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1. — 1960 malî yılı içinde sürekli 

•görevle yabancı memleketlerde bulunan1 

•memurlara emsalli olarak ödenmiş bulu
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; Sayfa 
masırfa dair kanun tasarısı ve C. Se
natosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okya-
yuz ve 6 arkadaşının, "442 sayılı .Köy 
Kanununa foâzı maddeler eklenmesine bâT 
zı maddelerinin değiştirilmesine bâzı 
maddeleriyle 'bâzı kanunların kaldırılma
sına dair' kanun teklifi ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları {1/398, 
2/339) (İS. Sayısı : 284) 119:120,143:168 

3. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
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değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenme
sinle ve 'bâzı maddeleriyle bâzı kanunla* > 
rm kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayu'z ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şe
hir ve kasalbalarda mahalle muhtar ve . 
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masına dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu içel Üyesi CavitTevfik Okyayuzve 6, 
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kanunların kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Edirne Milletvekili Ilhami Er-
tem'in 1580 sayılı Belediye Kanununun 
76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklif i ve İçişleri 

İ. — GEÇEN T 

Bahatsız bulunan Bayındırlık Bakanı Ilyası 
Seçkin'in iyileşerek dönüşüne kadar kendisine, 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in Vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Millî 
İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek ikişer üye
den kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşül
mesi hakkındaki önergesi ve 

İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in 3546 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin, Genel Kurulun 99 ncu Birleşiminde Da
nıştay kanun tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona havalesine dair Adalet 
Komisyonu raporu, kabul olundu. 

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

Köy Kanununda, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ve 
Belediye Kanununda değişiklikler yapılma

sına, bu kanunların bâzı maddelerinin kaldırıl-

Sayla 
ve Adalet Komisyonları raporları (1/427, 
2/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) 120 

o. — idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. 'Senatosu içel Üyesi 
Oavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, * 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri ve Ada
let komisyonları raporları (1/399, 2/340) 
(S. Sayısı : 285) 120:143 

rANAK ÖZETİ 

masına veya bu kanunlara bâzı maddeler eklen-
. meşine dair tasarı ve tekliflerle gündeme alın

mış ve alınacak diğer önemli tasarı ve teklif
lerin Cumartesi ve Pazar günleri dışında, her 
gün saat 14 te toplanılarak öncelikle görüşül
mesi kabul edildi. 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
tarım' kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksdtilendlirilımösıi hıakkııudaıki kanun teklifleri 
kabul olundu. 

1960 malî, yılı içinde sürekli görevle ya
bancı memleketlerde bulunan memurlara em
salli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkın
daki kanun tasarısı açık oya sunuldu. Yeter 
sayı olmadığından gelecek Birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa
rısı, Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişik
likle aynen kabul edilerek kanunlaştı. 

6785 sayılı imar Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi kabul olundu. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtarı vd 
ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanun ile, 

Köy Kanununda, 

I I • • • I I 
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ldarei Umumiyei Vilâyat kanununda ve 
Belediye Kanununda değişiklikler yapılma

sına, bu kanunların bâzı maddelerinin kaldırıl
masına veya bu kanunlara bâzı maddeler eklen
mesine dair tasarı ve tekliflerin tümleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

3 . 7 . 1963 Çarşamba günü saat 14 te top-

Tasarilar 
1. — Devlet memurları "aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Başkanlığı kıs
mına bâzı kadroların eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/485) (Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Genel Muhasebe kanunu tasarısı 
(1/486) (Sayıştay, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

3. — Ordu İkramiyesi Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/487) 
(Maliye, İçişleri, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarına) 

4.,— Türk - Yunan Trakya hududunun mü
him kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının 
ıslâhı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imza-

\ lanan Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/488) (Ba
yındırlık ve Dışişleri komisyonlarına) 

Teklif 
5. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 

Orman Genel Müdürlüğü ve döner sermaye 

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Malatya 
Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

bütçelerinden memur ve hizmetlilere verilen 
giyim eşyası bedellerinden mütevellit, Sayıştay 
tazmin kararlarının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/549) (Maliye, Tarım ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkere 
6. — Akçaabat'ın Ağaçlı köyü 12 hane nu

marasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptınlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/641) (Ada
let Komisyonuna) 

Raporlar 
7. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-

fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247 C. Sena
tosu 1/211) (Gündeme) (S. Sayısı : 119 a ek) 

8. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 296) 

2. - GELEN KÂĞITLAR 



B Î R İ N Ot O T U R U M 
' Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli, 
KATİPLER — Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

m 

BAŞKAN — Millet Meclisi 107 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu gündem 
dışı söz istemiştir. Gündemimizde müstaceliyet
le ve takdimen görüşülmesi kararlaştırılan işler 
bulunduğundan gündem dışı söz verilemiye-
cektir. 

Mahallî seçim ıkanunlarinm müştereken tü
mü üzerinde yapılan görüşmelerde, gruplar adı-

1. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının geriverilmesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/642) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 . 12 . 1962 tarihli ve 71 -1903/4097 sayılı 

yazımızla sunulmuş olan «Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 152 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasansmm geri gönderilmesini rica 
ederim. 

Başbakan 
îsmet înönü 

BAŞKAN — Gündemde olduğu için geri ve
rilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Tasarı geri verilmiştir. 

2. — 1931 sayılı Askerî Muhakeme Usulü 
Kanunun 165 nci maddesinin 2 numaralı ben
dinin, iptaline dair Anayasa Mahmekesi Başkan
lığı tezkeresi (3/643) 

na yapılan konuşmada bitmiş, sıra şahıslan adı
na söz isteyen arkadaşlara gelmiştir. Bu arada 
konuşmasının mahiyetini tesbit edemediğimiz 
bâzı arkadaşlanmız var. 

Halil özmen?. Yok. Vefa Tanır?.. Yok. Sa
bahattin Savacı?. Yok. Kadri Eroğan?. Yok. Bu 
arkadaşlar ikinci defa bulunmadığı için sıraları 
en arkaya alınmıştır. Şimdi komisyon adına 
Hüdai Oral söz istemektedir. Sayın Hüdai Oral 
müsaade eder misiniz?. Sunuşlar kısmında bâzı 
işlerimiz vardır. Evvelâ onları çıkaralım. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
C.H.P. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu 

adına; 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin Anayasa
ya aykırı olduğundan bahisle iptali hakkında 
açılan dâva üzerine yapılan inceleme sonunda: 
Adı geçen Kanunun 165 nci maddesinin 2 nu
maralı bendinin, Anayasaya aykın olması se
bebiyle iptaline ve işbu iptal hükmünün kara-
nn verildiği günden başlıyarak altı ay sonra 
yürürlüğe girmesine mahkememizce 26.6.1963 
gününde karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sünuhi Arsan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sayın Üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi. 
(3/646) 

4. —BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 118 — 



M. Meclisi B : 107 3.7.1963 O : 1 
BAŞKAN —Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 2 . 7 . 1963 tarihli Toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerime arz olunur. 
Millfet Meclisi Başkanı 

Puad Sirmen 

Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça, 10 gün 
mazeretine binaen 3 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu, 15 
gün hastalığına binaen, 20 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

îçel Milletvekili M. Ali Arslan, 10 gün hasta
lığına binaen, 28 . 6 . 1963 tarihinden itibaren. 

İzmir Milletvekili Nihat Kürşat, 15 gün ma
zeretine binaen, 17 . 6 . 1963 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili, İrfan Baran, 12 gün maze
retine binaen, 1 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 

Muğla Milletvekili İlhan Tekinalp, 20 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, 15 gün 
mazeretine binaen, 2 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, 15 gün 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 15 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim; 

Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça, 10 gün 
mazeretine binaen 3 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul -edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu, 15 
gün hastalığına binaen, 20 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İçel Milletvekili M. Ali Arslan, 10 gün hasta
lığına binaen, 28 . 6 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Nihat Kürşat, 15 gün ma
zeretine binaen, 17 . 6 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili, İrfan Baran, 12 gün maze
retine binaen, 1 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili İlhan Tekinalp, 20 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ITrahzon Milletvekili Selâhattin Güven, 15 gün 
mazeretine binaen, 2 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Ahmıet Şener, 15 gün 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 15 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 7 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy?nlcr... 
Kabul edinmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1960 mali yılı içinde sür eldi görevle ya-
bancı memleketlerde bulunan memurlara em
salli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkın
da kanun tasarısı (1/213) (S. Sayısı : 199) (1) 

(1) 199 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1963 ta
rihli 106 n-cı Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde nisap buluna
madığı için ikinci defa oyunuza sunulacaktır; ku
tular dolaştırılacaktır. 

2. — Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve tigüi bâzı kanunların kaldırılmasına dair îca-
nun tasarısı ve C. Senatosu tçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy 
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M. Meclisi B : 1 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/398, 2/339) /S. Sayısı: 284) (1) 

3. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar Ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanunla
rın kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İçişle
ri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 
2/338 (S. Sayısı: 283) { (2) 

4. — Belediye Kanununda değişiklik 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 tlhami Ertem'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) 
(3) 

5. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
v}e 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-

(1) 284 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1963 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 183 S. Sayılı basmayazı 13 . 7 . 1963 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 

(3) 286 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1963 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 

r 3.7.1983 0 : 1 
yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 
285) (1) i 

BAŞKAN — Mahallî secim kanunlarının müş
tereken tümü üzerimdeki görüşmelerle devam edi
yoruz. Komisyon adına Sayın Hüdai Oral, buyu
run. 

• ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Çok kıymetli arkadaşlarım, 
Adalet Komisyonu adına dünkü müzakerelerin 
ışığı altında usule ve esasa mütedair maruzatımı
zı kısaca arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde kıymet
li arkadaşım, İçişleri Komisyonu Sözcüsü llhami 
Eı tem'in, dünkü celsede büyük bir tehalükle ih
tisas komisyonu olduklarından bahsile, Komisyon 
adına söz istemeleri üzierine Başkanlık Divanı, 
başlıca komisyon Adalet Komisyonu bulunması
na rağmen, bu noktayı ikaz etmek suretüyle Yük
sek Heyetiniz nezdinde, yeni bir teamül için oy
lamaya tevessül etmiş bulunmaktadır. İçtüzüğün 
âmir ve sarih hükümleri muvacehesinde Başkan
lık Divanı, Yüksek Heyetinizde bu mevzuda oy
lamaya gitmek için bu harekete tevessül etmeme
liydi. İçtüzüğün meskût ve meşkuk bulunduğu 
ahvalde teamül asıldır. O zaman oylamaya gidi
lir. Kaldı ki, çok kıymetli arkadaşım, eğer İçiş
leri Komisyonu raporunun müzakereye mevzuu 
teşkil etmesi lâzımgeldiği kanaatinde idiler ise 
tümü üzerinde konuşulmadan evvel bunu yüksek 
takdirlerinize arz ederler ve binnetice, Yüksek 
Heyetiniz karar verdiği takdirde, İçişleri Ko
misyonu raporu müzakereye mevzuu teşkil eder
di. Binaenaleyh, geçen celsede zapta geçmiş 
olan ve esasında İçtüzük hükümlerine muhalif 
olan Başkanlık Divanının sunuş şeklinin teamül 
tesbit etme imkânı bulunmadığına göre, bu nok
tada adlî ve hukukî bir hata olarak değil, İçtü
zükteki bir hatanın tashihi bakımından bu ciheti 
Yüksek Başkanlığın dikkatine arz etmek isterim. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, İçişleri 
Komisyonu ile Adalet Komisyonu kardeş komis
yonlar olmak üzere mevzuları pek çok bakımlar
dan yek düğeri ile alâkalı bir mahiyeti iktisabeder. 
Bu mevzuda da hakikaten münakaşa yapmak 
mümkün olabilir. Ancak, şimdi Adalet Komis
yonu olarak, bu mevzuda başlıca komisyonun yi-

(1) 285 S. 'Sayılı basmayazı 2.7). 1963 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 
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ne Adalet Komisyonu olduğunu kısaca ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz 
ki, seçim tamamen idare cihazından alınmış ad
lî cihaza bırakılmıştır. Hâkimin murakabesi 
altında seçmen kütüklerinin ve seçmen listeleri
nin tanzimi, seçim kurullarının teşkili ve nihayet 
Yüksek Seçim Kuruluna kadar bütün yapılacak 
muameleler hâkimin kontrolü altındadır ve bil
fiil hâkimin meşgul olması suretiyle - yapılır. 
Bunlara ayrıca cezai müeyyideleri de eklenir ve 
seçimlerdeki takibedilecek takibat ayrı bir usul
de tanzim edilir. Muhterem arkadaşlarım, şim
di, biraz evvel kıymetli içişleri Bakanlığı temsil-
silcilerinden bir noktayı sordum, şöyle cevap 
verdiler. «Seçim mevzuunda İçişleri Bakanlığı
nı alâkadar eden bir kanun, bir mevtzuat tbiliyor 
musunuz?»1 şeklinde bir sual' tevcih ettik. «Ha
yır» dediler. Binaenaleyh, bu mevzuda Ada
let Komisyonunun, başlıca komisyon olduğu 
noktasındaki ısrarımızı ifade etmefe isterim. 
Bununla (beraber, içişleri Komisyonunun da 
esas kanunlarda tadilât yapmak suretiyle ge
tirildiği için alâkası bulunduğunu kaibul ediyo
rum. Yalnız bir noktayı ifade etmek isterim. 
Arkadaşlar, 2:98 sayılı Seçmen Kütüklerine ve 
'seçimlerin yapılışına dair olan Kanunun .birin
di maddesinde aynen şöyle söylenir: «özel ka
nunlarına ıgöre yapılacak il genel meclisi, bele
diye meclisi ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde 
bu kanun (hükümleri uygulanır.» «özel kanun
larına göre», der. Seçimlerin Temel Hükümle
ri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun bu 
mahallî idareler seçimlerinde özel kanunların 
ıgetdriknesımi âmir bulunmasına ırağmen, Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik 
yapılmak suretiyle, Köy Kanununda değişiklik 
yapılmak suretiyle, Belediyeler Kanununda de
ğişiklik yapılmak suretiyle bu seçim kanunla
rının getirilmiş olmasını da Adalet Komisyonu 
olarak isabetli .görmediğimizi esasen mazbata
mızda ifade etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, usule mütedair bu 
mâruzâtımızdan 'sonra, esasa taallûk öden hu
suslar hakkındaki /görüşlerimizi ifade edece
ğim. 

Arkadaşlar, kıymetli 'grup sözcüleri ve bu 
arada içişleri Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız 
üç nokta üzerinde fikirlerini teksif ettiler. 
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Birincisi, «Mahallî idarelere dair olan seçim

lerde çoğunluk sistemi tatbik olunmalıdır.» şek
linde bir düşünce serd ettiler. Adalet Partisi 
çoğunluk sistemini tamamen benimsemiş görün
mektedir. Diğer partiler de Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu seçimlerinde çoğunluk usulü
nün İâzımgeldiği hususunda Y. T. P. fikirleri
ni beyan ettiler. C. K. M. Partisi ve diğer par
tili arkadaşlarımız da bu seçimler, köy seçim
leri, mahalle ve muhtar seçimlerindeki usuller 
üzerinde fikirlerini beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Saym içişleri Komis
yonu ısöızcüsü de; «Mahalli idareler seçimleri 
siyasi mahiyet ihtiva etmemektedir. Binaena
leyh, umumi seçimlerle ilgisi yoktur, çoğunluk 
usulünü bu bakımdan müdafaa .ediyoruz.» bu
yurdular. içişleri Komisyonunun Idarei Umu
miyei Vilâyat Kanununda çoğunluk, Belediye 
Meclisi iSeçimleri Kanununda ise nispî temsil 
usulünü benimsemiş 'olmasını telif edid bir be
yanın burada sepketmemiş olduğunu ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; kısaca şu nokta üze
rinde düşüncelerimizi teksif etmiş bulunuyoruz: 
Demakraısi, şahıs veya zümrelerin keyfî idare
lerine karşı duyulan infialin, nefretin bir ifa
desidir. Bunu ibu şekilde ifade ederken, birçok 
mânayı size arz etmeıye, çalışıyorum. Demok
rasi de *b aslıca esas, milletin, Devlet idaresin© 
ve faaliyetlerine en geniş ölçüde iştirakinin 
sağlanmasıdır. Hürriyetlerin teminatı, boı işti
rakin şümulü ile alâkalıdır. Bu iştirak keyfi
yeti bizi temsil müessesesine götürmektedir. 
iktidarın muayyen ve mahdut bir zümre tara
fından istimaline müncer olan seçim sistemle
rinin, hürriyetlerin mahvına, istibdadın teessü
süne yol açtığı da tarihî bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktadan hare
ket etmek suretiyle bâzı esaslara varmış bulu
nuyoruz, Ibunları ifade edeyim. 

Nispî temsil esasını Adalet Komisyonu ni
çin kabul etmiş ve Hükümetin tasarısındaki bu 
usulün millî bünyeye uyduğu noktası üzerin
deki görüşleri niçin benimsemiştir? Tekrar ifa
de ediyorum. 

Nispî temsil, belli başlı siyasi temayül ve 
kanaatlerin temsiline imkân vermesi, azınlığın 
hakkına hürmet etmeyi temin etmesi, tek oy 
farkının tahakkümünü önlemesi, bir oy farkı 
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iile mahallî seçimi kazanan bir teşkilâtın diğer 
azınlığa tahakkümü imkânlarını ortadan kal
dırması, şahıslardan ıziyade programların hâ
kim kılınması, siyasi ıgörüşü... 

ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — O olmasaydı 
ben de gelemezdim desene. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 
ORAL (Devamla) — İhsan Tombuş arkadaşım; 
«O 'olmasaydı ben de ıburaya gelemezdim dedey
din», diyor. Kendisini istanbul Hukuk Fakül
tesinden yakından tanırım. O ızamanki zihriiye-
tini de bilirim. İnönü'ye kanışı olan durumunu 
da, şiirlerini de bilirim. Bu şekilde iıade etme
mesi kendisi lehinedir. (A. P. den .gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip; her hangi bir sa
taşmaya meydan vermiyecek şekilde konuşunuz 
lütfen.' Muhterem arkadaşlar sükûneti muhafa
za edelim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Devamla) — Komisıyon adına konuşur-
ken, (şahsıma vâki tarizlere cevap vermek ızo-
runda kaldığım için ıço'k özür dilerim. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti Ibozmıyalraı. 
ıSayın hatip; lütfen sataşmaya meydan verecek 
şekilde konuşmayınız. (Gürültüler) 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Devamla) — Devam 'ediyorum; yine 
nispî temsil, siyasi 'görüş ve kanaatlerin mahal
lî de olsa bir organ içinde ahenkli bir anlayış 
içinde telifine imkân vermesi, müşterek mesu
liyet prensibini yerleştirmesi, Meclislerde tem
sil edilmiyen oy miktarının, temsil edilenden 
fazla olmasına mâni olması, ıbinnetice adaleti, 
eşitliği ve hakiki temsili (gerçekleştirecek en 
kuvvetli bir seçim sistemi olması itibariyle, 
Adalet Komisyonu nispî temsili kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada kıymetli 
Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımızın, çoğun
luk usulünü niçin kabul ettiğinin delillerini ve 
gerekçesini burada ifade etmiş bulunsalardı 
ıço,k memnun olacaktık. 

Yalnız, (hafızam beni aldatmıyorsa, dünkü 
(konuşmalarında , müellif Barthelemy'den bah
settiler ve Bairthelemy'nin çoğunluk usulünü 
müdafaa ettiği yolunda bir mütalâada bulun
dular. Arkadaşlar, çoğunluk usulü,- çoğunluk 
usulü şeklinde bahsedilmemiştir. Mutlak çoğun-
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lük usulü basit ve mevsuf 'çoğunluk usullerinin 
asırlardan beri tatbiki vardır. Seçim usullerin
de, 1 nci Dünya Harbine kadarki tatbikat, 1 
nci Dünya Harbi ile 2 ndi Dünya Harbi arasın
daki tatbikat ve- sonraki tatbikat dikkate şa
yandır. Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda 
kıymetli arkadaşıma bâzı noktaları ifade etmek 
isterim. Barthelemy, nispî temsil usulünü mü
dafaa eder, Sayın Şükrü Akkan arkadaşım, ço
ğunluk usulünü değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Saym hatip; bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar; yerinizden müdahale 

etmeyiniz, konuşmak imkânı herkes için mev
cuttur. 

Buyurun sayın hatip. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 

ORAL (Devamla) — Barthelemy'nin, nispî tem
sili müdafaa eden, kendi ifadelerim okuyorum; 
Barthelemy aynen şöyle söyler: «Çoğunluk sis
teminin, nispî temsilden daha fazla olarak seç
menler arasında nasıl olup da bir eşitlik yarat-

* tığı anlaşılamaz. Nispî temsil, her önemli parti
ye temsil hakkı verdiğine ve çoğunluk sistemi, 
çoğunluğun lehine bir imtiyaz yarattığına göre, 
asıl aksi varittir.» (A. P. sıralarından gürültü
ler.) Muhterem arkadaşlarım, (Soldan, karşılık
lı konuşmalar.) komisyon olarak benimsediğimiz 
nispî temsilin müdafaasını yapıyoruz. Kıymetli 
arkadaşlarımızın bu mevzudaki mütalâaları hiç
bir müdahale etmeden yerimizden dinledik, not 
aldık ve bunlara göre de görüşlerimizi ifade edi
yoruz. İstical buyurmamalarını ve sözümüzü lüt
fen kesmemelerini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli arkadaşla
rımızın nispî temsil üzerindeki hassasiyetlerine, 
çoğunluk sisteminin tatbik edilmesi lâzım geldi
ği yolundaki mütalâalarına ilmi yöndetı cevap 
vermeye çalışan doktrin ekseriyetle bu mevzu
da bir neticeye varmış ve nispî temsilin hakiki 
temsil olduğunu ve geniş halk kütlelerinin nis
pî temsil yolu ile Meclislerde temsil imkânı bul
duklarım kabul etmiştir. 

Muhterem arkadşalarım, mahalli idarelerde 
belediyeleri ve il genel meclisi seçimlerini ele 
alalım. Belediye meclisinde muhtelif kanatları 
temsil eden bir heyetin, müşterek bir heyetin bu
lunmasının mahzurlarını burada lütfen izah bu
yurunuz. Belediye meclisinde birçok görüşlerin 
ifade edilmesini, beldenin ihtiyaçlarını, dertle
rinin sarahatle ifade olunmasını, müşterek bir 
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görüş birliği etrafında beldenin işlerinitı görül
mesinin menfi tarafını lütfen işaret buyurunuz. 
Kaldıı ki, yalnız tek olarak bir partide veya bir 
zümrede bulunmuş olması halinde, bâzı ufak 
şu veya bu sebeplerle partizan bir hareketin gir
miş olabilmesi halinin, çok az bir farkla kaybet
miş olan azınlık üzerindeki İstırap verici tesirini 
takdirinize arz ederim. Kaldı ki, bu temsil siste
mi, bizim şimdiye kadar devam edegelen siyasi 
tarihimizde, siyasi hayatımızda pek büyük bir 
ehemmiyet taşımış ve netice itibariyle bir tasfiye 
ameliyesinde en müessir unsur olarak görülmüş
tür. Bu hakikati kabul ettiğimiz takdirde, nis
pî temsilin hakikaten bünyemize hayatiyet veren 
noktası üzerinde Heyeti Umumiyenizin ittifak 
etmiş olması lâzımgelir. Burada şu veya bu par
tinin menfaati değil, millî menfaatin bahis mev
zu olduğunu, bir atı dahi unutmamak lâzım gel
diği, kanaatini ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer mevzularda 
her hangi bir featî noktai nazar ifade edecek de-
ğilizv Tahsil şartına mütedair olan hususta Yük
sek Heyetiniz bir neticeye varabilir. 

Muhtar seçimlerinde, şehir ve kasabalarda 
yapılan muhtar seçimlerinin tek dereceli yapıl
ması lâzım geldiği hususumda bir noktai nazar 
müdafaa edilebilir ve bu kabul edilebilir. Arka
daşlar, öyle zannediyorum ki, mahalli seçimlerin 
yapılış şekli üzerinde Meclis olarak ittifak' et
meye mecbur olduğumuza kaani bulunduğumuz 
bir nokta1, seçim usulü üzerindedir ve bunun da 
nispî temsil olacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki, mil
letvekili seçimleri dolayısiyle bünyemize nispî 
temsil gelmiş ve bu nispî temsilin bütün icapla
rını vatandaşlarımız hakikaten büyük bir basi
ret,, dirayet ve liyakatle tatbik etmişler, yerine 
getirmişler ve böylece muhtelif düşünceleri ve 
programları olan siyasi partilerimiz Parlâmento
da temsil imkânını bulmuştur. Bu nispî temsi
lin faziletinden birisidir. Bu faziletten mahalli 
idareleri niçin mahrum etmek istiyoruz arkadaş
lar? (A. P. den Senato seçimleri, sesleri.) Bu 
mevzuda Senatonun hususiyetini takdir edersi
niz... Evet, biz mahalli seçimlerde binlerce, yüz-
binlerce insan, İstanbul gibi yerlerde belki mil
yonlarca insan, kendi ihtiyaçlarını ve dertlerini 
o noktai nazardan ifade edecekler ve görüşlerini 
belirteceklerdir, öyle zammediyorum ki, yine 
âcizane kanaatim odur, bugünkü bünyemizde 
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mahalli seçimlerin nispî temsil sistemine göre 
yapılmasında büyük bir fayda vardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Bir sualim 

var. 

BAŞKAN — Efendim; sualler, sözler bittik
ten sonra olacağımdan, sözlerin bitmesini bekli
ydim, lütfen. (Alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Sözcüsünün Riyaset Divanına yönelttiği bir 
tenkid münasebetiyle kısa bir mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

Riyaset, asıl Komisyonun Adalet Komisyo
nu olduğu kanaatindedir. Asıl Komisyon olma
ları hasebiyle, komisyonlara ayrılan yerlerde de 
oturmaktadırlar. 

İkincisi, 35 nci madde mevzuunda Riyaset 
de Sayın Komisyon Sözcüsü gibi aynı kanaat
tedir. Ancak, dünkü birleşimde Heyeti Umu-
miyeden gelen ısrar karşısında, Riyaset Divanı 
Heyeti Umıımiyeyi hakem seçmek durumuna 
düşmüş ve Heyeti Umumiyenin " hakemliğine 
müracaat etmiştir. Heyeti Umumiye de Riya
set Divanının görüşünü değil, muterizin görü
şünü kabul etmiştir. Bu itibarla, bu karar ge
reğince, asıl Komisyon1 dışındaki Komisyon 
sözcüleri de, söz istedikleri zaman kendilerine 
her zaman sıra beklemeden söz verilecektir. 

Şimdi, şahsı adına söz istiyenlerden sıra Sa
yın Şefik înan'mdır, buyurun efendim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakeremizin konusu, mahallî 
idareler seçim kanunları, yani köy, belediye il 
özel idareleri seçimlerine ait kanunlardır. Köy, 
Türk toplumunun, toplum hayatı bakımından, 
idare bakımından en küçük ünitesidir, en son 
ünitesidir. Köy, oldum olası kendi kendini ida
re eder. Kendi organlarını şu veya bu şekilde 
seçer. Bunun bir »geleneği vardır. Bu geleneği 
geliştirmek zorundayız. Çünkü, Türk toplumu
nun en küçük ünitesini fakat Türk toplumunun 
en büyük kütlesini teşkil eden köylülerimizin 
demokratik terbiyesini de geliştirmiş olacağız, ts-
titraden arz etmek isterim ki, köyün, bu en kü
çük coğrafi ve idari ünitenin, demokratik ter
biyesini geliştirmek sadece seçim müessesesini 
ayarlamakla kâfi gelmiyecektir. Muhtarın, köy 
ihtiyar meclisinin seçimle gelmesi meseleyi hal
letmez. Köylerimize, gerçek bütçe, gerçek gelir 
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imkânları sağlamak lâzımgelir. Köyün bizzat 
kendisi, kendi ihtiyaçlarını, sağlamak için bir 
gelire sahibolur ve o geliri, seçimle (gelmiş ken
di organları tarafından kullanırsa, işte o zaman 
mahallî idare dediğimiz husus sahiden gerçek
leşmiş olur. 

Bu itibarla, Batının «komün» idaresi dedi
ği idareyi mutlaka getirmemiz lâzımgelmekte-
dir. Ne zaman ki, köy; «ben ne yapayım da, 
kendi durumumu düzelteyim» diye düşünmeye 
başlarsa, işte o zaman bu memlekette hakiki 
mahallî idare gerçekleşmiş olur ve hakiki kal
kınmanın temelleri atılmış olur. Bu itibarla, 
Hükümetten rica ediyorum, köy maliyesi me
selesini biran önce ele almalı ve 'getirmelidir. 
Muhtarın seçimle 'gelmesi, köy ihtiyar meclisi 
üyelerinin seçilmesi pek mühim bir hâdise de
ğildir. Asıl dâva, bu seçimle gelen organın, 
köyün gelirlerini köylün ihtiyaçları için kul
lanmayı öğrenmesidir. Asıl dâva buradadır. 

Şehir ve kasabalardaki muhtarlıklara gelin
ce; onun için de bir kanunla karşı karşıyayız. 
Seçimle, şehir ve kasabalardaki mahallenin 
muhtarını seçeceğiz, ihtiyar meclisini seçeceğiz, 
ne olacak? Mahallenin ihtiyar heyeti olacak, 
muhtarı olacak. Bir meselenin üzerine eğilirsek 
göreceğiz ki, şehir ve kasabalardaki muhtarla
rın hiçbir vazifeleri kalmamıştır, yoktur. Ha
tırlarsınız; bunlar harb içinde bâzı maddelerin 
tevziini sağlamak maksadiyle eski mahalle mef
humu yeniden canlandırılarak, muhtar ve ihti
yar heyeti seçilmişti. Bugün bunların vazifesi 
kalmamıştır. 

Belediyelerimizi ve belediye kanunlarını göz
den geçirip, belediyelere mahallî şubeleri açmak, 
bu büyük şehirlerde tabiî mahalle hizmetini ya
pacak bâzı servisler açmak imkânını bağışlar
sak, mesele kendiliğinden halledilmiş olur. Bu
gün şu kanunla seçeceğimiz organlar, hiçbir va
zifesi olmıyan organlar olacaktır. Bendeniz ka
nunu inceledim, bugün muhtarların hiçbir va
zifesi yoktur. Hüsnühal kâğıdı verir, tanıma
dığı adamın evrakına mühür basar bir lira alır. 
Tanımadığı adama «fakirdir» der, fakrü hal 
kâğıdı verir. Şimdi bu noktaları istitradın arz 
ediyorum. Bir organ seçeceğiz, masraf yapaca
ğız ama, bu seçeceğimiz organın hiçbir vazifesi 
yok. 

Belediyeler için de bir dereceye kadar aynı 
derecede mülâhazalar vardır. Belediyelerin mali-
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yelerini takviye etmek lâzımdır. Belediyeleri iş gö
rür hale getirmek lâzımdır. Bizatihi belediye 
reisini seçmişsiniz, belediye meclisini seçmişsi
niz, fakat belediye birer maaş mekanizması ha
linden çıkamazsa, iş göremez halde ise, malî 

•kaynakların kifayetsizliği yüzünden, seçimle 
gelmiş de olsa, hiçbir mâna taşımaz. Asıl mese
lenin esası, mahallî idareler dediğimiz mesele, 
dönüp dolaşıp burada toplanmaktadır. Seçim 
bunun diğer bir safhasıdır. 

il özel idarelerine gelince; şimdi nasıl seçi
lecekleri üzerinde, bilhassa fikir ihtilâfına düş
tüğümüz bu organları ele alalım. Bunlar da 
malî kaynaklar bakımından son derece fakir
dirler, iş görmez haldedirler, mefluçturlar. Bu
gün birer maaş verme mekanizmasından başka 
bir şey değildirler. Ayrıca halen yürürlükte 
olan eski kanunu açalım, bakalım, özel idare
lere ne vazife vermiştir? Bu vazifelerin hiçbiri 
bugün kalmamıştır. Hepsi de Devlet vazifesi ol
muştur. ilköğretim, yol, veteriner işleri, bunla
rın hepsi Devlet hizmeti olmuştur. Bugün özel 
idarenin yapacağı vazife kalmamıştır. O halde, 
özel idarelere yeni istikametler vermek lâzım
dır. Zamanımızın şartlarının gerektirdiği yeni 
vazifeler vermek lâzımdır, özel idareler, bölge 
plânlamasının, bölge plânlarının icrasının or
ganları haline gelmelidirler. Şimdi, organları 
seçeceğiz ama dediğim gibi öyle elle tutulur va
zifeleri yoktur. Asıl üzerinde durulacak dâva, 
mahallî idareleri gerçek mahallî idareler haline 
getirmek davasıdır. Onlara vazife vermek dava
sıdır. Bugünkü, kanunlar, bugünkü malî kanun
lar bu imkânları vermemektedir. Bu bakımdan, 
bilhassa Hükümetin dikkat nazarını çekmek is
terim. Bunları arz etmekten maksadım; mahallî 
idarelerin her kademesinin, halkımızın demok
ratik terbiyesini geliştirmesi, bu kademelerde 
seçimle vazife alacak insanların, bu mahallî ka-

. demelerde memleket işleri ile temas ve ünsiyet 
peyda etmeleri ve böylece iş yaparak yetişme
leri," bu kademelerin Devlet idaresine tecrübeli 
eleman yetiştiren, âdeta birer fidanlık teşkil 
etmeleri bakımından önemini açıklamak içindir. 

