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mal Çilesiz'in, otlak ve çayırlıklarla köy 
sınırları yüzünden yaygın bir şekilde sü
regelen kavga ve ihtilâfların giderilmesi 
hakkındaki temennisiyle ilgili demeci ve 
İçişleri Ba'kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm ce
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yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ile C. Se-
mıatosu İçel Üyesi Oavit 'Tevftik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı (Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 

Sayfa 
maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masına ve 5669, 6424, Ö555, 7363 sayılı 
kanunların ^kaldırılmasına dair -kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili İlhama Ertem'in 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 
91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve îçişleri ve Ada
let komisyonları raporları (1/427, 2/191, 
2/336) (S. Sayısı: 286) * 276#93 

ı2. — İdarei Umumdyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, İdarei 
Umumiydi Vilâyat Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine, bu kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı- -maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı: 285) 294: 
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'UTACAK ÖZETÎ 1 — GEÇEN 1 

Adıyaman Milletvekili Mehmet özbay'ın 
Besni kazasında cereyan eden karakolda dayak 
atma .ye linç olayı ile ilgili demecinden sonra 
içimleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata durumu açık
layıcı konuşmasını yaptı. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 53 ncü 
maddesinin 6 numaralı 'bendinde yer alan ve 
Bakanlar Kuruluna fesih yetkisi veren hükmün 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi 'okunarak bilgiye sunuldu. 

Ceza evleri inşası için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere ıglrişilmesi ve istikraz akdine dair 
kanun tasarısı ile, 

8237 sayılı Belediye 'Gelirleri Kamunu ile, 
diğer kanunlarla belediyeye verilen payların 
belediye vergi ve resimleri hükmünden olduğu
na dair kamın tasarısı, öncelik ve ivedilikle- gö
rüşülerek, 'kabul olundu. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların (kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının komisyondan gelen maddeleri 

Tasanlar 
1. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa

yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lasarıisı (1/492) (Plân Komisyonuna) 

2. — Konut kanunu tasarısı (1/493) (Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân Komisyonlarına) 

Teklifler 

o. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
idare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
ıbağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/552)- (Karma 
Bütçe komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi 'Tevetoğlu ve 21 arkadaşının, Esir Millet
ler Haftası kanun teklifi ('2/553) (Millî Eği
tim Komisyonuna) 

5. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 2 Temmuz 1941 gün ve 4081 
sayılı Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinin 5 nci ve 26 ncı mad-

ile json d'bi maddesi de görüşüldü ve tasarı ka
bul | edildi. 

Şehir ve 'kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, 'bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
kabul olundu. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının maddeleri üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

8 . 7 . 1963 Paızartesi günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Malatya, 
Mekki {Kesicin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

KÂĞITLAR 

desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/554) (İçişleri, Adalet ve Tarım 
komisyonlarına) 

Tezkereler 

6. — Devlet Su İşleri Genel (Müdürlüğünün 
1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi (3/650) (Sayıştay Komisyonuna) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1900 
bütçe yılı kesinhesatbına ait uygunluk bildirimi
nin »sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/651) (îSayiıştay Komisyonuna) 

8. — Orman Genel Müdürlüğünün 1960 büt
çe yı'lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/652!) (Sayıştay Komisyonuna) 

t Raporlar 

9. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 10816 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
ncıi maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası-
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nm değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/4*1*7) ('Gündeme) 
(S. Sayısı: 300). 

dO. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güven
lik ve huzuru bozan. bâzı fiiller hakkında 
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
02/İ289) (Gündeme) (S.'Sayısı: 302) 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 1Û6 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 305). 

İ|2. — Türkiye • Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli 'Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (Gündeme) (S. Sayısı: 3(07) 

13. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıklarının 
tesviyelsi için Hükümetimizle Birleşik Kiralık 
Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya ait 
teati edilen 27 Aralık 19ı62 tarihli mektupların 
o'naylanmasmın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(/1İ/4S5) (Gündeme) (S. Sayısı: 309). 

14. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasında 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun ıbulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve 'Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/447) (Gündeme) (S. Sayısı: 310) 

15. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 311 Aralık 19159 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına*Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) ('Gündeme) (S. Sayısı: 311). 

16. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve • Tediye 
Andlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/444) 
(ıGündeme) (S. Sayısı: 312). 

17. — «Türkiye 'Cumhuriyeti ile 'Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta

rihli Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onajylanımasınm uygun 'bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/44*2) (Gündeme)'"(İS. Sayısı: 314). 

18. — «Türkiye Cıımhuriiyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve ödeme Andlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun ıbulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (Gündeme) (IS. Sayısı: 3)1!5) 

1:9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli 'mektupların tatbi
katı ile ilgili olaraik iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmaısının uygun 'bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) (Gündeme) (S. SayDsı-: 316) 

20. — Hükümetimiız ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî »bir kurulu olan 
Export-lmport Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasınm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (Günde
me) (IS. Sayısı: 317). 

ı2ll. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk ıCumhuriyeti Hükümeti arasın
da iki 112 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına ek protokole ilişik olarak 111 . 9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (ıGündeme) (S. Sayısı: 3ıl8). 

22. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/186) 
(Gündeme) (iS. Sayısı: 319). 

23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
ıCumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/190) (ıGündeme) (S. Sayısı: 320) 



24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 39 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1901, 3 Ocak 1962, 
14 Mart Iİ962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanımasmi'n uygun 'bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa 'Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) ((Gündeme) (S. Sayısı: 322). 

ı25. — Milletlerarası kalTkmıma*idaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma-
ısınıın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/3184) (Gündeme) (S. Sayısı: 328). 

26. — (Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan ıkal'kmma ıkredisi andlaşmasınrn 
lOnaytLanmasmıın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(.1/388) (Gündeme) (S. Sayısı: 324). 

27. — Hükümetlimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sının onaylanımasmın uygun 'bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(.1/38H) (Gündeme) ((S. Sayısı: 325). 

28. — Milletlerarası Telekominikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 326). 

ı29. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye-Ingil-
tere, 2T7 Kasım 1958 tarihli Türkiye-Federal 
Almanya, İ28 Kasım 1958 tarihli Türk iye-Fr an
sa ve Türkiye^Beleika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye-Holânda ve Türkiye-İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye-İsveç ve Tıürkiye-Danimar-
ka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye-Portekiz, 

19 Aralık 1958 tarihli Türkiye-Norveç, 22 Ara
lık 1958 tarihli Türkiye-İsviçre ve 29 Ocak 1959 
tarihli Türkiye-Avusturya kredi andlaşmaları-
nm oırayl anmasının uygun bulunıması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri (Komisyonu teske
resi (1/124) (Gündeme) (ıS. Sayısı: 327). 

30. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export-îiinport Bank ile Hüküme
timiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında ak
dedilen 4 milyon dolarlık istikraz anıdlaşması-
'nıın tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (Günde
me) (S. Sayısı: 328). 

31. — 19613 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
•tasarısı ve Karma Bıütçe Komisyonu raporuna 
dair C Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (1/1812) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 330). 

32ı. — 1111 .sayılı Askerlik Kanununa 2 geçi
ci .madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve C. 
Senatosu Üyesi Sami Küçük ve 16 arkadaşının, 
İİU11 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci maddesi
ne 5 geçici madde eklenmesine dair ve C. Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırk
lareli Üyesi Ahmet Naci Arı'inin, l l l l l sayılı As
kerlik Kanununa ek kanun teklifi ile Aydın 
Milletvekili M. Şükrü Koç. ve istanbul Milletve
kili Suphi (Baykam'm, 1076 .sayılı Yedek subay 
ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü 
madd esimin değiştirilmesine ve hu kanuna geçi
ci maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir 
ek madde ve iki geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Geçici 'Komisyon rapo
ru (1/478, 2/240, 2/294, 2/3120) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 340). 



