren 41 nci 
maddesi Anayasanın hükümlerine tevafuk etmekle kaldırılmıştır. 

Keza mezkûr komisyonca Anayasanın 7 ve 32 nci maddelerine uymadığı tesbit olunan Köy Ka
nununun ihtiyar meclislerine kaza yetkisi tanınan 49 ve mütaakıp maddeleri de yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

C. SENATOSU İÇEL ÜYESİ C. T. OKYAYUZ VR ALTI ARKADAŞININ TEKLİFİ 

•4d2 sayılı Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı mad
deleri ile bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDDE 1. — 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk usu 
lüne göre, genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır. 

EK MADDE 2. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin seçiminde her köy bir seçim çev
residir. 

EK MADDE 3. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. Ve 

Eylül ayının 3 ncü Pazar günü oy verilir. 
Seçim döneminin sona ermesinden önce köy ihtiyar meclisi üye sayısının yedeklerin de getiril

mesinden sonra meclis üye tam sayısının tabiî üyeler hariç yarısına düşmesi halinde köy muhtarı, 
durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. îlân 
tarihinden sonra geçen 60 nci günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple inhilâli halinde ihtiyar meclisi en yaşlı üyesi bir haf
ta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili seçim kuruluna bildirmeye mecburdur. 
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Muhtar seçimi senede bir defa Eylül ayının 3 ncü Pazar günü yapılır. Seçim yapılıncaya ka

dar muhtarlık görevini üyelerin kendi aralarından seçecekleri üye yapar Seçimde rey müsavatı ha
linde vekâlet vazifesi ad çekilme ile kazanana verilir. 

İhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği hallerde köy muhtarlığı da inhilâl etmiş ise bu tak
dirde Eylül ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan müddeti 
tamamlarlar. 

Müddeti biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebilirler. 

EK MADDE 4. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyelikleri seçiminde adaylık usulü yoktur. 
Seçmenler biri muhtar, diğeri ihtiyar meclisi üyeleri için olmak üzere ayrı ayrı zarflar içinde aynı 
oy sandığına iki oy puslası atarlar. Oy puslalarmda muhtar için bir ad, üyeler için de asıl üye sa
yısının bir misli ad yazılır. Muhtar ve ihtiyar me'JÎisi zarfları ayrı işaretler taşıyacaktır. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları olduğu gibi kabul edilir. Bir oy puslasmda aynı 
isim birkaç defa yazıllmış ise tek oy sayılır. Kurul 3a okunamıyan oy puslaları nazara alınmaz. Pus-
lalarda seçileceklerin sayısından fazla ad bulunduğu takdirde sondan başlanarak fazla adlar hesaba 
katılmaz. 

Muhtara ait zarf içerisinde ihtiyar meclisine mahsus oy puslası, ihtiyar meclisine ait zarf içe
risinde de muhtara mahsus oy puslaları çıktığı takdirde bu puslalar hükümsüz sayılır, durum 
tutanakla tesbit edilir. 

EK MADDE 5. — 298 sayılı Kanun gereğince hazırlanan oy zarfları, hangilerinin muhtar, han
gilerinin de ihtiyar meclislerine ait olduğu ilçe seçim kurullarınca işaretflenir. Bu işaretleri taşı
mayan zarflar açılmaksızm tutanağa bağlanarak saklanır. 

EK MADDE 6. — Seçim tutanaklarının veril nesi ilçe seçim kuruluna aittir. Bu kurullar muh
tarlığı ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların tutanaklarını geciktirmeksizin 
verir ve durumu mahallin özelliğine göre halkın duyabileceği en iyi şekilde ilân eder. 

Muhtarlıkları, ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerim kazananların köyler itibariyle bir liste
si ilçe seçim kurullarınca vali ve kaymakamlara verilir. 

EK MADDE 7. — ilçe seçim kurullarının kararlarına, seçimin iptaline dair 15 gün içinde yapıla
cak itirazlar il seçim kurulunca incelenir ve en geç bir ay içinde kesin karara bağüanır. 

îl seçim kurullarınca muhtar veya ihtiyar mselisi seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazüı şe
kilde hareket edilir. 

A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni seçim. 
yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevlerini 
yeni seçilen ihtiyar meclisi arasından 2 nci maddeye göre seçilmiş bulunan üye görür. 

C) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski meclis yeni ihtiyar meclisi seçimine kadar 
görevine devam eder. 

EK MADDE 8. — Seçim delillerinin saklanması 308 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 
nci maddesi uyarınca yapılır. 

EK MADDE 9. — İstatistik Genel Müdürlüğü ilçe secim kurulları tarafından kendisine gön
derilecek seçim tutanaklarına göre seçimlere iştirak nisbetlerini ve tutanaklardaki diğer bilgileri 
ilçeler ve köyler itibariyle en geç bir yıl içerisinde yayınlar. 

EK MADDE 10. — Bu kanunda özel hükmü bulunmıyan hallerde «Seçimlerin temel hükümle* 
ri ve seçmen kütükleri hakkında Kanun» un bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri uygulanır. 
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MADDE 2. —- 442 sayılı Köy Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — İhtiyar meclisine son nüfus sayımına göre nüfusu 1000 den az olan köylerde 8 
ve 1000 den fazla olan köylerde 12 kişi seçilir. 

Bunlardan en çok oy alanlar oy sırasmca ihtiyar meclisine asıl, öbür yansı da aynı şekilde ye
dek üye olurlar. Oylardan, eşitlik olursa evli odan, ikisi de.evli ise yaşı büyük olan sırada öne 
gelir. Yaşları da beraberse ad çekilir, üyelikten biri açılınca yedeklerden sırada önde olan muh
tar tarafından asıl üyelliğe davet edilir. Bunlar arta kalan süreyi tamamlarlar. 

MADDE 3 . - 4 4 2 sayılı Köy Kanununun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 25. —- Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin yapıldığı günden önce en az altı aydan beri köyde yer

leşmiş olmak, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
5. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmî hizmetlerinde bulunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıllan fazla hapis cezasiyle mahkum olmamak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, 

dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerde ortaklıklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olmamak, 

11. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, be
lediye başkanı olmamak, 

12. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin ortağı olmamak ve bu cihetlerden 
köye borçlu bulunmamak, 

13. Köy tüzel kişiliğinden davacı olmamak lâzımdır. 7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affe
dilmiş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilemezler. 

MADDE 4. — 442 sayılı Köy Kanununun 21, 24, 28, 41, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, C0, 01, 62, 63, 
64, 65 ve 67 nci maddeleriyle 5672 sayılı Kanunun ek 1, ek 2 ve ek 3 ncü maddeleri ve 5998, 6835, 
7366 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında Kanunun 14 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliğine dair 
olan hükmün 1962 yılı içinde yapılacak köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde uygn-
yanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurululnun kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri, seçimlerin bu kanunun neşri tarihin
den sonra gelecek ikinci ayın son Pazar günü yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu seçimlerde son T.B.M.M. seçimlerinde kullanılan seçmen kütükleri 
aynen kullanılır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No : 1/398, 2/339 
Karar No : 31 

23 . 3 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili 'bâzı kanunların kal dır nlim asma dair kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayüz ve 6 arkadaşının kanun teklifi teklif 
sahibi ve ilgili Bakanlık 'temsilcilerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Aynı ımaihiyette olan tasarı ve teklifin tevhiden görüşülmesi ve tasarının müzakereye esas 
alınması (kararlaştırıldıktan sonra itüımü üzerinde ya.pılnn görüşmeler neticesinde gerekçede de 
belirtildiği veçhile köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerini yeniden 'düzenlemek ımaksadiyle ha
zırlanmış olan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Köy, Itardhî ve içtimai varlığımızın yarattığı bir sosyal varlıktır. 'Bu sosyal hütüne, kendi için
deki alacak verecek ihtilâflarını tahkim yolu ile halletmek imkânını vermek Anayasaya aykırı ol
madığı gifoi sosyal icaplara da uygun düşeceği ve köyde yaşıyanlara kolaylık sağlıyacağı mülâ-
hazasiyle tasarıda ilgası isltenen 50 inci maddenin değ'iştirilmeık suretiyle kabulüne dair hükmün 
tasarıya ithal olunmuş ve metin, aşağıda izah edildiği şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 

Tasarı ımetninde derpiş tolunan ek, tadil ve ilgaları tebarüz ettirmek maksadiyle kanun başlığı, 
tatbikatta zuhuru mulhtemel güçlükler önlenmek ve metine vuzuh vermek gayesiyle 1 nciimadde ile 
eklenen 5 ve 2 nci madde ile değiştirilen 33, 41 ve 50 ııci maddeler ile 3 ncü madde ve geçici 2 nci 
madidelde de tadil olunmuştur. 

Birinci ımadde ile eklenen 1, ,2, 3, 4, 6, 7,- 8, 9 ve 10 ncu (maddeler ve 2 nci madde ile değiştiril
mesi istenen 22 ve 25 nci (maddelerle geçici birinci madde ile 4 ve 5 nci maddeler tasarlıda olduğu 
gibi bırakılmış ve yapılan bu değişikliklerle Hükümet unetni kalbul edilmiş ve mevzuun lüzum ve 
ehemmiyeti göz önünde bulundurularak tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmies! temenniye şa
yan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuma tevdi huyıırulmak üzere Yüksek Başkanlığa «ıınulur. 
Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 
Başkanı 

Kırklareli 
M. A. Eriş 

Kâtip 
Yozgat 

Söz hakkım ımahfuz 
/. H. Akdoğan 

Çorum 
H. İncesulu 

Giresun 
N. Erimen 

Kütahya 
8. Sarpaşar 

. , 
Başkanvekili 

Yozgat 
M. Kepir 

İmzada bulunamadı 

Antalya 
Ö. Eken 

Erzurum 
A. Şenyurt 

îsltanbul 
Z. Altmoğlu 

Sivas 
/. Göker 

Sözcü 
Edirne 

/. Erten 

Aydın 
M. Gedik 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Konya 
î. Kabadayı 

tnuzada bulunamadı 
Van 

$. Kösereisoğlu 
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Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/398, 2/339 

Karar No. 102 

26.6.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 'kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve altı arkadaşının, 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
teklifi Hükümet temsilcileri ve teklif sahipleri hazı-r olduğu halde tevhiden tetkik ve müzakere 
edildi : 

Tasarı ve İçimleri Komisyonu mazbatası üzerinde yapılan müzakere neticesinde: Kanun başlı
ğının (Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı) şeklinde değiştirilmesine ve 
birinci maddenin (18.3.1342 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş
tir) şeklinde ve 33 ncü maddenin ise; içişleri Komisyonunun değiştirişi nazarı itibara alınarak 
madde (a), (b), (e) şıklarına 'bölünmek suretiyle kısımlara ayrılmasına ve (a) fıkrasının 8 nu
maralı bentten soma (Muhtar ve ihtiyar Meclisi üyeliğinden idari yargı mercii sıfatiyle ilçe ida
re kurulunca çıkarılırlar) şeklinde ilâve ile, (b) fıkrasının içişleri Komisyonu raporunda belir
tildiği şeklinde benimsenmesine, (c) şıkkının, (Köy tüzel kişiliği ile davacı ve dâvâlı olan muh
tar ve ihtiyar heyeti azaları bu dâvalarda köy tüzel kişiliğini temsil edemez. Yetkili temsilciyi 
köy derneği seçer) şeklinde değiştirilerek kabulüne karar verilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddeye taallûk eden ek madde 1, 2, 3, 4, 5, f>, 7, 8, 0, 10, madde 2, madde 22, 
madde 25 (14 ncü bent tamamen kaldırılmak suretiyle) madde 41, madde 3, geçici madde 1, ge
çici madde 2, m'adde 4 ve madde 5 tasarıda olduğu şekilde aynen kabul edilmiştir. Seçim tarihi 
olarak da Ekim ayının 2 nci Pazar günü te&bit olunmuştur. 

G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa, sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Denizli 
/ / . Oral 

Adıyaman 
A. Atalay 

imzada bulunamadıv 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Güray 

Maraş 
H. F. Evliya 

Başkanıvekili 
Erzurum 

Söz hakkım mahfuzdur 
N. Diler 
Artvin 

8. Eminağaoğlu 

içel 
Söz hakkım mahfuz 

C. Kılıç 

Siirt 
C. Aydın 

imzada bulunamadı' 

Sözcü 
Giresun 

A. Cüceoğlu 

Çanakkale 
B. Arat 

istanbul 
S. Vardarh 

Kâtip 
izmir 

M. Uyar 

Çorum 
A. Güler 

imzada bulunamadı 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Aküzüm 

Kayseri 
Bâzı maddelere muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Araş 
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IltiKÜMETÎN TEKLİFİ 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk usu
lüne göre, genel, eşit ve gizli oyla bütün yurt'a aynı günde yapılır. 

EK MADDE 2. — Köy muhtar ve ihtiyar m içlisi üyelerinin seçiminde her köy bir seçim çev
residir. 

EK MADDE 3. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı 

yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe raslıyan glln oy verilir. 
Seçim döneminin sona ermesinden önce köy ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de ge

tirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, ta')iî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtan durumu bir hafta içinde ilgili seçim ku.ulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. îlân 
tarihinden sonra geçen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple bolalması halinde de ihtiyar meclisi birinci üyesi 
keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili seçim kuruluna bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa Eylül ayının 3 ncü Pazar günü seçim yapılır. Seçim 
yapılıncaya kadar muhtarlık görevi birinci üye tarafından yürütülür, 

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

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebilirler. 

EK MADDE 4. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçiminde adaylık usulü yoktur. Seç
menler muhtar için bir ad, üyeler için de asıl üye sayısının bir katı kadar ad yazılmış oy pus-
lalannı ayrı oy sandıklarına atarlar. 

Bu iki sandığa ait oy verme işleri bir sandık kurulunca yürütülür. Muhtar için ayrı, üyeler 
için ayrı kapalı oy verme yeri ve ayrı renkte oy sandığı bulundurulur. Muhtara ait sandık işleri 
bitirilmeden üyelere mahsus oy sandığı açılmaz. 

Muhtara ait sandıktan ihtiyar meclisine mahsus oy puslası, ihtiyar meclisine ait sandıktan da 
muhtara mahsus oy puslası çıktığı takdirde bu puslalar hükümsüz sayılır, durum tutanakla tes-
bit edilir. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları olduğu gibi kabul edilir. Bir.oy puslasında aynı 
isim birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Sandık kurulunca okunamıyan oy puslaları nazara 
alınmaz. Puslalarda seçileceklerin sayısından fazla ad bulunduğu takdirde sondan başlanarak 
fazla adlar hesaba katılmaz. 