Şimdi arkadaşlarım, son yıllarda, köy muh
tar ve ihtiyar heyetleri seçimi çok partili haya
tımızda nasıl bir merhale takibetmiştir, ne gibi 
safhalardan geçmiştir? 

7 Temmuz 1950 tarihli ve 5672 sayılı Ka
nunla köy muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi 
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2 yılda bire indirilmişti. Seçimler, o zamana 
kadar 4 yılda bir yapılırdı. 950 Ağustosunda se
çim yapıldı, 2 yıl sonra Şubat ayında seçimin 
tekrar edilmesi gerekiyordu, 5 Ocak 1953 tarih
li 5998 sayılı Kanuna göre 1953 Kasım ayma 
talik edildi. Muhtarların ve ihtiyar heyetleri
nin vazife süreleri de o tarihe kadar uzatıldı. 
17 Temmuz 1953 tarihli ve 6169 sayılı Kanuna 
göre seçim yine talik edildi, 1954 Kasım ayma 
talik edildi. 1954 te seçimi yapıldı. Bu suretle 
1950 - 1954 arasında bir seçim atlatılmış oldu 
iki sene sonra yani 1956 da kanun gereğince 
yine seçimin yenilenmesi lâzım geliyordu. Fakat, 
1 Eylül 1956 tarihli, 6835 sayılı Kanunla bu de
fa seçimler 4 yılda bire çıkarıldı. Böylece bir 
seçim daha arada kaynamış oldu. O zaman mev
cut olan muhtarların ve .ihtiyar meclisi üyeleri
nin vazife süreleri de uzatıldı ve seçim Kasım 1958 
e kaldı. 19 Kasım 1958 tarih ve 7165 sayılı Ka
nun ile seçim gene tehir edildi, 1959 Kasım ayı
na bırakıldı. O zaman gelince, 7366 sayılı Ka
nun ile 1960 Kasım ayma bir kere daha talik 
edildi. Şu halde) bundan çıkan netice şu: 1-10 
yıllık devrede kanunlara göre 5 seçim yapmak 
gerekirken, 2 seçim yapılmış, arada 3 secim ya
pılmamıştır. 

27 Mayıs 1960 înkilâbı ile iş başından uzak
laştırılan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri, esa
sen seçimle gelmiş olmak vasıflarını çoktan kay
betmiş bulunuyorlardı. Şu halde, benden önce 
gruplar adına söz almış, konuşmuş olan arka
daşlarımın, bu bakımdan yapmış oldukları teıı-
kidleri, yanıp yakınmaları, görüyorsunuz ki, 
pek yerinde değildir. 

Belediye ve il genel meclisi seçimleri için de 
aynı mülâhazalar varittir. Biliyorsunuz ki, 1954 
te belediye ve il genel meclisi seçimleri yapıl
mıştı. O zamanki iktidarın seçimler ve diğer 
hürriyetleri kısıcı, kayıtlayıcı kanunlar çıkar
masını protesto etmek maksadiyle muhalefet 
partileri, iktidar partisinden gayrı olan partiler, 
seçimlere katılmışlardı. Bu yüzden de memleke
tin her tarafında belediye ve il genel meclisi se
çimlerine iştirak nisbeti seçmen kütlesinin % 10 
nun üstüne çıkmamış idi. Yani, 27 Mayıs 1960 da 
vazifelerine son verilen belediye meclisleri, il 
genel meclisleri üyeleri de 1954 de seçmenle
rin sadece % 10 unun iştiraki ile yapılmış olan 
bir sözde seçim ile iş başına gelmiş kimselerdi. 
Müddetleri de çoktan bitmişti. Belediyeler ve il 
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genel meclisleri esasen hakiki sahiplerinin elin
de değildi ki, bu bakımlardan pek yanıp yakın
maya mahal olsun. 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı oldu. Artık birinci 
plândaki mesele genel seçimler idi. İhtilâlden 
yedi ay sonra, Kurucu Meclis toplandı. Seçim 
Kanunu komisyonunda, o zamanki düşünce; se
çim kanunları konusundaki düşünce şu idi: âde
ta bir Mecelle yapmak, seçimlerin temel hüküm
leri hakkında bir temel kanun var, bu kanun 
bütün seçimlerde uygulanacak ve onun yanında 
her seçimin özelliğine taallûk eden hususları ted
vin eden birer küçük kanun yapılacaktı. Bunun 
ikisi yapılmıştı, Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
ve Senato Seçimi Kanunu yapılmıştı. Diğerleri 
için, mahallî idareler seçim kanunları için ma
alesef vakit kalmamıştı. Onun için Kurucu 
Meclis tarafından bu iş yapılamadı. Kurucu 
Meclis tarafından bu iş yapılamayınca, bende
niz de o zaman Seçim Kanunu Komisyonu Baş
kanı idim, bu işi bitiremediğimizden dolayı se
çimle gelecek iktidarın bu kanunları hazır bul
ması arzusuyla zamanın içişleri Bakanına bir 
mektup yazmıştım, alâkadar oldular, bendenizi 
davet ettiler. Hattâ İçişleri Bakanlığında bu 
işe memur arkadaşlarla birlikte birkaç gün de 
beraber çalışmıştı. Yani istedik ki, Kurucu Mec
lisle Meclisimiz arasındaki fasıla esnasında İçiş
leri Bakanlığı bu tasarıları hazılamış olsun. Ge
len iktidar bu taşanları hazır bulsun. Genel se
çimlerde kullanılmış olan kütükler, derhal yapı
lacak olan _ mahallî seçimlerde de kullanılsın. 
Böylece, masraflardan da tasarruf olsun diye 
düşündük. 

1 nci Koalisyon oldu, mesele programa alın
dı, derhal çalışmaya bağlanıldı. Kanunlar ha
zırlandı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet 
Partisi Koalisyonu, tarafından hazırlanan ka
nunlara, taslaklara ve yapılan çalışmalara gö
re bilhassa içişleri Bakanı meşgul oldu, tasarılar 
ortaya çıktı, imza için bakanlıklarda dolaşıyordu. 
Eksik imzalardan bir tanesi de bendenizin imzam 
idi, inceliyelim falan derken 1 nci Hükümet 
düştü. Eğer o zaman yetiştirebilseydik bundan 
önce tabiî müzakere etmek fırsatını bulacaktık 
ve bu tasarıların altında Birinci Koalisyon Hü
kümeti üyelerinin imzaları bulunacaktı. Der
ken iş başına İkinci Koalisyon geldi, ikinci 
Koalisyon da meseleyi programa aldı, kanatlar 
değiştiği için, tabiî mesele yeniden tezekkür 
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edildi ve beş ay önce, bugün müzakere etmeye 
başladığımız tasarılar geldi. Görüyorsunuz ki, 
vay efendim, geç kaldı, Hükümet bu. işi gecik
tirdi falan gibi sözlerin yeri yok. Hâdiseler}1, ob
jektif olarak, tarihleri de göz önünde bulundu
rarak geçirilen safhaları göz önünde bulundura
rak mütalâa edersek, bu neviden şikâyette bu
lunmaya hakkımız yoktur. Beş aydır tasarılar 
Meclisimizdedir. Zannederim, biraz da kendi
miz bu konuda sorumluluk almak durumunda-' 
yız. 

Şimdi arkadaşlar hepimiz bu işin bir an ön
ce olmasını istiyoruz. Komisyon, seçimler içki 13 
Ekim 1963 tarihini tesbit etmiştir. Yalnız, bir 
tanesinde gördüm, diğerlerinde pek göremedim; 
bu tarih Köy Kanununda var, ötekinde göreme
dim. Fakat, arkadaşlar hatırıma bâzı konular 
geldi; evvelâ para meselesi. Bütün. mahallî se
çimlerin yapılması asgari bir hesapla 35 - 40 mil
yon lira istemektedir. Bu masrafı kim ödiyecek? 
Devlet mi ödiyecek? Mahallî idareler mi ©diye
cektir? Şu anda mevcut kanunlara göre mahal
lî idarelerin ödemesi lâzımgeiir. 'Çünkü bunlar 
eski kanunlardır. Fakat, şimdi seçim sistemi 
değişti, şu bakımdan değişti ki, artık seçimi ida
ri organlar yapmıyor, adlî organlar yapıyor ve 
bir tek elden idare ediliyor. Yüksek Seçim Ku
rulu idare, ediyor. Seçimlerin Temel Hükümleri 
hakkındaki Kanunu açıp bakalım; Yüksek Se
çim Kurulu seçimlerde kullanılacak bütün mal
zemeyi, seçmen kütükleri için kullanılacak kâ
ğıtları, sandık seçmen listelerini, zarfları ve sai-
reyi bütün formülleri, hepsini Yüksek Seçim 
Kurulu yaptıracak, hazırlatacak ve Türkiye'
nin köylerine kadar ulaştıracak. Şimdi, bu se
çim masrafını kim karşılayacak, meselesi gayet 
mühimdir. Çünkü, Yüksek Seçim Kurulunun 
eline bu para temin edilmedikçe hiçbir şey ya
pamaz. Bu parayı Hükümet, her halde Devlet 
bütçesinden verecektir. Eğer, Devlet bütçesin
den verilecekse buna yetki veren kanunun da 
gelmesi lâzımdır. Eğer, özel idareler verecekse; 
bunların bir an önce temin edilmesi lâzımdır. 
Fakat, bendeniz özel idarelerin 35 - 40 milyon 
lirayı verebilecek kudrette oldukları kanaatin
de değilim. 

Şimdi arkadaşlar, gelelim müddet meselesi
n e ; seçimlerin yapılabilmesi için binalar cetve
li, seçmen kütükleri, sandık seçmen listeleri, seç
men kartları, özel kâğıt hamurundan imâl edil

miş değişik renkte özel zarfların imali, döküm 
cetvelleri tutanakları, ilâh... gibi pek çok 
basılı kâğıtların hazırlanması lâzımdır. Köy 
muhtarı, köy ihtiyar heyeti; mahalle muh
tarı ve ihtiyar heyeti, belediye başkanı, 
belediye meclis üyeleri1, il genel meclis 
üyeleri seçimleri için asgari bir hesapla 
00 milyon zarf lâzımdır. Tonlarla kâğıt lâzımdır, 
bunlar şu anda hazır değildir. Bunlar ba
sılacak, lâf değil, hazırlanacak, bunların hazır
lanması ve tâ köylere kadar gönderilmesi gere
kir. Asgari bir hesapla, bu neviden memleket 
çapında bâzı ameliyeler yapmış bir arkadaşınız 
sıfatiyle, tecrübeye göre diyebilirim ki ; asgari 
1,5 - 2 aylık bir meseledir. Görülüyor ki, ne 
para hazır, ne bu malzeme hazır. (Soldan, gürül
tüler.) Şimdi, lütfen dinlemesini öğrenin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 'lütfen 
yerimizden müdahale etmiyelim. 

ŞEFİK ÎNAN (Devamla) — Parayı hazır 
farzedelim, malzeme de iki ayda hazırlandı. 
Şimdi, daha bakalım ne kadar zaman lâzım?. 
Biraz daha inceliydim. Şimdi arkadaşlar, kâ
ğıtlar ve saire hazır, Türkiye'nin en uzak köyle
rine kadar gönderildi, her şey hazır, para hazır, 
bütün bu malzeme tedarik edildi, bastırıldı, Tür
kiye'nin en uzak köyüne kadar gitti. Malzeme 
do hazır. Şimdi kütük hazırlanması, seçim ma-
k.inasmın kurulması da asgari 50 günlük bir iş
tir. Yani, kâğıtlar köye ulaştıktan sonra. Şim
di, Seçimlerin Temel Hükümleri hakkındaki Ka
nunun, meraklı olanlar varsa lütfen not etsin
ler, 14 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına göre, se
çim kurallarının kurulması lâzımdır. Bunun se
çimlerin yenilenmesi mahiyetinde saydığımıza 
göre, kanunun koyduğu müddet 5 gündür. Gene 
aynı kanununun 35 nci maddesine göre; kroki, 
binalar cetveli seçmen kütüklerinin düzenlenme-' 
si 20 gün, 39 ncu maddesine göre, sandık seç
men listelerinin düzenlenmesi on gün, 45 nci 
maddeye göre sandık seçmen listelerinin 
45 nci maddeye göre sandık seçmen liste
lerinin askıya çıkması ve askıda kalma
sı için 7 gün, 46 nci maddeye göre itiraz müd
deti üç gün; bunları altalta koyup topladığı
mız takdirde 45 gün ediyor. Listeler askıdan in
di, yani 45 gün sonra, seçmen kartlarını düzen
lemek ve seçmenlere ulaştırmak en aşağı 7 gün
de becerlilebiliyör, etti 52 gün. Bu 52 günlük ça
lışmanın başlamasında» önce basılı evrakın ha-
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zırlanması, zarfların imali ve Türkiye'nin on 
uzak köyüne kadar gönderilmesi, yani tevzii bu 
da 2 aylık bir iş, ne etti? Yekûn 112 gün. (Sol
dan neyi izah etmek istiyorsun, sesleri) Seçim 
yapalım demekle seçim yapılmaz da bunu ispat 
etmek istiyorum. Bunlar hesap işidir, kanun 
maddelerini sayıyorum, lütfen ciddî olalım. 

Kanunlar 15 Temmuzda çıksa, bu ayın 15 nde 
çıksa, 13 Ekime kadar tam 90 gün var. Oy ver
me gününden üç gün önce her şeyin bitmiş ol
ması lâzımdır, her şeyin tamam olması lâzımdır. 
O halde, 87 gün var demektir. Bu kanunlar, 15 
Temmuzda çıkarsa, önümüzde daha 87 giin var 
demektir. Halbuki 112 gün lâzım. Yani, kanun 
tasarısının derpiş ettiği müddete nazaran 25 gü
ne daha ihtiyaç vardır. Şu halde, seçim ancak 
Kasım ayında olabilecek, demektir; Kasım ayı
rım ortalarında olabilecek demektir. Seçim Ka
sım ayının ortalarına doğru da şimdi arz etti
ğim sebeplerden dolayı göreceksiniz ki, yapıla
maz. 

Bakınız ne iç.in yapılamaz? Arkadaşlar, kü
tük düzenleme mevsimi, Türkiye'de, memleketin 
şartları bakımından ilkbaharın Nisan ayı ile Son
baharın Ekim ayıdır. Türkiye'ımıizde Haziran, 
Temmuz, Ağustos, Eylül, aylarında hiç kimse 
yerli yerinde değildir. Herkes bulunduğu mahal
li göz Önüne alırsa, bendenize hak vereceklerdir. 
Bû aylarda, bütün nüfus hareket halindedir. Şe
hirler hareket halindedir. Bu aylar içinde Anka
ra'da, öyle, istanbul'da öyle, İzmir'de öyle . ta
til aylarıdır, herkes bir taraftadır.-

Ay oca köylüler yaylalara çılkmış, kimi şe
hirden Karadenıize, Karadenizden Orta - -"Ana
dolu'ya, Batıya, Ege'ye herkes «bir yere ça
lışmaya igitmiş olacak. Türkiye'nin hiçbir ye- -
rinde 'büyük 'bir çoğunluğu, yerli yerinde bul
mak mümkün değildir. (Bu, uzun yıllar Türkiye 
ve gerçeklerinin müşahedesinin bir neticesi
dir. 1926 da memleketimize gelmiş olan Bel
çika istatistik Umum Müdürü Camii Jakar, 
aylarca memleketimizi tetkik ietmi§, o tarihte 
Türkiye'de ne zaman nüfus sayımı yapılabilir 
diye araştırmış, nüfusun artık oturur hale gel
diği bir mevsimi aramış Ekim ayının 3 ncü 'haf
tası olaralk tesbit etmiştir. Her sayi'm vesilesiyle 
yeniden etütler yapılmıştır. 1935 te isviçre is
tatistik Umum Müdürü Braun Schweiler gel
miştir, o da tetkikat yapmıştır. Ekim ayının 
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Türkiye için en münasip ay olduğunu tespit et
miştir. Çüınkü, ;bu aylarda nüfus oturmuştur, 
yerindedir. Şimdi, o halde iki ay vardır; Nisan 
veya Ekim ayları. Bu aylarda herkes yerli ye
rindedir. Şu halde, kütük düzenlenmesine bir 
Ekimde (başlamak zorundayız. Çünkü, bir 
Ekimden önce herkes yerli yerinde değildir. 
1 Ekimde artık yerine gelmiştir. Zaten basılı 
evrakın hazırlanması için de, arz ettiğim gibi 
ilki aylık zaman lâzımdır. Kütük yazımına 1 
Ekimde başlıyabilmek için 2 aylık bir müddet 
lâzımdır. (Bu "bakımdan da Ekim ayının kütük 
düzenlenme ayı olarak kabul edilmesi gerekir. 
Bunu yapınca biraz evvel arz ettiğim gibi se
çim Kasım ayına kalıyor. Bu arz ettiğim hu
susların dikkat nazara alınarak tarihlerin bu
na (göre ayarlanmasının katı bir zaruret oldu
ğu kanaatindeyim. Çüınkü arkadaşlar, seçim
lerde kütlük meselesi en mühim 'bir meseledir. 
Eksiksiz bir kütük dedıikodusuz bir seçimin te
melidir. Ağustos ayında Ankara'da kütük ha
zırlanmaya başlanırsa, evlerde kimse buluna-
mıyacak, ondan sonra vatandaş oy verme gü
nü dönmüş 'bulunacaktır ve oyunu vermek is-
tiyecektir. Vatandaş bumu anlamaz, izah et
mek 'güçtür bunu vatandaşa. Vatandaş, kendi 
ismini listede 'bulmak ister. Birtakım vatan
daşları ıoy hakikından ma'hrum 'bırakan bar acele 
ıseıçim yerine, öyle zannediyorum ki, muhterem 
arkadaşlarım; eksiksiz ve .bütün vatandaşları 
oyunu kullanma hakkına sahip kılanı dediko-
dusuz, kusursuz, dürüst bir seçim, ama biraz 
ıgeç (bir seçim şayanı tercihtir. Arkadaşlar, ka
bul edeceklerdir zannediyorum. Acele, kusur
lu seçim yerine, biraz gecikmeli, fakat kusur
suz seçim yaıpalım ve hiçlbir vatandaşımızı lis
te dışı bırakmıyalım. Vatandaşı, sandık başına 
(gittiği 'zaman, «ismin yoktur, yazılı değildir, 
geldiğimiz zaman evde değilmişsin, ne yapalım» 
cevabiyle karşı karşıya bırakmıyalım. . 35 - 40 
milyon lira harcıyacağız. 'Bunum arkasından, 
«seçimler şlöyle oldu, böyle oldu, ben oy ve
remedim» gibi bir ş»ey olmasın bari. 

iŞinıdi geliyorum sistem meselesine : Köy 
muhtar ve ihtiyar meclisleri heyetleriyle, ma
hallî muhtar ve ihtiyar meclisleri heyetlerinin 
seçimlerinin çoğunluk sistemiyle olması nor
maldir. Çünkü bu sieçimlere partiler girmiyor
lar. Partilerin girmemesi normaldir. Ayrıca, 
üniteler, seçim bölgeleri son derece küçüktür. 
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Bu iki sebepten dolayı çoğunluk usulünün uy
gulanması 'gayet tabiîdir, normaldir. Hangi se
çimde partiler girmezlerse orada otomaıtikman 
ekseriyet usulü uygulanır. Bir seçime partiler 
girerse, orada nispî sistem uygulanabilir ve 
uygulanmalıdır. 

Şimdi, belediye ve il genel meclisi seçimle
rinde nispî sistem İsteniyor, ben de istiyorunu.. 
Niçin? Arkadaşlar, artık belediyeden itibaren, 
belediye, il özel idarelerinden itibaren Devlet 
idaresi başlıyor. Köyde henüz daha Devlet ida
resinde değiliz, çok küçük bir ünitenin idaresi 
bahis mevzuudur. (Belediyelerden itibaren bir 
Devlet idaresinin kademeleri başlamış demektir. 
Devlet idaresi partilerin vazifesidir, memleket
leri partiler idare eder. Nitekim Anayasamızda 
da buna dair kayıt vardır. Artık, belediye, il 
'özel idaresi, bunlar Devlet yapısının organları-
dur. Nispî temsili istiyoruz; niçin nispî temsil 
usulü, artık herkesin bildiği ve takdir ettiği bir 
gerçektir ki; bu âdil bir sistemdir. Seçim sis
temlerinin, Batı memleketlerinde uygulana uy
gulana, ulaşılan en mütekâmil merhalesidir. î lk 
zamanlarda, yani seçim mekanizmasını bizler
den çok evvel kullanmış olan Batı memleketle
rinde seçim deyince ilk hatıra ıgelen çoğunluk 
sistemi olmuştur. î lk Bulunan, ilk keşfedilen 
sistemdir. ıSorira, bunun mahzurları glörüle gö-
rüle, araştırılmış, kafa yorulmuş, pek çok in
sanlar ıgöz nuru dökümüşler, matematikçiler, 
şunlar bunlar, ilim adamları, sistem aramışlar; 
bula, bula en mütekâmil sistem olarak nispî 
temsil usulünü bulmuşlardır. En âdil sistemdir, 
en mütekâmil sistemdir. Bir terâkkinin, bir te
kâmülün bugün ulaştığı son merhalenin ifade
sidir. Bu usul, vatandaş oyunun zayi olmama
sını sağlar. Her oyun memleket idaresinde rol 
oynamasını sağlar. Ayrıca arkadaşlar, bilhassa 
memleketimiz için çok mühimdir; demokratik 
terbiyeyi 'geliştirir. Çünkü arkadaşlar, demok
rasi kompromi rejimidir, benim dediğim ola
cak rejimi demek değildir. (Karşılıklı anlayış 
ve ara yol bulmak, orta yol bulmak rejimidir. 
Bu sistem kafaları değiştiren bir sistemdir, in
sanları uysal hale getiren bir sistemdir, husu
metleri kaldıran bir sistemdir. Misal vereceğim: 
2 Nisan 1961, yani seçimlerden aylarca önce, 
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Sayın înönü 
şöyle diyor : «Gelecek siyasi hayatımız, nispî 
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temsil sistemiyle siyasi partilerin iktidarda, mu
halefette yan yana yaşamalarını ve birbirlerine 
yardımcı olacak surette çalışmalarını kesin ola
rak istemektedir.!» 

İnönü, nispî temsilin siyasi partileri 'gerek 
iktidarda olsun, gerek muhalefette olsun, yan 
yana yaşatacağını o zamandan 'görmüş, söyle
miş bulunuyor. Şimdi, Adalet Partisi Lideri 
Sayın Gümüşpala, 17 Ekim 1961 de (gazetecinin, 
«C.H.P. ile koalisyon yapar mısınız?» sorusu
na : «Hayır böyle bir.şey düşünmedik» diyor. 
Y.T.P. Lideri Sayın Ekrem Alican, «C.H.P. ile 
bir koalisyona gider misiniz?» suali karşısında, 
«C.H.P. ile bir koalisyon fikrini benimsemiyo
ruz, benim şahsi fikrim; C.H.P. ile koalisyon 
kuramayız», C.H.P. Lideri iSayln înönü, 18 
Ekim 1961 de, ertesi gün; «Devlet Reisi, Hükü
met. teşkil etmek vazifesini verirse, C.H.P. si 
elbette diğer partilerle bir koalisyon yapmayı 
arıyacaktır» diyor. Şimdi arkadaşlar, bakınız o 
günden bugüne kafalarda ne değişiklikler ol
du. (Koalisyona girmiyen kalmadı. Ha, pardon 
Sayın Bölükbaşmm bilâhara kurduğu parti 
koalisyona ıgirmemiş bulunuyor. Arkadaşlar, bu 
bizim kafalarımızda muazzam bir değişikliktir. 
Belki fark etmiyoruz ama, şöyle hâdiseleri bir 
gözden geçirirsek bu memlekette çok büyük 
ilerlemedir. Bakınız bizzat şu Meclis, Başkanlık 
Divanından alayım; eski zaman Meclislerindeki 
Başkanlık Divanları hakkında yapılan şikâyet
lere şahit miyiz? Halbuki bulgun, Adalet Partili 
bir Başkanvekilinin Riyaset ettiği bir celsede 
serbest serbest konuşuyorum. Bana tasallut 
edildiği zaman susturuyor. Bu .ne ilerleme ar
kadaşlar? Lütfen, müşahede edelim. (Şiddetli 
alkışlar) Hep bir arada medeni insanlar gibi 
çalışabiliyoruz, koridora çıkıyoruz, değişik par
tilerdeniz, birbirimizle konuşabiliyoruz, birbiri
mizle kahve, çay içiyoruz, birbirimize ikramda 
bulunuyoruz. Bunları geçmişle mukayese ede
lim; bir ilerleme vardır ama biz farkında de
ğiliz; hakikaten mesafe kat'ediyoruz. Bu sistem, 
bizi ister istemez beraber çalışmaya mecbur 
ediyor. Bundan iyi şey olur mu? (Bravo ses
leri) 

Birinci koalisyonda, Hükümette çalışırken 
sizi temin ederim arkadaşlar, bizler hangi par
tiden olduğumuzu unutmuş vaziyette idik; par
ti aklımıza bile gelmiyordu. Bu sistem insanları 
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bu hale getiriyor, bu çok iyi bir şey. İkinci 
koalisyonda da aynı şeyin olduğunu tahmin 
ederim. Birincisini yaşamış bir arkadaşınız 
olarak ifade ediyorum, ikincisi de tahmin edi
yorum ki, aynıdır. Nispî temsil usulü siyasi sulh 
getirir arkadaşlar. 

Bir memlekette particilik anlayışını değişe 
tirir. Bilhassa bizim buna çok ihtiyacımız var
dır, malûm, biz particiliği bir tarikat gibi an
lıyoruz, bir mezhep 'gibi anlıyoruz, öyle alış
tırılmışız. Bunun değişmesi lâzım. Eğer, bu 
memlekette demokrasinin yaşamasını istiyor
sak, bu zihniyetin değişmesi de, yani particilik 
anlayışımızın da değişmesi lâzım. Bunun da 
değişmesi için kademelerden başlamamız lâzım. 
Belediyede, özel idarede yan yana, el ele çalış
mayı öğrenmemiz lâzım. 

Nispî temsil belediye, il ıgenel meclisi ida
relerinde hem işbirliğini, hem de murakabeyi 
sağlıyacaktır. Ekseriyet usulünde murakabe 
yoktur, diyebilirim arkadaşlar, seçimden seçi
me murakabe yani bilirsiniz; seçimden seçime 
halk murakabesi. Bu murakabe değildir. Ama, 
bir belediyenin her .günkü işlerinin meclis top
landığı zamanda gözden geçirilmesi ve orada 
değişik fikirleri temsil eden insanların bulunr 
ması değişik partilerden insanların bulunması, 
yaşayışımızı bile değiştirecektir; murakabe al
tında yaşamayı da öğreneceğiz. 

Arkadaşlar çokluk sistemi tahakküm siste
midir, hele küçük yerlerde o küçük yeri barı
nılmaz hale ıgetirir. Yaşamışızdır, bunları bili
riz. Ben Ankara dışına pek fazla çıkmadım 
ama, biliyorum da diyorum, siz de daha iyi 
bilirsiniz. Hakikaten küçük yerlerde bu ekseri
yet sisteminin getirdiği belediye, diğerleri için, 
o küçük kasabayı barınılamaz hale getirir, getir
miştir de. Yaşandı bunlar. Biz Devlet yapımı
za yepyeni bir yön vermek istiyoruz, yepyeni 
bir hüviyet vermek istiyoruz. Mademki, bu 
niydtteyiz. O halde, Devlet, en yukarda zaten 
nispî seçimle geliyor. Sonra il özel idaresi, 
sonra belediye, 'bütün bunların Ibiribiriyle 
ahenkli .olması lâzımgelir. Hepsine nispî sis
temin uygulanması lâzımgelir. Her kademede 
işbirliği, elbirliği ve devamlı murakabe siste
mine alışmamız lâzımgelir. Bu bizim siyasi 
terbiyemizi geİiş'tlreceik bir sistemdir. 

Şimdi, bu sistemin tatbikatına 'geliyorum.. 
rakamları gözden geçirelim. Arkadaşlar, il ge-
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nel meclis seçiminde nispî sistem uygulanmaz 
diyorlar. Neden? Efendim, zaten küçük bölge, 
dar bölge orada ekseriyet usulü ile nispî tem-
isil usulü arasında fark kalmaz. Esbabı muci
be budur. Ama, belki (bir iki arkadaşımız me
rak edip tetkik etmiştir. Fakat, zannediyorum 
ki, bu rakamlar üzerinde eğilip tetkik eden ar
kadaşımız 'belki vardır ama. (Biz de tetkik 
etti'k, .sesleri) Ben de tetkik ettiğimi arz ede
yim. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de şu elimiz
deki kanunun derpiş ettiği esaslara göre 25 
bin nüfusa kadar bir, 40 bine kadar 2, 40 001 
ilâ 55 bin 3, 55 bin bir ilâ 70 bine 4, üst tarıafa 
gitti mi, her 25 binde bir olmalk üzere ihesapla-
dım; neticelerini arz edeyim, isterseniz, me
rak ederseniz vilâyet vilâyet de size bu rakam
ları verebilirim, böylece herkes kendi vilâyetini1 

mülâhaza etmiş olur. Şimdi efendim, evvelâ 
yekûnunu arz ©deyim. Bu seçim yapıldığı sı
rada, Türkiye'de 1 582 il genel meclisi üyesi 
seçilmiş -olacaktır. Bunun 1 363 ü ibirden fazla 
adaylı yerlerden çıkacağı için hepsinin teferru
atını şimdi arz ederim. Topaloğlu orada ise, 
rica ediyorum, ilk verdiğim rakamı tashih et
sin lütfen. 1 363 ü nispî temsil mekanizması
nın işlemesi suretiyle seçilmiş olacaktır. Sa
dece 218 i bir tek aday »gösterebilen ilçelerden 
çıkacağı için burada nispî temsil çoğunlukla 
birleşmiş oluyor. Partiler, bir kâğıt üzerine 
birer isim yazacalklar. Ekseriyette de böyle, 
nispî sistemde de böyledir. Nispî temsil, bura
da ekseriyet usuliyle birleşmiş 'oluyor. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Hepsini de 
böyle yapalım, olsun bitsin. 

ŞEFİK ÎNAN (Devamla) — Ee, bunca dil 
döktük, yani onlar havaya mı »gitti? (Gülüşme
ler) 

Şimdi arkadaşlarım, meselâ Adana'dan mi
sal vereyim. Adana'da 41 üye seçilecektir. Bu
nun '36 sı nispî temsile gelecek, 5 tanesi nispî 
temsilin çoğunluk usulü ile birleşmiş haliyle 
gelmiş «olacaktır. Adıyaman'da, 16 üyenin 12 si 
nispî temsil ile gelecek; Afyon Karahisar'da, 
27 üyenin 25 i nispî temsille gelecek; Ağrı'da 
13 üyenin 9 u nispî temsil ile gelecek; Amas
ya'da, 14 üyenin 12 si nispî temsille gelecek; 
Ankara'da, 68 üyenin 62 si nispî temsil ile »ge
lecek, Antalya'da, 24 ün 20 si nispî temsille ge-
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lecek; Artvin'de, 11 in 7 si nispî temsille ıge-
lecek... Neyse, sonra isterseniz merak edenle
re veririm. 