BÎRÎNCI OTURUM, 
Açılma isaati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun (Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, * otlak ve çayırlıklarla köy ,t sınırları 
yüzünden yaygın bir §ekilde süregelen kavga ve 
ihtilâfların giderilmesi hakkındaki temennisiyle 
ilgili demeci ve İçişleri Bak-anı [Hıfzı Oğuz \Be~ 
kata'nın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çile
siz, yayla ve mera intilâfları yüzünden işlenen 
cinayetler hakkında gündem dışı söz istiyor
sunuz. Bu, o kadar aktüel ve önemli bir ko-
nu mudur? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) 
— Evet, 

BAŞKAN — Buyurunuz, çok kısa olmak 
üzere, izah ediniz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, bahar ve yaz ay
larında, yurdumuzun, birçok, yerlerinde, köy
lülerimizin huzurlarını kaçıran, cali ve mal 
kaybına kadar ilerliyen hâdiseler olmaktadır. 

Konunun, aceleliği yüzünden, gündem dışı 
bir konuşma ile, ilgili bakanın ve hattâ Hükü
metin dikkatini çekmeyi çok ehemmiyetli bir 
vazife telâkki ederek, huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, bahar ve yaz ay
larında, yayla ve mera yüzünden memleketin 
birçok yerlerinde köyler silâhlı çatışmalara 
sahne olmaktadır. Beş - on seneden beri, bâzı 
meraların, ziraat yapılmak üzere, topraksız 
köylüye dağıtılması, nüfusun artması gibi se
beplerle, meraların ve ' yaylaların dahi ekim 
sahası haline gelmesi yüzünden, yaylalarda 

vukua gelen darlık, hayvan besinini müşkül 
bir safhaya sokmuştur. Köyler arasında, mera 
ve yayla ihtilâfı yüzünden devamlı ve haittâ 
bâzan kanlı mücadeleler baş göstermektedir. 
Köy meralarına, yaylalara düzen veren ve bü
tün -köylüleri tatmin edecek bir kanunun çı
karılmasını ve köylüler arasında husule gelen 
mücadele mevzularının adilâne esaslara bağ
lanmasını sağlıyaoak tedbirlerin alınmasını 
bekliyoruz. Fakat, hâlen bu tedbirler üzerin
de durulduğuna dair bir işaret görmemekte
yiz. Girtsun iline bağlı geniş yaylalar üzerinde 
hayvancılıkla uğraşan köylülerin, geçen sene
lerde olduğu gibi bu mevsimde de silâhlı ça
tışmalar yaptıklarını ve bir yaylada hattâ 
mavzerle 4 kişinin vurulduğunu Haber aldıım. 
Sizlere bu konuda aldığım bir telgrafı okuyo
rum: 

«Zehar ve Karabörk arasındaki anlaşama-
mazlığı kaymakam her iki taraftan 250 şer 
metrelik bir sahayı mahkeme sonuna kadar ya
sak bölge ilân etmişti. Bu karara taraftardık. 
Vali buraya gelince bu kararı bozuyor ve bu 
defa tamamen aleyhimize karar veriliyor. Du
rum çok vahimdir, hazırız. Vali ferman ve 
mahkeme ilâmımızı görmeden Hükümetin bah
çesinde tek taraflı aleyhimize karar vermiştir. 
Toprak Tevzi Komisyonunun çizdiği hudutları 
kabul etmemiştir. Mücadeleye azimliyiz.» 

Aldığım bilgilere göre ihtilâflar ve mücade
leler devam etmektedir. Yine aldığım haber
lere göre bu hal devam edecek ve belki de çok 
vahîm hadiseler zuhur edecektir. Köy sınırla-
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M. Meclisi B : 110 
rı, yayla ve mer'alar üzerinde çıkan ihtilâfla
rın kati bir şekilde hallini temin edecek kanını 
hazırlanıncaya kadar yayla ve meralarda asa
yişin temini hususunda idarece daha müessir 
çalışmaların yapılması lâzımdır. 