EK MADDE 5. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkında Kanun gereğince hazırlanan oy zarflan, hangilerinin muhtar, hangileri-
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

442 sayılı Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine, ve 
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 422 sayılı Köy Kanununa aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek İkinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek dördüncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 3 . 1342 tarih ve 442 sayı
lı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Tasarının Ek 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının Ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Tasarının Ek 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Tasarının Ek 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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nin de ihtiyar meclislerine aidolduğu ilçe seçim kurullarınca işaretlenir. Bu işaretleri taşımıyâh 
zarflar açılmaksızm tutanağa bağlanarak saklanır. 

EK MADDE 6. — Seçim tutanaklarının verilmesi ilçe seçim kurullarına aittir. Bu kurullar, 
muhtarlığı ve ihtiyar meclisi asil ve yedek üyeliklerini kazananlann tutanaklarını geciktirmek
sizin verir, tlçe seçim kurulu başkanı köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeli
ğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir 
suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır. 

Muhtarlıkları, ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların köyler itibariyle bir 
listesi ilçe seçim kurullarınca vali veya kaymakamlara verilir. 

EK MADDE 7. — ilçe seçim kurullarının kararlarına; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerin- Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun 129 ncu maddesinde belirti
len süreler içinde, 

Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 gün zarfında, 
il seçim kurullarına itiraz edilebilir. 
II seçim kurulları itirazları inceliyerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar, il 

seçim kurullarınca muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığı şekilde 
hareket edilir. 

A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni seçim 
yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevlerini 
yeni seçilen birinci üye görür. 

C) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski meclis yeni seçime kadar görevine devam 
eder. 

EK MADDE 8. — Seçim delillerinin saklanması, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 37 nci maddesi uyarınca yapılır. 

EK MADDE 9. — Devlet İstatistik Enstitüsü ilçe seçim kurulları tarafından seçimi takibeden 
bir ay zarfında kendisine intikal ettirilecek belgelere dayanarak köyler itibariyle seçmenler sayısı
nı, oy kullananlar sayısını ve muteber sayılan oy sayısını, seçimi takibeden bir yıl içinde yayım
lar. 

Ara seçimlerinin sonuçları Devlet istatistik Enstitüsü tarafından yayımlanmaz. 
EK MADDE 10. — Bu kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde «26 Nisan 1961 tarih ve 298 

sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında kanun» hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 22, 25, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 22. — İhtiyar meclisine, son nüfus sayımına göre nüfusu 1 000 den az olan köylerde 8 ve 
1 000 den fazla olan köylerde 12 kişi seçilir. 

Bunlardan nüfusu 1 000 den az olan köylerde en çok oy alanlardan başlanarak 4 dü asıl geri 
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men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince oy 
zarflan hazırlanır, muhtar ve ihtiyar heyeti se
çimi için tek zarf kullanılır. Muhtar ve ihti
yar heyeti ibareleri yazılı ayn ayrı kâğıtlar 
aynı zarfa konup aynı sandığa atılır. Mute
ber olmıyan zarflar açılmaksızın tutunağa bağ
lanarak saklanır. 

EK MADDE 6. — Tasarının 1 nci maddesi 
İle eklenmesi istenen ek altıncı madde aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek yedinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek sekizinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek dokuzuncu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 10. — Tasarının 1 nci maddesi 
ile eklenmesi istenen ek onuncu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 422 sayılı Köy Kanununun 22, 
25, 33, 41 ve 50 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Tasarının 2 nci maddesi üe 
değiştirilmesi istenen yirmi ikinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

M» Meclisi 
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EK MADDE 6. — Tasarının Ek 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Tasarının Ek 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Tasarının Ek 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Tasarının Ek 9 ncu mad* 
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 10. — Tasarının Ek 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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kalan 4 dü yedek, nüfusu 1 000 don fazla olan köylerde yine en çok oy alanlardan başlanarak 6 sı 
asıl geri kalan 6 sı yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik olursa yaşı büyük olan sırada öne alınır. Yaş
ları da eşit ise ad çekilir. 

Üyelikten biri her hangi bir sebeple boşalırsa yedeklerden önde olan muhtar tarafından asıl 
üyeliğe davet edilir. Bunlar arta kalan süreyi tamamlarlar. 

Madde 25. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin yapıldığı günden önce en az altı aydan beri köyde yer

leşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasiyle mahkûm olmamak, 
9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak, veya yapmış sayılmak, 
11. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin İktisadi Devlet Te

şekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklıklarının ve imtiyazlı şirketlerin me
mur ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, bele
diye başkanı olmamak, 

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

14. Köy tüzel kişiliğinden davacı olmamak lâzımdır. 7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler 
affedilmiş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilemezler. 

Madde 33. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten sonra : 
a) 1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, 
2. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmî hizmetlerinde bulunanlar, 
3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyenler. 
4. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasiyle mahkûm olanlar, 
5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, bzal idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 
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Madde 25. — Tasarının 2 nci maddesi ile 
değiştirilmesi istenen yirmi beşinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Köy muhtarlığına ve ihttyar 
meclisi üyeliğine seçildikten sonra : 

1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaMı 
olanlar, 

2. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz
metlerinde bulunanlar, 

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

Adalet Ko. 

MADDE 25. — Köy Muhtarlığına ve ihtiyar 
Meclisi Üyeliğine seçilebilmek için : 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimi yapıl

dığı günden önce en az altı aydan beri köyde 
yerleşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde ya
zılı bulunmak, 

3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıklı, kamu hizmetlerinden yasaklı ol

mamak, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz

metlerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç

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

dan fazla hapis cezasiyle mahkûm olmamak, 
9- Zimmat, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak, dolanlı iflâs gibi yüz karartıcı suçlardan 
biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak, 
veya yapmış sayılmak, 

11. Devletin katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Dev
let Tevekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve 
müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketle
rin memur ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletveki
li, İl Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclisi Üye
si, Belediye Başkanı olmamak, 

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

Madde 33. — (a) Köy Muhtarlığına ve İh
tiyar Meclisi Üyeliğine seçildikten sonra : 

1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasak
lı olanlar, 

2. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz
metlerinde bulunanlar, 

3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 
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Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklıklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olanlar, 

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

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar, 
9. Köy tüzel kişiliğinden davacı olanlar, 
Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden çıkarılırlar. 

Madde 41. — il merkezine bağlı köylerde vali, diğer ilçelerde kaymakamlar muhtarın köy iş
lerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı bir ihtar 
gönderirler. Buna rağmen muhtar yine iş görmez ise idare kurulu, (idari yargı mercii sıf atiyle) 
bir kararla muhtarı görevinden uzaklaştırır. 
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4. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş 
yıldan fazla hapis cezası ile mahkûm olanlar, 

5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olan
lar, 

6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire 
ve müesseselerle ortaklıklarının ve imtiyazlı 
şirketlerin memur ve müstahdemi olanlar, 

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

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle il
gili kimselerin kefili veya ortağı olanlar, 

9. Köy tüzelkişiliğinden davacı olanlar, 
Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden çıka

rılırlar. 
Bu itirazlar yazılı olarak yapılır, itiraz di

lekçesine, itiraz edenin, adının, soyadının ve 
açık adresinin yazılması ihbar ve iddia olunan 
vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanı
nın delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin 
bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi, müm
kün değil ise sebeplerinin ve nereden ve ne 
suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lâ
zımdır. 

Bu şartlara haiz olmıyan dilekçeler reddo-
lunur. 

Madde 41. — Merkez ilçelerine bağlı köy
lerde vali, diğer ilçelerde kaymakamlar muh
tarın köy İşlerini ve kanunlarla verilen diğer 
görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara 
yazılı bir ihtar gönderirler. Buna rağmen muh
tar yine iş görmez ise idare kurulu, (idari 
yargı mercii sıaftiyle) bir kararla muhtarı gö
revinden uzaklaştırır. 

Madde 50. — Köy İhtiyar meclisi aynı köy 
halkının 500 liraya kadar ödünç para dâvaları 
ile alım- satım, icar, ücret ve saireden doğan 
alacak dâvalarını, tarafların isteği üzerine 
sulhen halletmeye çalışır; taraflar sulh olduk
ları takdirde keyfiyet bir kâğıda yazılarak 
altı uzlaşanlarla kendileri tarafından mühür-

M. Meclisi 
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4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl
dan fazla hapis cezasiyle mahkûm olanlar, 

5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 

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

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

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgi
li kimselerin kefil veya ortağı olanlar, 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, idari yar
gı mercii sıfatiyle ilçe idare kurulunca çıkarı
lırlar. 

b) Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz 
dilekçesine, itiraz edenm, adının, soyadının ve 
açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan 
vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanı
nın, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağ
lanması, bu belgelerin elde edilmesi, mümkün 
değil ise sebeplerinin ve nereden ve ne suretle 
temin olunabileceğinin bildirilmesi lâzımdır. Bu 
şartları haiz olmıyan dilekçeler reddolunur. 

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

Madde 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 442 sayılı Köy Kanununun 21, 24, 28, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65 ve 67 nci maddeleriyle 5672 sayılı Kanunun ek 1, ek 2 ve ek 3 ncü maddeleri ve 5998, 6835, 
7366 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — «26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» un 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve 
kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulu
nun karanna bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu dönem için köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye seçimleri 26.1.196... 
tarihinde yapılır. Muhtar ve ihtiyar meclislerinin kanuni süresi ( . . . ) yılının Ekim ayının bi
rinci gününe kadar devam eder. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
26 . 1 . 1963 

{Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 

N. Ökten 
İçişleri Bakanı 
II, 0. Bekata 

Devlet (Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Baltanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar • 

Maliye Balkanı 
F. Melen 
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lenerek imza edilir, veyahut parmak basılır. 
Taraflar uzlaşamadıklan takdirde ihtiyar 

meclîsi hakem sıfatiyle işi bitirmeyi üzerine 
almak için taraflara sorar, taraflar ihtiyar 
meclisini hakem seçtiklerini yazılı olarak bil
dirirlerse ihtiyar meclisi kendi örf ve adetle
rine ve işin icabına göre bir karar verir. 

İhtiyar meclisince tanzim olunan sulhname 
ve bu maddeye göre verilen kararlar icra ve 
İflâs Kanununun 38 nci maddesinde yazılı ilâm 
mahiyetini haiz vesikalardan sayılır. 

MADDE 3. — 442 sayılı Köy Kanununun 21, 
24, 28, 49, 51, 52, 57, 58, 59," 60, 61, 62, 63, 64, 65 
ve 67 nci maddeleriyle 5672 sayılı Kanunun ek 
1, ek 2 ve ek 3 ncü maddeleri ve 5998, 6835, 
7366 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmış
tır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Köy muhtar ve ihti
yar meclisi üye seçimleri, bu kanunun yürür
lüğü tarihinden sonra gelecek ikinci ayın 
son Pazar günü yapılır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Adalet Ko. 

MADDE 3. — Tasarının 3 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 284 ) 



Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Ilatipoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Ulaştırma Balkanı 
R. öçten 

Ba. - Ya, ve Turizm Bak; 
C. T. Kar asap an 
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Hü. 

Baymdırlı'k Bakanı V. 
F. Melen 

Grüm. ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Çalışma Balkanı 
- B. Ecevit 

mı 

Ticaret Bakam V. 
II. Dincer 

Tarım Bakam V. 
F. K. Gökay 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

tmar ve İskân Bakam 
F. K. Gökay 
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Dönem : I A A A 
Toplantı .2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : £00 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair 4541 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 5671, 6010, 
6834 ve 7164 sayılı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 

İçişleri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 2 /338) 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanun

ların kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/309) 

T. C. 
Başbakanlık 11 .10 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1698/3259 

MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
1 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve bâzı maddeleri ile bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan 
îsmet İnönü 

GEREKÇE 

4541 sayılı Kanunun şehir ve kasabalarda mevcut mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin seçimi 
usulleri ile ilgili maddelerinin; Anayasa'nın ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki 298 sayılı Kanunun koyduğu prensiplere uygun olarak değiştirilmesi maksadiyle bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

4541 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçim dönemini; köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi seçim dönemi ile birleştirmek maksadiyle ve atıf yapmak suretiyle de
ğiştirilmiştir. Bu suretle bütün yurtta muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin aynı dönemde ve 
aynı günde yapılmasının faydalı olacağı ve köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleri döneminde 
yapılacak bir kanuni değişikliğin otomatikman mahalle ihtiyar heyetleri seçiminde de uygulan
ması imkânının sağlanacağı düşünülmüştür. 
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Diğer taraftan 4541 sayılı Kanunun 1 nci maddesi muhtarlık hizmetleri bakımından bir veya 

birkaç mahallenin bir muhtarlığa bağlanabileceği gibi bir mahallede birden fazla muhtarlığın da 
kurulabileceği esasını kabul etmiş olması göz önünde bulundurularak seçim çevresinin buna göre 
belirtilmesi uygun görülmüştür. Aynı şekilde seçimlerin çoğunluk usulüne göre yapılacağı ve 
asıl üyeliğe seçilen beş kişiden en çok oy alan üyenin daveti ile toplanarak aralarından birini gizli 
oyla ve çoğunlukla muhtarlığa seçmeleri ve keyfiyeti en büyük mülkiye âmirine bildirmeleri 
hususları belirtilmiştir. 

Mahalle ihtiyar heyeti üyeliğine seçileceklerde aranan şartları tesbit eden 8 nci madde 4541 
sayılı Kanundaki 25 yaş kaydı muhafaza edilip, askerliğini yapmış olmak, (en az ilkokul mezu
nu bulunmak) çeşitli suçlardan mahkûm olmuş bulunmamak kayıtları da ilâve edilerek Anaya
sanın 68, 306 sayılı Kanunun 9 ve 304 sayılı Kanunun 6 nci maddelerindeki prensiplere uygun 
olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, bâzı görev sahiplerinin görevleri ile muhtarlık ve üyeliğin birle-
şemiyeceği esasını koyan bir fıkra eklenmiştir. 