Şimdi, arkadaşlar, Türkiye'de 570 ilçe ve 
67 il vardır, ikisini toplamak 637 olur. İl ve 
ilçe ımerkezleri, il genel meclisleri bakımından 
seçim çevresidir. Bunun sadece 219 unda tek 
aday vardır. Şimdi arkadaşlar, 1 582 üyenin 
% 86 sı nispî temsil mekanizması ile seçilmiş 
olacak. % 14 ünde nispî temsil usulü ekseriyet 
sistemi, fiile birleşiyor. Türkiye'de sadece bir tek 
vilâyette, Hakkâri'de sistem işlemiyor. 570 ilçe, 
67 il toplam. 637; mahallî 219 unda tek aday 
(gösterileceği için, nispî temsil tek aday lolunca 
çoğunluk sistemi ile birleşmiş oluyor. Böylece 
ilçelerin % 65,5 inde, mahal itibariyle % 65,5 
inde, fakat, çıkacak adaylar bakımından % 86 
ısında nispî temsil mükemmelen işlemektedir. 
O itibarla, ışu incelemede ileri sürülen, «dar böl
geydi, pek dardı», falan ıgibi sözler, görüyorsu
nuz ki, rakamların açıklığı karşısında, bu de
lillerin hiçbir mesnedi olmadığı sabittir. 

'Tümü üzerinde son mülâhazam, tahsil me
selesidir. 

Arkadaşlarım, belediye başkanı, birçok ka
nunları uygulıyacak kimsedir. Hukuk devleti 
istiyoruz, yani kanun tatbik edeceğiz. Peki Al
lah aşkına, okuduğunu anlamıyan adam nasıl 
tatbik eder1? Okur - yazar olmak da kâfi gelmez. 
Biraz, gelen tamimi anlıyacak, halde alması lâ
zımdır. («Okur - yazar ya», sesleri) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, yeri
nizden müdahale etmeyiniz. Sayın hatip müsa
ade buyurun. Muhterem arkadaşlar, yerinizden 
hatibe müdahale etmeyiniz. Sayın Ihatiıp, siz de j 
müdahaleye meydan verecek şekilde sual sora
rak, konuşmaya devam 'etmeyiniz. Kendi söyle
mek İstediğiniz ne ise onu konuşunuz. 

Devam edin sayın hatip. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Efendim, Tür

kiye'mizin bugünkü kültür seviyesi artık bu 
kanunlarımızla bir tahsil seviyesi. aramak im
kânını bize 'bahşedecek (haldedir. Türkiye'nin 
her tarafında, bir belediye reisliğinin ıgereiktir-
diği tahsil seviyesine ulaşmış insanlarımız çok 
şükür vardır. Efendim, mâruzâtım bundan iba-
rettar, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Ortadan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. grupu adına Sayın ıMus-
lihittin ıGürer. 

A. P. MECLtS GRUPU ADINA IMUSLİHÎT-
TlN GÜRER (Sakarya) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekilleri; huzuru (âlinizde A. P. Gru
pu adına söz almak lüzumunu hissetmemizin 
yegâne ısebebi, .Sayın Adliye Encümeni Başkanı 
Hüdai Oral Beyefendinin, kavli mücerrette ka
lan ive bir tetkik esasına dayanmadan, yalnız 
peşin birtakım verilerle yetinerek, yüksek üıu-
ızurunjuzda A. P. Sayın Sözcüsü .Şükrü Akkan'-
m söylemediği sözleri A. P. ne maletmek sure
tiyle Komisyonun ıgörüşünü savunması tetkik 
etmediği için şahsımızda bizi büyük bir üzün
tüye ıgark etmiştir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
değerli sözcüsü, her şeyden !ewel Barthelemy'-
den bahsederken, Barthelemy'nin idare huku
kunda seçim sistemleri üzerinde değil, doğru
dan doğruya Barthelemy'nin idare hukukunda 
komün balhsini anlatırken bu mevzuda esas olan 
komün teşkilâtında komün başkanlarını seçer
ken, mevcut bir tahsil şartının aranmadığını ve 
'binaenaleyh, seçmenin oy hakkına müdahale 
^etmemek suretiyle, onun en iyi kimseyi seçece
ğini bahsetmesinden neşedetmektedir. Haddiza
tında Sayın Adliye Encümeni Reisi Beyefendi 
ıhuzurunuzda, sözde, «Adalet Partisi Barthe
lemy'nin bu (görüşüme dayanmak suretiyle, nis
pî temsili müdafaa eden Barthelemy'den misal 
vermek suretiyle kendi kendisini cerh etmiş 
oluyor.» şeklindeki beyanı kendisini ne kadar 
ee.ıJh ettiğinin peşin bir delilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. si her şeyden 
evvel, Türkiye'de yegâne seçim sistemi olan ve 
faydasına inandığı bir seçim şekli olan ekseriyet 
sistemini Huzuru Âlinizde müdafaa etmektedir. 
Sayın Adliye Encümeni Reisi Beyefendiyle gö
rüşürken âdeta nispî sisteminin bu memlekette 
yegâne kurtuluş şekli olduğunu ve A. Partisinin 
ekseriyet sistemini müelafa ederken doğrudan 
doğruya indî ve kavlî birtakım peşin hükümler
den ve pirojüj elerden hareket ettiğini Yüksek 
Huzurunuzda arz ettiler. Muhakkak olan !:ir şey 
varsa; seçim sistemleri muhteliftir. Binaenaleyh, 
her seçim sisteminin kendisine göre faydaları ve 
mahzurları vardır. İşte biz, secim sistemlerin
den bir tanesi olan ekseriyet istemini müdafaa 
ediyor ve memleket gerçeklerine daha uygun ol
duğunu kabul ediyoruz. Şu noktayı işaret etmek 
isteriz ki, artık, bütün Batı memleketlerinin nis-
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pî temsili terk etmek suretiyle .ekseriyet sistemi
ni tercih ettikleri bir günde, Sayın Adalet Ko
misyonu Başkanının, yegâne sistem nispî şist em
miş gibi,Huzuru Âlinizde müdafaa etmesini ve 
bütün istek ve temennilerimizi, sebeplerimizi bir 
kenara itip, yalnız kendi fikirlerinde mn«ir ol
masını ve bunun, şimdi fikirlerimizi arz ettikten 
sonra, nasıl doğrudan doğruya şahsına mevdu 
bir fikir olduğunu Yüksek Huzurunuzda arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Grup Sözcümüz 
Şükrü Akkan Beyefendinin Huzuru Âlinizde oku
muş olduğu ve tamamı ile A. P. nin Tüzük ve 
Programına uygun olan ve benimsemiş olduğu 
bir fikri aynen şöyle buyuruyor : Bu seçim sis
temini, yani ekseriyet sistemini müdafaa eder
ken, yeni kabul ettiğimiz Anayasada bu, doğru
dan doğruya yepyeni bir husus değildir. Esasın
da kabul ettiğimiz Anayasanın içinde mevdu ve 
mevcut bulunan bir hükümdür. Bugün, bi.î Ada
let Partisi olarak, ekseriyet sistemi derken, mev
cut Senato seçimlerini misal almak suretiyle, ek
seriyet sistemini mahallî idarelerde, komün ida
relerinde iddia etmekteyiz. Bunu niçin iddia edi
yoruz ve sebepleri nelerdir? Şimdi, Huzuru Âli
nizde bunları delilleriyle ayrı ayrı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, hâtıralarınızı bir an 
için tazeleyin ve sizleri şu andan itibaren 1950 
nin ikinci ayma götürüyorum. O gün seçim sis
temleri üzerinde yapılan, Yüksek Meclisteki 
bahse mevzu münakaşa ve mütalâalar neticesin
de, Geçici Komisyonun, - ki, bu Geçici Komis
yonun âzalarının ekseriyeti bugünkü iktidarın 
en büyük kanadı olan Sayın C. H. P. li arka
daşlarımızdır - kararlarında nasıl buyurdukları
nı şimdi huzurunuzda arz edeceğim. 

Tarih 2 . 2 . 1950, Türkiye B. M. Meclisi Ge
çici Komisyon raporundan okuyorum, arkadaş
lar. Muhterem arkadaşlarım, diyor, k i ; «ekseri
yet usulünde en çok oy alan milletvekili olur ve 
halkın adalet duygularına uygun düşer. Ekseri
yet usulünde halka kendisini sevdirmiş şahsiyet 
sahibi kimselerin seçilmesi mümkün olduğu hal
de, nispî temsil usulünde bir partiye intisabet-
memiş bir şahsiyetin milletvekili seçilmesi he
men hemen mümkün olmaz» demektedir. Demek 
ki, milletvekili olma. hususunu, nispî temsil, gö
rüyorsunuz ki, kayıtlıyor. «Partiyi idare. eden
lerin iltizam etmediği bir parti mensubu dahi 
milletvekili olamaz.» Demek ki, nispî temsilde 
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yarenlikler başlıyor, arkadaşlar. Demek ki, dai-

, ma merkezî partilere hulûs çıkarsa, dolayjsiyle 
| listenin başında kim olursa onun milletvekili 
i olacağı, yahutta mahallî idarelerde, komün ida-
! relerde baş olacağı ve dolayısiyle bu hususta ch-
i liyete, dirayete değil, her şeyden evvel hatır gö-
| nüle yer verileceği için kabul etmedik, demek 
; istiyor. îşte, biz onun için ekseriyet sistemini is-
, tiyoruz. Devam ediyorum; «öyle ki, nispî tem-
; sil usulünde milletvekillerini seçmenlerden ziya-
| de parti zimamdarlarının seçtikleri söylenilebi-
! lir.» öyle değil midir, muhterem arkadaşlarım?. 

Nitekim, yeni Partiler kanununda kontenjanın 
% 25 e çıkartılmasının tür sebebi de doğrudan 
doğruya merkez teşkilâtlanılın mahallî idare
leri baskıda tutmasından başka nedir? Bu hu
susun parti komiteleri üyelerinin lehinde; yani, 
partiye yaran olanların lehinde, vatandaşın se
çim hakkının aleyhinde tevsi ve tahditler Yarat
tığı şüphe götürmez bir hakikattir. Milletveki
li seçilenler de teşriî hayatı müddetince parti 
müdü-ranmın arzuları dışında hareket edemez
ler. Sayın Hocam, Şefik înan Beyefendiye de 
hatırlatırım, ekseriyet sistemini bir elinin tersi 
ile kenera iterken, demek ki, aynı devirlerin ko-
valayıcısı olan bir insanın, o günlerdeki bir par
tinin fikriyatını şu hususta huzurunuzda arz et
mekle şeref duyarım. Çünkü, daha sonraki se
çimde milletvekili olup omamaları milletin ira
desine değil, parti liderlerinin teveccühüne bağ
lıdır. Evet muhterem arkadaşlarım; işte biz A. 
P. si olarak bütün benliğimizle seçmene ve hal
ka tevcih ettiğimiz için, ekseriyet sistemini isti
yoruz. Çünkü biz bir şefe, bir iktidarın başına 
bağlı değiliz, muhterem arkadaşlarım. (Soldan 
alkışlar) 

«Bu usul Parlâmentoda şahsiyetlerin azalma
sını intâçeder» diyor. Hakikaten öyle değil mi
dir? Görüyorsunuz ki, nispî temsil neticesi, bu 
mukaddes çatı altında bulunan bütün arkadaş
ları tenzih ederim, ama muhakkak olan bir şey 
varsa, bir kısmımız bir cemile olarak burada bu
lunuyoruz, muhterem arkadaşlarım, Bu usul dev
let adamları yetişmeyi güçleştiriyor. (Gürültü
ler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA MÜSLiHÎT-
TÎN GÜRER (Devamla) — Bütün bu mahzur
lar diğer bâzı memleketler için o kadar mühim 
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sayılmasa bile, gerek yeni gelişmekte olan de
mokrasimiz bakımından, gerek halkımızın oyu
nu yerinde kullanması ve gerekse şahsını yakın
dan tanıdığı kimseyi seçmek bakımından mühim
dir. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyon raporu ga
yet güzeldir. Her ne kadar dışında bulunan" bir 
partinin âzası olmak sıfatiyle ve şu raporu ha-
zırlıyan bir partinin mensupları da bu çatı altın
da olduğu halde, biz muhalefet olarak iyi takdir 
etmesini ve doğru olmıyanları tenkidetmesini, 
şu hususta da huzurunuzda vermekle yine bah
tiyarlık duymaktayız. 

Evet, Komisyon gayet güzel söylüyor; diyor 
ki, yeni gelişmekte olan demokrasimiz bakımın
dan, gerek halkımızın yakından tanıdığı ve gü
vendiği kimselere oyunu vermeyi tercih etmesi 
bakımından küçümsenmeyecek mahzurlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir an mahallî idare
leri düşünelim. Biliyorsunuz ki, demokrasi ilk 
evvelâ mahallî idarelerden memlekete girer. Ma
hallî idareleri ne kadar kuvvetli yapmış olursak, 
demokrasimiz o derecede payidar olacaktır. Bir 
anlık düşünün, Almanya'da Hitler bütün gaspı
na rağmen, o gün Hitler'e karşı duran yegâne 
mahallî idareler, belediye reisleri olmuştur, ar
kadaşlarım. Binaenaleyh, bu durum karşısında 
mahallî idareler mevzuunda Yüksek Meclis aza
larından istirham ediyorum; parti mevzularını 
bir tarafa itip, doğrudan doğruya memleket rea
litelerini ve gereceklerini kabul ederek, bu ka
nunun en iyi şekilde çıkmasına çalışmak hepimi
zin bir nevi vatan borcudur. Muhterem milletve
killeri, onun için sizi her şeyden evvel parti ha
ricinde ve sırf şu komisyon raporlarının ışığı 
altında, şimdi soyliyeceğim fikirlerle beraber 
olmaya davet etmek, A. P. si olarak benim için 
bir şeref olacaktır. 

Nispî temsil usulünün siyasi partilerin sayı
sını büyük bir hızla artıracağı, dikkat buyurun, 
büyük bir hızla artıracağı mantığın ve tecrübe
nin gösterdiği bir hakikattir. Demek ki, nispî 
temsil usulü ne yapıyor? Siyasi partilerin nasıl 
olsa listenin ön sırasında bulunan bir kişinin 
bir adaylık kazanması mevzuubahsolduğu için, 
mümkün olduğu kadar siyasi partileri artırı
yor ve bir siyasi parti enflâsyonunu meydana 
getiriyor. Siyasi parti enflâsyonunu meydana 
getirince, hepinizin malûmu olduğu üzere, «koa
lisyonlar yaptık» dedi, muhterem hocam. Koa-
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lisyonlarm ne biçim çalıştığını hepimiz daha 
iyi biliyoruz. Şu halde, bu ekseriyet sistemi, si
yasi enflâsyon olacak partilere bir fren vazife
sini görecektir, muhterem arkadaşlarım. Onun 
için, biz 4.. P. si olarak her şeyden evvel ekse
riyet sistemini isterken, bu fren vazifesini de 
göz önüne almak suretiyle yüksek huzurunuzda 
talebetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; devam ediyorum : 
«Nitekim nispî temsil usulünü kabul edinceye 
kadar, birkaç büyük partiye sahibolan Avrupa 
memleketlerinde nispî temsil usulünden sonra 
parti sayısının aşırı ve tehlikeli bir surette art
tığı görülmüştür.» 

Komisyon raporu söylüyor, ben söylemiyo
rum, «Siyasi partilerin artması ise, Millet Mec
lisinde mütecanis bir ekseriyetin teşekkülüne 
mâni olmak suretiyle müstakar ve sağlam hü
kümetlerin kurulmasını imkânsız kılar, sıksık 
buhranlar olur. Bazan kabine teşkil edilemez» 
diyor. 2 Şubat 1950. O zamanki iktidarın Cum
huriyet Halk Partisi mensuplarının Geçici Ko
misyon raporu. Arkadaşlarım, şahısla uğraşma
dığımız için isim zikretmiyorum. Arzu eden, bu 
tarihli raporu okuyabilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hâdise bu ka
dar açık, bu kadar belli ve bu kadar ciddî bir 
durum arz ettiği halde, muhterem hocam Şefik 
înan'ın, huzuru âlinizde rakam olarak verdiği 
ve kendisi iyi bir istatistikçi olduğu için, her 
şeyini istatistiğe bağlamak suretiyle, huzuru
nuzda kendi fikirlerini mutlak kabul ettirmek 
istediği bir hakikattir, işte bendeniz ondan fe
yiz almış bir insan sıfatiyle bu rakamlarını ken
disine vermek suretiyle gücümün yettiği kadar 
cerh etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. si Genel Meclis 
seçimlerini ve bütün seçimleri ekseriyet sistemi
ne göre ister. Türkiye'de malûmu âliniz, 530 ka
zamız vardır! Bu 530 kazanın 200 küsuru birden 
fazla aday çıkarır. En babayiğit kazalarımızda 
çıkan âza adedimiz 3 veya 4 tür. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, 200 ü 2 tane aday çıkardı
ğına göre, bir an düşünün; şimdi size arz ede
yim; «x» partisinin 30 bin oy aldığını kabul 
edelim. «Y» partisinin 15 binbir oy aldığını ka
bul ettiğimiz gün nispî temsili kabul edersek 
ne olacaktır1? Şu hale göre, (A) partisinden de 
bir aday, (B) partisinden de bir aday çıkacak
tır. 

- 132 — 



M. Meclisi B : 107 3 . 7 .1908 O : 1 
İstirham ediyorum, biraz mantıki ve biraz 

memleket realitelerim düşünerek konuşalım. 
£0 .000 oyun tevcih ettiği bir parti ve o parti
nin adayları, §u hale göre o memleketin reali
telerini daha iyi mi tatbik eder, yoksa 15 bin 
oy alan bir parti ve adayları mı daha iyi tat
bik eder? Bu hususta verdiğim misalden dolayı 
Sayın Şefik tnan Beyefendi bendenizi mazur 
görsünler. 

Muhterem arkadaşlar, mahallî idareler de
mokrasilerin başlangıcı. Şu hale göre, mahallî 
idareleri, rica ediyorum, bir mebus seçimi gibi 
mütalâa etmeyiniz. Mahallî idareler dar bölge
lerdir. Dar bölgelerde her şeyden evvel herkes 
birbirini tanır. Kimin ehil olduğunu, kimin se
çilmesi lâzımgeldiğini, kimin bu işi daha iyi ya
pabileceğini herkesten evvel, hattâ sizden, ben
den evvel takdir eder. îşte, bendeniz Adalet 
Partisi olarak diyorum ki, seçmenin hakkına 
asla müdahale etmiyelim. Seçmenin hakkına 
müdahale etmiyelim ki, bu ekseriyet sistemi ne
ticesinde seçmen en iyi ekibi seçmiş olsun. Bu 
ekip nasıl seçilir? Biliyorsunuz ki, sayın hocam 
nispî temsili müdafaa ederlerken, «binaenaleyh, 
nispî temsil demokrasinin ahlâkiliğini getirir» 
dediler. Arkadaşlar, nispî temsilde, bir Mecliste 
demokrasinin ahlâkiliği belki kürsüde söylene
cek gayet parlak lâftır. Ammavelâkin, tatbi
katta görülmüştür ki, muhtelif partilerden te
şekkül eden bir Meclis, daima âdemiitimada 
müessir, daima bir fikrin ve bir icranın tahak
kuku için türlü tâvizleri ihtiva eden bir Meclis
ten ileri gidemez, muhterem arkadaşlarım. Şu 
hale göre ne olacaktır? O memleketin, o komün 
idaresinin, o mahallî idarenin birtakım işleri 
sürüncemede kalacak, birtakım hususları, türlü 
tavizler dolayısiyle, adam kayırmalar, hatır ka
yırmalar dolayısiyle geride kalacak, o halde 
memleketin işleri asla arzu edilen seviyeye gire-
miyecektir. işte, bu vesile ile demek istiyorum 
ki, ben 1950 - 1960 arasını asla hocama hatırla
tacak değilim. O devrin cevabını ve sevabını 
muhakkak tarih verecektir, muhterem arkadaş
larım. (Ortadan, gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyiniz. 
ADALET PABTÎSt MFOLÎS GRUPÜ ADI

NA MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Devamla) — Fi
kirlerimize fikirle mukabele edilsin. Biz öyle 
kuru gürültülere pabuç bırakacak insanlardan 

değiliz, muhterem arkadaşlarım. (Gülüşmeler) 
Bunu da kabul etmenizi isterim. 

Muhterem arkadaşlar, şunu ara etmek isti
yorum ; hocam buyurdu ki, «Efendim, demok
rasi ahlâlkiliktir. Nispî temsil fevkalâde bir ha
reket getirir, !her fikrin temsilini sağlar.» Hal
buki, Sayın Adalet Komisy/onu Başkanı Hüdai 
Beyefendinkt mesnet ittihaz ettiği, Barthe-
lemy'nin idare hukukundan da ve 'bütün idare 
hukuklarında da denir ki, ekseriyet sistemi 
enerjik bir sistemdir. Haddizatında ataleti nis
pî temsil sistemi getirir. Çünkü, ekseriyet sis
teminde partiler adaylarını tesbit edebilmek 
için, bir aday, partinin adayı olabilmiek için, 
ilk evvelâ partisi1 içinde mücadele etmeye mec
burdur. O da yetmediği' .gibi, kendisini mu-
hakka/k o makama seçtirebifanek için siyasi bir 
mücadele, siyasi bir atak yapmaya mecburdur. 
işte, nispî temsil bir statik durum arz ettiği 
halde, bu sebeplerden ve 'bu hâdiselerden do
layı, ibu kozaliıtelerden dolayı ekseriyet siste
minde, .. dinamizm vardır, hareket vardır. Seç
men en iyisini bu şekilde tâyin eder ve seçer 
denmektedir, muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu bu ka
dar iTzumboylu işgal etmek istemezdik. Yal
nız, Adalet Komisyonu Başkanı arkadaşımız 
konuşmasını partimize tevcih etmiş olduğu için 
ve esasa istinadetmeden, - o andaki havsalası
nı nerede işletiyordu (bilmiyorum - demediğimiz 
lâfları bize isnadetmesi dolayısiyle, huzurunuz
da bu şekilde ikonuşmuş olmasına arzı cevap 
etmek için ısöz aldım. Onun içim, hepinizden 
özür dilerim. (Bütün Yüksek Meclisin en de
ğerli azalarını saygılarımla selâmlarken, he
pinize şükranlarımı arz ediyorum, efendim. 
(ıSoldan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına Sayın 
Ali Cüeeoğlu, buyurun. 

»Sayın Kırca siz ıgrup adına mı söz istiyor 
sunuz? 

COŞKUN KIROA (İstanbul) — Evet efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-
OEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, 
buıgün lenemmiyetle üzerinde durduğumuz ma
hallî idareler seçim Kanununun kabul edilme
si için müzakereler yapmaktayız. Bu müzake
reler* şurasında işi polemiğe d'Ölkmektense, ka-
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nünün metni ve esası üzerinde kotnuşımak, bir 
an evyel yapılması arzu 'edilen seçimlerin ya
pılmasını temin etmek klomisyonumuızca en mâ
kul yol lolaralk kafbul edilmiştir. Seçimlerin 
'Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 5398 sayılı Kanun, bize mahallî idareler 
seçimlerinim de kendi 'özel kanunlarına göre 
yaıpıl'masmı öngörmüştür. Buna göre, hazır
lanan şu tasanlar huzurunuzla getirilmiş, dün 
ve buıgün müzakeresine başlanılmıştır. Siyasi 
parti grupları ve milletvekili arkadaşlarımız 
'hu kanunların . metinleri üzerinde görüş, te
menni ve tenkidlerini yapmışlardır. Bunların 
:görüş, temenni ve tenkidleri komisyonumuzu 
ıda bu 'hususta aydınlatmıştır. Kendilerine ko
misyon adına teşekkür ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 'bilhassa! bütün Mec
lisin üzerinde ısrarla durmuş olduğu 'bir orokta-
vardır ki, 'bu da seçimlerin ekseriyet usulüne 
göre mi yapılması, yani çoğunluk usulüme gö
re mi, yoksa nispî temsil usulüne ıgöre mi ya
pılması? IBiz senelerce, çoğunluk usulüne gö
re yapılmış Meclislerin acı ve tatlı tecrübele
rini geçirdik. Nispî sisteme igöre teşekkül eden 
bu Mecliste 'birbirine zıt fikirler, ıgerek hissî 
ve gerekse fikrî 'bakımdan bağdaşması dahi 
kabil görülnuiyen siyasi partilerin bir araya 
gelmek suretiyle Hükümet kurduklarını ve kur
muş oldukları 'hükümetlerin de memleketin hay 
rina birhayli kanun tasarılarını hazırlayıp 
Meclise getirdiklerini ıgördük. Demek ki, nis
pî sistemin bahsedilen mahzurları bahis konu
su değildir. Şefik inan Beyin yapmış olduğu 
açıklamalarda hakikaten birer ıgerçek payı var
dır. Son "hâdiseleri göz önüne getirecek olur
sak ve geçirdiğimiz 'badireleri düşüne'cek olur
sak, biz komisyon olarak nispî temsili müda
faa «derken bu realitelerin üzerime eğildik. Bil
hassa, nispî temsilde zıt fikirlerim bağdaşabil
diğini, hissî balkımdan husumetlerin eriyip çö
züldüğünü de müşahede ettik. Memleketimizin 
bulgun içinde bulunduğu realite bizi bu yola 
ister istemez idbar etmıektedir. Biz, eğer bu 
memleketin yükselmesini, bu milletin kalkınma
sını arzu ediyorsak, elele verip bu memleke
tin dertlerine çare bulmak mecburiyetiındeyiz. 
Komisyonumuz, belde idamelerinde nispî siste
mi kabul ederken, Şefik înan Beyin de bahset
tiği gibi, mahdut nüfuslu çevrelerde bir ekse
riyet tahakkümüne son vermek ve beklenin 
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1 dertlerini beraberce, elele halletmek esas ve 

gayesini gütmüştür. " ıBunun içindir ki, bu sis
temin buralarda tatbik edilmesinin zaruri bu
lunduğuna inanmış ve tasarıyı bu şekilde hu
turunuza getirmiştir. Şefik1 tnan Bey, birtakım 
rakamlar vererek, bu mahallî lidaıtfelerinj seçim 
masraflarının nasıl karşılanacağı (hususunda en
dişelerini beyan ettiler. 'Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütüleri hakkındaki Kamumun 
181 nci maddesi bunun bütçeden ödeneceğini 
âmirdir. Madem ki, bu Kanuna göre hazırlan
mıştır, bu mahallî secini kanunlarının tahsisatlı 
ve masrafları da bu kanun hükümlerine, göre, 
tediye edilecektir. Millet Partisi Grup sözcüsü 
olarak konuşan arkadaşımız, radyo hakkında, ta
sarılarda bir fikir olmadığını söylemişlerdir. Usul 
bakımından bunlar da 2,98 sayılı Kanunda tas
rih edilmiştir. Propagandaların nasıl yapılaca
ğı, afişlerin, radyo konuşmalarının nasıl tan
zim edileceği bir tertip ve usule bağlanmıştır. 
Arkadaşlarım, bütün bu izahlardan sonra Ko
misyonumuz, Yüksek Meclisimizden istirhamı, 
her şeyden evvel particilik mülâhazalarının dı
şında bu memleketin hayrına ve realitelerine uy
gun olan sistemin kabul edilerek, memlekete 
hayırlı olmasını dilemek olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C.H.P. Meclis Grupu adına Sa
yın Kırca, buyurun. 

C.H.P. Meclis Grupu adına COŞKUN KIR
CA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, söz
lerime başlarken Adalet Partisi Grupu adına ko
nuşan Sayın Muslihittin Gürer'in sanki 1950 de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşan Geçi
ci Komisyon sözcüsünün ifade ettiği fikirleri 
C.H.P. ne mal etmek mümkünmüş gibi bir de-
mogojinin içine girdiğini müşahede etmiş bulu
nuyoruz. Buna kısaca cevap vermek mecburiye
tindeyiz. 1950 de Seçim Kanunu yapılırken 

L açık olan bir hakikat vardır ki, o zamanki Mil
let Partisi hariç, açıkça ifade etmek isterim, za
manın iktidarı da, zamanın muhalefeti de hata 
içindeydi.. Çünkü, ekseriyet usulünü müdafa 
ediyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisinin prog
ramına nispî temsil 1954 yılında girmiştir. Ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin en ziyade iftihar 
ettiği ve edeceği hususlardan biri, Kurucu Mec
listeki ekseriyeti sayesinde bu sistemi memleket-

t te yerleştirilmiş olmasıdır. (Ortadan bravo ses-
j leri ve alkışlar.) 
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Muhterem arkadaşlarım, geçmiş devirlerde 

her parti hatada bulunabilir, Devleti idare et
meye namzet olan partiler geçmişte yaptık
ları hataları kabul eden ve bunları düzeltmeye 
çalışan partilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarı, o zamanların ana muhalefetiyle birlikte 
ekseriyet usulünü kabul ederken hata etmişler
di. Ama, Cumhuriyet Halk Partililer Kurucu 
Meclisteki ekseriyetleriyle nispî temsil usulünü 
bu memlekete yerleştirmekle, bu memlekette 
muhtelif partiler arasında, vatandaş kütleleri 
arasında siyasi sulhun gerçekleşmesi ve devam 
edebilmesi için en büyük adımı atmışlardır. Bu
nunla iftihar etmektedirler. (Ortadan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi söz
cüsünün ; sanki bu Anayasa ve bu Anayasayı ka
bul eden memleket ekseriyeti geçmiş bir devri 
mahkûm etmemiş gibi, onun mahkûmiyetini ta
rihten bekleyen sözlerine cevap arz etmek için 
kısaca bu gibi mahkûmiyetlerin, bir Anayasa 
ile, bir Yüksek Adalet Divanının karariylc tes
cil edilmiş mahkûmiyetlerin her şeyden evvel 
hatadan ders almamak zihniyetinin mahsulü ol
duğunu hatırlamasını istirham ederim. (Orta
dan alkışlar.) 