Escümle, asayiş karakollarının yaz aylarına 
münhasır olmak üzere lüzumlu yerlerde der
hal ihdası tedbirlerinin alınmasının ehemmi
yetini belirtmek için aldığım telgraflardan bâ
zılarını arz ettim. 

Telgraflardan anlaşıldığına ve keyfiyetin 
aceleliğine binaen, Sayın içişleri Bakanından 
gerekli tedbirlerin alınması hususunu betahsLs 
temenni eder, hepsinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakam. 

İÇİŞLERİ BAKANI ITTFZI OĞUZ BUKA-
TA (C.S. Ankara Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım; Sayın Mustafa Kemal Çilesiz arkadaşı
mın beyanlarıyle, memleketimizde çeşitli ba
kanlıkların vazifeleri hududu içine giren mü
him bir konuya temas etmeleri dolayısiyle bir 
noktayı aydınlık tutmayı isabetli gördüm., 

Bu mera ve arazi ihtilafları bu gün çıkmış 
yeni bir konu değildir. Hudut ihtilâfları öte-
denberi bir çok yerlerde ve bilhassa arazisi 
dar olan yerlerde müzminleşmiş bir mücadele 
mevzuu olarak devam edegelir. Bunun toprak 
tevziiyle alâkası olduğu gibi adlî kaza ile ilgi
si, toprak reformu ile ilgisi ve en sonunda da İç
işleri Bakanlığı ile ilgisi vardır. 

Arkadaşımı tatmin etmiş olmak için en sona 
ait olan bir husus arz edeyim: Bu konular Ba
kanlığımıza aksettikee ve etmeden önce ilgili va-
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lilere bu gibi ihtilaflı yerlerde asayiş karakol
ları kurulması için talimat verilmiştir. Yalnız 
bu gibi, telgraflar muhtelif arkadaşlarımıza ge
lebilir. Burada maruzatta bulunmamamın se
bebi, şimdi arz edeceğim husustur. Türkiye'de, 
köylerde oturan vatandaşlara ait arazinin ara
zi hudutlarının tam tesbit edilememesi, diğer 
taraftan arazinin noksan bulunuşu ve ihtiya
cın da çok oluşu dolayısiyle, bu münazaalar 
çeşitli istikametlerde devanı ediyor. Bir tanesi
ni arz edeyim. Daha evvel bir mahkeme tarafın
dan «şu köye aittir» diye tesbit edilmiş bulunan 
bir araziye, ihtiyaç dolayısiyle emrivaki halinde 
bir başka köy.halkı tecavüz ederek ekiyor ve
ya hayvanlarını otlatıyorlar. Bunu, «adlî bir 
ilâma bağlamıştır» diye idare infaza kalktığı 
zaman, köy halkının huzursuzluğu ve rahatsız
lığı hâsıl oluyor. Bu da alâkalı mercilere şikâ
yet tarzında geliyor. 

Bu gibi meselelerde, ilânı ile haksızlığı sa
bit olan köy halkı tutulduğu zaman, idarî ma
kamlar son derece güç duruma düşüyor ve bu 
emrivakiler mütemadiyen ve devamlı surette 
mahkeme ilâmlarını tatbik edilemez hale getir
miş oluyor. 