4541 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi üyelik sıfatının kaybedilişi ve 19 ncu maddesi de muhtar
lığın ve ihtiyar heyetinin inhilâli (boşalması) hallerini hükme bağlamaktadır. Bu bakımdan bu iki 
maddedeki hükümler 19 ncu maddede birleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve üyelik sı
fatının ziyama veya istifaların kabulüne veya müstafi addine karar verme yetkisi bir idari yargı 
organı olan il ve ilçe idare kurullarına bırakılmıştır. Muhtar dâhil ihtiyar heyeti üç kişiden aşağı 
düşerse yeniden seçim yapılması zaruri görülmüş ve ancak yeni seçilen heyetin seçim döneminin 
geri kalan müddetini tamamlamalarını sağlıyacak bir fıkra eklenmiştir. 

Diğer taraftan 4541 sayılı Kanuna, 4 madde eklenmiştir : 
Ek birinci madde ile, seçimleri yapmak ve yürütmek görevinin ilçe seçim kurullarına ait bu

lunduğu, kurulların kararlarına karşı vukubula^ak itirazların tetkik ve kesin karara bağlanması 
usulleri tesbit edilmiştir. 

Ek ikinci madde ile, mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık konması ve aday gös
terilmesi esası kabul edilmiş, bunun bilhassa büyük şehirlerde değil mahalle halkının aynı so
kakta ve hattâ aynı apartmanda oturan şahısların dahi birbirlerini iyice tanıyamamaları sebe
biyle mahalle hizmetlerini görmek üzere seçecekleri kimselerin vasıf ve kabiliyetlerini takdir hu 
susundaki güçlükleri Önliyeceği düşünülmüştür. 

Siyasi partilerin aday gösterebilmeleri de, şehir ve kasabanın bağlı bulunduğu il ve ilçede teş
kilât kurmuş olmaları şartiyle uygun görülmüştür. 

Bu maddeye, 306 sayılı Kanunun adaylıkla ve seçim sonuçlarının ilân ve yayımı ile ilgili hü
kümlerinin kıyas yoliyle mahalle ihtiyar heyeti seçimlerinde de uygulanmasını mümkün kılmak 
maksadı ile bir fıkra eklenmiştir. 

Ek üçüncü madde ile, oy puslalarına en çok 9 adayın yazılacağı, seçilenlerden oy sırasına gö
re en çok oy alan beşinin asıl üyeliklere ve geri kalan dördünün de yedek üyeliklere seçilmiş ola
cağı ve seçim tutanaklarının ilçe seçim kurullarınca verilmesi hususları hükme bağlanmıştır. 

Ek dördüncü madde ile de, bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hallerde Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan hü
kümlerinin uygulanacağının belirtilmesi suretiyb bir boşluk bırakılmaması gayesi güdülmüştür. 

298 sayılı Kanun seçmen yeterliğini genel olarak hükme bağlamış bulunduğundan 4541 sayılı 
Kanunun bu konuyu kapsıyan 7 nci maddesinin, *!'*' '**"*' '• 

Üyelik sıfatının kaybedilmesi ve buna karar verecek makamı gösteren 9 ncu maddedeki hü
küm 19 ncu madde ile yakînen ilgili olup bu husus bu defa değiştirilen 19 ncu madde içinde 
ifade edilmiş bulunduğundan 9 ncu maddenin, 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin usulüne, bâzı senelerde tehirine mütaallik olup 
mülga 545 sayılı Milletvekilleri seçimi hakkındaki Kanunun prensiplerine dayanan 4541 sayılı 
Kanuna ek 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanunların yürürlükten kaldırılmaları gerekli 
bulunmuştum 
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Yukardan beri arz edilen sebeplerle şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 

teşkiline dair olan 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki işbu kanun tasansı hazır
lanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanunların kaldırılmasına 

dair kanun teklifi (2/338) 
27 .10 . 1962 

OUMHURtY'ET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
4541 sayılı Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 5671, 6010, 6834 
ve 7164 sayılı kanunların kaldırılmasına dair hazırlamış olduğumuz kanun teklifini gerekçe
siyle birlikte takdim ediyoruz. 

Gereğine delâletlerinizi saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

içel Senatörü tzmir Milletvekili Çorum Milletvekili Manisa Milletvekili 
Cavit Okyayuz Şükrü Akkan < İhsan Tombuş Hilmi Okçu' 

Konya Miletvekili füze MtlletveMli Muğla Senatörü 
Ahmet Gürkan Cevat Yalçın Haldun Menteşeoğlu 

GEREKÇE 

4541 sayılı Kanunun şehir ve kasabalarda mevcut mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
seçimi usulleriyle ilgili maddelerinin; Anayasanın ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen / 
Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun koyduğu prensiplere uygun olarak değiştirilmesi mak-
sadiyle bu kanun tasan ı hazırlanmıştır. 

4541 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçim dönemi ile 
birleştirmek maksadiyle ve atıf yapmak suretiyle değiştirilmiştir. Bu suretle bütün yurtta muh
tar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin aynı dönemde ve aynı günde yapılmasının faydalı olacağı ve 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleri döneminde yapılacak bir kanuni değişikliğin otomatik-
man mahalle ihtiyar heyetleri seçiminde de uygulanması imkânını sağlıyacağı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan 4541 sayılı Kanunun 1 nci maddesi muhtarlık hizmetleri bakımından bir ve
ya birkaç mahallenin bir muhtarlığa bağlanabileceği gibi bir mahallede birden fazla muhtarlı
ğın da kurulabileceği esasını kabul etmiş olması göz önünde bulundurularak seçim çevresinin 
buna göre belirtilmesi uygun görülmüştür. Aynı şekilde seçimlerin çoğunluk usulüne göre ya
pılacağı ve asıl üyeliğe seçilen 5 kişiden en çok rey alan üyenin daveti ile toplanarak araların
dan birinin gizli oyla ve çoğunlukla muhtarlığa seçmeleri ve keyfiyeti en büyük mülkiye âmi
rine bildirmeleri hususları belirtilmiştir. 

4541 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki hüküm kaldırılarak 298 sayılı Kanunun seçmen
likle ilgili hükümlerinin aynen bu seçimlerde de uygulanması uygun görülmüş ve bu maddeye 
seçimleri yapmak ve yürütmek görevinin ]lçe seçim kurullarına aidolduğunu, bu kurulların ka
rarlarına karşı vubulacak itirazların tetkik ve kesin karara bağlanması usullerini belirten hü
kümler konmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Mahalle ihtiyar heyeti üyeliğine seçileceklerde aranan şartları tesbit eden 8 nci madde de: 
298 sayılı Kanuna göre seçmenlik vasıflarına haiz olmaktan başka askerliğini yapmış olmak, en 
az ilkokul mezunu olmak ve affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmuş bu
lunmamak kayıtları ilâve ederek Anayasanın 68, 306 sayılı Kanunun 9 ve 304 sayılı Kanunun 
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6 ncı maddelerindeki prensiplere uygun olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bâzı görev sahiplerinin gö
revleri ile muhtarlık ve üyeliğin birleşemiyeceği esasını koyan tor fıkra ilâve edilmiştir. 

9 ncu maddede yapılan değişikliklerle, mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık 
konması ve aday gösterilmesi esası kabul edilmiş, bunu bilhassa büyük şehirlerde değil mahalle 
halkının aynı sokak ve hattâ aynı apartmanda oturan şahısların dahi birbirlerini iyice tanı
yamamaları sebebiyle mahalle hizmetlerini görmek üzere seçecekleri kimselerin vasıf ve ka
biliyetlerini takdir hususundaki güçlükleri önliyeeeği düşünülmüştür. 

Siyasi partilerin aday gösterebilmeleri de mahallenin bağlı bulunduğu beldede teşkilât kur
muş olmaları şartı ile uygun görülmüştür. 

Bu maddeye 306 sayılı Kanunun adaylıkla ve seçim sonuçlarının ilân ve yayımı ile ilgili hü
kümlerinin kıyas yolu ile mahalle ihtiyar heyeti seçimlerinde de uygulanmasını mümkün kılmak 
maksadiyle bir fıkra eklenmiştir. 

4541 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi üyelik sıfatının kaydedilişi ve 19 ncu maddesi de muh
tarlığı ve ihtiyar heyetinin inhilâli (Boşalma) hallerini hükme bağlamaktadır. Bu bakımdan 
bu iki maddedeki hükümler 19 ncu maddede birleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 
üyelik sıfatının ziyama veya istifalann kabulüne veya müstafi addine karar verme yetkisi bir 
idari yargı organı olan ilçe idare kurullarına bırakılmıştır. Muhtar dâhil ihtiyar heyeti 3 ki
şiden aşağı düşerse yeniden seçim yapılması zaruri görülmüş ve ancak yeni seçilen heyetin 
seçim döneminin geri kalan müddetini tamamlamalarını sağlıyacak bir fıkra eklenmiştir. 

Diğer taraftan 4541 sayılı Kanuna 2 madde eklenmek suretiyle; ek 1 nci maddede oy pus-
lalarma yazılacak 9 adaydan en çok oy alanların sıra ile asıl üyeliklere ve geri kalan 4 adayın 
da aldıklan oy sırasına göre yedek üyeliklere seçilmeleri ve seçim tutanaklarının ilçe seçim 
kurullarınca verilmesi hususlan hükme bağlanmıştır. 

Ek madde 2 de de bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hallerde Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun bu kanuna aykın olmıyan hükümlerinin 
uygulanacağının belirtilmesi suretiyle bir boşluk bırakılmaması gayesi güdülmüştür. 

Yukardan beri tafsilen arz edilen sebeplerle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair olan 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki işbu kanun teklifi hazırlan-
mıştı-r. 
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C. S. İÇEL ÜYESİ CAVİT TEVFİK OKYA-

YÜZ VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4541 sayılı Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler 
eklenmesine ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sa
yılı Kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 4641 sayılı Kanunun 5, 7, 8, 9 | 
ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 5. — Mahalle muhtar ve ihtiyar he
yeti seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi se
çimleriyle aynı dönemde ve aynı günde yapılır. 

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

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçiminde, 
seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tarafından 
çoğunluk usulüne göre 5 asıl, 4 yedek üye seçi
lir. Asıl üyeler, seçilmelerinin kesinleşmesini 
takibeden 3 gün içinde en çok oy alan üyenin 
daveti ile toplanarak aralarından birini gizli 
oyla ve çoğunlukla muhtarlığa seçerler. Keyfi
yet tutanakla tesbit edilerek en büyük mülkiye 
âmirine bildirilir ve alışılmış araçlarla ilân olu
nur. 

Madde 7. — Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanun
da yazılı ilçe seçim kurulları; mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri seçimlerini yaptırmak ve 
seçim işki'ini düzenlemek ve yürütmekle görev
lidir. 

İlçe seçim kurullarının kararları, işlemleri ile 
seçim sonuçlarına dair tutanakları aleyhine ilgi
liler tarafından 3 gün içinde il seçim kuruluna 
itiraz olunabilir. Tutanakların iptaline dair iti
razlar 10 gün içinde incelenerek sonuçlandırılır. 

îl seçim kurulunun vereceği kararlar kesin
dir. 

Madde 8. — Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği
ne seçilebilmek için şu şartlar aranır: 

1. 298 sayılı Kanuna göre seçmenlik vasıf
larına haiz olmak, 

2. Seçimin başlangıcından evvel en az al
tı aydan beri d mahallede ikamet etmekte bu
lunmak, 

3. Askerlik hizmetini yapmış olmak veya 
yapmış sayılmak, 

M. Meclisi 

4. Okur yazar olmak, 
5. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmî hiz

metinde bulunmuş olmamak, 
6. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, ka

çakçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, dolan
lı iflâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, ihti
las, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biri ile veya ağır hapis veya 5 seneden fazla 
hapis cezası ile mahkûm olmuş bulunmamak, 

6 ncı bentte belirtilenler affa uğramış olsa-
lar'bile seçilemezler* 

T. B. M. M. Üyeleri, il genel meclisi ve bele
diye meclisi üyeleri, belediye başkanları, asker
ler, yargıçlar, Devlet ve kamu idare kurum ve 
teşekkülleriyle tesis ve ortaklıklarında görevli 
memur ve hizmetliler ve seçim kurulları üyeleri, 
mahalle ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını ko
yamazlar ve seçilemezler. 

Madde 9. — Seçilme yeterliğini haiz her va
tandaş mahalle ihtiyar heyeti üyeliğine aday
lığını koyabilir. O ilçede teşkilâtı bulunan si
yasi partiler de aynı niteliği haiz bulunmak ve 
o çevrenin seçebileceği üye sayısı kadar asıl ve 
bir o kadar da yedek olmak üzere aday göstere
bilirler. Asıl ve yedek adaylar hiçbir suretle 
yer değiştiremezler. Adaylık için müracaat en 
geç oy verme gününden önceki 30 ncu günü saat 
17 ye kadar ilçe seçim kurulu başkanlığına ya
zı ile yapılır. 

İlçe seçim kurulu; adaylık için müracaat 
edenleri seçim çevresinde geçici olarak hemen 
ilân etmekle beraber, adaylar üzerinde re'sen 
veya itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak 
neticesini ilgililere tebliğ ve en geç oy verme 
gününden önceki 20 nci günü saat 17 ye kadar 
kesin aday listelerini, alışılmış araçlarla seçim 
çevresinde ilân eder. 

Milletvekili seçimi hakkındaki 306 sayılı Ka
nunun 15, 16, 17, 18, 21, 35, 36, 37 ve 39 ncu 
maddeleri mahalle muhtar ve ihtiyar leyeti se
çimlerinde de kıyas yolu ile uygulanır. 

S. Sayısı: 283) 



6 -
Madde 19. — Üye olmak için lâzımgelen 

şartlardan her hangi birine seçildikten sonra 
halel geldiği takdirde üyelik sıfatı kalkar. An
cak bju sıfatın kaybedildiğine veya üyelerden 
birinin veya muhtann istifasının kabulüne ve
ya bunların 15 günden fazla özürsüz olarak gö
reve devamsızlığı sebebi ile müstafi sayılmasına 
il ve ilçe idare kurulunca karar verilir. 

Muhtarlık her hangi bir şekilde boşaldığı 
takdirde mahallin mülkiye âmirinin yapacağı 
tebligat üzerine birinci üye muhtarlık görevine 
başlar. Ve yedek birinci üye de asil üyeliğe 
geçtiğini yazı ile tebliğ eder. 