• Muhterem arkadaşlarım, hakikaten ekseri
yet usulü Türkiye için sayısız mahzurlar doğur
muştur. Bir sistemi müdafaa edenken, bir seçim 
sistemini müdafaa ederken, zaman ve mekân 
hudutlarından dışarı ıçıkıp, o .zaman ve mekâ
nın kaplarının (gerektirdiği izafiyetin itamaımiy-
le iharicinde; §u veya 'bu müellif ten lehte ve
ya aleyihte birtakım pasajlar zikretmek sure
tiyle, 'hüküm vermek kabil değildir. Bir seçim 
sisteminin müdafaası, Ibir memleketin içinde 
bulunduğu, muayyen 'bir zamanda içinde bulun
duğu siyasi şartlar muv.acelhesin.de değerlendi-
rjlahilir. Evvelemirde şunu belirtmek lâzımdır 
!ki, ekseriyet usulü ile istikrarlı hükümetler ku
rulabilir, ekseriyet usulü ile partiler çoğalmaz, 
mevcut partiler ikiye doğru irca olunmaya gi
der; iburia mukabil nispi temsilde partiler ço
ğalır ve istikrarlı hükümetler kurulmaz yolun
daki hükümler, BartJhelemy'den beri, Duguit'-
den .beri, Eismen'den ıbeni, bu hususlarda sade
ce âmme Ihukuku açısından değil, siyaset ilmi 
ve sosyoloji ilmi açısından yapılan pek çok tet
kiklerde de sabit 'olduğu veçhile, mutlak hüküm
lere bağlanacak hususlardan değildir. Meselâ; 
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'İsveç'te ıçok tuzun senelerden beri nispî temsil 
uygulanır. Buna rağmen partilerin sayısı ço
ğalmış değildir. Yirmi yıldan, beri iktidar el 
değiştirmiş .değildir. Buna mukabil Fransa, nis
pî temsili de, ekseriyet usulünün türlü şekille
rini de .zaman zaman tecrübe etmiş buna mu
kabil Fransa'da partilerin sayısı .azalmamış ve 
Fransız ımilleti hükümet (istikrarsızlığının Önü
ne .geçmeyi, 1958 de parlamenter sistem ile pıre-
izidansiyel sistemin arasında yer alan nevi şah
sına münhasır bir Anayasa sistemini kabul et
mekte bulmuştur. Binaenaleyh, «Nispî temsil 
var, ıorada istikrarsızlık var; ekseriyet sistemi 
var, orada istikrar var» fikri de pek -o kadar 
nass-ı ilâhi ıgibi bu Ikürsüden söylenebilecek 
sözlerden değildir. Yalnız, tetkik buyurulursa 
görülecektir ki, Türkiye'mizin arz ettiği pek 
'önemli bir 'hususiyet' vardır, ıo da şudur: Ka
za, kaza seçim. neticelerini tetkik ettiğimiz tak
dirde, vilâyet, vilâyet tetkiki bir tarafa bıra
kalım, vilâyet çapında çıkartılan bir liste üze
rindeki ekseriyet sistemini reddedip, dar bölge 
esasını kabul etseniz dahi, Türkiye'de kütleler 
arasındaki rey dağılımı ve bu reyin dağılımı 
muvacehesinde vukubulan ;rey 'aktarmaları o şe
kildedir ki; Türkiye'de iktidar bir tarafa doğ
ru teveccüh edince, Mecliste büyük bir ekseri
yet birdenbire o iktidarın lehinde teşekkül eder. 
Tekrar iarz edeyim, bu dar bölge sistemini kajbui 
ettiğimiz zaman da doğrudur. Başka pek az 
memleket bulmak mümkündür ki, seçim sosyo
lojisi bakımından bu hususiyeti arz* etisin. în-
ıgilterıe'de öteden beri ekseriyet usulü uygula
nır. Ama, İngiltere'de ekseriyet usulü, hiçbir 
vakit iktidar el değiştirdiği zaman muhalefete 
geçenin tamamiyle mecliste yıkılması neticesini 
doğurmamıştır, • hiçbir vakit doğurmamıştır. 
Türkiye'de bu hâdise, sadece vilâyet çapında 
tatbik edilen ekseriyet sistemiyle değil, kaza 
çapında dar hölıge sistemi dahi tarbbftk 'edilse yi
ne Varittir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Adalet Par
tisi sözcüsünün ifadelerinden, partisinin nispî 
temsil usulüne sadece maJhallî idarelerin seçim
leri bakımından değil, aynı zamanda milletve
killeri seçimi bakımından da pek taraftar .olma
dığı ıgibi bir intiba altında kalmış •olduğumdan, 
umumi 'mahiyette cevap vermek zaruretiyle bu 
sizleri söylüyorum. 
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ıGeİelim arikadaşlarım, mahallî idarelerde C. 

H. P. niçin nispî temsili müdafaa ediyor, mese
lesine. O. H. P. bu memlekette demokratik re
jimi, her şeyden önce aıyrı partilere ayrılmış 
vatandaş kütleleri arasında dostlukla, Ibu dost
luğun ilerlemesiyle, şu veya Ibu devre, şu ıveya 
hu harekete, şu veya ıbu Anayasaya teveccüh 
etmiş hınç ve intikam hislerinin giderilmesiyle 
mümkün ıgörmektedir. (Ortadan alkışlar) Muh
terem arkadaşlarım, eğer vatandaşlar arasında 
dostluk hisleri hüküm sftrmese, o memlekette 
demokratik rejim payidar olamaz. Bu dostluk 
hislerini yürütmek de sadece C. H. P. nin de
ğil, bu memlekette siyasi rejimin vaızıgeçiil-
mez unsuru olarak tavsif edilen bütün siyasi 
parftilerin ilgisi olması iktiza 'eder. (Ortadan 
bravo sesleri) Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
'bugün bir vilâyet meclisine seçim yapan bir ka
za iki tane vilâyet meclisi üyesi çıkardığı za
man dahi, ikinei partiye (hangisi olursa olsun) 
rey vermiş olan vatandaşlar, «benim reyim kay
boluyor, ben düşüncelerimi vilâyetin özel ida
resinde getiremiyorum» fikrine kapıldıkları 
anda, siyasi şartlarımız odur ki, 'maalesef ar
kadaşlarım, millet İçinde dostluk hissi de zede
lenecektir. Biz her şeyden evvel, yalnız Millet 
Meclisi seviyesinde, yalnız Cumhuriyet Sena
tosu seviyesinde değil, ama, âmme İdaresinin 
seçilmiş insanlar vasıtasiyle yapıldığı heır yer
de birlikte çalışmaya malkhûm olmalıyız ki, 
bu. demokrattık rejim yaşayahilsin, arkadaşlar. 
İşte biz, nispî temsili bunun için arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ımuhterem A. P. 
sözcüsünün ifadesinden öyle anlaşılıyotr ki, se
çim rüzgârının kendi arkalarından estiği gibi, 
hır hayaliham içindedirler. (Seçim rüzigârı, 
hu memlekette ancak ve ancak 'basiretin ve ak
lın istikametinde esecektir. Basiret ve akıl yo
lunda olmıyanlar, her hangi bir seçimde hüs
rana uğnyacaklar ve mağluboldüMarmı göre
ceklerdir. (Ortadan ve soldan bravo sesleri, 
alkışlar) Şimdi, soldan beni alkışlamak lültfun-
da bulunan muhlterem arkadaşlarınla bilhassa 
misal almaları için, en aşağı onlar kadar Dev
let adamı zinniyeftine bürünehilmeleri için bir 
'büyük Fransız Devlet adamının sözlerini oku
yacağım. Baymond Poancare* 21 Haziran 19112 
günü Melbusan Meclisinde şu sözleri söylüyor
du1; 

â.î.ideâ ö : i 
«Çoğunluk, karar vermek ilcin ne kadar za

ruri ise, müzakereye de bütün milletin iştirak 
etmesi o derece zaruridir. Madem ki, millet, 
temsilcileri vasıtasiyle müzakere yapıyor; bi
naenaleyh, bu temsilin memleketin mümkün 
olduğu kadar sâdık -bir siması olması elzem
dir» Şimdi arkadaşlarım hu sözler nispî tem
silin âdili tek seçim sistemini olduğunu göste
ren en ıgüzel sözlerdir. Partisinin ismi «Ada
let» olan bir partinin ise âdil bir seçim siste
mini reddetmasi, anlaşılır şey değildir. (Orta 
sıralardan şiddetli alkışlar, 'bravo sesleri) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul
lanmamış olan arkadaşlar varsa, lütfen kullan
sınlar. 

Şahsı adına Sayın Oğuzd'emir Tüzün, 'buyu
run. 

A3İZ ZEYTİİJNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem Başkan, Şefik 'inan Beyden sonra sırada 
'ben vardım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, daha 
evvel Heyeti Uimumiycde konuşmaların 'leh
te, aleyhte ve üzerinde olarak yapılması takar
rür etmişti. Bunun üzerine sırada, bâzı deği
şiklikler oldu. Bu değişiklikler djolayısiyle 
teşekkül eden yeni sırayı da Heyeti Umumiye-
ye arz ettik. ISıra Sayın Oğuzdemır Tüzün'ün
dür ve aleyhte konuşacaktır. 

OĞÜZDBMİR TÜZÜN (Niğde) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, 

Mahallî seçim kanunu tasarıları hakkında, 
şahsi görüşlerimi arz ikjin yüksek huzurlarını
za gelmiş Ibulunuyorum. 

'Elimizdeki d'ört kanun tasarısında eski 
usullere nisbetle bâzı yenilikler vardır. Bu ye
niliklerin bir kısmı mucibi memnuniyet olup, 
bir kısmı ise mahallî hizmetler müesseseleri ba
kımından. (bünyemize asla uymıyacalk usul ve 
şekilleri ihtiva etmektedir. Demokratik sis
tem; hizmet bakımından bir bölgeyi alâkadar 
ettiği zaman, o 'bölgenin umuımî reyine isti-
nad'etmesi icabeder ve partiler yoluyla tahak
kuk ettirilir. 

Küçük bölgelere inhisar eden •hizmet kurul
larında, siyasetin oraya sokulması sadece par
tizanlık ölür.- Bu halkımdan muhtarlıklar, ma
hallelerini temsil etmesi icalbeden 'belediye 
meclisi üyeliği ve nihayet yetkileri, batkınım
dan çok hasut neticeler veren genel meclis üye-
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İ.1.1M Ö:İ 
Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri tasarisl I. 
'Türkiye'mizde iç muhaceret o kadar ileri 

ıgitmiştir ki, bugün vatandaşlar ıbüyük şeihir 
ve kasabalarda 20 - 30 seneden'beri oturdukla
rı halde nüfus kayıtları halâ kendi il ve ilçe-
sindedir. Bu hal köylerimizde de mevcuttur; 
Hele aynı ilçe dâhilinde nüfus kaydı nakline 
hiç ehemmiyet verilmemektedir. Bu 'bakımdan, 
'bir yıldan beri bir köyde yerleşen vatandaşın 
seçilmesinde mahzur olmamalı ve köyün nüfus 
kütüğünde kaydı aranmamalıdır. 

'Tasarının 41 nci maddesinde, idari yargı 
mercii sıfatiyle vali veya kaymakamların ikil 
ib/tarla muhtarı işten çıkarması doğru değil
dir; Bu hususta her arkadaşın gördüğü veya 
işittiği kötü örnekler maalesef olmuştur ve ola
caktın Bunun için, vali ve kaymakamlar ku
surlu gördüğü muhtar hakkında tanzim edilen 
dosyayı ilçe, il idare kurulları kararını Şûrayı 
Devletten geçirerek kati neticeye bağlamalı-
dır. 

îndî ve keyfî mülâhazalarla, halk oyu ile 
gelen vazifelilerin türlü sebeplerle feda edilip 
gadre uğradığı ve millet iradesinin manen 
rencide edildiğini görmekte devam ediyoruz. 

M. Meclisi B i l( 
Hkierdnin de pOİiti'ka ile alâkası kanunla me-
ınedilmiş mahallî hizmet müesseseleri bulundu
ğuna göre bunların seçiminde politik müdaha
leler, hal'k hizmeti bakımından verimli ola
mazlar, kanaatindeyim, 

Şimdi arz ettiğim inanışlarımın ışığı altın
da, 'belki fazla yadırgayacağınız mâruzâtımı 
tasanlar üzerinde sıra ile arz etmıeye çalışa
cağım» . 

Şehir ve kasabalar mulhtar ve üyelikleri : 
Tasanda çoğunluk usuliyle neş asıl ve 4 ye

dek üye seçilmesi ve asıllardan birisinin ıgizli 
oyla kendi aralarında muhtarlığa getirilmesi 
derpiş ©dilmektedir; 

(Bu usulün tatbikatında sakat tarafları gö
rülmüştür; Mahalle halkınca muhtarlığa 'geti
rilmesi arzu edilen şahsın bâzı 'gruplaşma ve 
taktiklerle idare kuruluna seçtirilmediği gibi, 
Ibeş kişiden üçünün anlaşması mahalleyi tem
sil edecek ve lâyık olam 'kimsenin muhtar ol
masını önlemekte veya vazife dışı bırakmak
tadır. (Bu ıbakımdan, ımuhtann ayrı ve tek 
dereceli, 4 asili ve 4 yedek üyenin en çok oy 
alanlar sırasiyle seçilmesi daha faydalı ve de
mokratik olur. 

Her kasaba ve mahallede halkın itimadedeee-
ği re mahalleyi idare edecek vasıfları haiz 
ilkokul mezunu bulmak mümkün değildir. Ha
yat 'boyunca kültür seviyesini geliştirme müm
kün olduğuna göre, ileride çıkacak ihtimalleri 
düşünerek adaylar için okuma - yazma 'bilme
nin kâfi olduğuna kaaniim. 

Halkın itimadına mazlhar olarak seçilen bu 
mahallî hizmet erbabı arkadaşların, özürsüz de
vamsızlık dolayısiyle işten çıikarılmalannda 
kademe ile üçe ve il idare kurullan karariyle 
vazifelerine son -verilmesi daha âdil ve huku
kî olur. 

3 5 - 4 0 haneye kadar 'küçülöbilen mahalle
lerde partilerin aday bulması inle mümkün ol-
mıyaibüir. Partilerin ocak ve bucak teşekkül
leri olmadığına göre, mahallî bir hizmet için 
halkın seçeceği ve maddî Ibir karşılığı da bu-
lunmıyan mahalle muhtar ve üyeleri için si
yasi partilerin iaday 'göstermesi doğru olmaz. 
Halk kendisine hizmet edeeelk adayları bulur 
ve seçer. Bu bakımdan polütik çelişmelerin' 
30 - 40 haneli mahallelere kadar girmesinin ye
rinde olmadığına inanıyorum. 

Belediye başkan ve üyeleri seçim tasarım : 
Belediye başkanlarının siyasi partilerce 

aday gösterilerek çoğunluk usulüne >göre tek 
dereceli seçilmesi teklifi teşekküre şayandır. 

Tahsil, arzu edilen bir konu ise de Türkiye 
çapında ele alınamaz. Bu şartın kaldmlması 
lâzımdır. 

Üye seçimlerine gelince : 
Tamamen mahallî (hizmet müessesesi olan 

belediye meclisinin siyasi partilerce aday gös
terilmeden üye adedinin mahalle ve nüfusla-
nna göre taksim edilerek mahallelere ayrılan 
asıl ve yedek kontenjana bilûmum şehir ve ka-' 
saba halkının değil, ancak kendi mahallesi 
seçmenlerinin oy vererek seçilmesinin uygun 
olacağı kanısındayım. 

Kalabalık mahalleler udaylannın, birleşe
rek küçük mahalleleri temsilcisiz bıraktığı ve 
hele nispî temsilin >bu taktiğe daha müsaidola-
cağı aşikârdır. Bu şekilde sonuçların, beledi
ye başkanlanm da tesir altına alacağı ve ma-
hallecilik yoluna sapılarak birçok mahallelere 
belde hizmetlerinin götürülmediği acı hakikat
lerdendir. Bu mâruzâtımla "belki yadırgana-
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ca'k konular a'çtım. Bunlar 'birer hakikattir. 
'Bu şekilde 'belde hizmetlerinin çok âdil ve ve
rimli olacağına inanıyorum. 

Genel Meclis üyeleri seçimi tasarısı : 
Idarei Uımumiyei Vilâyat Kanununun Ge

nel meclislerle ilgili hükümleri, ömrünü tamam 
lıyan kanunların başında gelenlerdendir. 

Her devirde tâdillere uğrıyan bu kanuna 
göre seçilen meclisler ve daimi encümen; mev
zuatın kendisine tahmil ettiği hizmetleri ifa ede
memektedir. 

Vilâyet özel idareleri gelirlerinin % 40 ı ka
nuni paylar olarak merkeze, % 20 si tahsili ka
bil olmıyan 'bakaya, % 35 - 40 kadarı da her 
yıl kabaran personel maaş ve ücretleriyle vali
lerin uraba, konak ve zâti masraflarına gider. 
Yıllık bütçesini tanzim eden Genel Meclis, mil
letten alman vergiye karşılık boğulduğu mas
raflar ve imkânsızlıklar yüzünden, çok büyük 
ve çeşitli hizmetleri içine alan mahalli hizmet
lerde maalesef millete bir şey verememektedir. 
Eğer, merkezden yardım gönderilmese, hiçbir 
vilâyet özel idaresi ayakta duramaz. Destekle 
ayakta duran bir malûl manzarası arz eder. 

Eyâlet sistemine gidildiği zaman, yeniden 
düzenlenecek kanunlarla genel meclisler fay
dalı olabilir. Bugün manzara çok acıdır. 

Türkiye'mizde iştirak nisbeti en düşük olanı 
Genel Meclis seçimleridir. Çünkü, halkımız 
hizmet görmediği bu meclis seçimine, çok ıaz 
itibar etmektedir. Seçimleri siyasi, fakat hiz
metleri, mevcut kanunla politika yapması ya
sak olan, maddi bakımdan karşılığı pek cüzi 
olan, hattâ mevcut nizamnamesiyle valinin kar
şısında yüksek sesle konuşmak, el ve kol ha; e-
kâtı yapması yasak edilen ve valinin icabında 
salondan dışarı çıkarıp bir hafta meclise devam
dan menetmesi imkân dâhilinde olan bu mü
esseseyi, gönül ister ki, Hükümet evvelâ bu 
müesseseyi Anayasamıza ve demokratik hüvi
yete bürüyecek değişikliklerle Yüce Meclise 
şevketsin. Yine de kırk gün toplanıp yaptığı 
bütçe dahi; içişleri Bakanlığı Mahallî İdareler 
kısmında bir kaç memurunu değiştirerek, Mec
lis Çalışmalarını ve tahsisat tefriklerini sıfıra 
indirebildiğine göre, bu Meclisin bugünkü ka
nun ve malî yştersizlilk yüzünden memlekete 
faydalı olduğuna kaani değilim. 10 sene bunun . 
içlinde bulundum. Tek muhalif olarak acı ve 
tatlı hâtıralarını taşımaktayım. 

3.7.1983 0 : 1 
Bu gerçeklerin ışığı altında, milyonlarca li

raya inal olacak Genel Meclis seçimleri için de 
apayrı bir seçim sistemi arz ediyorum. Tasarının 
2 nci maddesindeki, her ilçenin bir seçim, çev
resi olmasına sadık kalarak; o ilçe içindeki be
lediye başkan ve üyeleri, mahalle ve köy muh
tarlarının, İlçe Seçim Kurulu Başkanının de
netimi altında siyasi partilerin müdahalesi ol
madan, kazanın kontenjanı kadar asıl ve yedek 
üye seçilmesinin memleket realitelerine daha uy
gun düşeceği kanaatindeyim. Bütün maruza
tımla benim geriye doğru gitmek istediğim 
zannedilmesin. Müzakerelerinde siyasetin ya
sak olduğu teşekküllerin vücut bulma şeklinin 
politik olması o meclisten politikayı çıkaramaz. 

Ticari ve zirai kooperatif seçimlerine kadar 
politika girmiştir. Bu hizmet müesseselerinden 
partilerin uzak kalması şarttır, kanaatindeyim. 
Her dört kanun tasarısında arz ettiğim değişik
likler için önergelerimi Yüksek Başkanlığa 
takdim edeceğim. 

Yüce Heyetinizin ımâruzatımda samimî ol
duğuma inanmalarını, bu tekliflerin sadece hiz
metlerin yerinde olabilmesine matuf bulundu
ğunu, iltifatlarınıza mazhar olursa kendimi Ibah-
tiyar addedeceğimi arz ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir. 
Ancak, bu arada Sayın Bakan da söz istemiş
tir, kendisine söz veriyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) — Muhterem Başkan muhterem 
arkadaşlarım, 

Bakanlığım tarafından hazırlanan ve bü
yük Meclisin ihtisas komisyonlarında tetkik 
ve ikmâl olunan mahallî seçimlerle alâkalı ka
nun tasarıları yüksek, huzurunuzdadır. Tümü 
üzerinde görüşmekte bulunduğumuz bu tasa
lıların konuları şunlardır: 

1. Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimi, 

2. Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri seçimi, 

8. Belediye meclisi üyeleri ve belediye baş
kanları seçimi 

4. İl genel meclisi üyeleri seçimi. 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 116 

ncı maddesi şöyle der: «Mahallî idareler, İl, 
belediye ve köy halkının müşterek mahallî ih-
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tryaçlarım karşılayan ve genel karar organla
rı halk tarafından seçilen kamu tüzel kişile
ridir.» 

Görülüyor ki, yeni Anayasamız mahallî ida
reler, organları halk tarafından seçilen kamu 
tüzel kişileri olarak vasıflandırmaktadır. 

Öyle ise, mahallî idarelerimizi halk tara
fından seçilen organlarına bir an evvel kavuş
turmak başlıca vazifemizdir. 

Diğer taraftan, bir memlekette demokra
tik ihtiyatlar köylerden ve kasabalardan baş-
lıyarak yerleşir. Şu halde, demokratik geliş
memiz bakımından mahallî seçimlerin yapıl
masında büyük isabet vardır. Söz bu noktaya 
gelince, bâzı arkadaşlarımızın dün bu kürsü
den tekrar dile getirdikleri gecikme töhmeti 
üzerinde kısaca malûmat arz edeceğim: 

Tetkik edilince görülüyor ki, son belediye 
seçimleri 13 . 11 . 1955 te yapılmıştır. Son il 
genel meclisi seçimleri 25 Eylül 1955 te yapıl
mıştır. Son köy ve Şehir muhtar, ihtiyar he
yetleri ve ihtiyar meclisleri seçimleri de 
7 . 11 . 1954 tarihinde yapılmıştır. Bu tarih
ler, bütün mahallî seçimlerin nihayet 1958 ve 
1959 senelerinde tekrar yapılmasını şart kıl
makta iken yapılmamıştır. Bu itibarla, gecik
me tenkidinde bulunan arkadaşlarımız haklı 
ve fakat gerçekte bizi değil, 1960 dan önce
ki devri itham etmektedirler. Bu noktayı tes-
bit ettikten sonra, 1900 dan sonraki durumu 
da huzurunuzda ana hatlariyle arz edeceğim. 
Kurucu Meclisi mütaakıben seçilen büyük Mec
lis ilk Koalisyon Hükümetine ancak 2.12.1961 
de güven oyu vermiştir. 1962 bütçesinin ve 
âcil kanunların hazırlığı Hükümeti ve Mecli- •• 
si işgal etmiş, buna rağmen mahallî seçim ka
nunlarının hazırlığı asla ikmal edilememiştir. 
Sıra, 29 Mayıs 1962 de 1 nci Koalisyon Hükü
meti istifa etmiş, ikinci Koalisyon Hükümeti 
ancak 7 Temmuz 1962 de kurulmuştur. Bu ta
rihten itibaren mahallî seçimlerle alâkalı bü
tün hazırlıklar, araya Beş Yıllık Plânın ve âcil 
kanunların girmesine rağmen ehemmiyetle ele 
alınmış ve süratle ikmal edilerek Ibüyük Mecli
se sunulmuştur.. Nitekim, Hükümetten Meclise 
gönderilen ilk tasarının tarihi 11 . 1 0 . 1962 
dir. Tasarıların Meclis komisyonlarındaki gö
rüşmeleri yeni 'bittiği içindir ki, huzurunuza 
bugünlerde gelmiştir. Tasarılar kanunlaştık
tan sonra seçimlerin yapılması da tabiîdir. 
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Açıkça görülüyor ki, mahallî seçimlerin yapıl
masında gecikme vardır. Fakat, bunun mesu
liyeti geçmiş devre aittir. Yeni zaman içindeyiz, 
ikartunlarm ikmal edilebilmesi ve seçime gidile-
bilmesiyle ilgili hassasiyet Meclis tarafından da, 
Hükümet tarafından da gösterilmiştir. Bu eser, 
bu hassasiyetin ifadesidir. Bu tenkidi vuzuha 
kavuşturarak cevaplandırdıktan sonra mahallî 
seçimlerle 'alâkalı teserılarm ne surette hazır
landığı hakkında da kısaca bilgi arz edeceğim. 

Yeni Seçim Kanununun istikametimde de-
;molkraJtik mahallî seçim 'kanunları hazırlamak 
bizim için yeni bir konu olmuştur. Bu sebeple, 
tasarılar, demokratik idarede gelişmiş yabancı 
memleketlerin bu safradaki tecrübelerinden fay
dalanılarak hazırlanmıştır. 18 yalbancı mem
leketin mahallî idarelerinin teşkilât ve seçim 
kanunları tetkik olunmuştur. Bu arada üni
versitelerimizin içinde ve dışında ilim adamla
rımızın mütalâalarından da istifade edilmiştir. 
Ayrıca, tatibikat tecrübelerinden ve oradaki 
siyasi partilerimizin mütalâalarından da fay-
dalanılmıştır. Bu kısa izahatımdan sonra, bâzı 
arkadaşlarımızın üzerinde durdukları nispî tem
sil ve çoğunluk sistemi konusu hakkında izhar 
ettikleri tenkidleri de kısaca cevaplandırmak 
kolay olacaktır. 

Seçim kanunları belli prensiplere bağlanmış-
tır. Konuşmalardan anlaşılmıştır iki, 4 kanun 
tasarısından 3 ünün sistemi münakaşa konusu 
değildir. Yalnız, îl Genel Meclisi seçimlerinde 
tasarıda nispî temsil kafbul edilmiş olmasına rağ
men, toâzı arkadaşlar çoğunluk sistemini savun
muşlardır. Halbulki, Millet Meclisi seçimi han
gi sebeplerle nispî temsil usulü ile yapılmakta 
ise, î l Genel Meclisi seçimleri de aynı mahiyeti 
taşımalktadır. Bunlar sistem bakımından ahenkli 
bir bütün ifade etmektedirler. Bunun yanıba-
şmda demokratik terbiyenin bir zaruretidir. 
Zira, bu sistem Devlet işlerinin bütün partiler 
tarafından müşterek idaresini, memleketimizde 
benimsemeye mecbur olduğumuz bir çığırın tat
bikatıdır. Bu ahenkli, yolu Millet Meclisi se
çimlerinde kabul edeceğiz, i l Genel Meclisinde 
değiştireceğiz. îşte, yanlış olan budur, Burada 
bir arkadaşımızın bu kürsüden ifade ettiği za
bıtlara geçmesi itibariyle tavzihine lüzum gör
düğüm bir noktayı da belirteceğim. 

Barthelemy'den ve Barthelemy'nin çoğunluk 
sistemini müdafaa ettiğinden bahseden arkada-
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şiinm zabıtlara geçmiş (bulunan noktai nazarını 
şöylece tavzih etmeye lüzum görüyorum : 
Bart'helemy, Paris Hukuk Fakültesinde Esasiye 
ve Âmıme Hukuku profesörlüğü yaptı. Yalnız, 
Fransa'da değil bütün Avrupa'da arkadaşımı
zın iddia ettiği gibi, çoğunluk sistemini değil 
nispî sistemi savunmakla mâruftur. Bu zat, 
Paris Milletvekilliği ve Bütçe Komisyonu söz
cülüğü de yaptı ve «on defa Mareşal Peten'in 
Adliye Nazırlığını yaptı. Demekki, çoğunluk 
sistemini değil, nispî temsil sistemini savunan 
bir kimsedir. 

Bir de Bertelmi var. Bunun bizim Türkçeye 
çevrilmiş bir eseri de mevcuttur, idare hukuku 
hocasıdır, seçim sistemleriyle hiçbir alâkası yok
tur. Bir yanlışlığı tashih etmek için arz ederim. 

Bu suretle bir yanlışı tashih etmiş ve sistem 
üzerindeki tenkidleri de cevaplandırmış oluyo
rum. Muhterem arkadaşlarımın üzerlerinde dur
dukları; kasaba muhtarlarından aday göster
mek, seçileceklerde tahsil şartının aranması gibi 
hususlar alâkalı maddelerde görüşüleceği için, 
tümü üzerindeki umumi konuşmaya aidolan ce
vaplarımda yer vermiyorum. 

Yüksek takdir ve değerli mütalâalarınızla 
daha da tekemmül ederek, bütün ihtiyaçları 
karşılıyaeak bir eser halinde kanunlaşacağından 
şüphe etmediğimiz tasarılar, siyasi hayatımıza 
ferahlık ve memleektimize hayır ve uğur getir
sin, dileğindeyim. Teşekkür ederim, arkadaşlar. 
(Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Aziz Zey-
tinoğlu'na söz veriyorum, buyurun. 

AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sıramı 
Ahmet Topaloğlu'na veriyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ahmet Topal-
oğlu, 

AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; gecik
miş de olsa mahallî idareler seçim kanununları-
nın Yüksek Meclise gelmiş bulunmasından mem
nunluk duymaktayım. 1 nci koalisyon hükümeti 
zamanında, 1962 Nisan ayında Bakanlar Kuru
lunda konuşulup esasları tesbit edildikten son
ra, koalisyonu teşkil eden vekillerin ekseriyeti 
tarafından imzalanmıştır. Biraz evvel konuşan 
Sayın Şefik înan Beyefendinin buyurdukları 
gibi, kendileri, Başvekil ve iki yardımcısı ha
riç, 1 nei koalisyonun bütün vekilleri ve bu ara-
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da bugün Dahiliye Vekili bulunan Sayın Hıfzi 
Oğuz Bekata arkadaşımız da Devlet Vekili ola
rak imzalamış bulunuyorlar. 

Bu kanunlarda, köy ve mahalle muhtarları 
ve belediye seçimleri kanunları evvelce hazır
lanan esaslar dâhilinde Yüksek Meclise sevk 
edildikleri için, benim konuşmam bunlar üze
rinde olmıyacaktır. Benim, daha çok şahsım adı
na tenkidlerim, sonradan yapılan il geneİ mec
lisleri seçimlerindeki değişikliğe münhasır ka
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, mahallî idareler, 
demokratik rejimlerin temel müesseseleridir1. 
Bu müesseselerin iyi kurulması, iyi işletilmesi, 
demokratik nizamın yerleşmesi, için başlıca te
minattır. Bir rejimin kuvveti, onu gönülden 
benimsemiş vatandaş çoğunluğunun mesuliyet 
hisleriyle bu rejime bağlılığı ile Ölçülür. Ma
hallî idareler ve bunların seçimleri, mahallî 
bünye içerisindeki hizmetlere, Devlet idaresine, 
vatandaşların bünyesi içerisinde mesuliyet bağ
ları ile iştirakini temin eder. Bu iştiraki uzun 
zamandan beri temin etmiş ve mahallî idarele
rini hukukî ve malî salâhiyetlerle teçhiz etmiş 
bulunan memleketlerde mahallî idareler demok
rasi rejiminin, demokratik nizamın bekçisi ol
muşlardır. İngiliz belediyeleri, mahallî idareleri, 
İngiliz demokratik idaresinin bekçisi ve kuru
cusu olmuştur. İngiltere'de London City'nin 
Başkanı olan Lord Mayer, London City'de İn 
giltere Kiralından evvel gelir. Almanya'da be
lediye idareleri, 1936 da başlıyan faşist rejime 
karşı direnmiş ve belediyelerin malî, hukukî 
salâhiyetlerini tahdideden Alman silâhlanması 
için mahallî idarelerin gelirlerim Devlete, mer
keze toplamak istiyen görgüsü karşısında mu^ 
kavemet etmiş ve 2 nci Dünya Harbinden sonra 
da malûm, Almanya'nın belediyeleri, bugünkü 
demokratik Almanya'nın kurulmasında büyük 
rol oynamıştır. Bu misalleri çoğaltmak mümkün
dür. Ben, sadece burada mahallî idarelerin de
mokratik deylet kuruluşundaki müspet tesirle
rine işaret etmek için iki misal vermekle iktifa 
ediyorum. Rejim bakımından, bu kadar ehem
miyet verdiğimiz seçimlerden, umumi seçimleri 
1,5 sene gibi kısa bir zamanda yapan İhtilâl 1da 
resine teşekkürlerimizi arz ederken, sözlerimin 
başında arz ettiğim gibi, birinci koalisyon za
manında, 1962 Nisanında hazırlanmış ve esasla
rında büyük bir değişiklik olmıyan kanun tasa-
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rılarmı bu kadar geç Meclise sevk etmiş bulu
nan Hükümet de lütfen bizim şikâyetlerimizi 
kabul buyursun. 

Bu şikâyetimizi Yüksek Meclise arz ederken, 
dün burada konuşan Sayın Halk Partisi sözcüsü 
Şevket Asbuzoğlu'nun fikrine de iştirak etmiyo
ruz. Sözcü, «Hükümeti, bu Kanunları geciktir
mekle suçlandırmak, bu Mecliste gelip geçenleri, 
olup bitenleri görmemek, ve Mecliste çalışmamak 
demek» olur, dediler. Biz bu beyanı sadece olay
lardan bir çıkar aramak politikası diye gelip ge
çiyoruz ve bu işin üzerinde saym sözcünün faz
la durmamasını da rica ediyoruz. Sayın sözcünün 
iddiasına rağmen Allah'a şükür, bu meclis iki 
seneye yakın bir zaman kısa tatillerle çalışmış, 
kanunlar, çıkarmış ve kanunlar çıkarmak imkâ
nına her zaman sahip olmuştur. Yine iki seneye 
yakın bir zaman da sivil Hükümet, Allah'a şü
kür iş başında devamlı olarak çalışmış ve hattâ 
bâzı bakanlarımız yurt içinde seyahatler yapa
rak politik nutuklar söylemek zemin ve zama
nını da bulabilmişlerdir. 