Bu itibarla bu gibi meselelerde adaletin 
verdiği kararların tatbikine vatandaşın rıza 
göstermeleri bir zaruret olduğu için böyle mü
racaatların iç yüzünün tetkiki isabetli olur. Bu 
suretle gerek arkadaşıma ve gerek Yüksek Mec
lise İçişleri Bakanlığı ile ilgili, asayişi boza
cak efa'le meydan mermiyecek tedbirlerin alın
mış ve alınmakta olduğunu arz ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile C. Senatosu t çel Üyesi 
(•avit T ev file Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 
sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve kal
dırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Edirne Milletvekili llhami Ertem'in 1580 sa

fî) 286 S. Sayılı basmayanı 2.7.1963 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağı sonunda/dır. 

yılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/127, 2/191, 2/336) (S. Saynı: 286) (1) 

BAŞKAN — Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların k'al-
dırıl'masına dair kanun tasarısını müzakereye 
devanı ediyoruz. 

Madde 5:3 ü olkutuyorum. 
Madde 53. — Belediye meclisi : 
T. Kanunen muayyen olan olağan veya 

olağanüstü toplantılar dışında toplanırsa, 
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2. Kanunen muayyen olan yerden başka 

bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen igö nevi eri sü

resi içinde yapmaktan çekinir ve (bu hal beledi
ye meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye 
uğratırsa, 

4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya 
siyasi temennilerde bulunurtsa, 

içişleri Bakanlığının (bildirisi üzerine Danış
taym kararı ile f esbolunur. Bu takdirde yeni 
belediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen mec
lisler eskMnden arta kalan 'süreyi ikmal eder
ler. içişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdir
de meclisin feshine dair 'bildiri ile birlikte ka
rar verilinceye kadar meclis toplantılarının te
hirini de ister. 

Danıştay'ca 'bu. 'husus ivedilikle incelenerek 
bir karara 'bağlanır. 

Yukardaki bendlerde açıklanan fiil ve iş
lemlere katılan (belediye başkanlarının da Da
nıştay kararı ile görevine son verilir. 

BAŞKAN — 53 nicü m'adde üzerinde, buyu
runuz Sayın Çilesiz,. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlar, 53 ncü maddenin 4 ncü 
bendinin ison fıkrasında, bu. maddede gösterilen 
sebepler Danıştayca, belediye meclisinin ivedi
likle feshine karar verileceği yazılıdır. «İve
dilik» tâbiri (belediye hizımietlerinin aksaması
nı önliyecek bir ıraman içinde karar verirme-
'sini temin edebilecek bir 'tâbir değildir. Zira, 
ivedilik ıriiüddet itibariyle Danıştaym takdiri
ne terk: edilmiştir. Zaman bakımından ivedilik 
tâbirinin bâzı tefsirlere yol aıçacak bir mahi
yette bulun'ması bakımından, belediye hizmet
lerinin aksamaması için Danıştayca yapılacak 
incelemenin ve karar müddetlinin 'besin bir şekle 
bağlanmasında zaruret görüyorum. Bunun için 
bir takrir veriyorum, kabulünü istirham1 ederim. 

'BAŞKAN — 53 nc'ü madde üzerinde Saym 
Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞDU (Edirne) — Ufak 
bir noktaya temaıs etmek için ımuhterem arka
daşlarımın huzurlarını işgal etmiş oluyorum. 
Meri kanunun 63 nicü maddesinde, bu kabil se
beplerden dolayı belediye meclisi feshedildiği 
takdirde iki ay zarfında yeni seçimin yapıla
cağınla dair âmir hüküm vardır. 

Elimizdelki tasarıda ise müddet konulma-
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mış'tır. Kanaatimce, kanun tekniği bakımından 
bunu nlobsanlı'k addederim. Meri kanundan 
daha mütekâmil bir kanun ıgetiraıek 'amacında 
olduğumuz için, hiç değilse meri kanundaki 
hükmün aynen alınmasını istirhamı ediyorum. 