Mülkiye âmirinin bu tebligatı üzerine 3 ki
şiden aşağı olmamak şartı ile asıl üyeler 5 nci 
maddedeki usule göre yeni muhtarı seçerler." 

Gerek bu suretle, gerek sair suretlerle asıl 
üyelikte hâsıl olacak boşalmalara muhtarın ve
ya birinci üyenin daveti üzerine yedek üyeler 
sırası ile gelirler. 

Yedek üye kalmaz ve muhtarla birlikte asil 
üye sırasında 3 ten aşağı düşerse, muhtar ve
ya birinci üye durumu bir yazı ile derhal ilçe 
seçim kurulu başkanlığına bildirir. Bunun üze
rine ilçe seçim kurulu oy verme gününü belirtip 
ilân ederek; o muhtarlık için yeniden seçim ya
tırır. 

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

MADDE 2. — 4541 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Oy puslaları 5 asıl ve 4 
yedek olarak yazılır. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak oy pusla-
sı doldurmakta serbest olduğu gibi basılı oy 
puslalarında yazılı isimlerden dilediğini silebilir. 

Seçim sonunda, o çevrede sırası ile en çok oy 
kazanan 5 aday asıl ve ondan sonra gelen 4 
aday da yedek üyeliğe seçilmiş olur. Asıl ve ye-
dek üyeliğe seçilenlerden eşit oy alanlar bulu
nursa kur'a çekilerek kazanan ön sıraya alınır. 

İlçe seçim kurullarınca oy sonuçlan birleşti
rildikten sonra seçilenlere tutanakları verilir ve 
derhal ilân edilmek üzere mahallin mülkiye âmi
rine bildirilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mahalle muhtarları 
ve ihtiyar heyetlerinin seçiminde, son T. B. M. 
M. seçimlerinde kullanılan seçmen kütükleri 
aynen kullanılır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

EK MADDE 2. — Bu konuda özel bir hü
küm bulunmıyan hallerde Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 
sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 
sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 283 ) 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 7.1.1963 
içişleri Komisyonu 

Esas No: 1/309,2/338 
Karar No: 16 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair olan kanun tasarısı ile, Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz ve 
6 arkadaşının, aynı mahiyetteki kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Aynı mahiyette görülen tasarı ve teklifin tevhiden görüşülmesine ve tasarının müzakereye esas 
alınmasına karar verildikten sonra, tümü üzerinde görüşülmeye başlandı. 

4541 sayılı Kanunun seçime taallûk eden maddelerini, Anayasa ve 298 sayılı Kanunda derpiş 
edilen prensibe uygun olarak yeniden tesbit etmek maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, gerek
çede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülerek prensip. olarak kabul edilmiş ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Mahalle muhtarlarının, doğrudan doğruya seçmenler tarafından seçilmesi, demokratik prensibe 
daha uygun olacağı mülâhazasiyle 5 nci madde; seçilme yeterliği arasında bulunan, (En az ilko
kul mezunu olmak) şartının, memleket realitesine ve seçim ana mevzuatımıza aykırı düşeceği ve 
tatbikatta birçok müşküller doğuracağı düşünülerek, yerine (okur yazar bulunmak) şartının ka
bulü daha uygun görülmüş ve esasen 298 - 304 sayılı kanunlara göre adaylıkla seçim kurulu üye
liği, aynı şahısta birleşemiyeceği için de aynı maddenin son fıkrasındaki (ve seçim kurulları üyele
ri) ibaresi maddeden çıkarılmak suretiyle 8 nci madde; 

Halen yürürlükte Bulunan seçim mevzuatımıza uygun hale getirmek ve tatbikatta zuhuru muh
temel zorlukları önlemek ve maddeye vuzuh vermek maksadiyle madde redaksiyona tabi tutul
muş ve sonuna da bir fıkra ilâve edilmek suretiyle 19 ncu madde; 

Maddeye sarahat vermek gayesiyle maddede!:!, (bu kanuna aykırı olmıyan) ifade maddeden çı
karılarak ek 4 ncü madde; 

Seçilen muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin tasdiki keyfiyeti, demokratik prensiplere aykırı gö
rüldüğünden 4541 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin de yürürlükten kaldırılması uygun görül
müş ve bu maksatla 3 ncü madde, 

izah olunan sebeplerle değiştirilerek, 1, 2 VJ 3 ncü ek maddelerle 4 ve 5 nci maddeler de ol
duğu gibi bırakılmak suretiyle tasarı kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Kjomisyonu Başkam Sözcü ' 
fzmir Edirne Aydın Çorum 

Osman Sabrı Adal tlhami Ertem M. Gedik H. İncesulu 

İstanbul Kütahya Sivas 
Z. Alttnoğlu S. Sarpaşar fî. Günay 

M. Metlisi ( S. Sayısı: 283 ) 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/309, 2/338 
Karar No. 100 

• 26 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kal
dırılmasına .dair kanun Itasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arka
daşının, 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 
sayılı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcileri ve teklif sahipleri
nin iştirakiyle komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesi ve metninde ileri sürülen mütalâa ve esaslar komisyonumuzca da yerinde 
görülerek aynen kabul edilerek karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkan V. 
Denizli Erzurum 
77. Qral Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Diler 

Adıyaman 
Arif Atalay 

İmzada bulunamadı 

Artvin 
8. Eminağaoğlu 

Elâzığ içel 
Bâzı maddelerine muhali- Söz hakkım mahfuz 
fim. Söz hakkım mahfuzdur C. Kılıç 

N. Oüray 

Sözcü 
Giresun 

A. Cüceoğlu 

Çanakkale 
B. Arat 

İstanbul 
8. Vcmdarlı 

Kâtip 
İzmir 

M. Uyar 

Çorum 
A. Güler 

imzada bulunamadı 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Aküzüm 

Maraş 
H. F. Evliya 

Siirt 
Cevat Aydın 

imzada bulunamadı 

Kayseri 
Bâzı maddelere muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur 

A. Araş 

M. Meclisi ( S. Sayısı: '283) 



HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair 4541 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4541 sayılı 
Kanunun 5, 8 ve 19 ncu mad
deleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 5. — Mahalle muh
tar ve ihtiyar heyeti seçimleri, 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
seçimleri ile aynı dönemde ve 
aynı günde yapılır. 

Bu seçimde, 1 nci maddedeki 
esaslara göre mahalle muhtar
lığı kurulan her mahalle, bir 
seçim çevresidir. Her seçim çev
resi gerektiği kadar sandık 
bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçiminde, seçim çevre
sinde kayıtlı seçmenler tara
fından çoğunluk usulüne göre 
5 asıl, 4yedek üye seçilir. Asıl 
üyeler, seçilmelerinin kesinleş
mesini takibeden 3 gün içinde 
en çok oy alan üyenin çağrı ile 
toplanarak aralarından birini 
gizli oyla ve çoğunlukla muh
tarlığa seçerler. Keyfiyet tu
tanakla tesbit edilerek en bü
yük mülkiye âmirine bildirilir 
ve alışılmış araçlarla ilân olu
nur.» 

«Madde 8. — Mahalle ihti
yar heyeti üyeliğine seçilebil
mek için şu şartlar aranır : 

1. Türk olmak, 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak, 
3. Seçimin başlangıcından 

evvel en az bir yıldan beri bu 
mahallede yerleşmiş bulunmak, 

— 9 — 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair 4541 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 4541 sayılı 
Kanunun 5, 8 ve 19 ncu mad
deleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 5. — Mahalle muh
tar ve ihtiyar heyeti seçimleri, 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
seçimleri ile aynı dönemde ve 
aynı günde yapılır. 

Bu seçimde, birinci madde
deki esaslara göre mahalle 
muhtarlığı kurulan her mahal
le bir seçim çevresidir. Her se
çim çevresi gerektiği kadar 
sandık bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçimlerinde, seçim çev
resinde kayıtlı seçmenler tara
fından çoğunluk usulüne göre 
ayrı ayrı bir muhtar ile dört 
asıl, dört yedek üye seçilir.» 

«Madde 8. — Mahalle ihti
yar heyeti üyeliğine seçilebil
mek için şu şartlar aranır : 

1. Türk olmak, 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak, 
3. Seçimin başlangıcından 

evvel en az bir yıldan beri bu 
mahallede yerleşmiş bulunmak, 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTiRÎŞÎ 

Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri, teş
kiline dair 4541 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve bâzı maddeleriyle bâzı ka

nunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Tasarının 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S . Sayısı: %m) 
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4. Askerlik görevini yap
mış olmak veya yapmış sayıl
mak, 

5. En az ilkokulu bitirmiş 
olmak, 

6. İzinsiz olarak yabancı 
devlet resmî hizmetinde bulun
muş olmamak, 

7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden ya

saklı olmamak, 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, kaçakçılık, sahte 
evrakı bilerek kullanmak, do
lanlı iflâs, inancı kötüye kul
lanmak, zimmet, ihtilas, irti
kâp, rüşvet gibi yüz kızartıcı 
suçlardan biri ile veya ağır ha
pis veya taksirli suçlar haric-
olmak üzere beş yıldan fazla 
hapis cezası ile mahkûm olmuş 
bulunmamak. 

Bu fıkrada belirtilenler affe
dilmiş olsalar da seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, il genel meclisi ve 
belediye meclisi üyeleri, bele
diye başkanları, askerler, yar
gıçlar, Devlet ve kamu idare 
kurum ve teşekkülleri ile tesis 
ve ortaklıklarında görevli me
mur ve hizmetliler ve seçim 
kurulları üyeleri mahalle ih
tiyar heyeti üyeliğine aday
lığını koyamazlar ve seçilemez
ler.» 

«Madde 19. — Üye olmak 
için lâzımgelen şartlardan her 
hangi birine, seçildikten sonra 
halel geldiği takdirde üyelik 
sıfatı kalkar. Ancak, bu sıfa
tın kaybedildiğine veya üye
lerden birinin veya muhtarın 
istifasının kabulüne veya bun
ların 15 günden fazla özürsüz 
olarak göreve devamsızlığı se
bebi ile müstafi sayılmasına il 

I ('islen K( 

4. Askerlik görevini yapmış 
olmak veya yapmış sayılmak, 

5. Okur - yazar olmak, 
6. İzinsiz olarak yabancı 

devlet resmî hizmetinde bulun
muş olmamak, 

7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden ya

saklı olmamak, 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, kaçakçılık, sahte ev 
rakı bilerek kullanmak, do 
lanlı iflâs, inancı kötüye kul 
lanmak, zimmet, ihtilas, irti 
kâp, rüşvet gibi yüz kızartıc: 
suçlardan biri ile veya ağır ha 
pis veya taksirli suçlar hariç 
olmak üzere beş yıldan fazla 
hapis cezası ile mahkûm olmuş 
bulunmamak, 

Bu fıkrada belirtilenler affe
dilmiş olsalar da seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri il genel meclisi ve 
belediye meclisi üyeleri, bele
diye başkanları, askerler, yar
gıçlar, Devlet ve kamu idare 
kurul ve teşekkülleri ile tesis 
ve ortaklıklarında görevli me
mur ve hizmetliler mahalle ih
tiyar heyeti üyeliğine adaylı
ğını koyamazlar ve seçilemez
ler.» 

«Madde 19. — Üye olmak 
için lâzımgelen şartlardan her
hangi birine, seçildikten sonra 
halel geldiği veya üyelerden 
her hangi biri özürsüz veya 
izinsiz bir ay müddetle görevi
ne devam etmediği takdirde 
mensubolduğu ihtiyar heyeti 
karariyle müstafi sayılır. 

Muhtarlığın inhilâli halinde 
mahallin mülkiye âmirinin bir 

Adalet K'o. 

Madde 19. — Tasarının 19 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 283 ) 
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ve ilçe idare kurullarınca karar 
verilir. 

Muhtarlık her hangi bir şe
kilde boşaldığı takdirde ma
hallin mülkiye âmirinin bir 
hafta içinde yapacağı tebligat 
üzerine birinci üye, geçici ola
rak muhtarlık görevine başlar 
ve yedek birinci üyeye de asıl 
üyeliğe geçtiğini yazı ile tebliğ 
eder. 

Mülkiye âmirinin bu tebliga
tı üzerine, üç kişiden aşağı ol
mamak şartı ile ihtiyar heyeti 
toplanır ve beşinci maddedeki 
usule göre yeni muhtarı seçer. 

Asıl üyeliklerde hâsıl olacak 
boşalmalara muhtann daveti 
üzerine yedek üyeler sırası ile 
gelirler. 

Yedek üye kalmaz ve muh
tarla birlikte asıl üye sayısı da 
üçten aşağı düşerse, muhtar ve
ya birinci üye durumu bir yazı 
ile derhal ilçe seçim kurulu 
başkanlığına bildirir. Bunun 
üzerine ilçe seçim kurulu oy 
verme gününü belirtip ilân 
ederek; o muhtarlık için yeni
den seçim yaptırır. 

Bu suretle seçilen yeni muh
tar ve ihtiyar heyeti üyeleri
nin görevi o seçim dönemi so
nuna kadar devam eder.» 

MADDE 2. — 4541 sayılı 
Kanuna aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir : 

«EK MADDE 1. — Seçimle
rin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki 298 sa
yılı Kanunda yazılı ilçe seçim 
kurulları; mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri seçimlerini 
yaptırmak ve seçim işlerini dü
zenlemek ve yürütmekle gö
revlidir. 

11 -
eri Ko. 

hafta içinde yapacağı tebligat 
üzerine birinci üye kabul et
mez ise ondan sonra gelenler 
geçici olarak muhtarlık görevi
ni ifa eder. 

Asil üyeliklerde hâsıl ola
cak boşalmalara muhtarın da
veti üzerine yedek üyeler sıra-
siyle gelirler. 

Yedek üye kalmaz ve muh
tarla birlikte asil üye sayısı da 
üçten aşağıya düşerse, muhtar 
veya birinci üye durumu bir 
yazı ile derhal ilçe seçim kuru
lu başkanlığına bildirir. Bunun 
üzerine ilçe seçim kurulu oy 
verme gününü belirtip ilân ede
rek o muhtarlık için yeniden 
seçim yaptırır. 

Eğer üyelerle beraber muh
tarlık da inhilâl etmiş ise üye 
seçimiyle birlikte muhtar seçi
mi de yapılır. Yalnız muhtarlı
ğın inhilâli halinde, muhtarlık 
seçimi, senede bir defa yapıl
makta olan köy muhtarları ara 
seçimiyle aynı günde yapılır. 