Biraz'^evvel Sayın Dahiliye Vekili, 18 mem
leketin mahallî idareler kanunlarını tercüme et
tirdiklerini, üniversitenin ve partilerin mütalâ
alarını aldıklarını ve dolayısiyle bu kanunla
rın geciktiğini ifade buyurdular. Halbuki, ken
dileri ile aynı kabinede mesai yapmaktan zevk 
duyduğum muhterem arkadaşım da bilirler ki, 
kendileri Devlet Vekili iken bu kanun tasarı
ları tamamiyle hazırdı. Huzurunuza gelen ka
nunlar da bunlardan büyük bir değişklik arz 
etmemektedir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, sadece 
mahallî idarelerin, genel meclis seçimlerindeki 
seçim sistemi değişikliğinden ibaret kalmıştır. 
Bir seneden fazla bir gecikmeyi saym vekilin 
bu kadar mahdut hususlara bağlamamasını is
tirham ederim. 

Gene o zaman, Koalisyon ortağı olduğumuz 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Meclis seçim
lerinde kendi vekilleri ekseriyetle çoğunluk sis
temini kabul ettiğine göre, acaba yeni Koalis
yon ortaklarının mütalâası ile midir ki, bu Ge
nel Meclis seçimlerini nisbî sisteme çevirmişler
dir? Bunun da izahını öğrenmek bizi memnun 
edecektir. (Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik reji
min temel müessesesi olarak addettiğimiz ve me
deni memleketlerde demokrasinin kurulmasın
da ve onun müdafaasında 1 nci rolü alan ma-

halli idarelerin seçimleri ve kuruluşunda eiı 
ufak bir şekilde parti fikrine katılarak konuş
muyorum. Yüksek Meclisin ve muhterem üye
lerinin de bu kanunun müzakeresi sırasında ay
nı anlam ile bu kanun için yapıcı mesailer sarfe-
deceğine de inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ilgili komisyonlardan 
geçerek huzurunuza gelen Mahallî idareler se
çim kanunlarından, yalnız Genel meclis seçim
leri Kanunundaki sistem bakımından, Hükü
met tasarısı ile, kanun teklif eden teklifçilerin 
mütalâası, ıSenatör Cavit Okyayuz ve 6 arka
daşımın kanun teklifi, İçişleri ve Adalet Ko
misyonu raporlarındaki mübayenetlere (temas 
etmek ve bu hususta fikrimi izah etmek istiyo
rum. 

Hükümet tasarısında, nispî temsil usulünde, 
seçmen oylarının daha iyi kıymetlemdirildiği 
ve muhtelif siyasi partilerin Mecliste temsil 
edilmelerine imkân verdiği nazarı itibara alı
narak, il genel meclisleri seçimlerinde de bu 
usulün uygulanması, uygum görülmüştür, de
nilmektedir. 

Cavit Okyayuz ve arkadaşlarının tekliflerin
de ise, il ıgenel meclisi seçimlerinde bir mevi 
dar bölge esası kaibul edilmiş bulunmaktadır. 
103 sayılı Kanuna göre flbirçok ilçeler bir ve
ya iki üye seçebilecektir. Bu vaziyete göre, 
nispî temsil usulünden bir fayda sağlanamıya* 
«ağından, dar (bölge esasına daha uygum bulu
nan çoğunluk usulünün, eskiden olduğu gibi 
muhafaza edilmesi teklif edilmektedir. İçişle
ri Komisyonu ise raporunda, bölgenin darlığı 
ve hizmetlerin mahallî oluşu yüzünden tem
silde, siyasi partilerden ziyade, sevilen ve gü
venilen şahısların seçilebilmesi imkânı halk 
idaresi ve memleket menfaatleri bakımından 
daha uygun mütalâa edilerek, tasarının ek bi
rinci maddesindeki nispî secini usulünüm karma 
listelere imkân verecek tarzda çoğunluk usu
lüne çevrilmiş ve 'bu sebeple de tasarının ek bi
rinci maddesi yerine, teklifin ek birinci mad
desi kabul edilmiş denmektedir. Adalet Komis
yonu ise, «demokratik rejimin bütün müesse
seleriyle yaşaması ve geniş halk kütlelerine 
inikası ve müesseselerin geniş siyasi kanaat ve 
düşüncelerinin Meclislerde hakiki mânası ile 
temsil edilmesini sağlıyan nispî temsilin il ge
nel meclisi seçimlerinde de bâzı mülâhazalarla 
terk- edilmesi yerinde görülmemiştir.» dedikten 
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'sonra nispî temsil demokretik rejimin temel 
müesseselerimden başlıcası gibi de, bir hükme 
varılmış bulunmaktadır. 'Genel mecdis seçim
leri hakkımda1 bir mıübaym görüş arz eden Hü
kümet tasarısı, kanun teklifi, İçişleri ve Ada
let Komisyonu raporlarının müşterek tarafı 
şudur : Seçmen oylarının en iyi kıymetlendi
rilmesi, seçim. neticelerinin geniş halk kütlele
rine inikası, siyasi kanaat ve düşüncelerin Mec
lislerde hakiki mânası ile temsil «dilmeleridir. 
Bu ıgörüşe iştirak etmemek mümkün değildir. 
Ancak, Adalet Komisyonunun; «nispî temsil 
demokratik rejimin temel müesseselerinin baş-
lıcasıdır.» diye verdiği hükme bendeniz şahsan 
iştirak edemiyorum. Buıgün ingiltere'de nispî 
sistem tatfbik edilmemektedir. O halde, ingil
tere'de demokratik rejimin 'bizden daha ' geri 
bir durumda olduğunu mu iddia etmek veya 
kabul etmek lâzımgelir? Diğer taraftam, Ku
rucu Mecliste de bu seçim sistemleri üzerinde 
durulmuştur. Memleketimizin hususiyetlerime 
ıgöre Milletvekilleri iSeçim Kanunu olan 306 sa
yılı Kanun kabul edilirken nispî temsil siste
mi kabul edildiği halde, seçim 'bölgesi aynı, 
nüfus miktarı aynı olduğu halde aynı bölge
lerde senatör adedinin azlığı sebebiyle, ekse
riyet sistemi (gibi bir sistem kabul edilmiştir. 
ıSaym Adalet Komisyonumun bu .görüşüme iş
tirak 'ettiğimiz takdirde, Senat'o seçiminin de 
demokratik esaslara göre yapılmadığı gibi, 
bâtıl bir hükme ıgitmek gibi yanlış bir karara 
varmış loluruz, kanaatindeyim. (Boldan bravo 
sesleri) • Adalet Komisyonunun, bu bakımdan 
sadece nispî seçim sisteminin faydası üzerinde 
durmak istediği, yoksa bu sistem dışında yapı
lan seçimlerim demokratik olmıyacağı (gibi bir 
ihükme varmıyacağını da tahmin etmek isterim. 

Genel meclis seçimleri dar bölge esasına 
daha yaJkm bir suretle bölge esasına 'göre ya
pıldığı için bu seçimlerde ekseriyet usulünün 
tatbikinde şahsan mahzur mütalâa etmemek
teyiz. il genel meclisi üyelerinin seçimleri, umu
miyetle hepiniz vilâyetleri biliyorsunuz, en 
aşağı 5 veya 20 seçim çevresinden, seçim bölge
sinden müteşekkil ilçelerde ve il merkezlerinde 
yapılmaktadır. Şimdi, yukarıda müşterek ola
rak belirtilen husus şu idi: Siyasi partilerin ve 
siyasi müesseselerin kanaat ve fikirlerinin aynı 
mecliste temsil edilmesi düşünülmekte idi. Ayrı 
ayn seçim bölgelerinden gelen bir mecliste top-
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lanan Meclis üyelerinin seçiminde, Adalet Ko
misyonunun ve Hükümet tasarısının arzu ettiği 
siyasi partileritı temsili imkânı, mümkün olacak
tır. O halde, genel meclis seçiminde dar bölge 
esasına yakın bir sistem kabul edildiğinden ve 
çeşitli bölgelerde yapılan seçim neticesinde mec
lis umumi âzalarının yine bir mecliste toplan
ması derpiş edildiğitıden, genel meclis seçim
lerinde nispî sistemin ısrarla müdafaa edilmesin
de fayda mülâhaza etmiyoruz. 

Biraz evvel Sayın Şefik inan arkadaşımız 
yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 637 genel mec
lis seçim bölgesinden 219 unda tek meclis umu
mi âzası seçileceğini ifade' buyurdular. Ayrıca, 
şutıu da ilâve etmek isterim; 83 kazada da iki 
meclisi umumi âzası seçilebilmektedir. Butılar 
da esasen nispî sistemin yürümiyeceğini kendile
ri söylediler. Ben bunu bir misalle de izah et
mek isterim. Ben yürümiyeceğini izah edeceğim. 
Şimdi, bir kaza tasavvur edelim; bir parti 50 
bin rey alıyor, diğer parti 26 bin rey alıyor, 
3 ncü parti 25 biti rey alıyor. Bu kazadan iki 
meclisi umumi âzası seçilecek. 50 bin rey alan 
bir siyasi partinin alacağı meclisi umumi âzası 
bir, 26 bin rey alan partinin alacağı meclis umu
mi âzası bir, 25 bin rey alanın hiç yok. Yuka
rıda, Hükümet tasarısında Adalet Komisyonu 
raporunda bilhassa belirtilen husus, reylerin kıy
metlendirilmesi idi. O halde, bu tatbikatta rey
lerin kıymetlendirilmesinin mümkün olup olma
dığını da takdirlerinize bırakıyorum, arkadaş
lar. Misali daha başka türlü vermek ve çoğalt
mak mümkündür. Onun için (Ortadan, gürül
tüler.) ' , 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz 
efendim. 

AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Seç
men sayısına göre çıkacak meclisi umumi âzalı-
ğında, bir ve iki meclisi'Umumi âzası çıkaran ka
zalarda nispî temsilin hiçbir fayda temin etmi-
yeceği gibi, reylerin kıymetlendirilmesinde za
rarlı da olacağını takdirinize arz ederim. Benim, 
zaten biraz evvel arz ettiğim gibi, bu tasarılar 
Birinci Koalisyon zamanında hazırlandığı için, 
diğer tasarılar üzerinde başka bir değişik tekli
fim olmıyacaktır. Ancak, getıel meclis seçimle
rinin arz ettiğim sebeplerle ekseriyet usulü ile 
yapılmasını yüksek takdirlerinize arz 'ederim. 
(Hürmetlerimle.) (Soldan, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergesini oku

tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahalli idareler seçim kanunu tasarısının 

tümü üzerinde parti grupları.sözcüleri ve altı
dan fazla milletvekili görüş ve temennilerini be
lirtmiş bulunuyorlar. 

Umumi Heyet kâfi derecede aydınlanmıştır. 
Bu itibarla, konuşmalarımı yeterliğinin oya arzı
nı saygılarımla rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Mah
mut Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Sarfı
nazar ediyorum, efendim. 

. BAŞKAN — Mahmut Alicanoğlu konuşmu
yorlar, önerge aleyhinde buyurun Saym Etem 
Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
—• Çok muhterem arkadaşlarım, bendeniz kifa
yet önergesinin aleyhindeyim; sebeibi şu: Şim
diye kadar konuşan Ihatipler ve .grup sözcüleri, 
kanunun sadece seçilme ve aday -olabilme nite
likleri üzerimde durdular. Halbuki elimizdeki 4 
kanun tasarısını bendeniz iki kısımda mütalâa 
ediyorum, ikinci kısmı, alâkalı ana kanunlarda 
'bâzı yeniliklerin 'getirilmesi, bir başka ifade ile, 
Ibâzı maddelerinin tâdili hususundadır. Misal 
olarak iki tanesini arz edeyim; köy mulhtarı 
hangi hallerde 'vazifesinden uzaklaştırılabile-
cek? Belediye Meclisi ile belediye reisi .arasın
daki (ihtilâf nasıl halledilecek? Meclisi umumi-
yenin çalışmaları ne şekilde tanzim edilecek? 
(Bunlar idare hukukiyle ilgili ve tatbikatı da 
çoğu zaman yanlış yapılan hususlar olduğu için, 
bu hususta da Heyeti Umumiyenin görüşünün 
aydınlatılması bakımından, bu mevzulara temas 
edebilmek için kifayettin aleyhinde oy kullan
mamızı 'sayıgıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önerge
sini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir.. Böylece mahallî se
çim kanunlarının müşterek ve tümü üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. 

2. -— Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu tçel Üyesi Cavit 

3 . 7 . 1963 0 : 1 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayüı 
Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı: 284) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam 'ediyoruz. 
Tümü üzerindeki müzakereler (bittiğine göre, 
şimdi ismini okuduğum tasarıda maddelere ge-
çilmeisini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanun 

iMADDE 1. — 18.3.1342 tarih ve 442 sa
yılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler 'eklen
miştir : 

EK MADİDE 1. — Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk 
usulüne göre, genel, eşit ve gizli oyla ,bütün 
yurtta aynı ıgünde yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında döz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaimi etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinin seçiminde 'her köy bir seçim 
çevresidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Köy mulhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçimi her dört yılda Hr ya
pılır. 

Her seçim döneminin son yılının Temmuz 
ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. 
Aynı yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar ıgünıüne ras-
lıyan g^m, (oy verilir. 

Setçim döneminin sona ermesinden önce 'köy 
ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de ge
tirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, 
tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu ibir hafta içinde ilgili seçim 
kurulu (başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

(1) 284 S. Sayılı basmayazı 2.7.1963 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkan

lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. îlân 
tarihinden ısonra geçen 60 ncı ıgünü takibeden 
Ek Pazar ıgünü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hanlgi bir sebeple 
boşalması halinde de ihtiyar meclisi birimci üye
si keza bir hafta içinde yazdı olarak keyfiyeti 
ilgili seçim kuruluna bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda -bir defa Ey-
Ml ayının 3 naü Pazar günü seçim yapılır. Se
çim yapılıncaya kadar muhtanlıik ıgörevi ibfirin-
ei üye tarafından yürütülür. 

îhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği 
(hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise bu tak
dirde Eylül ayı /beklenmeksizin her iki seçim 
beraber yapılır., 

Ara seçimleri, sonunda iş başına gelen muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri ıgeri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

iSüresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçile
bilirler. 

(BAŞKAN — Madde hakkında «töz istiyenl. 
Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 

AZÎZ ZEYTÎNÖĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarını, bu maddede 3 kelime var, 
ben bunu anlıyamadım. «Tabiî üyeler hariç», 
deniyor. «Tabiî üyeler hariç» ne demektir? Bu 
hususta Komisyonun mütalâalarını rica ediyo-
iiaım. Muhtar ve ihtiyar heyetlerinde tabiî üye
ler diye bir şey yok, ancak seçimle ıgelenler var. 
(Gürültüler, ıgülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu, bu
yurun. 

FAHİR GÎRÎTLÎO&MJ (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, 3 ncü madde boşalan muh
tarlıklar için ne suretle seçim yapılacağına dair 
diğer kanunlardan farklı bir sistemi getirmiş
tir. Diğer kanunların sırası geldiği zaman da 
Üzerinde durulacağı veçhile belediye reisliğinde 
mhilâl olduğu zaman, en kısa zamanda belediye 
reisi seçimi yapılır. İl Genel Meclisi Kanununda 
da en kusa bir zamanda yapılacağına dair hü
küm vardır. Fakat, muhtarlık mhilâl ettiği tak
dirde boşalan muhtarlıklar için tasarı «yılda bir 
defa Eylül ayının üçüncü Pazar günü seçim ya
pılır » şeklinde bir hüküm getirmiştir. Bu hük
mün iki yönden aleyhinde bulunuyorum. Bir ke
re, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki duruma 
kıyasen muhtarlıkları ele almaya lüzum yoktur. 

3.7.1963 0 : 1 
Filhakika, milletvekilleri için muayyen zam«un-
larda ara seçimleri topyekûn yapılır. Lâkin muh
tarlık inhilâl ettiği takdirde, küçük bir çevrede
dir, bir .seneye yakın bir zaman köyü muhtarsız 
bırakmakta fayda olmadığından hemen akabin
de muayyen bir zamandan sonra muhtar seçi
mine gitmekte pratik fayda vardır. Aksi tak
dirde köy, muhtarsız kalmış olacaktır, ikinci bir 
mahzur da şudur: Seçimin temel hükümlerine 
dair Kanunda, seçmen listelerinin hükmü altı 
aydır. Binaenaleyh, biz eğer muhtarlık seçimle
ri için bir sene bekliyecek olursak, yine bir se
çim kütüğü hazırlamak mecburiyetinde kalaca
ğız. Fakat, 3 ncü maddede ufak bir değişSfciük 
yaparsak, meselâ muhtarlığın inhilâli halinde 2 
ay zarfında yeni bir muhtarlık seçimi yapılacak 
şeklinde bir hüküm koyacak olursak mümkün 
olduğu kadar bundan evvelki kütüklerden de 
istifade etmek imkânı hâsıl olur. Böylece, hem 
kütüklerden istifade etmeyi sağlamak ve hem 
de köyü uzun müddet muhtarsız bırakmamak 
bakımından maddenin değiştirilmesini teklif 
ediyorum ve bu hususta bir önerge takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Sabadıattim ıSavacı, bu
yurunuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Oümüşane) —. 
Efendim, bendeniz, burada bir hususa vuzuh 
vermek ve hiç olmazsa bu hususu zabıtlara ge
çirtmek için söz aldım, «birinci üye» tâbirin
den neyin kasdedildiğini anlamıyorum. Şimdi 
bundan evvelki tatbikatta «birinci üye» umumi
yetle rey itibariyle en fazla rey alam kimse an
laşılırdı. Fakat, bâzı yerlerde de idare âmirle
ri bunu, alfabetik sıraya göre veyahut yaş sı
rasına göre tatbik ediyorlardı. Bu vuzuhsuzluğu 
bertaraf etmek icdn bilmiyorum, komisyon na
sıl bir vuzuh düşünür? ıÇünkü, burada birinci 
üye, muhtarlığın inhilâlinde doğrudan doğruya 
muhtarlık vazifesiyle tavzif ediliyor ki, bu nok
ta ehemmiyetlidir. Bunun komisyon (tarafından 
hdç olmazsa «en çok rey alan» şeklinde zabıtlara 
işlenmesinde fayda mülâhaza etmekteyim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında başka söz is-
•tiyen? Buyurun Ahmet Bilgin. 

AHMIE'T BtbGtfN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben üçüncü maddedeki bir keli--
menin vuzuha kavuşması için söz almış bulunu-
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yorum. Burada seçimin, Eylül ayının üçüncü 
Pazar günü yapılacağı yazılıdır. Bundan, âdeta 
her Eylül ayının üçüncü gününün Pazara tesa
düf edeceği gibi bir mâna çıkabilir. Eylül ayı
nın birinci Pazarı, ikinci Pazarı, üçüncü Paza
rı olur. Ama üçüncü Pazar deyince, üçüncü gü
nünün Pazara tesadüf edeceği gibi bir mâna çı
kabilir. 'Binaenaleyh, bunu € 3 ncü Pazarı» ola
rak tashih etmekte fayda vardır. Bu şekilde dü
zeltilmesi için bir önerge veriyorum, kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZOÜSÜ ALÎ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
larım, teklifteki «tabiî üyeler hariç» kaydı Köy 
Kanunundan gelmektedir. Köy Kanununun 28 
ncü maddesini aynen okuyorum: «Köyün imamı 
ile muallimi veya başmuallimd ihtiyar meclisi
ni!!]: her zaman âzasıdır.» Bu kayıt buradan gel
mektedir. Bunların, üyelerin inhilâlinde bahis 
mevzuu olamıyacağı tabiîdir. 

Muhtarların inhilâlinde bir sene beklenilme-
mesi ve akabinde seçime geçilmesi bahis mevzuu 
edildi. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunda, muhtarların se
çimleri içim yapılacak külfet ve masraflar da, 
genel bütçeden ödenecektir. Bununla ilçe Seçim 
Kurulları meşgul olacaktır ve (köyde daima inhi-
lâl eden muhtarlıklar vesilesiyle durmadan ilçe 
seçim Ihırulları faaliyette bulunacak ve aynı za
manda bütçeden buna masraf ödenecektir. Bu 
bakımdan, hem bunları önlemek ve hem de is
tikrarlı bir üdare 'kurmak babında bir senede 
bir seçim yapılması Komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. 

«Birinci üye» tâbirine gelince: «Birinci üye» 
seçimde en fazla oy alan üyedir. Bunun da bu 
şekilde zapta geçmesini sağlamış bulunuyoruz. 

Üçüncü haftanın Pazarı meselesine gelince; 
üçüncü Pazar, Eylül ayının üçüncü haftasının 
sonuna tesadüf eden Pazar günüdür. Binaena
leyh, bu hususlar, bu vesile ile açıHanmiştır. 
Arz ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kut. 
TURHAN KUT, (Tetordağ) — Komisyonun 

izahından sonra sarfınaızar ediyorum. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iste

yen?. Yok. Verilmiş önergeler vardır. Okutuyo
rum. 

3.7.1968 0 : 1 
Meclis Başkanlığına 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun ek 3 ncü maddesinin, C. Senatosu îçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve alıtı arkadaşının 
teklifinin 1 nci maddesiyle eklenen ek $ ncü 
maddesi veçhile değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

tan ir Sakarya 
Şükrü Akan Muslihittin Gürer 

Konya 
Faruk Sükan 

izmir 
Ali Naili Erdem 

İstanbul 
M. Rıza Bertan 

Balıkesir 
Cahit Bilgehan 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

«Ek madde 3. — Köy muhtar ve ihtiyar mecli
si 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 ^jnii oy verilir. Seçim döne
minin sona ermesinden önce köy ihtiyar meclisi 
üye sayısının • yedeklerin de getirilmesinden 
spnra - Meclis üye tamsayısının tabiî üyeler hariç 
yansına düşmesi halinde köy muhtarı durumu bir 
hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına bil
dirmeye mecburdur. Bu bildiri üzerine üçe seçim 
kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân 
edilir, ilân tarihinden sonra geçen 60 nci günü 
takibeden ilk Pazar günü oy verilir. Köy muh
tarlığının her hangi bir sebeple inhilâli halinde 
ihtiyar meclisi en yaşlı üyesi bür hafta içinde ya
zılı olarak keyfiyeti ilgili seçim kuruluna bildir
meye mecburdur. 

Muhtar seçimi senedıe bir defa Eylül ayının 
üçüncü Pazar günü yapılır. Seçim yapılıncaya 
kadar muhtarlık görevini, üyelerin kendi arala
rından seçecekleri üye yapar. 

Seçimde rey müsavatı halinde vekâlet vazife
si ad çekme ile kazanana veriför. ihtiyar meçlisi 
seçimi yapılması gerektiği hallerde köy muhtar
lığı da inhilâl etmiş ise bu takdirde Eylül ayı 
beklenmeksizin her ikd seçim, beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar 
ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan müddeti ta
mamlarlar. Müddeti.biten muhtar ve üyeler tek
rar seçilebilirler.» 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 neü maddede boşalan muhtarlar için aşa
ğıdaki değişikliğin yapılmasını arz ederim. 

Edirne 
Fahir GiritMcğlu 

«Boşalan muhtarlık seçimi âzami iki ay içinde 
yapılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddedeki (Eylül aynım 3 ncü Pazar 

günü) yerine (Eylül ayının 3 neü Pazarı günü) 
denmesini arz ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Evvelâ 1 nci önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Komisyon buna iştirak ediyor mu?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
CÜCE OĞLU (Giresun) — iştirak etmiyoruz. • 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergenin nazarı mütalâaya alınmasını oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler..-.' Etmiyenler... 
Kabul edilmemliştir. 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu'nun 2 nci 
önergesine komisyon iştirak ediyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor: Ka
bul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Bilgin'in önergelerinle Komis
yon katılıyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCE OĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
3 ncü önergeye komisyon iştirak etmiyor. Oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Ek 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Muhterem arkadaşlar, tasarıda maddelere ge
çilmesine karar alındıktan sonra Komisyon rapo
runda bu tasarının ivedilikle görüşülmesi hususu 
da teklif edilmekte idi. O zaman oyunuza konul
ması lâzımgelen bu teklif zamanında konulma
mıştır. Şimdi ivedilikle görüşülmesi! hususunu ve 
birinci maddeden itibaren muteber olmasını oyu
nuza. sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçiminde adaylık usulü yoktur. 

»7 3 ; 7.1963 0 : 1 
Seçmenler muhtar içlin bir ad, üyeler için de asıl 
üye sayısının bir katı kadar ad yazılmış oy pus-
lalarını ayrı oy sandıklarına atarlar. 

Bu iki sandığa ait oy vermıe 'işleri bir sandık 
kurulunca yürütülür. Muhtar için ayrı, üyeler 
için ayrı kapalı oy'verme yeri ve ayrı renkte oy 
sandığı bulundururlar. Muhtara ait sandık işleri 
bitirilmeden üyelere mahsus oy sandığı açılmaz. 

Muhtara ait sandıktan ihtiyar meclisine mah
sus oy puslası, ihtiyar meclisline ait sandıklan da 
muhtara mahsus oy puslası çıktığı takdirde bu 
puslalar hükümsüz sayılır, durum tutanakla tes-
bit edilir. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları oldu
ğu gfibi kabul edilir. Bir oy puslasında aynı 
isim birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Sandık 
Kurulunca okunamıyan oy puslaları nazara 
alınmaz. Puslalarda seçileceklerin sayısından faz
la ad 'bulunduğu takdirde sondan (başlanarak 
fazla adlar hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Maddo hakkında söz isüyen?. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ertem siz İçişleri Komis

yonu adına mı söz istiyorsunuz?. 

İLHAMI ERTEM (Edime) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA İLÎIAMİ 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
mahallî idare seçimlerinin aynı günde yapılacağı
nı, bu sebeple bir sandık mahallinde meselâ; bele
diye merkezi olan yerlerde 4 sandık, köylerde üç 
sandık bulunacağını ve bunlara aynı sandık ku
rulunun nezaret etmesi lâzımgeleceğini dikkate 
alan Komisyonumuz, bu maddi imkânsızlık kar
şısında muhtar ve ihtiyar heyeti oy puslalarmm 
aynı zarf içinde aynı sandığa atılmasını kabul et
miştir. 

Fakat, bir zühul eseri olarak 4 ncü maddede 
«aynı» denmek suretiyle bu ifade edilmemiş, fa
kat 5 nci maddede bu durum yazılarak, 5 nci 
madde ile demin arz ettiğim husus dikkate alın
dığını göstermiştir. Şimdi bir takrir veriyorum. 
Bu takririmle o mahallî idare seçimleri aynı 
günde olacağı, asgari üç, âzami dört veya beş 
sandık bulunacağı, kanunun âmir hükmüne gö
re bunlar için ayrı ayrı oy puslası hazırlamak 
lâzımgeleceği, halbuki bilhassa köylerde beş ay-
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rı hücre temin edilmesinin imkânsızlığı karşı
sında, sandık adedinin azaltılması için, gerek 
belediye seçimlerinde ve gerekse köy seçimle
rinde aynı zarfa 2 oy puslası konulmasını ve 
bunların da aynı sandığa atılmasını pratik ba
kımından komisyonumuz uygun ve lüzumlu gör
müştür. Bu husustaki takriri de takdim ediyo
rum. 

HALÛK NÜR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum, Başkan Bey. Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı, istiyorsunuz 
efendim? Buyurun. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, dün geç vakit, asıl mesul 
komisyonun değil de, diğer bir komisyon söz
cüsünün takdimen konuşturulup, konuşturul-
maması hususunda burada bir müzakere oldu. 
Bâzı arkadaşlarımız yoktu. Hem durumu hatır
latmak, hem de şu andan itibaren teamül ha
line gelen bir yanlış tatbikata son verilmesi için 
Riyasetin yeniden bir tedbir almasını kolaylaş
tırmak bakımından usul hakkında konuşmuş 
bulunuyorum. 

Durum şudur : içtüzük gereğince, ancak 
komisyon yerinde oturan ve konuşulması karar
laştırılmış olan mevzuun komisyon sözcüsünü 
veya komisyon adına konuşabilecek kimseyi 
takdim hakkına haizdir. Diğer komisyonlar, 
yine içtüzük gereğince, konuşulmakta olan me
tin üzerindeki bir maddede, o komisyonun gö
rüşü var ise, aynen tekrar edilmişse meselâ; iç
işleri Komisyonunun görüşü, A. P. nin görüşü 
ile bir madde üzerinde tamamen aynı ise (A. P. 
den, alâkası yok, sesleri) Adalet Komisyonunun 
görüşü aynı ise, ancak o zaman içişleri Komis
yonu sözcüsü konuşabilecektir. İçtüzükteki bu 
açık ifadeye rağmen dün Riyaset, bugünkü 
Başkan Ferruh Bozbeyli arkadaşları ikaz ettiği 
halde, Ilhami Ertcm'iıı şahsan konuşturalma-
ması anlamına gelmesin, diye, bir cümleden 
ibaret bir takririni kabul etmiş durumdadırlar. 
Ilhami Bey, takrirde kendi fikrini buradan 
açıklamak üzere söz istemişlerdi. Kabul edilen 
cihet, budur. Vakaa, Başkanlık durumun yanlış 
bir tatbikata yol açacağını söylemiş ise de, iç
tüzüğün açık hükmüne rağmen, Heyeti Umu
miye dahi içtüzükte değişiklik yapmadan ayrı 
bir karar alamıyacağı için, komisyon sözcüsü
nün bu şekilde konuşturulması usule aykırıdır. | 
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Bu hususun vaktiyle tasdik edilmesi lâzımdı. 
Yoksa, bu işin içinden çıkılamaz. O zaman ne 
olur, bir tasarı 10 komisyonda görüşülmüştür, 
her komisyon alâkalı olduğunu ileri sürerek söz 
ister ve sabahtan akşama kadar bu işin içinden 
çıkılamaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -r- Muhterem arkadaşlarım, dün
kü birleşimde, Yüksek Meclisin almış olduğu 
karar gereğince hareket edilmiştir. Bu itibarla, 
usule aykırı bir cihet yoktur. Ancak, Yüksek 
Meclisten yeni bir karar isteniyorsa, bu husus 
da ayrıca teklif edilmelidir. Bu yapılmadıkça 
Yüksek Meclisin dünkü aldığı karar gereğince 
ve o usule uygun olarak muamele devam ede
cektir. Şimdi, söz sırası Halit Fikret Aka'dadır. 
Buyurun, Sayın Aka. 

HALlT FİKRET AKA (Nevşehir) — Muh
terem arkadaşlarım, 1961 seçimlerinin neticele
ri bize göstermiştir ki, ayrı ayrı sandığa oy atıl
ması mahzurlu olmakta ve binaenaleyh, oyla
rın kaybolmasına sebebolmaktadır. Oyların bir 
sandığa atılmasında hen hiçbir sakınca görme
mekteyim. Şayet, Sayın Komisyon bir sakınca 
görmekte ise, bu noktayı tavzih etmesini rica 
edeceğim. Bu hususta bir önerge vermiş bulu
nuyoruz, kabulünü istirham ederiz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de Ilhami Er
tem arkadaşımızın takririne iltihak ediyorum. 
Geçmiş seçim tecrübeleri göstermiştir ki, seçim 
mekanizmasını ne kadar grift, ne kadar teferru
atlı hale getirirsek; reylerin kıymetlendirilmesi 
o kadar azalır. Ne kadar çok rey muteber olur
sa, seçimin neticesi de o kadar isabetli olur. 
Reylerin ziyaı elbette ki, seeimkı neticesine te
sir eder. Bu bakımdan, işi kolaylaştırmak, her 
halde bu neticeyi istihsal bakımından faydalı
dır. 