Yani, Danıştay, belediye 'meclisini feshet
tikten sonra, Sayın Çilesiz arkadaşımuzm fikir
lerine işt irak ederek, bir müddet tâyin etmek 
süratiyle, iki uy zarfında seçimin yenilenme
sini arz ediyor ve buna dair bir önerig'e takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 'ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, 
Danıştaym kararı kesindir, kesin karar olduğu
na göre, Danıştaym vermiş olduğu karar 
üzerine, belediye reisliği veya belediye üye
liği feshedilen şahsın yerine yeniden yapıla
cak seçim, esas kanunun diğer maddelerinde 
tasrih edilmiştir, normal usuldür. Bıi norma! 
usule göre seçim yenilenecek demektir. Bura
da bir müddet tasrihine komisyonumuzca lü
zum görülmemektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen olmadığından, verilmiş değişiklik 
önergelerini, aykırılık sırasına göre okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
53 ncü maddenin 2 nci bendinde yazılı olan 

(Danıştay kararı ile fesholunur) cümlesinden 
sonra: Mütaakıp cümlenin (bu takdirde niha
yet iki ay zarfında yeni belediye meclisi se
çimine gidilir) şeklinde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
53 ncü maddenin 4 ncü bendinin son fıkra

sında yazılı bulunan ivedilik tabirinin «Danış-
tayca bu husus en geç. bir ay içinde karara 
bağlanır.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

•Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 

ilişkin kanun tasalısının 53 ncü maddesinin 
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1 ve 2 numaralı paragraflarmdaki (Muayyen) 
kelimesinin (belirli) şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

GEREKÇE 
Kanunların Anayasa diline yaşıyan ve ko- . 

nuşulan türkeeye uygunluğunun sağlanması 
bakımından teklif edildi. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. . 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge 33 e karşı 38 oyla kabul edilmiştir. 

(Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okundu.) 
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luğunca yeter görülmediği takdirde 76 neı 
madde uyarınca işlem yapılır. 

BAŞKAN — 61 nei madde üzerinde söz is-
tiyen Buyurun. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlar, madde metninde bir kelime 
noksanlığı olduğunu zannediyorum. Madde
de deniyor ki : 

«Belediye meclisi üyelerinden herbiri be
lediye işlerinden, her hangi bir husus hakkın
da Meclis Başkanlığına önerge vererek genso
ruda bulunabilir.» buraya kadar olan kısım 
doğru. Bundan, sonraki cümlenin, «Gensoru 
önergesi münderecatı Meclis üye tamsayısının 
çoğunluğunca varit görüldüğü takdirde.» şek
linde olması lâzımdır. Komisyonun nazarı dik
katini celbederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu yazılı önerge 
vermeniz gerekmektedir. 

ÎBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
—. Takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, burada bir yazı hatası olmuştur. «Genso
ru önergesi münderecatı Meclis üye tamsayısı
nın çoğunluğunca varit görüldüğü takdirde» 
şeklinde düzeltilmesi gereklidir. Bu hususta 
bir önerge takdim ediyorum. 

Meclis Başkanlığına 
(Çoğunluğu) kelimesinin (çoğunluğunca) 

şeklinde tashihini arz ederim. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü 

Ali Çüceoğlu 
Giresun 

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

Bu değişiklikle 61 nei maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şik şekli ile 61 nei madde kabul edilmiştir.. 

Madde 76. — Belediye başkanı belediye mec
lisine her toplantı dönemi başında meclis ka
rarlarının uygulanmasına, belediyenin malî du
rumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin ifa 
şekline dair senelik.bir çalışma raporu verir. 

Meclis, rapordaki izahatı meclis üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğu ile yeter görmez

im AŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Bir kelimesinin öz türkçesinin kullanılması hak
kındaki önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal gatılmadığma göre kabul 
edilen bu önergeler muvacehesinde madde ye
niden düzenlenmek üzere komisyona gönde-
rilmiştir. 

Madde 61. — Belediye meclisi üyelerinden 
herbiri belediye işlerinden, her hangi bir hu
sus hakkında Meclis Başkanlığına önerge ve
rerek gensoruda bulunabilir. Gensoru önerge
si münderecatı Meclis üye tamsayısının ço
ğunluğu varit görüldüğü takdirde gündeme I 
alınır Belediye başkanları veya memur edecek
leri kişiler gensoruya Meclis önünde cevap 
veri,*. 