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

Adalet Ko 

MADDE 2. — 4541 sayılı 
Kanuna aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir : 

«EK MADDE 1. — Tasarı
nın ek birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının 
1 nci ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi S. Sayısı : 283 ) 
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îlçe seçim kurullarının ka
rarları, işlemleri ile seçim so
nuçlarına dair tutanakları aley
hine ilgililer tarafından üç gün 
içinde il seçim kuruluna itiraz 
olunabilir. Tutanakların ipta
line dair itirazlar on gün için
de incelenerek sonuçlandırılır. 

il seçim kurulunun vereceği 
kararlar kesindir.» 

«EK MADDE 2. — Seçilme 
yeterliğini haiz her vatandaş 
mahalle ihtiyar heyeti üyeliği
ne adaylığını koyabilir. O ilçe
de teşkilâtı bulunan siyasi par
tiler de aynı şartları haiz kim
seleri aday gösterebilirler. 

Adaylık için müracaat en 
geç oy verme gününden önce
ki otuzuncu günü saat 17 ye 
kadar ilçe seçim kurulu baş
kanlığına yazı ile yapılır. 

Siyasi partilerin aday liste
leri; illerde parti il başkanla
rı, ilçelerde de parti ilçe baş
kanları tarafından verilir. 

îlçe seçim kurulu; adayları 
seçim çevresinde geçici olarak 
hemen ilân etmekle beraber, 
adaylar üzerinden re'sen veya 
itiraz üzerine gerekli inceleme
yi yaparak neticesini ilgililere 
tebliğ ve en geç oy verme gü
nünden önceki yirminci günü 
saat 17 ye kadar kesin aday 
listelerini alışılmış araçlarla 
seçim çevresinde ilân eder. 

Milletvekili seçimi hakkında
ki 306 sayılı Kanunun 15, 16, 
17, 18, 21, 35, 36, 37 ve 39 ncu 
maddeleri mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimlerinde de 
kıyas yolu ile uygulanır.» 

«EK MADDE 3. — Oy pus-
lalarma en çok 9 adayın adı 
yazılır. Daha az ad yazılı oy 
puslaları olduğu gibi kabul 

— 12 — 
İçişleri Ko. 

«EK MADDE 2. — Tasarı
nın ek ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.» 

Adalet Ko. 

EK MADDE 2. — Tasarının 
2 nci ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

«EK MADDE 3. — Tasarı
nın ek üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir.» 

EK MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 283 ) 



Hü. 

edilir. Fazla ad yazıldığı tak
dirde sondan başlanarak fazla 
adlar hesaba katılmaz. Aynı 
ad birkaç defa yazılmış ise tek 
oy sayılır. Kurulca okunamı-
yan adlar hesaba katılmaz. 

Seçmen, dilediği adaylan 
yazarak oy puslası doldurmak
ta serbest olduğu gibi basılı oy 
puslalarmda yazılı adlardan 
dilediğini silebilir. 

Seçim sonunda, o çevrede sı
rası ile en çok oy kazanan beş 
aday asıl ve ondan sonra ge
len dört aday da yedek üyeli
ğe seçilmiş olur. Asıl ve yedek 
üyeliğe seçilenlerden eşit oy 
alanlar bulunursa kur'a çekile • 
rek kazanan ön sıraya alınır. 

tlçe seçim kurullarınca oy 
sonuçları birleştirildikten spn-
ra seçilenlere tutanakları veri
lir ve derhal ilân edilir. Mahal
lin mülkiye âmirine de bildiri
lir.» 

«EK MADDE 4. — Bu ka
nunda özel bir hüküm bulun-
mıyan hallerde Seçimlerin te
mel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı 
Kanunun bu kanuna aykırı ol-
mıyan hükümleri uygulanır.» 

MADDE 3. — 4541 sayılı 
Kanunun 7 nci ve 9 ncu mad
deleri ile bu kanuna ek 5046, 
5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı 
kanunlar yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 . 10 . 1962 
Başbakan 
/. tnönii 
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İçişleri Ko. 

«EK MADDE 4. — Bu ka
nunda özel bir hüküm bulun-
mıyan hallerde Seçimlerin te
mel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Ko. 

EK MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 283) 



Hü. 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
İL O. Bekata 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Devlet Bakanı 

N. öktem 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

tçişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Dışişleri Bakam V. 
T. Feyzioğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
*S'. R. FFatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
î. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzfnen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelik}) aş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı V. 
M. Ete 

İmar ve îskân Bakanı , 
F. K. Gökay 



Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1960 Malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
memurlara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân Komisyonları raporları (1 /213) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 6 . 19(12 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1762-1786 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memleket
lerde bulunan memurlara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında kanun tasarısı» ge
rekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
-: '"'•"'' Başbakan 

İsmet tnönü 

GEREKÇE 

2 . 8 . 1958 tarih ve 4/10641 sayılı Kararnameye merbut Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 15 sayılı Kararın 4 Ağustos 4958 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine bu tarihten 29 . 2 . 
1959 tarihine kadar yabancı memleketlerde sürekli görevle vazife gören memurların dövizli aylık
larına tatbik olunan satış primi T. O. Merkez Bankasında tesis olunan kambiyo karşılık fonundan 
karşılanmıştır. 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 22 nei maddesinde (Sürekli görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurların 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını 
geçmemek üzere 4991 sayılı Kanunun muaddel birinci maddesinde derpiş olunan emsaller 1959 
malî yılı için,İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.) hükmü konulması üzerine bu seneye ait em
saller 29 . :-î . 1959 tarih ve 4/11431 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle 7-10 ve hattâ 15,40 arasın
da tesbit edilerek tatbik mevkiine konulmuştur. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 21 nei maddesine ise (Sürekli .görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurlara yapılacak döviz tediyeleri, 1 . :> . 1959 tarihinden evvelki mik
tarları aşamaz. Memleket emsallerini tesbite dair 4991 sayılı Kanun hükmü mahfuzdur.) şeklinde 
vaz'olunan hüküm gereğince memleket emsallerinin 4991 sayılı Kanunun 2 nei maddesindeki hük
me göre Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca birlikte tesbiti derpiş olunmak istenilmiştir. Ancak 
aynı hükmün matufu olan 4991 sayılı Kanunun birinci maddesindeki emsaller ise 4 - 7 hadleri 
arasında takyidedilmiş bulunduğundan bu hadler dâhilinde emsaller tesbit olunarak 1960 malî yı
lında sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurlara bir tediyede bulunsaydı 1959 ve 
1958 yıllarında ellerine geçenden daluuaz bir miktar kendilerine ödenmiş olacaktı. Halbuki 1960 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 21 nei maddesinin ilk fıkrasiyle 1960 malî yılı içinde bunla
ra yapılacak döviz tediyelerinin de 1 . :> . 1959 tarihinden evvelki miktarları aşmıyacağı tasrih 
edilmiş olduğundan kanunun verdiği bu yetkiye dayanılarak 1960 yılında da, 1959 malî yılında 
olduğu gibi 1958 yılında ödenmiş bulunan miktarlar dâhilinde tediyeye devam olunmuş ve fakat 
kanun vâzımm maksadına uygun olan bu tatbikatı 4991 sayılı Kanunda yazılı 7 emsalin pek tabiî 
olarak üstünde bulunduğundan Sayıştayca tediye ile alâkalı saymanlar ile masraf tahakkuk me-
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murlarmdan istizahta bulunulmasına scbebolmuştur. 1960 malî yılında bu şekilde yapılmış olan 
sarfiyattan dolayı Sayıştayca alâkalı memurlar adına zimmet çıkarılmaması için bu kanun tasarı
sı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/213 
Karar No: 19 

17 . 11. 1963 

Yüksek Başkanlığa 

1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurlara emsalli olarak 
ödenmiş bulunan aylıklar hakkındaki kanun tasarısı, 

ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzca görüşüldü : 
Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuz

ca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Yerine Sözcü 
Cihad Baban 

Hatay 
A. Muhsin Rereketoğlu 

Kocaeli 
Nihat Erim 

Kâtip 
Güner Sarısözen 

İstanbul 
Ö. Zekâi Dorman 

Manisa 
Hurrem Kubat 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

İstanbul 
Selim Sarper 

Manisa 
Nahit Y enişehirlioğlu 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

Diyarbakır 
Vefik Pirinçcioğlu 

Kastamonu 
İhsan Şeref Dura 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

Millet Meclisi 
Esas No: 1/213 

Karar No: 73 

Maliye Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

8.4. 1963 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29.. 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memleketlerde 
bulunan memurlara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında Dışişleri Komisyonundan 
muhavvel kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsil< ilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler ('.onunda, müstenit gerekçede arz ve izah edilen 
sebepler komisyonumuzca muvafık mütalâa edilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüş an e 

Necmeddin Küçüker 

Bolu 
Kâmil İnal 

Sözcü 
Erzurum 

(riyasettin Karaca 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

M. Meclisi 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Ordu 
Orhan N. Hazinedar 

( S. Sayısı : 199 ) 

Aydın 
Nedim Müren 

imzada bulunamadı 
Sivas 

Rahmi Çeltekli 
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Pltta Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. 1/213 
Karar No. 62 

13 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurlara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında kanun tasarısı» 
Dışişleri ve Maliye komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükü
met temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

4 . 8 . 1958 tarihinde yürülüğe konulan Türk parası kıymetini koruma kararnamesine istinaden 
yurt dışında bulunan memurların maaşlarının Türk lirası farkları kambiyo karşılık fonundan kar
şılanmakta idi; 

1959 Bütçe Kanununun 22 nci maddesi 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel memurların ellerine 
geçen döviz ımiktarlanndan az olmamak üzere emsalleri Bakanlar Kurulunca tesbit olunacağını 
âmir bulunduğundan 29 . 3 . 1959 tarihinde 4/11431 sayılı Kararla 7 - 1540 arasında emsal tesbit 
edilmiştir. 

1960 Bütçe Kanununun 21 nci maddesi ise «memurlara yapılacak döviz tediyelerinin 1.3.1959 
tarihinden evvelki miktarı aşamaz. Memleiket emsallerini tesbite dair 4991 sayılı Kânun hükmü 
mahfuzdur» şeklinde vaz'olunan hükme istinaden memleket emsalleri Maliye ve Dışişleri Bakan
lıklarınca tesbit edildiği halde Sayıştayca 4991 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 4 - 7 misli olan 
emsallerin tatbikinin istenmesi sebebiyle 1958, 1959 senesindeki döviz miktarlarını aşmıyan öde
melerin farkları tahakkuk memurları ve Saymanlar adına zimmet hükmedilmiş bulunmaktadır. 

Oerek istihkak sahiplerinin ve gerekse ödemeyi yapan memurların hiçbir sunutaksiri bulun
madığı halde yalnız Hükümetçe ittihaz edilen bir kararın ve Bütçe kanunlarındaki bir madde 
izahının ıSayıştayca başka şekilde telâkki1 ekmesinden ileri gelen ve zimmet hükmedilen bu öde
melerin kabul edilmesinin yerinde- olacağı kanaatına varılmıştır. 

Maliye ve Dışişleri komisyonlarınca da uygun, görülen tasarı komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

8. İnal 

Aydın 
O.Apaydın 

Hatay 
A. Ş. Hocaoğlu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

B&gktmvekili 
Balıkesir 

Fi tsUrüyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

İzmir 
N. Mivketâmöğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Sakarya 
İV.. Boyar 

M. Meclisi 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Mauaş 
A. Karaküçük 

Siirt 
A. Ya§a M. 

( S . Sayısı: 199) 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Konya 
4991 sayılı Kanunda 

değişiklik yapılmasına 
kaaniim. 
R. özal 
Mardin 

§. Aysan 

Sinop, 
AUcanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurlara emsalli ola
rak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1960 malî yılı içinde sürekli 
görevle yabancı memleketlerde bulunmuş olan 
memurlara bu malî yıl Bütçe Kanununun 21 nci 
maddesinin ilk fıkrası hükümleri dairesinde ve 
1 . 3 . 1959 tarihinden evvelki miktarları aş
mamak kaydiyle 7 emsalin üstünde ödenmiş bu
lunan aylıklara ait sarfiyat kabul olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 5 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

ağlık ve Sosyal Yardım 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Â. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
II. 0. Bekata 

Devlet Bakanı 
N. 8u 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. G. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. GHirsan 

Gümrük ve Tekel Ba-
Bakanı kanı ve Sa. ve So. Y. B. V. 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalınma Bakanı 
B. Ecevit 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

}>&<( 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 199 ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZALTINCI BlELEŞlM 

2.7.1963 Salı 

Saat: 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Rahatsız bulunan Bayındırlık Bakanı 

tlyas Seçkin'in iyileşerek dönüşüne kadar ken
disine, Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanflığı tezkeresi. 
(3/640) j 

2. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısının ha
vale edilmiş olduğu İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plan komisyonlanndan seçilecek ik'şer 
üyeden kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkında önergesi. (1/451, 4/236) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay- ' 
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun I 
teklifinin, Genel Kurulun 99 ncu Birleşiminde I 
Danıştay kanun tasarısını görüşmek üzere ku- I 
rulan Geçici Komisyona havalesine dair Adalet I 
Komisyonu raporu (2/440, 5/23) 

B • İKINOI DEFA OYA KONACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 

-Bakanından sözlü sorusu (6/519) 
3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- I 

lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son- | 

I radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma-
I linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 

dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 
5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

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

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üc yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair Iraar ve İskân 
bakanından sözlü sorusu (6/583) 

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

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

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
•farım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül-

I düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakva'da, halen faalivette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu-

I na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum-
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larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

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

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

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

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
mn Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

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

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

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

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

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

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

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

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 



â2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum îmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

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

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

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

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

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

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

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

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

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-

m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

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

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

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
•(6/630) 

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

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

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

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

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



tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağma dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

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

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

5i. — Mağla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

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

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit 

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27 .4 .1963] 

2. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 3. — 1980 malî yılı içinde sürekli gö 
revle yabancı memleketlerde bulunan memur 
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklaı 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa 
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 

4 -
I 4. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 

tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/180; C. Sena
tosu 1/240) (S. Sayısı : 157 ve 295) [Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 .1963] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

I X 1. — 1963 yık Bütçe Kanununa bağlı 
I cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka-
I nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra-
I poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko

misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/468; C. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

I 2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
I Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele

rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
I kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri 
I ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 

Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A ivmcî GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1, — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
I pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş-
f tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna-
I nelerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
I /e Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon-
I lan raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt-

• na tarihi : 1 . 4 . 1963] 
I 2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
I kinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası-
I im değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
I Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 

(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

I 3. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
I iietien Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 



maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

4. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi: 26 .4 .1963] 

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

X 6. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 7. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5.1983] 

8. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 .5.1963] 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı ; 238) [Dağıtma ta
rihi : 8.6.1963] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

5 — 
12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi

nin ikinci fıkrasının kaldınlmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Puan komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

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

15. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 , 1963] 

16. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

X 17. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6.1963] 

X 18. — öeza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasansı ve Adalet ve Plân 
komisyonlan raporları (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

X 19. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka-



nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

20. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

21. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi,: 18 . 6.1963] 

22. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

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

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

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

26. —^Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 

e — 
komisyonları raporları (1/463) (&. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

27. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

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

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

30. — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporlan (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

31. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

32. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporlan (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 
mütalâalan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26.6.1963] 

34. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
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raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

35. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

36. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâaı maddeleriy
le bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve O. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 
2/338) (S. Sayısı : 283) [Dağıtma tarihi : 27. 6. 
1963] 

37. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy 

^ Kanununa bâzı maddeler eklenmesine bâzı mad
delerinin değiştirilmesine bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1963] 

38. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis

yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 
285) [Dağıtma tarihi : 27.6.1963] 

39. — Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile O. Senatosu İçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sa
yılı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili llhami Ertemin 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/427, 2/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 

40. — Harçlar kanunu tasarısı ille Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 .1963] 

41. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekilli Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik - Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1963] 

42. — Damga vergisi kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

. . . > . . . ........ 
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Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı: 295 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/180, C, Senatosu i /240) 

(Kot : 0. Senatosu S. Sayısı :168) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1/240 2261 

28.-6.1963 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 6 . 6 . 1963 gün ve 1774 - 8046 «ayıh yazınıza karşılıktır : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, 0um-

nuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6 .1963 tarihli 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Sim Atftlay 
Cumhuriyet Senatosu Başkamı Y. 