Sonra; köylüye bir hayli külfetli gelecek şe
kilde ayrı ayrı seçim hücrelerinin bulunması, 
ayrı ayrı sandıklara, ayrı ayrı zarfların atılma
sı hiçbir zaman doğru olmasa gerektir. Bunun 
hedefkıin de ne olduğunu bendeniz anlamıyo
rum. Bir sandıktan -ortalama 80 - 100 oy puslası 
çıkar. Bu 80 - 100 oy puslasımn, ayrı ayrı renk
lerde olan oy puslasını tetkik etmek tasnif et
mek, ayırmak o kadar güç bir iş değildir. Bi-
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naenaleyh, oylan bu şekilde ayrı ayn sandıkla
ra, ayrı ayrı yerlere atmak ve bunun aksi yapıl
dığı takdirde muteber addetmemek doğru bir 
hareket olmasa gerektir. Bendeniz, -takririn ka
bul edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülhalim Araş. 
ABDÜLHALLİM ARAŞ (Kayseri) — Vaz

geçtim, efendim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. Buyu-

run Sayın Şefik inan. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarını, bendeniz bu maddenin bir başka 
tarafına dokunmak istiyorum. Ek 4 ncü madde
nin 1 ııci fıkrasında; «Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçiminde adaylık usulü yoktur. 
Seçmenler muhtar için bir ad, üyeler için de asıl 
üye sayısının bir katı kadar ad yazılmış oy pus-
1 alarmı ayrı oy sandıklarına atarlar.» denilmek
tedir. Bu «bir katı» ibaresinin yanlış anlaşıla
cağı kanaatindeyim. Yani, iki misli isim yazı
lır kanaati uyanabilir, gibi geliyor bendenize. 
Bunu çıkarsak ve «Üyeler içinde asıl üye sayısı 
kadar ad yazıllr.» desek, mesele kalmıyor gibi 
geliyor bendenize. Yani, her hangi bir yanlışlı
ğı, yanlış anlamayı önlemek için, «üye sayısının 
bir katı kadar» tâbiri köylerimizde yanlış anla
maya müncer olabilir. Çünkü, bu kelime misi-
lin karşılığıdır. Ben, birçok yerlerde, bir misli 
tâbirinin, iki misli tâbirinin yanlış anlaşıldığına 
şahit olmuşumdur. Bir yanlışlığı önlemek için 
şu ibareyi çıkarsak olur gibi geliyor, bendenize. 

Bir takrir veriyorum, şayet komisyon da mu
vafakat ederse'; «üye sayısının bir katı» yerine, 
«üye sayısı kadar» denilecek ve aradaki «bir 
katı» tâbiri kalkacak. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAt 
ORAL (Denizli) — Mâna değişiyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız. 

ŞEFlK İNAN (Devamla) — Bir yanlışlığa 
medan vermezse, mesele yok. Ama, bendenize 
öyle geliyor ki, bu yanlış anlaşılabilir. Böyle 
bir takrir de hazırladım, şayet muvafakat eder
seniz, mesele yok. 

BAŞKAN — Sayın Zeytin oğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu maddede iki mevzu üze
rinde durmak istiyorum. Hattâ üç mevzu üze
rinde konuşmak istiyorum. Birisi, «bir kat'ı ka-
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dar». Biraz evvel Sayın Şefik İnan Beyefendi
nin buyurdukları gibi «bir kat'ı kadar» tâbiri 
burada kalmalıdır. Çünkü, «bir katı» tâbirini 
çıkarıp, «üye sayısı kadar» yazarsak, o zaman 
yedeklere yer kalmaz. Onun için burada bir 
katı demişler M, yedek sayısı kadar da yedek se
çilmiş olsun. Onun için, «bir katının» kalması lâ
zımdır, kanaatindeyim. 

İkinci arkadaşlarım bir kanun çıktıktan 
sonra, bunun tatbikattaki aksaklıkları görül
dükten sonra, bunu tashih etmek gayet tabiîdir. 
Yoksa, bir kauunun her zaman, tatbikattaki 
aksaklıklarını gördüğümüz halde devam edersek 
yerinde olmaz kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, bu maddedeki ayrı ayrı kâğıt
lara yazılması mevzuu, muhtar ve ihtiyar he
yetlerinin ayrı ayrı kâğıtlara yazılması ayrı ay
rı sandıklara atılması çok mahzurludur. Bu
nun mahzurunu son Milletvekili ve Senatör se
çimlerinde gördük. En nihayet, bugün memle
ketimizin realitesi bu, •% 80 imiz okuyup yazma 
dahi bilmiyor. Vatandaş, Milletvekili ve Senato 
seçimlerine gittiği zaman, sandık başlarında; 
Senato oy pusulası veya zarfını, Milletvekili 
sandığına attı; Milletvekili oy pusulasını, Senato 
sandığına attı, ve böylece her parti belki binler
ce, on binlerce oy kaybetti. Bu bakımdan, bu 
aksaklığı gördüğümüze göre, aynı kâğıda muh
tar ve ihtiyar heyetlerini yazabilir. En niha
yet vatandaş, o kâğıda istediğini yazmakta ve
ya silmekte serbest olmalıdır. Oylar matbu ol
duğuna ve silmek hakkına da haiz olduğuna 
göre, bir kimseyi muhtar seçmek istemiyorsa 
silebilir ve onun yerine başkasını yazabilir. Üye
ler için de aynı kâğıdın altına yazar, bir zar
fa koyar ve bir sandığa atar. Bunların tasnifi de 
gayet kolay olur. Vatandaşa hem güçlük olmaz, 
hem de yanlışlık olmaz. Binaenaleyh, ikincisi 
de; bir sandığa atılması ve gerek muhtarın, ge
rekse ihtiyar heyetleri üyelerinin bir kâğıda 
yazılması mevzuudur. 

Üçüncüsü muhterem arkadaşlarım; partiler 
buralarda da, aday gösterebilmeli. Bunu şu ba
kımdan arz ediyorum. Biz, bu kanunda ne ka
dar yazmasak dahi, yarın bütün köylerde par
tiler açık veya kapalı olarak adaylarını seçe
cekler, o adayı oy pusulalarına bastıracaklar. 
Yalnız, şu kalıyor, partilerin alâmeti farikası 
üstünde olmayacak, ama partilerin matbu oy 
pusulaları olacak. Binaenaleyh, realite bu oldu-
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ğuııa göre, niçin biz kanuna koymaktan kaçı
yoruz? En nihayet, o köyün bağlı bulunduğu 
ilçede teşkilatı bulunan siyasi partiler nasıJ 
olsa köylere gidecekler ve biraz evvel arz etti
ğimi yapacaklardır. Binaenaleyh o, köyün bağlı 
.bulunduğu ilçede teşkilâtı bulunan siyasi parti
lerin o, köyden aday göstermesini gayet 
tabiî karşılamak lâzımdır, arkadaşlar. Bi
naenaleyh, ben bu •"> mevzun arz ediyorum. 
.Esasen, «bir katı» tâbiri kanunda ınev-
cudolduğu için, bu ıhususta bir önerge takdim 
etmiyorum. Diğer 2 husus için yani bir sandı
ğa atılması ve bir oy pusulasına yazılması ile 
ilgili Ve siyasi partilerin aday göstermesi hu
susunda 2 önerge takdim ediyorum, kabulünü 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN —. Madde hakkında verilmiş bir 
kifayet önergesi vardır. Komisyon söz istiyor 
mu? İstemiyor. 

Buyurun Sayın Kadri Özek. 
KADKıl ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlar; ek madde 4 ün 1 nci paragrafı bence. 
vuzuh verici şekilde kaleme .•alınmış değil. 
•Filhakika, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri seçiminde .adaylık usulü yoktur, deniliyor. 
Ama, seçmenler, muhtar için Ibir ad, üyeler için 
de asıl üye sayasının ıbir katı kadar ad yazılmış 
oy puslalarını ayrı oy sandıiklarına atarlar. 
«Yazılmış oy puslaları» deniyor. Bumu kim ya
zacak, masıl yazaıcalk? Memleketimizin kaçta ka
çının okur- - yazar olduğu hepimizin malûmudur. 
'Binaenaleyh, daha önce yazılır dediğine göre, 
matbu olan »bu oy puslalarmın dağıtılması mev-
zuu'bahsolamıya'calktır. Kim yazacaktır, oy pus
lalarını ? Bu maddeden anlıyoruz ki, siyasi par
tilerin 'bu seçimlerde faaliyetleri mümkün olmı-
yaçaktır. Ama, bu madde hu hususu derpiş 
ederken, mütaakııp maddelerin Ibir tanesi de; 
«hu kamumda 'özel hüküm mevcudolmadığı müd
detçe, (Seçimlerin Temel Hükümleri hakkın
daki 298 sayılı Kanunun hükümlerinin tatbik 
edileceğini» âmirdir. Bu 'kanunda oy pusulala
rının seçim günü dahi dağıtılmasından tutun, 
da, buma her hangi biı* müeyyide tatbikimi im
kân dâhiline -koymıyan hükümler de mevcuttur. 
Şu duranl muvacehesinde kimler oy pusulasını 
hazırlıyacalktır ? 'Siyasi partilerin bunda her 
hanıgi ıbir aktif rolü lolmıyacağına ıgöre, <oy pus-
lala^ı ne surette dağıtılacaktır? Bu hususun 
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komisyonca cevaplandırılmasını istirham edi
yorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Madde üzerinde kâfi mabette milletvekili, 

görüş ve temennilerini 'belirtmiştir. 
Konuşmaların yeterliğinin oya arzını saygı

larımla rica ederim. 
Eskişehir 

CeTâlettin üzer 

BAŞKAN — 'Buyurun Saym Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaişlar; köy muhtar ve ihtiyar heyeti se
çimi hakikında, konuşmuş 'bulunduğumuz şu 
4 ncü madde, bu Seçim Katnunumıın en esaslı 
temel hükmüdür. Bu hususta bire/ok arkadaş
larımız söz "aldılar. Oylarım'Ibir sandığa atılma
sını müdalfaa ettiler. Bâzı arkadaşlar, bu san
dığa oy atıldıktan sonra hâsıl olaealk neticeler 
'hakkında hiejbir suretle 'beyanda 'bulunmadılar; 
Bu müplhem kaldı. Halbuki maddenin ikinci 
paragrafı iki sandığa atılan oylar hakkında 
ne surette işlem yapılacağımı izahtan ibaretti. 
'Bu hususa kimse temas etmedi. Bunlar noksan 
kalıyor. Binaenaleyh, 'bunların açıklanması 
için ıkifayetin kabul edilmemesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi .oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bir takrir ha
zırlıyorum, Komisyonla da anlaştık. Bir dakika 
müsaadenizi rica edijyiorum. 

(BAŞKAN —• Verilmiş önergeleri sırası ile 
okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair, 

kanunun ek 4 ncü maddesinin C. iSenatoisu Üye
si Tevifi'k Okyayuz ve 6 arkadaşının teklif [erin
de ek madde 4 veçhile değiştirilmesini arz ve 
teklilf ederiz. 

İzmir Sakarya 
Şükrü Akkan Mııslihittin Gürer 

Konya Balıkesir 
Faruik Süikaıı Oihat JBillgehan 

İzmir Çorum 
Ali Naili Erdem Mu^alffer Göündar 
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istanbul izmir 

M. Eıza Bertan Muzaffer Döşemeci 
izmir ! 

Saim Kaygan 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Usul hakkında söa 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim, 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım, bu maddenin birinci paragrafı hak
kında maruzatta bulunurken bendeniz Komis
yon tarafından cevaplandırılmasını muktazi 
bir sual tevcih ettim. Binaenaleyh, Riyasetin, 
evvelemirde tevcih ettiğim bu sual hakkında 
Komisyonun noktai nazarmı sorması iktiza et
tiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, millet
vekilleri bu mevzuda 2 hakka .sahiptir. Biri söz, 
biri sual. Sayın Kadri özek bunlardan sözü 
tercih etmiş ve kürsüye gelmiş konuşmuştur. 
Aynoa Komisyondan bir sual sormamıştır. Sö
zü sırasında Komisyona, bâzı mütalâalarını bil
dirmesini istemiştir. Onun için sual muamelesi 
yapılmamıştır. Usulî bir hata yoktur. ıSırası ile 
önerjgeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek dördüncü maddenin aşağıdaki tarzda de

ğiştirilmesini arz ve teklif 'ederimi. 
«Köy muhtar ve ihtiyar meolisi üyeleri seçi

minde adaylık usulü yoktur. Seçmenler muhtar \ 
için bir ad, üyeler için de asıl üye sayısının bir 
katı ad yazılmış oy puslalarmı aynı zarfa ko
yarak ayni sandığa atarlar. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları ol
duğu gibi kabul edilir. Bir >oy puslasında aynı 
isim bir kaç defa yazılmış ise tek oy isayılır. I 
Sandıık kurulunca okunamıyan oy puslaları na-
ızara alınmaz. Puslalarda seçileceklerin sayısın
dan fazla ad bulunduğu takdirde sondan baş
lanarak fazla adlar hesaba katılmaz.» 

Edirne I 
ilhamı Ertem I 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının Ek 4 ncü maddesi, aşağıdaki şekil- I 

de değiştirilmiştir. * I 
Nevşehir Bolu I 

Halit Fikret Aka Kâmil inal 
I I 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçiminde I 
adaylık usulü yoktur. Seçmenler muhtar için | 
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bir ad, üyeler için de asil üye sayısının bir ka
tı kadar ad yazılmış oy puslalarını bir zarf içi
ne koyarak bir sandığa atarlar. 

Bu sandığa ait oy verme işleri ısandık kuru
lunca yürütülür. 

Belli sayıdan ara ad yazılmış oy puslaları ol
duğu gibi kabul edilir. Bir oy puslasmda aynı 
isim birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. San
dık kurulunca okunamıyan oy puslaları nazara > 
alınmaz, puslalarda seçileceklerin sağrısından 
fazla ad bulunduğu takdirde sondan başlana
rak fazla adlar hesaba katılmam. 

Bir zarf içinden muhtarlık için ayrı • ayrı 
şahıslara, veya üyeler için muhtelif iki liste çı
karsa muteber oy sayılmaz. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 4 ün birinci fıkrasının fiilî duru

ma kanuniyet kazandırmak üzere aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Urfa 
Eteni Ksbçoğlu Kadri Eroğan 

«Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri se
çiminde o ilde teşkilâtı olan partiler aday gös
terebilir. 

Millet Meelisi Yüksek {Başkanlığına 
(Ek madde 4) ün 3 neü fıkrasının tasarıdan 

çıkarılarak maddenin oylanmaısmı arz ve tek
lif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Sayın (Başkanlığa 
Ek madde 4. — O höyürı bağlı bulunduğa 

ilçede teşkilâtı .bulunan siyasi partiler muhtar 
ve ihtiyar heyeti seçimlerinde aday gösterebi
lirler. 

ibaresinin efelenmeısirii arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytdnıoğlu 

Saym Başkanlığa 
Ek madde 4. 
Muhtar için ayrı, üyeler için ayrı qy pu&ta-

et ve ayrı sandıklar mahzurlu olduğa son seıçim-
lerle sabit oHuğuf&dan muhtar ve %©le*m bir 
kâğıda yatzılmaMnı ve bir aaadığa atıbaasmı 
arz ve rfoa ederim. 

Eskişehir 
Ark Zec^ittoğlu 
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Millet MeotM Bafkandığma 

4 neti maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini .ar* ederim. 

Edirne 
Fatıri (iHritlAoğtlu 

Üye sayısının bir katı tabirini (üye »ayısı
nın iki misli seklinde) tavzihin yazılmasını 
teklilf ederim. 

(BAŞKAN — Sayın GiritBoğlu, önergeniz 4 
neü madde hakkında mı, yoksa ek 4 noii mad
de Ihakkında mı? Lütfen tashüh ediniz. 

FAHİR GİRtTLÎOĞLU (Edime) — Ek 4 
neü madde hakkında efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 4 nıetü maddenin ilk fıkrasının aşağıda

ki 'şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
(Edirne 

Fahir <Hritlioğlu 

Köy rauulhtar ve ihtiyar mecliai üyeleri seçi
minde siyasi partiler aday g&rterebilirler. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 4 neü maddenin birinci paragrafındaki, 

(ayrı oy sandıklarına atılır) yerine (bir sandı
ğa atıdır) diye tadil edilmesini arz ederim. 

(Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
Bir sandığa oy atma usulü kabul edilirse 4 

neü maddenin ikinıci praıgraimm tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Kıırşeihir 
Ahmet Bilgin 

Saym (Başkanlığa 
Şi<f£lften ara ettdğim sebepler yüzünden. Bi

rinci fıkradaki ibarenin. 
«Üye sayısının bir kat fazlasiyle ad yazıl

mış*, şeîEÜîıde düzeltilmesini arz v£ rica ede
rim. 

Çanakkale 
Şefik İnan 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, Komisyondan izahat aldım; 22 nci mad
denin sarahati karşısında takririmi geri aldım. 

BAŞKAN — Pekiyi 0f«ı<üöı. 
$«yjfi înan, takririni gfcri adıyorlar*; takrir 

geri verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 4 ün ilk fıkrasında aşağıdaki de

ğişikliği arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzttûer 

•«Köy 'muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri söşi-
minde adaylık usulü yoktur. Seçmenler muhtar 
için bir ad, üyeler için de asıl üye sayısının bir 
katı kadar fazla ad yazılmış oy puslalannı oy 
sandığına atarlar.» 

BAŞKAN — Okunan önergeleri, aykırılık
ları sırasına ıgöre yeniden okutup oyunuza su
nacağım. 

Birinci önerge : 
(Şükrü Akkan ve arkadaşlarının önergesi ye

niden okundu.) 

BAŞKAN —* önergenin nazarı mütalâaya 
alınıp alınmamasını oyunuza sunacağım. Ko
misyon iştirak ^ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAt 
ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önevge; 
(llhami Ertem'in önergesi tekrar okundu.) 

AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Bu 
önergeye iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — önergenizden sarfınazar edi
yorsunuz. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Ben de ofctl-
nan önergeye iltihak ediyorum. 

FAKİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Ben de 
bu önergeye katılıyorum, 

BAŞıKAN — önergeler geriverilmiştir. 
Komisyon akunan önergeye iştirak ediyor 

mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — İştirak etmiyormi, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜGEOĞLU (Giresun) -^ Filhal iştirak ediyo
ruz, efendim. 
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BAŞKAN" — Diğer önergeleri okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzııner'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU •SÖBOÜSÜ ADÎ 

OUOKOĞ-DU (Giresun) — İştirak etmiyoruz, 
efendim. 

İBAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor... 
(•Sağdan, madde kabul edildi sesleri) Madde 
kabul edilmedi, verilen bir önerge kabul edil
di. Daha, kabııl. edilmedik pek çok önerce Var-
dlT. 

Şimdi sırasiyle okunmuş olan Ali Rıza Uzun-
ere aidolan önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etıniyenler... Kahul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
OHalit Fikret Aka ve arkadaşının önergele

ri le'krar okundu.) 
iiAUtT UlKRET AKA (Nevşehir) — Efen

di m. önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
(Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytinoğlu'nun 

birinci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu önergesini ge

ri almıştır. 
AZİZ ZKYTİNOĞLU (Eskişehir) .-•- Diğer 

önergemi ıgeri aldım, bunu değil. 
•BAŞKAN — Pekiyi, Komisyon katılıyor 

mu? 

ADALET KOMİSYONU 'SÖ.ZÖÜSÜ ALÎ 
OÜOEOGT/U (Giresun) — Katılmıyoruz, e-fen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul et
miyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önenge : 
(Etem iKılnçoğlu ve Kadri Eroğan'm öner

geleri tekrar okundu.) 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ HÛDA! 

OIİAIJ (Denizli) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor, taforiri 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler-... Etmiyen
ler... Kabul 'edilmemiştir. 

(Tekirdağ MüLtetvekili Turhan Kut'un öner-
g o s i tek ra r okundu.) 

' TURHAN KUT (Tekirdağ) — Bira« evvel 
kabul edilen önerge sebebiyle önergemi geri 
allıyorum. 

"BAŞKAN — - Kayın Kut önengesini geri alı
yor. Muhterem arkadaşlar Sayın îlhami Erteni 
la rafından verilmiş olan ve Yüksek ."Meclisimiz
ce kabul edilen, önergeye Komisyon filhal .işti
rak ediyor.'' Maddeyi -değişikliğiyle/ birlikte oyu
nuza sunuyorum. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir-) — Bir- gner-
gem daha vardır. 

BAŞKAN •— Sayın Ahmet Bilgin, bir öner
gesi daha olduğunu söylüyor. Teikrar okutup, 
oyunuza «unaoağım. 

(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in 2 nei 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin önergemiz
de ısrar, ediyor musunuz? Bir sandığa, oy atıl
ması usulü kalbul edil mistir. Önergeye Komis
yon iştirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Denizli) -— İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor... 
Önergeyi oyunuza,sunaıyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Anlaşılmadı arkadaşlar, önerfgeyi 
Kabul, edenler. ('Gürültüler) Muhterem arka
daşlarım, lütfen yerlerinizden müdahale etme
yiniz, söylediğiniz anlaşılmıyor, önerjgeyi tek
rar oylarınıza arz ediyorum. Komisyon iştirak 
etmiyor. (ıGüıniltüler) Muhterem arkadaşlar, 
bir sözü olan varsa gelsin söylesin yerinizden 
anlaşılmıyor. (Gürültüler) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, ek 4 neü maddede kabul etmiş ol-
d uğun uz veçhile bir sandığa oy atılması hususu 
yanında, ikinci paragrafta ayrı ayrı sandıklar-

' da, oyların nasıl sayılacağı tadadedilnıektedir. 
Binaenaleyh, buna lüzum kalmadığından, bu
nun tasarıdan kendiliğinden çıkması ieatbeder. 
Bu hususu derpiş eden önergemin kabulünü 
arz ederim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın "Baş
kan önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN ---. Önenge sahibi kendileri, öner
gelerini izah ettiler, siz önenge hakkında mı 
söz istiyor sunuz? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) .-- Evet efen
dini, önergeye mahal olmadığını izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İLHAMI ERTEM ((Edirne) —- Muhterem 

arkadaşlarım, Ahmet Bilgin arkadaşımızın bu-
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rada serd ettiği endişeye mahal yoktur. Madde 
tedvin edilmiş şekliyle yüksek tasviplerinize su
nulmuştur, arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi önergeye Komisyon işti
rak etmiyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul otmiyenler... önerge kahul 
edilmemiştir. 

.'Sayın îlhami Ertem'in, Heyetiniz taralfından 
(kabul edilmiş olan ve (Komisyonun filhal işti
rak etmiş olduğu değişiklikle beraber... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
OÜÖEOĞLU (ıGKrcsun) — Maddeyi geri istiyo
ruz, e!f endim. 

BAŞKAN — O 'halde kabul edilmiş olan 
önerge dolayısiyle maddenin daha muntazam 
şekilde yazılması için madde Komisyona inti
kal edecektir, önerge muvacehesinde Yiiksek 
Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kafimi edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
Komisyonıa. 'verilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım ek 
5 nci maddeye geçmeden evvel dün cereyan 
eden usul müzakeresi dolayısiyle konuşan Ha
lûk Nur Bâiki arkadaşımızın verdiği feiır öner
ge vardır, tou önergeyi okutuyorum. 

Sayın! Başkanlığa 
Meclislin dünkü Birleşiminde kanun teklifi

ni görüşmüş olan bütün komisyonların sözcü
lerine takdimen söz verilmesi hakkında alman 
ıkarar Meclis çalışmalarını ziyadesiyle /güçleş
tireceğinden, içtüzüğün 35 nci maddesinin sa
rahatine uylgun olarak ıgeçen Birleşimde alın
mış olan içtüzüğe aykırı kararın 'kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Afyon! Karaihisar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN ^- Muhterem arkadaşlar, dün 
bâzı arkadaşlar 'bulunmadığı için dün cereyan 
eden durumu Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 
Dün konuşan Sayın Hlhaımi Ertem, içişleri Ko
misyonu adına Heyeti Umumiyede tercihan 
konuşma ,hakkı olduğunu heyan ederek söz is
tedi. Riyaset, tercihan konuşma hakkının esa
sında komisyona aidolduğunu ve tasarının geç
miş olduğu komisyonun maddelerin kendisine 
iadesini istiyen kısımlarında ancak söz haikkı 
olduğunu 'beyan etti. Falkat, verilmiş olan bir 
önerlge Heyeti Unıumiyeye intikal ettiktan 

J Sıanra, Heyetti Umumiye içişleri Komisyonu
nun da sıra gözetmeden konuşmaya hakkı ol-
duğtou karariyle tesibit etti. Bugünkü, öner
ge o kararı kaldırma hakkındadır. Şimdi, bu 
mevzuda ISaym Müftüoğlu söz istiyor, buyu
runuz. önergenin aleyhinde mi, lehinde mi? 

SABIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul-
i dak) — Aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SADİK TEKUN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlarım, yüksek ma
lûmunuz olduğu veçhile, hir kanun müzakere 
edilirken, gerek Hükümeti gerekse komisyo
nun tekaddüm hakkı vardır. Bu selbeple, her 
ne kadar İçtüzüğün '315 nci maddesinde ev
velemirde kanun tasarısının başlıca aidolduğu' 
encümen tarafından müdafaası yapılacağı hu
susu derpiş edilmiş ise de, bu demek değildir 
ki, ıkomisyıon söz aldığı zaman tekaddüm hak
kı, yalnız Ibaşlı'ca aidolduğu komisyon sözcüsü
nün söz alacağı mânasını istihdaf etmez. Zira, 
yine tçjtüaüğün 315 nci maddesinin 2 nci ben-

I dinde aynen şöyle demektedir. «Diğer "bir veya 
I da'ha ziyade encümende aynı lâyiha veya tek-
I lif .hakkında müzakere geçmiş ve makata tan-
I zim kılınmış ise, o encümenler yalnız kendile-
I rine aidolam madde veya kısımları müdafaa 
I ederler.» IŞU hale ıgöre dün Heyeti Umumiyeni^ 
I zin almış olduğu karar yerindedir ve usule de 
I uygundur. Binaenaleyh, 'bugün bu karardan 

rücu edecek bir senenolınadiğı gibi ılçtüzüğün 
I aıçık alhlkâmına göre ;bir kanun tasarısı veya 
I teklifinin muhltelif komisyonlardan geçmeleri 
I halinde, bu kanunun Heyeti Umumiyedeki mü-
I zaikeresi esnasında daha önce müzakeresini ya-
I pan komisyonların da, komisyoıia tekaddüm 
I hakkı Itanıması sebebiyle hu halktan bilistifade 
I kendi komisyonlarının görüş ve müdafaasını 
I burada yapmaları yerindedür, usule uygun-
I dur ve bu bakımdan da talkrir yerinde değil-
I d'ir. Lehinde rey vermemenizi istirham ede-
I rim, efendim. 

I BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurft, önerge 
I hakkında konuşmak için mi söz istiyorsunuz? 
I önergenin lehinde mij aleyhinde mi konuşa-
I caksınız? 

I ADNAN ŞENYUET (Erzurum)" — Lehin-
I de efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, dün cereyan eden müzakereler 
sırasında ve bir usul mesel esimle Sayın Riya
setin ikazına rağmen hilâfına al inim iş olan 
dünkü kararın, (bendeniz tüzüğün >>5 nei mad
desine muhalif okluğu kanaatini taşımakta
yım. Şöyle ki; bu maddenin 2 nei fıkrasında 
aynen, «Diğer bir veya dalha ziyade encümen
de aynı lâyiha, veya telklif hakkında müzakere 
geçmiş Ve mazbata' tanzim kılınmış ise, o en
cümenler yalnız kendilerine aidolan madde ve
ya kısımları müdafaa ederler»1 Muhterem, arka
daşlar, bendenizie öyle geliyor ki, 'meselenin 
ağırlığı ve maddenin 'bilhassa mühim olan ke
limesi, «yalnız» kelimesidir. Bu «yalnız», ke
limesinden murat ve kasıt, münhasıran kendi
lerine ailtdoilan madde veya kısımları müdafaa 
ederler şeklinde, ifadesini 'bulmaktadır. Fil.-' 
hakika, burada bahse mevzu olan konu se'cime 
mütaallik 'kanunlar ve' bu cümleden olarak, 
Köy •Kanununun maddeleri, heyeti umumiyesi, 
seçime daiir olan hususlar evvelâ İçişleri Ko
misyonunda 'görüşülmüş, 'bilâkara Adalet Ko
misyonunda müzakere kılınmıştır. (Birtakım 
'maddeler tamamen müşterektir ve içişleri Ko
misyonunun müzakeresinden 'sonra doğrudan 
doğruya Adalet Komisyonunun müzakerelerime 
ıcsas teşkil etmiş ve o komisyonun maili olmuş
tur. Binaenleyh, bu komisyon, Adalet Ko
misyonu bu hususta leh veya. aleyhte her han
gi bir şekilde münhasıran görüşünü, sadece bu 
mevzu üzerinde görüşünü ileri sürebilir. Farzı
muhal, şöyle bir misal daha arz etmek isttenim. 
(Bu seiçimlerin nasıl yapılacağı secim şartlan şu, 
veya bu hükümlerin yanında bir de ayrıca.bu 
seçimlerde paranın ne şekilde temin edileceği 
hususunda bir hüküm kulunmuş olsaydı, '0 tak
tirde 'bu iş .sadece ve sadece Bütçe Komisyonu 
ve Maliye Komisyonunu alâkadar ederdi. Bu
rada işin münhasıran Maliye Komisyonuna İh
tisas Komisyonuna havale edilmiş olması ora
da' müzakere edilmiş bulunması sebebiyle, bu 
hususta her hangi bir şekilde mütalâada . bulun-
malk .sadece arz clttiğim gibi, Maliye Komisyo
nuna aidollur idi. Şu halde, böyle bîr durum 
olmadığına ve İçişleri Komisyonu tarafından 
'görüşülen mevzuların, 'bilâkara tüzük gereğince 
Adliye Komisyonuna havale edilmiş bulundu
ğuna ve Adliye Komisyonunun malı olduğuna 
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göre, bendenizin deminden beri arz ettiğim veç
hile, tüzüğün 35 nei maddesine göre, «yalnız» 
•kelimesini «münhasıran»1 anlamak şeklinde tef
sir .etmek ve bu suretle dün alınmış' olan kara
rın usulsüz okluğu kanaatine vai'mak iktiza 
•eder. Naçizane kanaatim budur. (Hürmetle
rimi arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Reşit Ülker. 
' -REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sarfı nazar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. 
Kemal Bağciıoğlıı, siz 1 ekinde mi konuşa

caksınız? 
KEMAL BAĞCTOĞLU (Maraş) — Öner

genin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCIO&LU (utfaraş) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; (benden 
evvel konuşan Adnan Şenyuılt'un müdafaa et
miş olduğu ve dün Yüksek Meclisimizin aldığı 
bir kararı değiştirmeye matuf önerge kem usu
le, İham de Meclisimizin tatbikatına., örfüne ay
kırıdır. Şöyle ki, 105 sayılı Kanunun müza
keresi ısırasmda Ve malî reform kanunlarının, 
vergi reform kanunlarının müzakeresi sıra
sında yine Yüksek Meclisimizin almış okluğu 
'bir.kararla, aiddlduğu encümen mazbata mu
harririne tercihan söz hakkı verilmiş olduğu 
malûmunuzdur. O kanunların daka önce gö
rüşülmüş bulunduğu encümen sözcülerine de 
Riyaset Makamı taıkdimen ısöz vermiş idi. Mec
lisimizin tatbiikaltı bu şekilde tecelli etmiş ve 
'bundan evvelki müzakerelerde de aynı usule 
uyulmuştu. Her hangi bir kanun, bir veya iki 
komisyonda ıgörüşülmüş ise, tümü hakkında gö
rüşülürken esas komisyon sözcüsüne Itakdİmen 
söz verilmiş, fakat maddelerin müzakeresi sı-. 
rasında hanlgi komisyondan daka evvel geçmiş 
ise o komisyonun sözcüsü de maddelerin müza
keresi esnasında söz almış arkadaşlarımıza tak-
dimenı fikirlerini komisyon adına airz ve ifade 
etmişlerdi. Nitekim bu usule uygun İçtüzüğü--
müzün 35 nei maddesinin '2 nei fıkrasına gayet 
uygun ibir şekilde Yüksek' Meclisimizin almış 
•olduğu dünkü karar, hem Meclisimizin tatbi
katına uygundur, kem de îçtüzüğe uygun bu
lunmaktadır. Bu sefbeple önerge yersizdir, 
reddi icabeder. Bendeniz de bu fikrimi böylece 
açıklamış bulun uy oram. Hür mdtleri m 1 e. 
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BAŞKlAıN —' Sayın Ili'ulai Oral, siz önerge

nin aleyhinde •mi, lehinde .mi 'konuşmalk istiyor
sunuz? Önerge* lehinde, buyurun. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Muhterem arka
daşlarım, Mecliste kanunların müzakeresinde 
bir usul takibcdilmektodir. Bu usul, tasarı
nın ve teklifin, konuşulduğu encümenin hangi
si başlıca encümen, ise mevzu itibariyle buna 
vaziyet eden encümen hangisi ise o encümenin 
huturunda ve o encümenin mazbata, muharriri
nin müdat'aasiyle müzakere imkânları bahşe
dilmiştir. Muhterem arkadaşlarını, ikinci fık
rayı diğer arkadaşlarımızın, noktayı nazarı 
gibi tefsir etmeye imkân olmadığı kanaatinde
yiz. O da şu şekilde: Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonundan gelen bir kanun tasarı
sı Adalet Komisyonuna havale ediliyol. Ha
vale edilmesi sebebi, sağlık mevzuuna taallûk 
eden mevzularda Adalet Encümeninin noktai 
nazarının tesbiti için değil, cezai bakımdan, 
hukukî bakımdan, müeyyidelerin umumi Türk 
Ceza Kanununa ve umumi ceza prensiplerine 
uygunluğu 'bakımından havale ediliyor ve ha
vale edildikten sonra, biz noktai nazarımızı 
bildiriyoruz.. Heyeti Umumiyeye geldiği za
man, o maddelerin müzakeresinde biz söz sa
hibi olabiliriz ve bu fıkrayı bu şekilde tefsir 
etmek mecburiyetindeyiz. Hattâ tefsire de lü-
7Aim yoktur, bir sarahat vardır. Yoksa, bütü
nü ile Sağlık Komisyonunu alâkadar eden 
bu mevzuun, bu kanun tasarısının veya tek
lifinin görüşülmesinde devamlı olarak Ada
let Komisyonunun ve sözcüsünün takaddüm 
hakkı vardır, diye bir neticeye varılamaz. Ken
disine taallûk eden; kendisine havale edilen 
maddelerin müzakeresinde bir takaddüm hak
kını kabul etmek lâzımdır. 