Cevap Meclis üye tamsayısının 2/3 çoğun- | 
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se, yetersizlik kararı ile müzakereleri kapsıyan I 
tutanak aynen meclis birinci başkanvekili, 
onun bulunmaması halinde ikinci başkanvekili 
tarafından mahallî en büyük mülkiye âmirine 
gönderilir. 

Vali, bu dosyayı il merkezi olmıyan yerler- I 
de kaymakamın, il merkezi olan yerlerde ken
disinin gerekçeli ve kanaatli mütalâasiyle bir 
ay zarfında karar verilmek üzere Danışmaya 
sunar. I 

Danıştayca yetersizlik kararı verildiği tak
dirde belediye başkanı düşer. I 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, 76 ncı madde, belediye başkanı
nın toplantı dönemi başında vereceği rapor
dan bahsediyor. Bu raporda, «Meclis karar
larının uygulanmasına, belediyenin malî duru-
rumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin 
ifa şekline dair» denmektedir. Bu raporun 
neyi ihtiva edeceği sınırlandırılmıştır. 

Meclis Başkanı, belediye başkanı, beledi
yenin bütün işlerinden sorumlu olduğuna ve I 
bütün işlerini bildirmek mevkiinde olduğuna 
göre acaba bunun, bu maddenin başında yal
nız şu üç hususa, «Meclisin kararının uygu- I 
lanmasma, malî duruma ve .akdedilmiş taah
hütlere» inhisar ettirmenin özel bir sebebi I 
var mı? özel bir sebebi, sayın komisyon ta
rafından açıklanmadığı takdirde bendeniz I 
bir takrir vermek mevkiinde kalacağım. «Her I 
türlü çalışmalarına» diye bir ibaresinin bu
lunması da lâzımdır. Çünkü, belediye başkanı I 
her türlü faaliyetlerinden mesuldür. Meselâ, 
kanunun icabettirdiği bir vazifeyi yapma
mış olsa ve bundan da o beldede umumun it- . 
tılaına gelmiş büyük'bir hâdise çı'kmış olsa, 
§u üç halin içine girmediği ve fakat belediye 
reisinin vazifeleri dâhilinde olduğundan, o 
meseleden dolayı ikendileri hakkında yeterlik 
iddiası olamıyacak gibi geliyor. Eğer sa
yın komisyon açıklarlar ise memnun olacağım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Bir mütalâa yok. Komisyon da bu hususta 

söz istemediğine göre maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 90. — Belediye meclislerinin dö- I 
nem sonundan önce her hangi bir sebeple bo- | 
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salması veya belediye meclisi üye sayısı
nın yedeklerin de. getirildikten sonra meclis 
üye tam sayısının yarısına düşmesi hallerinde 
yeni seçim yapılıncaya kadar belediye mec
lisinin görevlerini tabiî üyelerden müteşekkil 
belediye encümeni ifa eder. 

BAŞKAN — 90 ncı madde üzerinde söz 
istiyen? Buyurun Sayın Yılmaz. 

ASIM YILMAZ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, belediye meclisinin her
hangi bir sebeple feshiyle yerine bakacak 
kimseler seçilinceye kadar, 90 ncı maddenin 
son fıkrasında, «görevlerini tabiî üyelerden 
müteşekkil belediye encümeni ifa eder» şeklin
de bir cümle vardır. Bunun, komisyon tara
fından açıklyanması lâzımgelir. Bu tabiî üye
ler kimlerdir? 