Not: 

Açık oy tümü : 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

116 
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13 

1 

MMei Menlisi 
ve PZdn Kamisyonu 

Esas Net: 1/180 
Karar No: 112 

Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

29 .§. IMS 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 2B . 6 . 1963 tarihli ve 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı» Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı hazır »lduğu ilral&e ineekndi we görüşüldü, 
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Cumhuriyet Senatosunca tasarı üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir : 
I - Kanun tekniği bakımından tasarı altı bölüme ayrılmış ve maddeler ilgili bölümlere alınarak 

yerleri değiştirilmiş ve madde başlıkları ilâve edilmiştir. 

Birinci bölüm • : Görev kuruluş 
İkinci bölüm : Personel işleri 
Üçüncü bölüm : Malî hükümler 
Dördüncü bölüm : Çeşitli hükümler 
Beşinci bölüm : Geçici hükümler 
Altıncı bölüm : Yürürlük ve yürütme 

Tasarının Millet Meclisi metnindeki 21, 24, 14, 28, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 33, 35, 30, 
31, 32, 34, 25, 26 ve 29 ncu maddeleri Senato metninde 14, 15, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 ııci maddeler olarak yer almıştır. 

II - Millet Meclisi metnindeki geçici 4 ncü madde yeniden düzenlenmiş, bunun dışında di
ğer maddelerin mâna ve şümulü ve metni aynen muhafaza olunmuş, bâzı ufak tadiller yapılmış, 
maddi hatalar düzeltilmiş, anlama vuzuh verecek ilâvelerde bulunulmuş ve dilin öz Türkçeleşti
rilmesine gidilmiştir. 

Şöyle ki : 

1. Tasarı metninde düzeltilen maddi hatalar, ilâve edilen öz Türkçe deyimler ve vuzuh ver
mek üzere yapılan değişiklikler 

a) Millet Meclisi metninin 2 nci maddesindeki (Koordine) kelimesi, (Koordone) olarak düzel
tilmiştir. 

b) Millet Meclisi metninin 2, 3, 10, 23 ve 23 ncü maddesindeki (Haber ve Yayın Organları 
Müdürlüğü) ibaresindeki organları kelimesi, hizmetin mahiyeti bakımından (Hizmetleri) olarak 
düzeltilmiştir. 

e) Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesindeki (müfettişlerin görevleri) ibaresi (Teftiş Kuru
lunun görevleri) olarak değiştirilmiştir. 

ç) Millet Meclisi metninin 7 ııci maddesindeki «Hukuk Müşaviri Bakanlık makamından veri
lecek işlerle» diyen ibare, cümlenin sonu itibariyle işlerin de incelenmesi mahiyetini aldığından, 
hizmetin icabı bakımından «işleri görür» ifadesi konularak maddeye istenilen mâna kazandırılmış
tır. 

d) Millet Meclisi metninin 11 ııci ve 21 nci maddelerindeki «Müdürler Komisyonu» ibaresi «Mü
dürler Kurulu» olarak düzeltilmiştir. 

e) Millet Meclisi metninin geçici 2, 3 ve 7 nci maddelerindeki «mülga» kelimesi «kaldırılan» 
olarak değiştirilmiştir. 

f) Millet Meclisinin metninin 30 ncu madde 2 nci fıkrasındaki «bunların ilgili» ibaresi «bun
larla ilgili» olarak tashih edilmiştir. 

2. Görevleri genel mahiyette yazılmış olan bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri "ve turizm bü
roları ile yurt dışı temsilciliklerin ve il ve ilçelerde kurulacak komitelerin çalışmalarına ait hüküm
ler bunların işleyişleri bakımından yeterli görülmemiştir. Turizm, tanıtma ve enformasyon bakım
larından girift bir çalışma istiyen bu teşekküllerin verimli ve genel turizm politikası çerçevesi 
içinde başarılı ve devamlı hizmet görebilmeleri için çalışmalarının Bakanlık tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği kanısına varılmış ve bu amaçla 14, 15 ve 28 nci maddeler
de zikri geçen temsilcilik, büro ve komitelerin çalışmalarını düzenliyecek yönetmelikler hazırlan
ması hükmü adı geçen maddelere konulmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) 
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3. Yurt dışı teşkilâtı için aday olarak atanacakların yalnız Fransızca veya İngilizce dillerin

den birini bilmesi kaydı yerine Almancanm da bilinmesi hali aşağıda zikredilen sebepler muvace
hesinde yeter olacağı kanısına varılmıştır. Gerçekten «uluslararası alanda en çok kullanılan İngiliz
ce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dilleridir. Fakat dış temsilcilik bakımından İspanyolca ko
nuşulan bölgelerde henüz teşkilât bulunmaması ve bu yönden de turizm bakımından pek çekici gö
rülmediği, buna karşılık Orta - Avrupa ve Özellikle Almanya'daki temsilciliklerimizin buralardan 
büyük ölçüde turist gelmesi bakımından önemi karşısında Almanca dilinin de İngilizce ve Fransız
ca dilleri gibi adayların yeterlik niteliklerinden biri olması uygun görülerek tasarının Millet Mec
lisi, metninin 17 nci maddesinin «ç» fıkrasına Almanca kaydı ilâve olunmuştur. 

4. Yurt dışındaki' görevlerden dönenlerin yeter bir sürece Bakanlığın iç teşkilâtında çalışabil
meleri ve gelişlerindeki sonraki intibak ve giriş arzusunun etkiliyeceği çalışma verimini artırma 
amacı ile dış teşkilâttan dönüşte e-n az üç yıllık bir süre yurt içi teşkilâtında çalışmaları ve ancak 
bundan sonra yeniden yurt dışı görevlere atanmaları daha uygun olacağı kanısına varılmıştır. 

Gerçekten bu personelin yurt içi teşkilâtında çalışma sürelerinin iki yıl olması halinde bu süre
nin ilk yılının büyük bir kısmı intibak, ikinci yılının büyük bir kısmı ise yeni bir yurt dışı göreve 
atanma arzu;ve meşguliyetiyle geçeceği.cihetle ve yurt içinde bir terfi süresini ancak ü ç ' senede 
doldurabilmesi kanuni hükmü karşısında Bakanlığın iç teşkilâtında yeterli bir hizmetin görülebil
mesi için yurt içinde kalma süresinin üç yıla çıkarılması uygun görülerek tasarının Millet Meclisi 
metninin 19 ncu maddesinin son cümlesindeki müddet üç yıl olarak tesbit olunmuştur. 

5. 2 sayılı cetvelde fizyoterapi ve folklor uzmanları için ihtisas yeri kaydı konulmadığı görül
müştür. Halbuki bu iki ödev gerçekten uzmanlık istiyen ve bu nitelikte uzmanların bulunması da 
pek kolay olmıyan görevler bulunmakla, uzman bulma ve çalıştırabilme imkânının sağlanması bakı
mından her iki göreve de ihtisas yeri kaydı ilâve edilmiştir. 

6. Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesindeki müfettişlerin «(Bakanlık makamının direktifle
rine ıgöre teftiş» yapacakları ibaresi yerine «Bakanlık adına teftiş» yapacakları ibaresi konul-
muştur. 

7. Millet Meclisi .metninin geçici 3 ncü maddesi anlamına vuzuh verilmek için, kuruluş sırasın
da yapılacak atanmalarda uygulanacak (tâyin şekli boş bırakıldığından metinde 19 ncu imaddenin 
tasrihi uygun görülerek Ibu maddeye açıkça atıf yapılmıştır. 

8. Millet Meclisi metninin getöci 4 ncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bu madde, Bakan-
lığın ihtisas yeri olan yurt içi ve yurt dışı kadrolarına yapılacak atanmalarda beş yıl süre ile is
tisnai bir intılbak hükmü koymakta idi. Madde bu haliyle tasarı ile kurulmak istenilen kariyeri 
zedeleyici ve şümulü bakımından da fazla geniş ve bu suretle de maJhzurlu telâkki edilmiş ve süre
nin hakiki ihtiyaca ıgöre derecelendirilmesi ile maddenin mahzurlu açıklarının kapatılması yoluna 
gidilerek yeniden kaleme alınmış ve bu arada gerek lisan bilgisi, yüksek öğrenim ve gerekse ehli
yetin tesbiti bakımından Millet Meclisi metninde mevcut kayıtlar muhafaza olunmuştur. 

İhtisas kadrolarında değişiklik şöyledir : ">'-,"' * . , . , , , , . . . 

a) İstisnai atanma süresi : Kanunun neşri tarihinde Bakanlık teşkilâtında çalışmakta olan gö
revliler için 3 ay, Bakanlık dışından turizm ve tanıtma alanında ihtisas yeri kadrolara yapılacak 
atanmalar için 6 ay ve basın menisuplrı için Millet Meclisi metnindeki 6 yıl kabul olunmuştur. 

b) Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisasın Müdürler 'Komisyonunca yeterli görülecek belge
lerle tevsiki kaydı konulmuştur. 

c) (Basın mensupları için, 46 sayılı Kanuna paralel olarak 6 aylık staj süresi tasarıya ilâve 
edilmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosunca, tertip, redaksiyon ve -kelime değişikliği vuzuiı b&kısmından yapılan 

bu değişiklikler Komisyonumuzca da yerinde (görülerek ayn«a benkMeıajmi§tir. 
Tasannm biran evvel kanunllaşmasmı temin •m.afcaadiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve <3-e-

tnA Kurulun tasvilbine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Haltay 
Ş. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

G&resua 
/. E. Kilıçoğlvı 

Kastamonu 
S. Kmkm 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. ÎsUmyeli 

Aydın 
/. Sezgim* 

Gümüşane 
S. Savacı 

(îmzad'a bulunamadı) 

Kırş-efciır 
A. Bildin 

(îmzad'a bulunamadı) 

'Sakarya 
!N. Bayar 

(fenzad'a bulunamadı) 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Î2tmir 
N. Mirkelâmoğlu 

(îmzada bulunamadı) 

Trabzon 
A. Şûner 

Konya 
R. öml 

Siirt 
A. Yaşa 

Kâtip 
Yoagat 
V. Uyar 

(imzada bulunamadı) 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

(imzada bulunamadı) 

Kars 
K. OJcyay 

Konya 
C. Yılmaz 

(îmzad'a bulunamadı) 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

(îmzad'a bulunamadı*) 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

MADDE 1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. 

Görev 

MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 

imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, 
denetler. 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hikmetleri görür. 
Haber ve yayın organları hizmetlerinin görülmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 
Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu ni

teliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu ku
ruluş ve teşekküllere ait müessese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. 

Kuruluş 

MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir : 

A) Merkezde : 
1. Müsteşarlık, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Turizm Genel Müdürlüğü, 
6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
7. Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü, 
8. Personel Müdürlüğü, 
9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 

10. Arşiv Müdürlüğü, 
B) Yurt içinde : 
Turizm ve Tanıtma Bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları 

0) Yurt dışında : 
Turizm ve Tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri, 

Müsteşarlık 

MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir ve yardımcısıdır. Bakan adına ve onun direktifi al
tında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yürütülmesini ve devamlılığını sağlar. 

Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım eder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

BİRİNOt BÖLÜM 

Görev ve kuruluş 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 
MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 

imkânlannı değerlendirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptınr, düzenler, teşvik ve koordone eder, 
denetler. 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri g-örür. 
Haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini kolaylaştıncı tedbirleri alır. 
Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu ni

teliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yansından çoğu bu ku
ruluş ve teşekküllere ait müesese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. 

Kuruluş 

MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir : 

A) Merkezde : 
1. Müsteşarlık, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Turizm Genel Müdürlüğü, 
6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
7. Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü, 
8. Personel Müdürlüğü, 
9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 

10. Arşiv Müdürlüğü, 
11. Müdürler Kurulu, 
12. Turizm Danışma Kurulu, 

B) YURT ÎÇÎNDE : 
Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm bürolan, 

C) YURT DIŞINDA : 
Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri, 

Müsteşarlık 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclid (S. Sayısı: 295) 
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Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 5. — özel Kalem Müdürü, Bakânfcfc makamnün resmî ve Bakanın özel yazışmalariyle, 
şifre ve protokol işlerini yönetir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yöne
timi altında; Bakanlık makamının direktiflerine göre, Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı tesekldil ve 
müesseselerin bütün işlerini teftiş eder; soruşturma yapar. 