Şimdi, bu mevzua gelince; İçişleri Komis
yonuna havale edilmiş, İçişleri Komisyonun
dan sonra da Adalet Komisyonuna hayale edil
miş ve Riyaset makamınca da başlıca komisyon 
olarak Adalet Komisyonu seçilmiştir. Simdi, 
içişleri Komisyonunun, bütün bu maddelerin 
müzakeresinde hakikaten iştirak etmiş olabi
lir ama, iştirak etmiş olması, noktai nazarını 
belirtmiş bulunması Adalet Komisyonunun 

< başlıca encümen olmasına ve sözcününün de 
takaddüm hakkına mâni değildir. Bu bakım
dan, «yalnız» kelimesine münhasır olarak mü

talâa etmek ve ona göre kendilerine taallûk 
eden maddelerin müzakeresinde ancak ta
kaddüm hakkını tanımak lâzımgeldiği kana
atindeyim, efendim. 

ABÜÜHALİM ARAŞ (Kayseri) 
ı acağım. 

Sual so-

BAŞKAN — Sual sorulmaz efendim. Şimdi 
konuşurken komisyon adına değil, şahsı adına 
ve usule mütedair mütalâasını beyan etti. 

Bu mevzuda iki lehte, iki aleyhte konu
şulmuştur. Verilmiş olan önergeyi tekrar oku
tup oylarınıza sunacağını. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur 
Baki'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 71 e karşı 
85 oyla önerge kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanun gereğfcıce ha
zırlanan oy zarfları, hangilerinin muhtar, han
gilerinin de ihtiyar meclislerine aidolduğu ilçe 
seçim kurullarınca işaretlenir. Bu işaretleri ta-
şımıyan zarflar açılmaksızm tutanağa bağlana
rak saklanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 
Buyurun Sayın Ertem. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, ek 4 ncü madde ile seçimlerde tek zarf, 
tek sandık usulünü kabul ettik. Butıun tabiî ne, 
ticesi olarak 5 nci maddenin de içişleri Komis
yonunun değiştirişi gibi kabul edilmesi lâzım
dır. Bu hususta bir takrir veriyorum, takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?.. Yok. Verilmiş bir takrir vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarımu 1 nci maddesiyle teklif olunan ek 

5.nci maddenin İçişleri Komisyonu metnindeki 
gibi kabul olunmasını arz ve teklif ederim. 

Içişleti Komisyonu Sözcüsü 
Edirne 

îlhami Ertem 
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Yüksek Başkanlığa ı 

Ek 5 nei maddenin ek 4 tıcü maddenin deği
şik şekline göre kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Adalet'Komisyonu Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcüsü 
Denizli Giresun 

Hüdai Oral Ali Oüceoğlu 

BAŞKAN — Birinci takriri tekrar okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Edirne Milletvekili llhami Krtem'kı önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunun metnini 1 
okutuyorum. I 

EK MADDE 5. - - 26 Nisan .1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin. Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince oy 
zarfları hazırlanır. Muhtar ve ihtiyar heyeti se
çimi için tek zarf kullanılır. Muhtar ve ihti
yar heyeti ibareleri yazılı ayrı ayrı kâğıtlar 
aynı zarfa, konup aynı sandığa atılır. Mute
ber olmıyan zarflar açılmaksızın tutanağa bağ- I 
I anarak saklanır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

(VRAL (Denizli) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon iştirak ediyor, öner

geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul ödetilir... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon daha evvel verdiği önergeyi geri I 
alıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ CÜ-
OEOĞ-LU — Efendim, iki önerge aynı mahiyet- I 
tedir, birincisinin kaldırılmasını istiyoruz, bu 
şekli ile koymak lâzımdır. I 

BAŞKAN -•••- O halde kendi önergenizi geri I 
alıyorsunuz. 

Şimdi, önergede belirtilen ve kabul edilmiş I 
olan İçişleri Komisyonunun maddesinin ek 5 nci 
madde olarak kabul edilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul I 
edilmiştir. I 

EK MADDE (i. •—- Seçim tutanaklarının ve
rilmesi ilçe seçim kurlularına aittir. Bu kurul
lar, muhtarlığı ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek. 
üyeliklerini kazananların tutanaklarını geciktir
meksizin verir. İlçe seçim kurulu başkanı köy 
muhtarlığına ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek j 
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üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir sure
tini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer 
bir suretini de bir hafta süre ile- ilçe seçim kuru
lu kapışma astırır. 

Muhtarlıkları, ihtiyar meclisi asıl ve yedek 
üyeliklerini kazananların köyler itibariyle bir 
listesi ilçe seçim kurullarınca vali veya kayma
kamlara verilir. 

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

EK MADDE 7. —- İlce seçim kurullarının ka
rarlarına ; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerim Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkında Kanunun 129 nen maddesinde belirti
len süçeler içinde, 

Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 gün 
zarfında, 

İl seçim kurullarına, itiraz edilebilir. 
İl seçim kurulları itirazları inceliycrck en geç 

bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar. İl 
seçim kurullarınca muhtar ve- ihtiyar meclisi se
çimlerinin iptali halinde aşağıda yazılı şekilde 
hareket edilir. 

A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal 
edilmişse eski muhtaf ve ihtiyar meclisi yeni se
çim yapılıncaya kadar görevlerine devam eder
ler. 

B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse ye
ni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevle
rini yeni seçilen birinci üye görür. 

O) Yalnız ihtiyar seçimi iptal edilmişse es
ki meclis yeni secime kadar görevine devam 
eder. 

•BAŞKAN —- Sayın Çilesiz söz mü istiyorsu
nuz? Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇlLEiSİlZ (Giresun). -
'Muhterem arkadaşlar, 7 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında ıseıçimin iptaline dair kararlara, 15 
gün zarfında itiraz edileceği yazılıdır. iBu sür 
renin 'başlamıgıç tarihigösterilmemiştir. Tat'bi-
ikatta yanlıs/lılklara m amal kalmaması için baş
langıç tarihinin gösterilmesi şarttır. Bu eksi
ği ikmal için bir takrir veriyorum, kalbulünü 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Madde haik'kmda 'başka söz is-
tiyen var mı? Yok. Verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

7 nci maddenin 2 nci fıkrasının (seçimin 
iptaline dair kararlarıma 6 nci maddeye göre 
ilânından itibaren 1'5 gün içinde)1'şeklinde de
ğiştirilmesini 'arz ve teklif ederim. 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
(ıSeçraı Kanununda hüküm var sesleri) 

ADALET KOMİSYONU ıSÖZCÜiSÜ ALİ CÜ-
CEOĞLU (Giresun) — Etmiyeruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul «denler... Et
miyenler... Anlaşılmadı .efendim; lütfen oylama
ya iştirak ediniz, önergeyi tekrar oyunuza su
nuyorum; kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum; ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

-EK (MADDE 8. — Seçim delillerinin saklan
ması, 25 Mayış 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 37 nci maddesi uya
rınca yaıpılır. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Daha evvel komisyona verilmiş olan 4 neü 
madde, redaksiyonu yapılarak gelmiştir. Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 4 neü madde şu şekilde değiştirilmiştir, 

arz olunur 
«Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri se

çiminde adaylık usulü yoktur. Seçmenler muh
tar için hir ad, üyeler için de asıl üye sayısı
nın ibir 'katı kadar ad yazılmış oy puslalannı 
aynı zarfa koyarak aynıı. sandığa atarlar. An
cak muhtar <ve üyeler için atılan oy puslalarınm 
üzerine, muhtar için, üyeler için olduğu yazılır. 

Belli sayıdan az ad yazılmış oy puslaları 
olduğu ,gilbi kaibul edilir. Bir oy puslasında 
aynı isim ibirkaç defa yazılmış ise tek oy sayı
lır. Sandık kurulunca okunamıyan oy puslala
rı nazara alınmaz. Puslalarda seçileceklerin sa
yısından fazla ad bulunduğu taikdirde sondan 
•başlıyarak fazla adlar hesaJba katılmaz.» 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Ali Cüeeıoğlu 

3 . 7 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Okunmuş olan metnin, ek 

4 neü madde olarak kabulünü oyunuza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Devlet İstatistik Enstitüsü 
ilçe seçim kurulları tarafından seçimi takibe-
den 'bir ay zarfında kendisine intikal ettirile
cek belgelere dayanarak köyler itibariyle seç
menler sayısını, oy kullananlar sayısını ve 
muteber sayılan oy sayısını, seçimi t akideden 
bir yıl içinde yayımlar. 

Ara seçimlerinin sonuçları Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından yayımlanmaz. 

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

EK MADDE 10. .— Bu kanunda özel hüküm 
bulunmıyan hallerde «26 Nisan 1961 tarih vıe 
298 sayılı Seçimlerin Temel BJüıkümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanun» hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kahul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

ILHAMİ ERİTEM (Edirne) — Usul hakkın
da mâruzâtta bulunmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında mı? 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Evet, madde 

başlığı hakkında. 
BAŞKAN — Evvelâ maddeyi okutalım, son

ra mütalâanızı beyan edersiniz. 
MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 

22, 25, 3ı3 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 22. — İhtiyar meclisine, son nüfus 
sayımına göre nüfusu 1 000 den az olan köy
lerde 8 ve 1 000 den fazla olan köylerde 12 kişi 
seçilir. 

Bunlardan nüfusu 1 000 den az olan köyler
de en çok >oy alanlardan haşlanarak 4 ü asıl, 
geri kalan 4 ü yedek, nüfusu 1 000 den fazla 
olan köylerde yine en çok \oy alanlardan başla
narak 6 sı asıl, geri kalan 16 sı yedek üye olur
lar. Oylarda eşitlik olursa yaşı büyük olan 
sırada öne alınır. Yaşları da eşit ise ad çekilir. 

Üyelikten biri her hanlgi bir sebeple boşa-
lırsa yedeklerden (önde olan muhtar tarafından 
asıl üyeliğe davet edilir. Bunlar arta kalan 
süreyi t amanı! arl ar. 

m — 
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BAŞKAN — Madde hakkımda llhaimi Er- I 

tem, buyuırıun. 
tTJHAMıî ERTEM (Edirne) — Madde hak

ikin da istemiyorum, başlığı .hakkında istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun 'efendim, başlığı hak

kında konuşun. 
İLHAIMl I E R T E M (jEdifne) — Muhterem 

arkadaşlarım, maddenin başlığı, değiştirilen 
maddeleri saymaktadır. Ayrıca 3 ncü maddede 
de kaldırılan maddeler vardır. İçişleri komisyo
nu, kaldırılan maddeler arasında tasarıya güre 
sayılan 50 nci maddeyi değiştirerek kabul et
miştir. Onun için 50 ncıi maddenin münakaşası 
yapılmadan ve bunun reddi olmadan başlığın 
kesinleşmemesiıni arz edeceğim. Maruzatım bu
dur. 

.BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen?. Buyurun Sayın Çilesiz. 

Efendim, oy kulianmıyan arkadaşımız var 
mı? (var var sesleri) Lütfen kullansınlar. 

MUSTAFA KEMAL OİLEİSİZ (Giresun) 
—- ölüm, istifa, vazifeden 'çıkarma gibi hallerde 
boşalan üyeliğin yedek üye ile tamamlanacağı, 
212 nci maddenin son fıkrasında yazılı olduğu 
halde; hastalık, seyahat, mevkufiyet gibi haller
de asıl üyenin görevinin kimin tarafından yapı
lacağı maddede yazılı değildir. Bu eksikliği ta-
mamlaımak maksadiyle 22 nci maddenin son fık
rasının değiştirilmesi için bir önerge veriyorum, 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkımda başka söz iste
yen,. Yok. 

Verilmiş olaın önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin son fıkrasının aşağıda ya

zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
iGiresun 

M. Kemal Çilesin 

Üyelikten biri her hangi bir sebeple boşalır-
sa yedeklerden önce olan, muhtar tarafından 
asıl üyeliğe davet edilir. Davet edilen yedek üye 
kalan süreyi tamamlar. 

Üyelerden, her hangi biri mazereti sebe
biyle görevine devam edemediği takdirde maze
reti ıg&çinciye kadar muhtarın daveti üzerine 
igörevi yedeklerden ön sırada olan üye tarafın
dan yapılır. 

3 , 7 . 19§3 O : 1 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜGEOftLU ((Giresun) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
mıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

. Madde 22 yi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oyunuza su
nulmuş olan tasarıya oy .vermiyen arkadaşımız 
var mı? (Var, sesleri) »Biraz acele edelim, lüt
fen. 

MADDE 25. — Köy muhtarhığıına ve ihti
yar meclisi üyeliğine seçilebilmek için: 

1. Türle vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin ya

pıldığı günden önce en az altı aydan beri köy
de yerleşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde 
yazılı bulunmak, 

3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
'5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı ol

mamak, 
6. İzinsiz olarak yabamcı devlet resmî hiz

meti erinden 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. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak, dolanlı iflâs gibi yüz karartıcı suçlardan 
biri ile kesin olarak hüküm giymiş oMamak, 

10. (Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak, 
veya yapmış sayılmak, 

11. Devletin katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerim, köylerin, İktisadi Pev-
let Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve 
müesseselerle ortaklarımın ve imtiyazlı şirketle
rin memur ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletveki
li, i l Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclisi Üye
si, Belediye Başkanı olmamak, 

(113. Köy işlerinin mütaahhidi, bu İşlerle ü-
gili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve 
bu ciheti erden köye borçlu bulunmamak. 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Kutuyu kaldırın. 

-m-
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Madde .hakkında Sayın Alicanoğlu, buyurun. 
MAHMUT ALÎCANOĞ-LU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, i2ö nci maddenin 2 nci fık
rasında köy muhtarı olabilmek iyin konulmuş 
olan şartlardan birisi de; bu köyün nüfusuna ka
yıtlı olmak ve en az 6 aydan beri bu köyde yer
leşmiş olmanın şart koşulması sebebiyle bumun 
üzerimde durmak istiyorum.. 

Malûmunuzdur ki, köy muhtarı ne kadar 
münevver kimselerden seçilirse köyün görevleri 
hakkımda temin edeceği faydanın da büyük ola
cağı malûmunuzdur. iBu şartın, mahallî bölgele
re, göre mahzurlar teşkil edeceği de nazara alı
nırsa daha uygun olur kanaatindeyim. Şöyle 
ki, bâzı mıntakalarda halkın, iş bulmak ve bin-
netice geçimini temin etmek maksadiyle harice 
muhacir olarak gittiği, senelerce büyük yerlerde 
çalıştıiktftm sonra tekrar köyüne avdet ettiği bi
zim mmtakamızda bilhassa .görülen olaylardan
dır. Bu maddede en az 6 ay şartı koşulduğu 
takdirde, uzun müddet, 3 sene 5 sene hariç yer
lerde çalıştıktan sonra köyüne avdet etmiş bu
lunan ve köyüne muhtar olduğu takdirde de hü-
yük faydalar bağlıyacağı aşikâr olan bir kimse
nin, faraza seçimden bir ay evvel köyüne gelip 
yerleşmişse, hu şart karşısında köy muhtarı ola-
mıyaeağı malûm. Bu itibarla, bu maddedeki, em 
az 6 aydan 'beri köyde yerleşmiş olması kaydı
nın kaldırılmasının daha yerinde olacağı kanaa
tindeyim. Bu bakımdan, bendeniz bu fıkra hak
kında bir de önerige takdim edeceğim; tasviple
rinize ara ederim. 

Bir de; Hükümet tasarısında, ilkokul mezu
nu olmak şartınım da konulduğu görülmektedir. 
Gönlümüz arzu eder ki, hakikaten köy muhta
rının okumuş olması her bakımdan şarttır. 
(•«'öyle şey yok, kaldırıldı» sesleri) Pekiyi-, öy
leyse, hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Etem Kılıçoğlu, 

îıBRAHİM ETEM KIDIÇOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz 25 nci 
maddenin 4 ncü fıkrası üzerinde durmak istiyo
rum. Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeli
ğine seçilebilmek içim aranılan (nitelikler arasın
da bu fıikrada, Türkçe okuyup yazana bilmek 
mecburiyeti de konulmuş bulunmaktadır. Malû-
muâliniz eski kanunda bu mecburiyet yok idi. 
Mühtereift âr%daşlarım, hakikaten bir köy muh-
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larında aranılan nitelikler arasında onun ilkokul 
'mezunu olması şartının bulunmasını da gönül 
arzu eder. Fakat, içimde bulunduğumuz realite 
odur ki, köylerimizde maalesef köy muhtarlığı 
yapabilecek ve aynı zamanda ilkokul mezunu 
lOİalbilecek kimselerim sayıştı pek azdır. Bunu da
ha da tahfif edebilmek için okuyup, yazma bil
mek şartı konmuştur. Takdir buyurursunuz ki, 
bir kimsemin elimde diploması olmadığına göre 
•bunun s e fcadar okuyup, yazma bildiği ihmnunı 
bir tartışma ve şikâyet konusu olacaktır. Bu 
takdirde, bir şahsım ne dereceye kadar okuyup 
yazma bildiği hususunun tesbiti ya idari, ma
kamlara veyahutta Maarife verilecek. Maarif 
teşkilâtına göndermek suretiyle, ilkokula gön
dermek 'Suretiyle veyahut da bir komisyon ku
rul maik suretiyle hakkında şikâyet edilen bu şah
sın ne dereceye kadar okuyup, yazıma bildiği 
hususunun tesbiti yoluna gidilecektir. Kanaatim 
odur ki, böyle 'bir tesbitte, takdire yer verdlıeoek 
ve belki de büyük haksızlıklar olacaktır ve bu 
mevzu sürüncemede kalacaktır. 

Şimdi, asıl olan, muhtar seçilmemin 'muay
yen kimselere inhisar ettirilmesi olmasa gerek. 
Demokrasilerde bütün vatandaşlarım, Devlet iba
resine iştirak ettirilmesi ne kadar çok olursa, 
demokratik nizama, demokratik havaya o kadar 
uygun olmuş olur. 

Bendeniz şöyle düşünüyorum; bir kimsenin 
muhtar olabilmesi için okur yazar olması şar-, 
tının aranması değil, muhtar seçilecek kimseye 
okuma yazma öğret i İm esidir. Asıl mesele, vatan
daşlara okuyup yazma öğretebilmektir. Bir muh
tar, bugünkü alfabemizi ve yazımızı gayet ko
laylıkla öğrenebilecek durumdadır. Bu şart kal
dırılsın fakat, seçilen kimsenin üç ay içerisinde 
veya Yüksek Heyetinizin takdir edeceği bir 
müddet içerisinde okuyup yazma öğrenmesi şart 
koşulsun ve böylece bir vatandaş daha kazanıl
mış olsun. Bendeniz, bu hususta bir takrir tak
dim edeceğim. Kabulünü istirhamı ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkımda Sayım Giritli-
oğlu, buyurun. 

ıFAHİR GİRİTLİOĞLU (Ediraıe) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, bu ınıaddenin 3 fıkrası 
hakkında maruzatta bıüunmıak istiyorum. Şöyle 
ki, ikinci fıkrası, «köy halkından olmak veya se
çim yapıldığı günden önce en az 6 aydan beri 
köyde yerleşmiş olmak, ve köyün nüfus kütüğün-
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de yazılı bulunmaik» şeklimde tedvin edilmiştir. 
Sayın Alieanoğlu'nun ifadelerine iştirak etti
ğim için tekrar etmiyeeeğim. Bendenizin tekli
fi, 6 ay evvel köy nüfusuna kayıtlı olmayı kâfi 
görmek lâzımdır, kanaatindeyim. Bu, aynı za
manda mevcut mevzuatımıza da paralel bir ha
reket olur. Çünkü, köy nüfusuna ıkaydolabilmek 
için muayyen bir müddet orada oturmak mecbu
riyeti vardır. Nüfus Kanunu bunu âmirdir. Biz 
köy muhtarı olabilecek kimsenin veya ihtiyar 
meclisine üye olabilecek kimsenin seçimlerden 
6 ay evvel o köyün nüfusuna kayıtlı olduğu kâ
fi görüldüğü takdirde bir çok ihtilâfları ve şi
kâyetleri önlemiş olacağız. 

Filhakika, öyle kimseler vardır ki. işi icabı, 
muvakkat bir zaman için dahi olsa bu 6 aylık 
süre zarfında o yerde devamlı oturmamış olur, 
başka bir yere gitmiş olabilir. Bu suretle, 6 
aydan beri oturuyordu, oturmuyordu şeklinde 
şikâyetler tevali eder. Bilhassa, Anadolu'nun 
dağlık bölgelerinde, köyü dışında çalışan nice 
kimseler Vardır- ki, muhtarlık için makbul nam
zettir. Fakat bunların (i ay müstemirren bir 
yerde oturmasını ısrarla istemek maddeten, ba
zen o kimsenin işini yürütmesi bakımından 
mümkün olamaz. Bu madde ile lüzumsuz bir 
kısıtlama vaz'edilmiştir. Bunun için, seçimler
den 6 ay ünce nüfus kaydının nakledilmesinin 
kâfi görülmesini teklif ediyorum. Buna dair bir 
önerge takdim ediyorum. 

İkinci maruzatım, aynı maddenin 10 ucu 
fıikrası ile ilgilidir. Zannımea bu 10 ucu fık
rada küçük bir yanlışlık olmaktadır. Fıkrayı 
aynen okuyorum. 

«Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak ve
ya yapmış sayılmak,» fılkranm bu tarzdaki ifa
desine göre, sadece erkek Vatandaşlar için tan
zim edildiği kanaatini vermektedir. Diğer- ka
nunlarda da aynı hüküm vardır. Türkiye'de 
kadın köy muhtarı dahi vardır. Kaldı ki, ma
halle muhtarı da vardır. Bu bakımdan küçük 
bir değişiklik yapılmak suretiyle, fıkranın de
ğiştirilmesini istiyorum. Şöyle ki, «muvazzaf 
askerlik hizmetlini yapmak veya yapmış sayıl
mak veya askerlik hizmeti ile ilişiği olmamak.» 
İkinci teklifim de budur. 

8 ncü teklifimi arz ediyorum: Hükümet 
tasarısı, umumi seçimlerle ilgili mevzuata 
paralel olarak getirilmiştir. Hükümet tasa
rısındaki maddenin 14 ncü fıkrası aynen şu 
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hükmü taşımaktadır: «Köy tüzel kişiliğinden 
davacı olmamak lâzımdır.» 7, 8,9 ucu fıkra
larda belirtilen cezalar affedilmiş olsa dahi, 
köy muhtar ye ihtiyar ımeclisi üyeliklerine! seçil
melerine manidir. İçişleri Komisyonu, tasarı
nın 14 ncü fıkrasını kabul etmiştir. Fakat, Ada
let Komisyonu tasarının 14 ncü fıkrasını çı
karmıştır. Kanaatimce 7 nci maddede (gösteri
len ağır hapis cezası, 8 nci maddede gösterilen 
5 seneden yukarı hapis cezası ve 9 neu maddede 
gösterilen, zimmet, irtikâp, rüşvet, v. s. gibi 
yüz kızartıcı suçlarla mahkûm olan kimseler 
affedilmiş olsalar dahi, bunların seçilımemesiıı-
de fayda olduğu kanaatindeyim. Buna dair 
bir takrir takdim ediyorum, kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) _ Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Şefik İnan. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, 25 nci maddenin 10 neu fıkrasın
da şöyle bir ibare var: «Muvazzaf askerlik hiz
metini yapmalk veya yapmıış sayılmak» 

Bunun şu şekilde değiştirilmesini rica edi
yorum: «Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
olmak veya yapmış sayılmak.» «Yapmış ol
mak» «yapmak» değil, yapmış olmak. Bir tak
rir arz ediyorum. Sadece ifadeye daha vuzuh 
vermekten ibarettir. Maruzatım, budur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut, 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Sayın arka

daşlarım, maruzatım çok kısa olacaktır. Bu 
maddenin 2 nci fıkrasında: «Köy halkından 
olmak veya seçimin yapıldığı günden önce en 
az altı aydan beri köyde yerleşmiş olmak ve 
köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak,» şart
ları derpiş ediliyor. Köyün nüfus kütüğünde 
kayıtlı olacak, seçimden en az 6 ay önce köyde 
yerleşecek. Ondan sonra bir de «köy halkından 
olmak» ibaresi koymak kanaatimce 'haşivdir. 
Bu itibarla maddeye vuzuh vermek üzere, ikin
ci paragrafın başmdaM «köy halkından olmak 
veya» ibaresinin maddeden çıkarılması gerekir. 
Bu suretle bir haşivden de kurtarmış oluruz. 
Bu 'hususuta bir takrir veriyorum, Ikabulünii 
istirham ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğaıı. 
KADRİ EROĞAN — (Urfa) — Mulıteıoın 

arkadaşlarım, 25 nci maddenin 4 ncü t'ıkarsıııtla. 
muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliklerine ve muh
tarlığa seçilmek için okur - yazar olmak şartı 
konulmuştur. Elbetteki, okur - yatfa,r olmaları 
şarttır, bunun münakaşası yapılamaz. Gönlü
müz isterdi ki, muhtar ve ihtiyar heyeti azaları 
orta mektep mezunu olsun. Ama işin bir realite 
tarafı var. Ben Hükümetten ve Komisyon
dan şu hususu öğrenmek istiyorum, kendileri 
kalkıp bu kürsüden ifade edebilirler mi ki, 
her köyde mutlaka okur -yaazr vardır, veya
hut da okur-'yazar ölaihlar muititaıka seçile
cektir. Bunlar tahakkuk etmediği takdirde, 
yani bir köyde okur-yazar bulunamaz ise o 
köyde muhtar nasıl seçilecektir? Onun için 
aziz 'arkadaşlarım, Komisyonun bu hususu ifa
de etmesinde fayda görmekteyim. Hakikat 
şudur ki; idarecilik yapan arkadaşlarımız 
bilirler, köy ile ilgisi olan arkadaşlarımız ya-
kinen bilirler; öyle köylerimiz vardır ki, ora
da okuyup yazma bilen yoktur. Bu takdir
de, muhtar seçimi yapılamıyacak ve kanun 
uygulanamıyîtcaktır. Binaenaleyh, zaten köylü 
vatandaşlar, okuyup yazma bileni seçecek
lerdir. Daha çok okuyup yazma bileni ter
cih edeceklerdir. Bundan asla şüphemiz ol

masın. Ama, okur -yazar olmıyan köylerde 
ki, muhtar seçimini, seçmek ve seçilmek hak
kını iptal eder gibi, illâ okur - yazar olacak 
kaydını köymıyalım. Bunu koyarsak, bâzı 
köylerimizde muhtar seçimi yapılamıyacak-
tır. Bunu kemali samimiyetle, ciddiyetle arz 
ediyorum. Bu hususun üzerinde durup, katî 
bir kararla bağlanmamız lâzımdır. Bu bakım
dan şimdilik 4 ncü fıkranın tayyedilmesi bir 
emrizarurettir. İstirham ediyorum, /bunu çıkara
lım. Bu bakımdan bir önerge takdim ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuzdemir 
Tüzün. 

OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlar, 25 nci maddenin ikinci fık
rasında «köy halkından olmak veya seçimin 
yapıldığı günden önce en az altı aydan beri 
köyde yerleşmiş olmak ve köyün nüfuıs kü
tüğünde yazılı bulunmak, kaydı vardır.» Ben
deniz şahsan köylüyüm. 30 - 40 sene evvel 
başka köyden geldiği halde hâlâ bu köyün 
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nüfus kütüğüne kaydını yaptırmamış vatan
daşlar vardır. Bu şekilde kayıt altına alır
sak, 30 - 40 seneden beri oturduğu halde nü
fus kütüğüne kaydını yaptırmadığı için se
çilme hakkından mahrum olacaktır. Bu bakım
dan, altı "aydan beri yerleşmiş olmak, ve 
köyün nüfus kütüğünde yazılı olmak kay
dının kaldırılmasını, yalnız bir sen'eden beri 
o köyde yerleşmiş olma kaydının konulma
sını istirham ediyorum. 

Bu hususta bir takrir vermiş bulunuyo
rum. Oylarınızla tahakkuk etmesini arz edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nizamettin 
Erkmen. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, şahsi görüşlerimi a il
etmek üzere huzurunuzu gelmiş bulunuyorum. 
Bilhassa, burada konuşan 4 hatip arkadaşım, 
ikinci fıkra üzerinde durdular. Bu, Ko
misyonda da bahis mevzuu oldu, şimdiye ka
dar olan tatbikata ışık tutması bakımından 
o zaman da ifade ettim, Devlet .Şûrasının 
1949 senesinde verilmiş bir istişari kararı var
dır. Bu istişari kararda, «köy halkından ol-
ın'ak» tâbirinin neyi ihtiva ettiği belirtilmiş 
ve ayrıca nüfus kütüğüne kayıtlı bulunmak 
şartını da bu istişari karar ileri • sürmüştür. 
Muhtelif takrirler verilmiş olması sebebiyle 
arz ediyorum; bu takrirlere ışık tutmak vo şim
diye kadar olan tatbikat göz önüne alınarak, 
bunu aksaksız yürütebilmek bakımından mad
denin değiştirilmemesine ve tadil tekliflerine 
itibar edilmemesine taraftarım. Müsaade buyur
duğunuz takdirde, Şûrayı Devletin bu istişari 
kararının esas mevzua taallûk eden kısırımı oku
mak istiyorum. 