Müfettişlerin görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 7. — Hukuk Müşaviri, Bakanlık makamından verilecek işî$rie> Bakanlık dairelerinin 
hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarını inceler, bunlar ve sorulacak başka işlef hak
kında hukukî görüşlerim bildirir. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî kaza mercile
rinde açılan dâvalara ait gerekli bilgilen hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari dâvalarda Ba
kanlığı temsil eder. 

Turizm Gmel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, 
Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü etüt ve plân-

lann hazırlanması ve bunlann uygulanması ile ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri alır. 
Turizm endüstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve işletme esaslannı tesbit, bu müesseselerin teşvik 

ve himayesine ve fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa eder ve murakabelerini sağ
lar. 

Bütün bu hizmetlerin görülebilmesi için ikinci maddenin son fıkrasında sayılan kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlar. 

Yurt içinde ve dışında turizm personeli yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okuÜan açar. 
Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, gerekli iş birliği kurar ve yürütür. 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

MAI?DE 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik varlıklarım ve Ulusal değerini 
tüm olarak her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her türlü imkân ve araçlar
dan faydalanarak tanıtma hizmetini içerde ve dışarda yürütür. 

Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü 

MADDE 10. — Haber ve Yayın Organlan Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayınlan 
takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet makamlarına bilgi verecek çalışmalan yapar. 

Yerli ve yabancı yayın organlan mensuplarıma çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. 
Türk ve yabancı yayın organlan mensuplarına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliğine 

göre basın kartı verir. 

Personel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Personel Müdürlüğü Bakanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve 
personel iğlerini yürütür. Müdürler Komisyonu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. 

M, MeelİK ( S. SaVSü t 2&5) 
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özel Kalem, Müdürlüğü 

MADDE 5. — Millet Meclisi metatnin 5 nci maddem aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkaaüığı 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yöneti
mi altında; Bakan adına, Bakanlık teşkilâtı ile on& bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün ışlermi tef
tiş v e mttrakabe- eder, soruşturma yapar. 

Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. 

Hukuk. Müşavirliği 

MADDE 7. —» Hukuk Müşaviri, Bakanhk Makamından verilecek işleri görür, Bakanlık dairele
rinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım, inceler,, bunlar ve sorulacak başka işle? 
hakkında hukukî görüşlerini bildirir. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî kaza mer
cilerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgilrei hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari dâvalarda 
Bakanlığı temsil eder. 

Turizm Genel Müdürlüğü „. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

MADDÎ! 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü 
MADDE 10. —- Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayma

ları takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet makamlarına bilgi verecek çalışmaları yapar. 
Yerli ve yabancı yayın organları mensuplarının çalışmalarını kolayalştıracak tedbirleri alır. 
Türk ve yabancı yayın organları mensuplarına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliği

ne göre basın kartı verilir. 

Personel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Personel Müdürlüğü Bakanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve per
sonel işlerini yürütür. Müdürler Kurulu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. 

M. Meclisi ( S. Sayıaı; 2%) 
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Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 

MADDE 12. — Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü, Bakanlığın her türlü levazım ve ayni
yat işleri ile Bakanlığın umumi evrak işlerini yapar. 

Arşiv Müdürlüğü 

MADDE 13. — Arşiv Müdürlüğü, Bakanlığın çalışma konusuna giren her türlü dokümanı sı
nıflandırır; kanuna göre Bakanlığa gönderilmesi gereken kitapları izler ve saklar. 

Bakanlık kitaplığı ile belge arşivinin kuruluş ve yönetimini sağlar. Bu hususlar bir yönetme
likte belirtilir. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları 

MADDE 14. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm 
büroları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür. 

Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri 

MADDE 15. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelik
leri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür. 

Atama ve personel işleri 

MADDE 16. — Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı; müfettişler, hukuk 
müşavirleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve 
basın ataşeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma- bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve 
hizmetliler Bakanlıkça atanır. 

Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile müdür
lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve müsteşar yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 17 nci 
maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttırr 

Bakan, Genel Müdürlük ve Müstakil Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube 
müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar 
olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. 

Yurt dışına atama . 

MADDE 17. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü 
maddesindeki şartlarla birlikte : 

a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, 
b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul 

edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya 
yüksek okullardan mezun olmaları, 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) 
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Levazım ve Kvrak İşleri Müdürlüğü 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Arşiı> Müdürlüğü 

MADDE 13. — Millet Mecliis metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müdürler Kurulu 

MADDE 14. — Müdürler Kurulu, Müsteşar veya "Yardımcısının Başkanlığında Teftiş Kurulu 
Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürü ile Personel Müdü
ründen kurulur. 

Müdürler Kurulu, müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma programı 
tasarısını hazırlayıp, Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla 800 (dâhil) 
liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve alınmaları, terfileri ve nakilleri, başka göreve atan
maları hakkında karar verir. Müdürler Kurulunun bu kararlarını onaylamak makamın yetkisi da
hilindedir. 

Turizm Dan ısma Kurulu 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlükleri, İl Temsilcilikleri, Turizm Büroları 

MADDE 16. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büro
ları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

// ve İlçe Turizm Komiteleri 

MADDE 17. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, 
il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı böl
ge müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işletme müdürleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri işletme mü
dürleri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentaları, 
banka müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, turizm, 
basın ve esnaf dernekleri temsilcileri, turizm acentaları, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul mü-

M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) 
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c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda 
başarı sağlamaları, 

ç) Fransızca veya îngilizceyi okuyup yazmaya ve konuşmaya muktedir olduk
larının, 20 nci madde uyarınca hazırlanacak yöntemdik gereğince, ilgili üniversite öğre
tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda vere sekleri sınavla tevsik edilmiş bulunması şarttır. 
Hizmetin görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit 
edilen dillerden birini bildiğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan 
atanırlar. 

Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak almanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teşki
lâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı gös
terdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları Müdür yardımcılıkları veya Basın Ataşeliği yar
dımcılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci 
sınıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve nihayet 
basın müşavirliklerine tâyin olunurlar. 

Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 

Derece U n v a n 

4 Basın Müşaviri 
5 I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya BasmAtaşesi. 
7 II nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 
9 III ncü sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 

10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 
11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı, 
Bu teşkilâta intisabedenlcrin aynı zamanda diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak şe

kilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş bir
liği halinde bulunur. Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırla
nır. 

MADDE 18. — 17 nci madde gereğince yurt dışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları 
memleketlerdeki Büyükelçilik veya Elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri Büyükelçi 
veya elçilerdir. 

Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm vo Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşavir
liği veya Ataşeliği, diplomatik misyon şefinin bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya yazışma yetkisine sahiptir. 

Vurt dışında kalma süresi 

MADDE 19. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dışın
daki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm 
ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri iein bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt 
dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) 



— 13 — 
Cumhuriyet Senatosunun .kabul ettiği metin 

dürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kimselerden en az 
10 kişilik turizm komitesi kurar. 

Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. 
Bu yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik turizm 

komiteleri kurulur. 
Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme yakın

lık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulması, böl
ge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, yıîın belirli günlerinde festivaller düzenlenmesi, 
turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. 

ti ve ilçe turizm komitelerinin çalışmaları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri 

MADDE 18. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri, 
yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

tKÎNCÎ BÖLÜM 

Personel işleri 

Atama ve personel işleri 

MADDE 19. — Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, hukuk /müşa
virleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve basın ata
şeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve hizmetliler 
Bakanlıkça atanır. 

Müsteşar, Müsteşar Yarcjnncısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, ĝ enel müdürler île -müdür-
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Yabancı dil bilgisi 

MADDE 20. — Bakanlığın yabancı dil bilgisini gerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına atana
cakların bu bilgilerinin ne suretle tesbit edileceği yönetmelikte belirtilir. 

Müdürler Komisyonu 

MADDE 21. — Müdürler Komisyonu, Müsteşar veya yardımcısının başkanlığında Teftiş Ku
rulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel 
Müdüründen kurulur. 

Müdürler Komisyonu, müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma prog
ramı tasarısını hazırlayıp, Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla 

M, Meclisi ( S. Sayısı: 295) 
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lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve Müsteşar Yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 20 nci 
maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttır. 

Bakan, Genel Müdürlük ve müstakil müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube mü
dürlerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar olan 
ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. 

- • ' Yurt dışı, atama 

MADDE 20. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü mad
desindeki şartlarla birlikte : 

a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, 
b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul 

edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya 
yüksek okullardan mezun olmaları, 

c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda 
başarı sağlamaları, 

ç) ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisini okuyup yazmaya ve konuşmaya muk
tedir olduklarının, 23 ncü madde uyarınca hazırlanacak yönetmelik gereğince, ilgili üniversite öğre
tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda verecekleri sınavla tevsik edihniş bulunması şarttır. Hiz
metin görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit edi
len dillerden birini bildiğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan 
atanırlar. 

Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak alınanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teşki
lâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı gös
terdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları müdür yardımcılıkları veya basın ataşeliği yardım
cılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci sı
nıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve nihayet ba
sın müşavirliklerine tâyin olunurlar. ^ " 

Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 
D. Unvan 

4 Basın Müşaviri 
5 I nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 
7 II nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 
9 III ncü Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 

10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 
11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı. 

Bu teşkilâta intisabedenlerin aynı zamanda diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak şe
kilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş bir
liği halinde bulunur, Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırlanır. 

Yurt dışındakilerin sicil âmirleri 

MADDE 21. — 20 nci madde gereğince yurt dışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları 
memleketlerdeki büyükelçillik ve elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri büyükelçi 
veya elçilerdir. 

Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşavir-
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800 {dâhil} liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve almmalan, terfileri ve nakilleri, başka 
göreve atanmaları hakkında karar verir. Müdürler Komisyonunun bu kararlarını onaylamak ma
kamın yetkisi dahilindedir. 

ÇaU§ma gün ve saatleri 

MADDE 22. — Memur ve Hizmetlilerin çalışma günleri ve saatleri, hizmetlerin ve servislerin 
icaplarına göre Bakanlıkça düzenlenir, 

Disiplin Kurulu 

MADDE 23. — Disiplin Kurulu, Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, Genel 
Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Bakanlık me
murlarının disiplin işlerine bakar. 

Turizm Danışma Kurulu 

MADDE 24. — Turizm Danışma Kurulu, turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak 
tedbirler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, 

a) İlgili Bakanlıklardan, 
b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığından, 
c) ilgili özel idarelerden, 
ç) İlgili belediyelerden, 
d) Üniversitelerden, 
e) ilgili iktisadi Devlet Teşekküllerinden, 
î) Turizm ile ilgili dernek ve sendikalardan, 
h) ilgili hasın dernekleri ve basın sendikalarından, 
i) ilgili bankalardan, 
j) ilgili ticaret ve sanayi odalarından, 
k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 
1) ilgili mühendis odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden, 
m) Türlüye Şoförler Federasyonundan, 
Gönderilecek birer temsilci ile turizm konusunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve te

şekküllerde görevli olmıyanlar arasından ve ayrıca özel sektörden çağrılacak kimselerden Jsurulur. 
Üye sayısı 50 yi geçemez. 

Her toplantı için bu sayılanlardan hangilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça kararlaş
tırılır. Müsteşar ve Turizm Genel Müdürü, Kurulun tabiî üyeleridir. JEurnl, Bakanlıkça gerekli gö
rüldüğünde toplantıya çağrılır. Bakanhk her toplantının amacını belirtir ve gündemini hasırlar. 
Kurul en az iki yılda bir toplanır. 

Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından başka beher toplantı günü için Bakanlar Karulunea 
tâyin edilecek miktar üzerinden ayrıca tazminat ödenir. 

Anadolu Ajansı ile sözleşme 

.MADDE .25. — Bakanlık, Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosun» ^e .bunların «uygulanmasını 
denetlemeye ve ödenecek miktar, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki Maneji aş
mamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetkilidir. 
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ligi veya ataşeliği diplomatik misyon şefinin bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya yazışma yetkisine sahiptir. 

Yurt dışında kalma süresi 

MADDE 22. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dı
şındaki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm 
ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri için bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt 
dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. 

Yabancı dil bilgisi 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi 28 ncü madde olarak aynen kabul «dil-
mistir. 

Çalışma gün ve saatleri 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Disiplin Kurulu 

MADDE 25. — Disiplin Kurulu, Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, hukuk müşaviri, genel 
müdürler, Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Bakanlık me
murlarının disiplin işlerine bakar. 
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Bu sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirtilir. 
Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi bulundurur. 

Hakanlığa (jönü eril eeek nüshalar 

MADDE 26. — 2527 sayılı Basmayazı ve resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü 
basmayazı ve resimlerden ikişer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderirler. Bu hükme uymıyanlar hakkında, Bakanlık, adı geçen kanun 
hükümleri gereğince kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister. 

Personel eğitimi 

MADDE 27. — Bakanlık, çalışma alanına giren konularda personel yetiştirmek için kurslar ve 
uzman okulları açabilir. 

Bu okulların ders programları ve burada okuyanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Bakanlık yurt dışında öğrenci okutabilir. İhtisas için yurt dışına stajyer ve bilgi ve görgüsünü 
artırmak maksadiyle memur gönderebilir. Bu hususta 4489 sayılı Kanunun birinci maddesinin (b) 
fıkrasında yazıh mesleke ait tahsili bitirmiş olmak şartı turizm ve tanıtma alanında aranmaz. 

// ve ilçe turizm, komiteleri 

MADDE 28. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, 
il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı bölge 
müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işletme müdürleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri işletme müdür
leri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentalan, 
banka müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, tu
rizm, basın ve esnaf dernekleri temsilcileri, tu..izm acentalan, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, 
okul müdürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kim
selerden en az 10 kişilik turizm komitesi kurar. 

Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. 
Bu'yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik tu

rizm komiteleri kurulur. 
Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme 

yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulma
sı, bölge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, yılın belirli günlerinde festivaller dü
zenlenmesi, turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. 

Bilgi <)öv derme 
MADDE 29. — Bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için genel, 

katma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarısından çoğu bu daire 
ve teşekküllere ait resmî ve özel müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi istek üzerine Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler, 
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Personel eğitimi 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabuı edil
miştir. 

Sözleşmeli eleman kuVkmılmasî 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 33 neti maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri kurulması 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edil-
mistir. 

(ÎOÜNCf liÖLÜM 

Malî hükümler 

Halınaima ve ı/aplu mada özel yetkiler 

MADDE 29. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türkiye'ye turist ceübi ve memlekette turizm 
endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle, dış yatırım bağlanması bakımından, milletlerarası alanda ta
nınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri araştır
masını yaptırmak üzere, Kalkınma Pllânmdaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları dairesinde 
gelecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde Ar
tırma ve Eksiltme ve IhaJle Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi 
hükümleri tatbik olunmas. 
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Sahnalma ve yaptırmada özel y etkile--
MADDE 30. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türkiye'ye turist celbi ve memlekette turizm 

endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle, dış yatırım sağlanması bakımından, milletlerarası alanda ta
nınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri araştır
masını yaptırmak üzere, kalkınma planındaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları dairesinde ge
lecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde Artır
ma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi hü
kümleri tatbik olunmaz. 

Filimlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda niteliğindeki her türlü 
yayın için gerekli malzemenin alımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi yerlerinin yapı
mı, süslenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satmalmması, propaganda niteliğindeki her türlü ağır
lama ve bunlarla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, Bakanlıkça kurulacak özel komisyon
lar, pazarlıkla ihale edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Ödüller 

MADDE 31. — Bakanlık, hizmetlerine giren konularla ilgili özel teşebbüsler için ödüller koya
bilir. Bu ödüllerin miktarı şekil ve şartları Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetme
likle belirtilir. 

Döner sermaye 

MADDE 32. — Her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar 
yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve hâtıra eşyası hazırlamak, satış 
yerleri ve sergiler açmak, özel radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller dü
zenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına 5 milyon lira döner sermaye verilir. 

Yurt dışında yapılacak ortaklıklar için Maliye Bakanlığı ile önceden uyuşulur. 
Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye 20 milyon lirayı buluncaya kadar 

döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı mal sandığına yatırılır ve büt
çe gelirlerine geçirilir. 

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve yapılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve benzeri 
gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner sermayenin hesap 
usulleri, Maliye Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönet
melikte düzenlenir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, satmalına gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 
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Filimlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda niteliğindeki her türlü 
yayın için gerekli malzemenin allımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi yerlerinin ya
pımı, süslenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satınalınması, propaganda niteliğindeki her türlü 
ağırlama ve bunlarla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, bakanlıkça kurulacak özel ko
misyonlar, pazarlıkla ihale edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

ödüller 

MADDE 30. — Millet Meclisinin 31 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Döner sermaye 

MADDE 31. — Millet Meclisinin 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Dış teşkilât giderleri 

MADDE 32. — Yurt dışı teşkilâtının giderleri için Turizm ve Tanıtma büroları müdürlerine, 
basın müşavirlerine ve basın ataşelerine avans gönderilir. Bu avansların sınırlarını Bakanlar Ku
rulu kararlaştırır. 

M. Meeifoi ( S. Sayısı: 29*) 
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Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her bütçe yılı sonunda düzenle
necek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca seçilecek birer uzman denetçi eliyle 
kayıtlara ve diğer belgelere uygulanarak incelenir. 

Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir nüshası bilanço ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay 
Başkanlığına, bir nüshası da bilanço ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı suretleri ile bir
likte Maliye Bakanlığına verilir. 

Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte müşte
reken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

Sözleşmeli eleman kullanılması 

MADDE 33. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile geçici hizmet
ler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı çalıştırmaya yetkilidir; ancak, yerli ve yabancı uzman ve 
sanatçılardan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalıştırılacakları süre ve alanları, yeterlikleri ve 
nitelikleri esas alınmak üzere Millî Eğitim, İçişleri, Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafın
dan hazırlanacak bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

J)ıs teşkilât (liderleri 

MADDE 34. — Yurt dışı teşkilâtının giderleri için Turizm ve' Tanıtma Büroları müdürlerin©, 
Basın müşavirlerine ve Basın ataşelerine avans gönderilir. Bu avanslann sınırlarını Bakanlar Kurulu 
kararlaştırır. 

Turizm, m, Tanıtma Büroları, Basın müşavirlikleri, Basın, ataşelikleri kurulması 

MADDE 35. — Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın müşavirlikleri, Basın ataşelikleri, 
gerekli görülen yerlerde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur, yurt dışı teşkilâtta çalışan memurlar 
hakkında 4991 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Aylıklı kadrolar 

MADDE 36. — 5392 ve 6886 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
na bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış ve 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele; 
bu kanuna bağlı (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) başlığı altındaki (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar ilâve edilmiş ve (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolarda mezkûr oetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

Bakanlığa (jeçen yetkiler 

MADDE 37. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile Turizm Danışma Kuruluna, 
Başbakanlığa ve kanunun 2 ve 8 nci maddeleri hükmü hariç Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. 

6086 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Merkez Turizm Komitesinin aldığı kararlar, Bakanlı
ğın onayı ile tamamlanır. Komitenin kararları danışım niteliğindedir. 

M. Meclisi ( S. Sayın : 29f>) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Anadolu Ajansı ile sözleşme 

MADDE 33. — Millet MecUisi metninin 25 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Bakanlığa gönderilecek nüshalar 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Bilgi gönderme 

MADDE 35. — Millet Meolisi metninin 29 ncu maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edil-
mistir. 

Aylıklı kadrolar 

MADDE 36. — Mille Meclisi meninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmişir. 

Bakanlığa geçen yetkiler 

MADDE 37. — Mille Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmişir. 

M. Meclisi ( S. Sayın: 295) 
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7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki talih oyunları ile ilgili yetki, bu kanunla Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. 

Kaldırılan hilk'umur 

MADDE 38. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunundaki radyoların 
işletilmesi ile ilgili hükümler müstesna, diğer hükümler ile bunların ek ve değiştirgeleri ve bu ka
nuna aykırı olan öbür hükümler kaldırılmıştır, 

Geçici hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü me
mur ve hizmetlilerinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, geçici görev, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyanlarm, Bakanlık kuruluşunda aylıklı veya ücretli bir 
göreve atandıklarında, işe başlama kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam 
olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın • Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların, 16 noı 
maddedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
değiştirilen 7 nci maddesindeki haklan mahfuzdur. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin 
olunacaklarda 21 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyeetlere, mülga Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünde de görevli olanlarla veya gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın 
kartı sahibi ve aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler. Bu şekilde atananlara 3656 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre alabilecekleri maaş ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak sayılmamak 
üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece verilir. 

Bu şekilde atanacakların Memurin Kanunundaki şartlardan başka fakülte veya yüksek okullar
dan veya muadeletleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak yabancı memleketlerdeki yüksek 
öğrenim müesseselerinden mezun olmaları ve işbu kanunun 17 nci maddesindeki yabancı dillerden 
birini bildiklerini o maddedeki esaslara göre tevsik etmeleri şarttır. 

Turizm ve Tanıtma alanındaki ihtisasları müsbit evrakla sabit olanlar ve 17 nci maddede belir
tilen dillerden birini bildikleri aynı bent hükmünce tesbit edilenler, Bakanlığın Turizm ve Tanıtma 
ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunanlar tercih edi
lir. 

Dış görevlere atananlardan yüksek öğrenim yapmamış olanlar Basın müşaviri, Basın ataşesi ve 
I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü olamazlar. Dış teşkilâtta lise veya muadili okullar
dan mezun olmıyanlar atanamazlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmişir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici maddeler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların 19 ncu 
maddedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
değiştirilen 7 nci maddesindeki hakları mahfuzdur. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin oluna
caklarda 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. Bunlar hakkında 19 ncu madde hük
mü uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyetlere, kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünde görevli olanlardan da, üç ay içinde atanmalar yapılabilir. 

Bu suretle atanacaklara, 3656 sayılı Kanun hükümlerine göre, alabilecekleri maaşla kadro maa
şı arasındaki fark, müktesep hak sayılmamak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece 
verilir. 

Bunların dil ve öğrenim dereceleri bakımından, 19 ve 20 nci maddelerdeki şartları haiz olmaları 
gerekir. 

Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisaslarını muteber ve Müdürler Kurulunca kabul olunacak bel
gelerle belirtenler ve 20 nci maddenin (ç) fıkrası hükmüne göre, dil imtihanını vermek ve lise me
zunu olmak şartiyle, Bakanlığın turizm ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına, altı ay süre için
de atanabilirler. Bu gibiler, Basın Müşaviri, Basın Ataşesi ve birinci sınıf Turizm ve Tanıtma Bü
rosu Müdürü olamazlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği.tarihten itibaren, beş yıl içinde, gazetecilik meslekinde en az beş yıl 
basın kartı sahibi olarak aralıksız çalışmış olanlar da birinci fıkrada belirtilen ihtisas yeri memuri
yetlere, aynı şartlarla atanabilirler. Bu suretle atanacakların, dil ve öğrenim derecesi bakımından, 
19 ve 20 nci maddelerdeki şartları haiz olmaları gerekir. Bunlar, bir yönetmelikte belirtilecek esas
lar dâhilinde, altı ay süre ile Bakanlıkta staj mahiyetinde hizmet görmeden yurt dışı görevlere baş-
lıyamazlar. • 

' M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) 
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GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam ede
bilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak bir yıl içinde 17 nci maddenin (ç) 
bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş olanlar veya 
yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan lise diploması yahut daha üst derecede bir diplomaya sa
hip bulunanlar için bu hüküm uygulanmaz. 

G-EÇÎCÎ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, sermaye
sine mahsubedilmek üzere 32 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. —' Başbakanlığa ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sa
yılı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa gereğin
ce özerk kamu tüzel kişüliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca yürütülür. Kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürlüğünde, 
Teknik işler Amirliğinde, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan radyolardaki her 
çeşit personel hizmetlerine devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu ka
nuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstanbul radyo
ları ve 1963 yılı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de
vam olunur. 

Bu kanun yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 39. 

MADDE 40. 

M. MeclM ( S. Sayısı: 295) '" 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam ede
bilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bağlıyarak bir yıl içinde 20 nci maddenin (ç) 
bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş olanlar veya 
yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan lise diploması yahut daha üst derecede bir diplomaya sa
hip bulunanlar için bu hüküm uygulanmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, sermaye
sine mahsubedilmek üzere 31 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. 

GEÇÎCt MADDE 7. — Başbakanlığa ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 
sayıllı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa ge
reğince özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca yürütülür. Kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Mü
dürlüğünde, Teknik îşler Amirliğince, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan rad-
yolardaki her çeşit personel hizmetlerine devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu 
kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, istanbul rad
yoları ve 1963 yıllı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de
vam olunur. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürütme tarihi 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme organı 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği cetveller 

(Millet Meclisi metninin 1 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

[2] SAYILI CETVEL 

Basın Ataşesi (Ih. yeri) 12 700 

D. 

2 
2 
6 
3 
5 
6 
7 
8 

10 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 

5 
6. 
7. 
6 
4 

6 

8 

Görevin çeşidi 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
özel Kalem Müdürü 
Teftiş Kurulu Başkanı 
1 nci Sınıf Müfettiş 
2 nci » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 
Müfettiş Yardımcısı 
1 nci Hukuk Müşaviri 
2 nci » » 
Genel Müdür (Ih. yeri) 
Müşavir (Ih. yeri) 
Müşavir 
Sosyal Turizm Uzmanı 
Folklor Uzmanı (Ih. yeri) 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü Yardımcısı 
Başraportör 
Raportör 
Döner Sermaye Saymanı 
Ayniyat Saymanı 
idare Âmiri 
Mutemet 
Teknik Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Şef 
Memur 

» 
» 

Mütercim 
» 
» 

Bakanlık Doktoru 
Merkezde Basın Müşaviri 
(İh. yeri) ' 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (Ih. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 

15 
7 

10 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
12 
13 
8 
8 
9 

10 
1 

2 

8 

Aylık 
tutarı 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

750 
500 
950 
500 
100 
950 
800 
700 
500 
500 
250 
500 
250 
250 
250 
250 
950 
800 
950 
800 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
100 
950 
800 
950 

250 

930 

D. 

9 

11 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
5 
4 

4 

4 
5 
6 
fi 
5 

(1 

7 
fi 

7 

7 
8 

"10 

Görevin çeşidi A 

Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (Ih. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi Yardımcısı 
adayı 
Turizm uzmanı (Ih. yeri) 
Otelcilik Uzmanı (Ih. yeri) 
Propaganda Uzmanı (Ih. yeri) 
Müşavir (Yük. Müh. veya 
Yük. Mimar) (Ih. yeri) 
Enformasyon Uzmanı (Ih. yeri) 
Foto - Filim Uzmanı (Ih. yeri) 
Müdür (İh. yeri) 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Turistik Tesisler Uzmanı De
netçisi (Ih. yeri) 
Tıbbi Turizm Uzmanı Fiziyo-
terapi Mütehassısı (Tabip) 
(ihtisas yeri) 

tiler Teşkilâtı 

Bölge Müdürü (İhtisas yeri) 
» » » » 
» » » » 

Bölge Müdür Yardımcısı 
İl Temsilcisi veya Turizm 
Bürosu Müdürü 
î] Temsilcisi veya Turizm 
Bürosu Müdürü 
Mütercim 
Turizm Bürosu Şefi (Ya
bancı dil bilir) 
Turizm Bürosu Şefi (Ya
bancı dil bilir) 
Kontrolör 
Şef 
Memur 

ded 

10 

10 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
4 

4 

1 

3 
3 
4 
3 

1 

2 
5 

4 

4 
2 
5 
2 

Aylık 
tutarı 

600 

450 
1 250 
1 250 
1 250 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

950 

1 250 

1 250 

1 250 
1 100 

950 
950 

1 100 

950 
800 

950 

800 
800 
700 
500 
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D. Görevin çeşidi 

Yurt dtşt teşkilâtı 

Basın Müşaviri (İhtisas yeri) 
1 nci Sınıf Turizm ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
2 nci Sınıf Turizm ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 

Aylık 
Aded tutarı 

4 1 250 

6 1 100 

D. 

9 

10 

Görevin çeşidi 

Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
3 ncü Sınıf Turizm ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Yardımcısı veya Ba
sın Ataşesi Yardımcısı (İh
tisas yeri) 

Aded 

10 

12 

12 

Aylık 
tutarı 

800 

600 

500 

[3] SAYILI CETVEL 

Millet Meelisi metninin 3 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metninin 4 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 
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