Arkadaşlarım, Şûrayı Devlet kararında ay
nen şöyle yazılıdır : «Bu sebeple nüfus kütüğün
de yazılı bulunmak» kaydının 'bütün köy halkına 
şâmil olduğu yolundaki İçişleri Bakanlığı telâk
kisinin kanunun ruhuna ve seçim müessesesinin 
umumi prensiplerine uygun bulunduğu, müta
lâasında bulunmuş ise de, çoklukla aşağıdaki 
sonuca varılmıştır. Bu fıkraya göre, İçişleri Ba
kanlığınca anlaşılmasında tereddüdedilen Köy 
Kanununun 25 nci maddesinin ikinci Dendi; 
«Köy halkından olmak veya seçimin yapıldığı 
günden önce en az altı aydan beri köyde yerleş
miş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı 
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bulunmak», diye yazılıdır. Köy Kanununun bu I 
fıkrasına göre, bir köy içindeki seçmenleri, biri I 
«n l köyün halkı, bir diğeri de köyün nüfus kütü- I 
?ğÜ5ftde yazılı olmak ve en az altı aydan beri I 
köyde yerleşmiş olmak şartını koyarak iki ka- I 
tegoride tezekkür et niştir. Gerçi Köy Kanunu- I 
na göre, bir köyde bulunsalar da her köyün bir 
nüfus kütüğü bulunması icabetmekte, ve asıl I 
köy halkının da bu kütüğe kaydolummusr muh
tarların. vazifesi cümlesinden" bulunmakta ise I 
de, her köyde muntazam bir nüfus kütüğü tesis 
ve takibedebilecek bilgili ve kabiliyetli muhtar 
Solunmaması hasebiyle, köyün asıl halkının se
çime katılma hakkının köy nüfus kütüğüne ya
zılı olma şartına bağlanması, köylerdeki muh
tar ve ihtiyar meclisi seçimlerinde ağır* güçlük
lerin meydana gelmesini ve köylünün seçim hak
kının zedelenmesini intaeedeeeğinden, esasen 
köyde doğmuş, büyümüş olanların teşkil ettiği 
asıl köy halkı, bütün köylüce malûm bulunmuş 
«olacağından, vâzıı kanunun birinci kategoriye 
giren asıl köy halkı için köyün nüfus kütüğüne 
yazılı olma şartım lüzum görmemiş okluğu an
laşılmaktadır. Nitekim bahsi geçen kanun fıkra
sındaki iki kategoriyi «veyahut» tabiriyle bir
birinden ayırmıştır. Şu hale göre ikinci katego- I 
rideki ibare meyanma yazılmış olan; «köyün 
nüfus kütüğüne yazılı olma» şartının da birinci 
kategoriye bir tesir ve şümulü olmaması tabiî
dir. Binaenaleyh, köyün, esas halkının köy se
çimlerine katılması için köy nüfus kütüklerine ya-
jzılı olmalarının kanunen meşkûk olmadığın], çok
lukla ve fakat köyün esas halkının dışında, olan- I 
larm seçim işlerinin arifesinde bir köye giderek 
o köyün seçimlerinde rey vermek ve birtakım I 
karışıklıklar yaratmak istemeleri gibi halleri ön
lemek için, bunların seçimden en aşağı f? ay o 
köyde yerleşmiş ve nüfusa kayıtlarının yapılmış 
olmaları kanunen lâzımgeldiğine oy birliğiyle ka
rar verilmiştir.» I 

Bu karar 1949 tarihinde verilmiştir. O iti
barla, maddenin, şimdiye kadar alışılmış o l an 
tatbikatı belki karıştırmak endişesiyle yeniden 
değiştirilmesine şahsan lüzum görmediğimi arz 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş bir kifayet önergesi ; 
vardır, okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Madde üzerinde görüşler tebellür etmiştir. 
Kifayetin oya konulmasını arz ederiz. 

Yozgat Sakarya 
Veli Uyar Yusuf Ulusoy 

BAŞKAK - - 1\ emisyona, da söz verdikten 
sonra, önergeyi oya koyacağım. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
ikinci fıkraya taallûk eden, Nizamettin Erkmen 
arkadaşımızın fikirlerine aynen iştirak ediyo
ruz. Danıştaym kararı böyledir. «Köy halkın
dan olmak, vej^a» kelimeleri Danıştayea tefsir 
edilmiştir. Bu fıkranın başka türlü değiştiril
mesinin mümkün olmadıkı kanaatindeyiz. 

Diğer -mevzua gelince; 10 ncu fıkrada, «mu
vazzaf askeKİik hizmetini yapmak veya yapmış 
sayılmak» ibaresinin değiştirilmesini teklif et
tiler, Şefik İnan arkadaşımız. Buna iştirak etmi
yoruz. Zira, askerlik hizmetinden muaf olma, 
hastalar için bahis mevzuudur. Hasta ise yap
mış sayılmaktadır. Bunu kasdettiği için metnin 
aynen, kalması lâzımgelir. 

Okur - yazar olması kaydına gelince; muh
terem arkadaşlar, köy muhtarlığına veya ihti
yar meclisi üyeliğine seçilebilmek için seçim ni
teliğine taallûk eden bu mevzuda okur - yazar 
olup olmadığı iddiaları seçim kurullarınca tet
kik edilmektedir. Secim kurulu, adaylığını ko
yan bir muhtar adayının okur - yazar, olmadığı 
iddiası karşısında, bunu1 millî eğitime tetkik et
tirmekte ve neticeye göre karar vermektedir. 

14 ncü fıkraya taallûk eden Fahir Girîtli-
oğlu'nun, 'mütalâasına iştirak ediyoruz. Zııhulen 
yazılmamıştır, 7, 8. ve !) ncu fıkralarda, ağır 
hapis cezasına taallûk eden suçlar; taksirli suç
lar, zimmpl, ihtilas, suçlarından mahkûmiyet 
halinde üye seçilemiyecckleri kaydını •ihtiva 
eden bir takririmizi vermiş bulunuyoruz. Yal
nız «köy tüzel kişiliğinden davacı olmamak lâ
zımdır» kaydının yerinde olmadığı kanaatinde
yiz. Zira, tescil dâvalariyle köy hükmi şahsiyeti 
aleyhine dâva açmamış, hemen hemen köylerde., 
kimseyi anılmak mümkün'değildir. Bu bakım
dan tatbikatta ihtilâflara meydan vermemek 
için bu kaydın kaldırılın •ısında fayda mülâhaza 
ettik ve bunu kaldırdık. Diğer fıkranın da ay-. 
nen ipka edilmesi lâzım geldiği kanaatindeyiz. 
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BAŞKAN — Komisyondan sual soracaklar. I 

Buyurun. 
YAHYA DERMANDI (İçel) — Komisyon- I 

dan 'bir sual sormak istiyorum. İhtiyar meclisi- 1 
nin seçilebilmesi için birtakım nitelikler sıra- I 
lanmış. Arkadaşlarımın konuşmalarından anla- I 
dım ki, Danıştay bu seçimde okuma yazma şar- I 
tını kaldırmıştır. Şimdi, köyde bir durum tasav- | 
vur ediyorum. Bâzı nitelikleri haiz olma keyfi- I 
yeti bu maddede sırftl«nmıştır. Bu nitelikte ol-' I 
mıyaniarm durumu ne olacaktır? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, I 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü- I 
tükleri hakkındaki umumi Kanunda kimlerin 
seçme hakkına sahibolacağı, kimlerin seçilebi
leceği sarahaten ifade olunmuş ve ayrıca «kı
sıtlı» kelimesi ilâve edilmiştir. Bu bakımdan 
burada umumi hükümler tatbik edileceğine gö
re bir mahzur olmadığı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜGELER (Kayseri) — Komşu 

ve yakın bir köyün muhtarının, diğer bir köyün I 
de muhtarlığını yaptığı yerler var mıdır, yok I 
mudur1? I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL — Bu mevzuda İçişleri Bakanlığının 
salahiyetli olduğu kanaatindeyim, bir tetkikim 
yoktur, efendim. I 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. I 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Efendim, daha 

evvel Komisyondan tavzihini istemiştim. Eğer, 
bir köyde okur yazar bulunmazsa, okur yazar j 
olma şartı karşısında muhtarlık seçimi nasıl I 
yapılacaktır T I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAJJ (Denizli) — Türkiye'de okur yazar bu- I 
lûnmıyan bir,, köyü ne Komisyonumuz ve ne I 
de Bakanlık tasavvur etmemektedir. (Bulunur, [ 
foulunur, sesleri ve sağdan gürültüler) I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
hep beraber konuşmıyalım. iSual sorulmuştur. | 
Cevabı verilmiştir. I 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Başkan, 
sualimin cevabını alamadım, sualime devam- et
mek istiyorum. 
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BAŞKAN — ISaym Eroğan, başka sual sor

mak istiyen var. Buyurun iSaym Şefik İnan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Komisyon Baş

kanı bu ifadelerini neye istinaden arz ediyor; 
istatistiklere (göre mi, ibu görüşü «erd ediyor? 

BAŞKAN — »Sayın Eroğan, bu ikinci suali
niz bana mı tevcih edilmiştir? 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Hayır efendim, 
(Komisyona tevcih edilmiştir. 

BAŞKAN — ıSualinize cevâp verilmiştir. 
Şimdi Şefik İnan sual soracaktır. Buyurun. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — «ayın Sözcü
nün, zannediyorum, ifadesi şudur, «muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmak» «muvazzaf askerlik 
hizmetini yapmış olmak veya sayılmak» huBU-
sunda gramer bakımından bir fark yoktur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Devamla) — O zaman bir fark yoktur. 
Metin aynı mânayı taşımaktadır. Yalnız, bir 
redaksiyon meselesidir, sarahat verme mesele
sidir. İştirak edebiliriz, Yüksek Heyetin takdi
rine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Bir sual daha vardır. Buyurun 
efendim. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Efendim, 
temyiz kudretini haiz olmıyanlarm durumu 
hakkında Komisyon ne düşünüyor? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
temyiz kudretini haiz bulunmıyan kimselerin 
tasarruf ehliyetine sahibolamıyaeakları hususu 
umumi hükümlerle tesbit edilmiş olduğundan, 
bu mevzuun ayrıca burada münakaşasını yap
makta fayda mülâhaza etmiyoruz. Efendim, 
arkadaşımız ifade ettiler, 'her köyde köylü va
tandaşlarımız askere gittiğine göre okur, yazar 
olması lâzımgelir kanaatini izhar ettiler. Sayın 
Kadri Eroğan arkadaşımıza ifade etmek • iste
rim; lıakikateın Türk Ordusunda eğitim vardır. 
Hiç olmazsa şöyle bir okuduğunu anhyacak 
duruma gelmektedir, böyle ıbir mahzur olma
dığı kanaatindeyim, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar hep bir
likte lütfen konuşmıyalım. Buyurun Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — «Köy iş
lerinin mütaahhidi» deniyor, burada. Devam 
eden mütaahnitlik midir, yoksa evvelce yapıl-
müş'mütaahhitlik midir? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 

ORAL (Devamla) — Halen fiilen devam eden 
mütaahhitliktir, efendim. 

(BAŞKAN — Kifayetin iayrıca oya konul
masına lüzum kalmamıştır. Esasen söz istiyen 
de yoktur. Şimdi verilmiş önergeler var, sıra-
siyle okutuyorum. 

Daha evvel açık oylarınıza sunulmuş olan 
1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı 
(memleketlerde bulunan memurlara emsalli ola
rak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında kanun 
tasarısının oylama neticesini okutuyorum. İşti
rak ©den üye sayısı 322, kabul edenler 303, red
dedenler 9, çekinserler 10, tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 ,nci madde başlığının, bununla alâkalı 5.0 

nci madde konuşuluncaya kadar oylanmamasını 
arz ve teklif ederim. 

Edirne 
İlhamı Ertem 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin 14 ncü fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Hüdai Oral 

Madde 25/14 : 7, 8 ve 9 ncu fıkralarda be
lirtilenler affedilmiş olsalar dahi köy muhtar 
ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilemezler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 nci maddenin son fıkrasına tasarıda yer 

alan 14 ncü fıkrasının ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

"Edirne 
Fahir GMtlioğlu 

FAHİR GtfRİTLİOĞLU (Edirne) — Adalet 
Komisyonunun teklifine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Yani önergenizi geri alıyorsu
nuz. 

(Sayın Başkanlığa 
25 nci maddenin Hükümetçe teklif edilen 

şeklinde mevcut 14 ncü fıkra, Komisyon tekli
finden çıkarılmıştır. 
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Halbuki seçilen muhtarın köy tüzel kişili

ğinden davacı olmaması önemli bir konudur. 
Bu sebeple 14 ncü fıkranın maddeye Hükü

met teklifinde olduğu gibi ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

ABDURRAHMAN ADTUĞ (Kırklareli) — 
Geri alıyorum efendim. 

iSaym Başkanlığa 
Tasarının 25 nci maddesinin 2 nci fıkrasın

daki (En az altı aydan beri köyde yerleşmiş 
olmak) şartının madde metninden kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Sinop 
IMahmut Alicanoğlu 

Milet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
<Köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimine ait 

kanun tasarısının 25 nci maddesinin 2 nci ben
dindeki «6 aydan beri köyde yerleşmiş olmak 
ve köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak» 
kaydının (bir yıldan beri o köyde yerleşmiş ol
mak) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Niğde 

Oğuzdemir Tüzün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Fahir öiritlioğlu 

Fıkra : 2. — Köy .halkından olmak veya se
çimin yapıldığı ıgünden en az altı ay önce o 
köyün nüfusunda kayıtlı olmak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 nci maddenin 2 numaralı paragrafındaki 

(köy halkından olmak veya) ibaresinin madde
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut* 

* 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 25 nci maddesinin 3 numaralı pa
ragrafındaki : 

(25 yaşını ikmal etmiş olmak) ibaresinin; 
(25 yaşmı tamamlamış olmak) şeklinde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 
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Gerekçe : 
Metnin TürkçeleştirUmesini sağlamak için. 

Millet Meçlisi Başkanlığına 
25 nci maddenin 10 ncu fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Fıkra : 10. — Muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmak veya yapmış sayılmak veya askerlik 
hizmeti ile ilişiği olmamak. 

Sayın [Başkanlığa 
442 sayılı (Kanunun 25 nei maddesinin 4 neü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
teklif ederim. 

Giresun 
î . Etem Kılıçoğlu 

Madde 25. — Fıkra : 4. «Muhtar seçilenler 
3 ilâ 6 ay içinde okuyup yazma öğrenmek zo
rundadır.» 

Sayın Başkanlığa 
25 nçi maddenin 10 numaralı fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

«Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak 
veya yapmış sayılmak» 

Çanakkale 
Şefik İnan 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler yüzünden 25 

nci maddemin 4 ncü fıkrasının çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Kadri Eroğan 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 25 nei maddesinin 2 nci fıkrasın

da köyde yerleşmiş olmaktan sonra gelen «ve» 
kelimesinin yerine «veya» kelimesinin yazılma
sı bütün mahzurları önliyecektir. Arz ede
rim. 

3 . 7 . 1963 

Kırşehir Bolu 
Halil özmen Kâmil înal 

Nevşehir 
Halit Fikret Aka 
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Meclis Başkanlığına 

25 nci maddenin 2 nci fıkrasının tekliften 
tayyını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Esbabı mucibesi: 
.1. Köylünün umumiyetle tarafsız muhtar 

araması ve tarafsızlarında, daha önce o köyden 
olupta.başka köy veya kazalarda oturanlar 
arasında bulunması ihtimalinin fazlalığı 

2. Milletvekilliği seçimlerinde böyle bir 
şartın mevcut olmayışı, 

3. Nüfus kayıtlarının muntazam olmama
sı. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) - , Önergem hak
kında izahat vereyim. 

, BAŞKAN — Şimdi sırasiyle önergeleri oku
tup oyunuza sunuyorum: Sizin önergeniz tek-. 
rar okuttuğum zaman size önergeniz hakkın
da söz vereceğim. / 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Fahir Girit-
lioğlu'nun teklifi hakkında konuşacağım, (o 
geri aldı sesleri) 

BAŞKAN — önergeleri teker teker oku
tuyorum : 

(Edirne Milletvekili llh-ami Ertem'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN —önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Ktmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'ııuıı 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ OÜ-

OEOĞLU (Giresun) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. • 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un tak
riri tekrar •> okundu) 

ADALET KOMİSYONU SÖZOÜSÜ ALİ CÜ-
OEOĞLU •(•Giresun) — İştirak etmiyoruz. 

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

(Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 
takriri tekrar okundu) 

, BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, efen
dim. 

Buyu\ın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, tasarının, 25 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında «köy halkından olmak» diyor. 
Malûmuâliniz bütün Anadolu köylülerinin pek 
çoğu çeşitli yönlerden diğer vilâyetlere veyahut 
köylere göç ederler ve seçim zamanı geldiği za-
matı bilhassa Anadolu köylüsü tarafsız muhtarı, 
tarafsız belediye reisini arar. Daha ziyade kasa
balarda, diğer köylerde ve vilâyetlerde bulunan 
ve daha evvel kendi köyünde yerleşmiş olan kim
seleri ikna etmek suretiyle köye davet edip, köyr 
den muhtar seçmek isterler. Bu bakımdan biz 
böyle bir kaydı koyduğumuz zaman o köy için 
faydalı olabilecek tarafsız arkadaşlardan istifa
de etmek imkânından mahrum kalacağız. Bu, 
bir hakikattir. 

. îk&ıcisi; «Seçimin yapıldığı günden önce, en 
az 6 aydan beri o köyde yerleşmiş olmak.» kay
dı var. , 

Muhterem arkadaşlar, bu umumiyet itibariy
le öyle köylülerimiz var ki, bulunduğu köyden 
bir sene, iki sene, beş sene evvel başka yere gi
der, ikamet eder. Buna rağmen kayıtları hâlâ 
oradadır. Tahmin ederim, içimizde dahi bulun
duğu köyde kayıtları olan arkadaşlarımız mev
cuttur. Bu Ankara'da da olabilir, diğer köyler 
arasında da olabilir. Bu bakımdan böyle .bir 
kaydın kottulması mahzurludur. İkilikler mey-

... dana getirebilir. Muhtar seçilir, vay köy nüfu-
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I sunda kaydın yoktur diye müracaat etmek su-
j retiyle köyde bir ikilik yaratılmış olur, Kana-
I atime göre bu da mahzurludur. 
I Ayrıca bizim milletvekili seçiminde dahi böy-
I le bir şart aramıyoruz- Mer te adayı olarak 

veyahut her hangi bir arkadaşımız, arzu ettiği 
vilâyetten adaylığını koyabiliyor, buna rağmen 

I biz köylerdeki muhtar seçiminde illâ o köyde 
I oturmak şartını koyuyoruz. Eğer köylü muhtar 

plarak bir vatandaşı» orada bulunmasından 
I fftyda bekliyorsa, onun aeçüm^sitide hiçbir m&h-
I zur yoktur kanaatindeyim, 

Nitekim biraz evvel bir sual sordum, öyle 
köylerimiz vardır ki; bu benim bulunduğum ka-

I zanm köylerinde mevcuttur; köy muhtarını se
çememiştir. Bir başka köyden bir vatandaşı da^ 
vet etmiştir, antat kalmıştır, o vatatıdaş o köyde 

I muhtarlık yapmaktadır. Bu vakıalar karşısın
da, durup dururken bu şartı koymak mahzur
ludur, Bu bakımdan ikinci fıkranın tamamen 
tayyını-arz ve istirham ederim. Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON BAŞKANI HÜDAİ ORAL (De

nizli) — Etmiyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

I önergeyi oyunuza suüuyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
I (Halil özmen, Halil Fikret Aka ve Kâmil 
I İnal'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
» HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — önergem hak-

I kında konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşlar, 

gayemiz sadece iyi bir kanuta çıkarmaktır. Baş-
I ka hiçbir niyetimiz yoktur. O itibarla, özür di

liyorum, Mehmet Ali Bey. 
Daha önce bunların acısını çekmiş bir arka

daşınız olarak bir kelimenin üzerinde durmak, 
virgülün üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi ikinci maddede 
«Köy halkından »olmak» Evet, birincisi «köy 
halkından olmak» veya «seçimin yapıldığı gün
den önce en az 6 aydan beri o köyde yerleşmiş 
olmak.» Fahir Beyefendi de aynı şeyi teklif edi
yorlar. 

Bir de 3 ncü şart olarak, «ve» kelimesi kon
muş. Ben oraya itiraz ediyorum, arkadaşlar. 

I Oralım da «veya» olması lâzım. Köyütı nüfu-
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sunda, köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunan 
öyle haller vardır ki, vatandaş, köyün nüfus 
kütüğünde yazılı değildir. 

Ama, yukarıda kabul buyurduğunuz; köy 
halkından olur ve altı aydan-beri yerleşmiş bu
lunabilir. Nüfus kütüğünde kayıtlı değildir, o 
zaman ne yapacağız ? 

Arkadaşlar, seçim kurullarında, ilçe ve il se
çim kurullarında çalışan bir arkadaşınız olarak 
bunların mahzurlarını gördük, çok defa Yük
sek Adliye Vekâletine telgraflar çekerek mas
raflar yaptık. 

Bu itibarla, metnin gayet sarih olmasında 
f aide vardır, kanaatindeyim. 

Buradaki «ve» kelimesi de «veya» olursa, 
o zaman ya nüfus kütüğünde yazılı olacak veya 
altı a y evvel yerleşmiş bulunacak veyahut köy 
halkından olacak. (Karıştırıyorsun, sesleri.) 

Muhterem- arkadaşlar, köy halkından olmak 
Wr, nüfus-kütüğünde yazılı olmak iki, veya se
cimden altı ay evvel yerleşmiş bulunmak üç... 
Butıdan evvelki kanunların hepsinde böyle geç
miştir ve biz seçimleri, verdiğiniz kanunlarla 
böyle yapmış bulunuyoruz. Geri tarafı yüksek 
takdirlerinize kalmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 

ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz. Devlet Şûrası 
bu mevzuda karar vermiştir. Verdiği kararı 
Nizamettin Erkmen arkadaşımız burada, okudu
lar. «Veya, ve» kelimeleri ve ıbunların unsur
ları ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Bu bakımdan 
(katılmıyoruz efendim. -

BAŞKAN — Komisyon katılmadığına göre 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmemiştir 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un 2 nei 
önergesi tekrar okundu.) 

BJCŞKAN — Komisyon ? 
KOMİSYON BAŞKANI HÜDAl OEAL (De

nizli) — «ikmal ve tamamlama» kelimeleri ay
nı mânayı taşıdığına <göre, Yüksek Heyetini
zin takdirine arz ediyoruz. (Anlaşılmadı, anla
şılmadı sesleri) önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kâ'bul edilmiştir. 

(Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm önerge
si tekrar okumdu.) . | 

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

OEOĞLU (Giresun) — iştirak etniiyorlife 
BAŞKAN •— Komisyon iştirak etmiyor. Oyu

muza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Giresun Milletvekili Ethem Kılı$oğİu*nun 
önergesi tekrar dkündu.) 

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

ÖEOĞLU (Öiresun) —- iştirak etmiyoruz.-

, (BAŞKAN* — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiş-tir. 

(Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ıh öner
gesi tekrar okundu.) 

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

OBOĞLÜ (Giresun) — Îştira'k ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Etm4yen%r... 
Kalbul edilmiştir. 

(Edirne Milletvekili Fahir" Giritliopu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

ADALET KOMİSYONU ıBAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Denizli) — Mevzu halledilmiş bulunu
yor. Arkadaşım .zannedersem önergesini geri 
alacaklar. 

FAHÎR GlBİTLÎOĞLU (Edirne) — Komis
yonun dikkatine arz ederim. Madde halihazır 
durumuyla erkeklere göre tanzim edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
"OBAL (Denizli) — Salâhiyet verme bakımın
dan iştirak edilebilir, ilişkin olmaması bizce 
zaittir. 

PAŞKAN — önergemi oyunuza sunuyorum. 
Kabui edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

s. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nei maddenin 14 noü fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkamı 
iHüdai O rai 

Madde 25/14 : 7, 8 ve 9 mcu fıkralarda 
^belirtilenler affedilmiş olsalar dahi köy muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilemezler. 
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BAŞKAN -— Komisyonun önergesini oyunu

za sunuyorum. Ka'bul edenler... Katml etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ıSayın Başkanlığa 
25 nci maddenin 4 neü fıkrasına «Okur - ya

zarı ibulutnamıyan köyler bu fıkra hülkmüue 
ta'bi 'değildir.» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Urfa 
(Kadri Eroğan 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) —. Takririmin 
mahiyetini izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, Komisyon Sözcüsü muhterem arka
daşımız; «her köyde okur - yazar, vardır» dediler. 
Ben inşirah duydum. Benim gönlüm de bu temen
nidedir. Ama, lütfetsinler, bulunamıyacağı ihti
malini! de kabul buyursunlar, «iz de lütfen kabul 
buyurun. Hiçolmazsa belki okur - yazarı buluna-
mıyan tek bir köy çıksa dahi, bu kanun burada 
ihtiyacı karşılamayacaktır. Onun için, ikinci bir 
önerge takdim ettim, hüküm yline kalsın, yani 
okur - yazar niteliği şartı kalsın, ama «okur - ya
zan buluınamıyan. köylerde bu hüküm uygulan
maz» şeklinde bir ilâveyi lütfederseniz ilerde ida
recilere ve seçmek, seçilmek hakkını haiz olan (in
sanlara büyük bir imkân bahşetmiş olursunuz. 
Bilhassa, Komisyondan da Yüksek Heyetinizden 
de istirham ediyorum, Bu, hizmetin lehline ola
caktır, takdirlerinize arz edenim. 

OEVAD OD YAKMAZ (Sivas) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde söz vere
mem. Yalnız sahibine söz veriyoruz. Madde hak
kında ise kifayet kararı verilmiştir. 

Komisyon iştirak ediyor mu?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — tştlirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaimi edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edilmiş olan önergelerdeki de-
ğişikliklerleriyle beraber okutuyorum. 

07 3 . 7 . 1963 0 : 1 
Madde 25. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar 

meclisi üyeliğine seçile*bilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin yapıl

dığı günden önce en az altı aydan beri köyde yer
leşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı 
bulunmak, 

3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı ol

mamak, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmet

lerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis ©ezasını gerektiren bir suçtan 

dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan 

fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm giyme
mek, 

9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan bi
ni ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ol
mak, veya yapmış sayılmak, 

11. Devletin katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 
Teşekküllerimin veya bunlara bağlı daire ve mü
esseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletveki
li ve genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, 
belediye başkanı olmamak, 

13. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgi
li kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve bu 
cihetlerden köye borçlu bulunmamak, 

14. 7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affe
dilmiş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliğine seçilemezler. N 

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

Vakit geçtiğinden, 4 Temmuz 1963 Perşembe 
> günü saat 14 te toplanılmak üzere Birleşimi ka

patıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurlara emsalli olarak 

ödenmiş bulunan aylıklar hakkındaki kanun 'tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı toabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 322 
Kabul edenler : 303 

Reddedenler : 9 
Çekinserler : 10 

Oya katümıyanlar : 119 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KAEAHÎSAB 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz , 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan. 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman' 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustâfa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence. 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

[Kabul 
ibrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Maksût 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüüh'âk Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

edenler] 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler * 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğiu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Gür ay 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

' ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 
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GASİANTBP 

Muzaffer Oanbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANI 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketuğlu 
Abdullah CiUi 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermaııcı 
Celâl Kı\ıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay| 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırea 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

Vahyi özarar 
llhami Sanear 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeron 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertamga 
Ragıp Gttmüçpala 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri öüek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğiu 

KARS 
Lâtif Akttzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yatçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Briş 
Fikret Piliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgim 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanir 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet; DeHkaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Basit Hatip-
•oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu ' 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğîu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR-
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanağlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİBT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
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Ahmet Kangal 
Cevad Ödyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 

M. Meclisi B 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 

t^ahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 
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URPA 

Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mttslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiı Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüoebilgin 

ADANA 

Hasan Aksay 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Muzaffor Dündar 

GÎRESUN . 
İbrahim Etem Kılı̂ oftlu 

İSPARTA 

Sadettin Bilgiç 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

[Ç$htn90thr] 
ADANA 

Ahmet Karamüftüoğlu 
İbrahim Tekin 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 

ÇORUM 

İhsan Tombuş 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Öalil Osman 

KÜTAHYA 

Sezai Sarpalar 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

[Oya k*t%lmyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Osman Böliikbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
îlyas Seçkin (B.) 

ANTALYA 
Eteni Ağva 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Mehmet Çobanoğlu 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Vefik Pininçcioğlu (IB. 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 
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GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğluı 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ÎÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Perruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz * • x • 
Malik Yolaç 

İZMtB 
Mehmet Ali Aytaş 
îhsan Gürsan 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura (B.) 

-

KAYSERİ 
Turhan Feyzîoğlu (B.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Mekki Keskin 
(Bşk. V . ) 
Abdüssamet Kuzucu 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 

(Başbakan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

[Açık ü\ 
Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 

1 Esat Kemal Aybar 
MUĞLA 

ilhan Tekinalp 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Aita Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burttıan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

yelikler] 
Manâsa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

i TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

>>•»-<; «fi*——-



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZYEDİNCÎ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1963 Çarşamba 

Saat: 14,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının geriverilmesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/642) 

2. — 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununun 165 nci maddesinin 2 numaralı 
bendinin, iptaline dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi (3/643) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

X I . —1960 malî yılı içinde sürekli görevle 
yabancı memleketlerde bulunan memurlara 
emsali olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkın
da kanun tasarısı (1/213) (S. Sayısı : 199) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

. • Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın badeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Asiz Zeytinoğ-
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
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (8/525) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
istanbul'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 
îskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

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

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

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

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (G/583) 

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

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum-



lanna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin ev yelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana 'mn, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri 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'nın, 
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. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
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 içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

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

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

2 — 
22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

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

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
Öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mm, Devlet Su işleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili A2İZ 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) 

23. — Antalya Milletvekili ihsan 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, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş İn 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) 
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32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, I 

Erzurum îmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot alayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — İstanbul Milletvekili O^uz Oran'ın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

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

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

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

37. — Burdur Milletvekili Mohmet Özbev'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'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

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

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

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(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 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

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

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

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

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



tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

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

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

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

55. — Giresun Milletvekili Hizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babiir Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekillliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/610) 

•56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/6-11) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
1. — Köy Kanununda değişiklik yapılması

na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi 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 Adalot komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1963] 

2.— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriy
le bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
vo 5046, 5071, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İç-

4 — 
i işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 

2/338) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 27 . 6. 
1963] 

3. — Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına da'ir 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 Edime Milletvekili tlhami Ertemin 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
mın teklifi ve İçişleri' ve Adalet komisyonları 
raporları (1/427,Y/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — İdarei ümumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, İdarei Ümumiyei 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] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/463; C. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (Ş. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 

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

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

V 
!KÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A-- lKÎNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

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

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo

ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

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

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27. 6 .1963] 

8. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu izzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, jeilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6.1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
1.64) [Birinci görüşme tarihi : 27. 6 .1963] 
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Xİ2, — Türkiye ile Afganistan arasında ak

dedilen Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27. 6 .1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6.1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde 'bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun 'tasarısı, Maliye ve Plân 'komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen (okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve [Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : |217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu /olarak Hazine hesaplanna intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: (27.. 6 . 1963] 

17. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine Idair kanun ta
sansı ve Sağlık ive Sosyal Yardım ve Adalet 
komisyonları raporları /(1/359) (S. Sayısı : J225) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1968] 

X 18. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıMann çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına [dair 'kanun tasarısı ye Dışişleri 
ve Adalet 'komisyonlan raporları (1/293) (S 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 19. — Evlilik dışı çocuklann tanınmala
rını kabule yetkili makamlann yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki ısözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan ra-
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 .16 . 1963] 

20. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de (kayıtlı Be-
k'roğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptınlması hakkın
da Başbakanlık (tezkeresi (ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (G-ünideme) S. Sayısı : 233) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

21. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık liezîkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 034) FBMncijgörüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

22. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 23. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma is-
razı» ndan doğan İngiliz alacaklan bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6 .1963] 

X 24 .— Hazinenin ve İktisadi Devleft Teşeb
büslerinin bir kısım borçlannın 'tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

25. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
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ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

26. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den dogma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

27. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

28. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif®'den doğma 1332 'doğumlu Ali Earahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

X 1. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncu 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

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

porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4 .1963] 

X 5. — Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanım 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 Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

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

8. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S! Sayısı : 233) [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] 

12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve. Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 , 1903] 



13. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden FeracuUahoğlu 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 raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 .1963] 

X 18. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

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

8 — 
20. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 

ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

21. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğ*ma 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 kanım tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) TDağıtma tarihi : 18 . 6 . 1983] 

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

X 24. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
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 İM 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 kanım tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı ; 263) 
[Dağıtma tarihi : 20 . G . 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 tasansı 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 tasansı 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 

tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

35. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

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

37. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun, teklif i ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1963] 

X 38. — Damga verigisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

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

40. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasansı 
ve istanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (B) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma-
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q$&c%&Wlkn komisyonlan raporlan (1/268, 
>W/ltfy$&\S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

.41,— Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kâİacşk'kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka-

nunun yürürlükten kaldınlmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 
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(Yüzyedinci Birleşim) 