BAŞKAN — 90 ncı madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 90 ncı «maddeyi okunan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler'... 
Etmiyenler... 90 ncı madde okunan ' şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 91. —• Belediye başkanları, seçim 
devreleri esnasında zimmet, ihtilas, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanmak, görevi »kötüye 
kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biiri 
ile veya her hangi bir suçtan dolayı 6 ay müd
detle kesin olarak hapse mahkûm olurlarsa 
başkanlıktan düşerler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Bir değişiklik önergesi fvajr .olrayofrug. 

Yüksek Başkanlığa 
91 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Adalet Komisyonu 

Sözcüsü 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

MADDE 91. — Belediye başkanlığına se
çildikten sonra; seçilme yeterliklerinden biri
ni kaybeden veya görevini kötüye kullanma 
veya her hangi bir suçtan dolayı en az 6 
ay hapse mahkûm olan il merkezi belediye 
başkanları, İçişleri Bakanlığının bildirisi 
üzerine Danıştay tarafından bir ay içinde, 
diğer belediyeler başkanları valilerin bildi
rileri üzerine il idare kurullarınca 15 gün için-
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do verilecek kararla başkanlktan düşerler. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Madde üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
olup olmadığını sordum, kimse çıkmadı. Da
ha sonra • değişiklik önergesinin okunmasına 
geçildi. Değişiklik önergesini de okutmuş 
bulunuyoruz. Mümkün değil konuşamazsınız. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Önerge üze
ninde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Efendim, önerge üzerinde, 
değişiklik önergesi veren zat ile ona muha-
tabolan komisyona söz verilebilir. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Başkanlar hakkında taikibat 
Madde 92. — Kanuni vazifesini, mahallî en 

büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağ
men makbul bir özre müstenidolmaksızın ifa et-
miyen belediye başkanları hakkında vali veya 
İçişleri Bakanı tarafından Memurin Muhake-
m'at Kanunu ahkâmı dâhilinde takibat yaptırı
labilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alicanoğtu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, 92 nci maddeyi okuduğu
muz zaman görürüz ki, ^belediye başkanları va
zifesini ifa etmediği takdirde valiler, kendileri
ni Memurin Muhakemat Kanununun hükmüne 
tabi tutarak haklarında taki<bat yaptıracaktır. 
Müntehip olan, yani intihap suretiyle gelmiş 
olan bâzı belediye başkanları ile valilerin arası 
açık olabilir. Bu takdirde, bu maddenin bâzı 
hissî sebeplerle suiistimali cihetine gidilmesi 
kuvvetli ihtimal dahilindedir. Vali belediye 
başkaniyle her hangi bir sebeple arasının açık 
olması halinde, maiyetinde bulunan küçük- bir 
memur g'ibi hakkında Memurin Muhakemat 
Kanununun hükümlerine göre tahkikat açtır
mak -cihetine gider ve bunu bilen (belediye baş
kanının da müstakillen vazife göirmesi biraz 
zayıf olur. Daima bu maddenin hükmünün tesi
riyle, valilerin sanki maiyetinde çalışan memu
ru imiş gibi, onların mânevi tesirleri altında 
kalır, kanaatindeyim. 

— Î80 — 
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Bu itibarla halk tarafından seçilmiş olan be

lediye başkanlarının bîr valinin maiyetinde ça
lışan bir memur gibi, onların tahkikat açabil
me salâhiyetlerinin tesiri altında kalmasından 
kendilerini vareste kılmak, kendilerine müsta
kil vazife yapma hakkını mutlak olarak vermek 
ve serbestçe çalışmalarını temin etmek bakımım
dan elzemdir. Onun için maddenin, «Memu
rin Muhakemat Kanununa göre valiler tarafın
dan tahkikat açılır» kısmının tadili lâzımge-
lir kanaatindeyim. Bu itibarla, muhterem Ko
misyonun bu madde de 'böyle bağlayıcı bir hü
kümden gayrı bir hükümle tadilât yapması daha 
muvafık olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI «ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, değişiklikle getirilen 92 nci mad
de, Ibugün halihazırda mevcut olan maddeden 
çok hafifdir. Bugünkü madde; «kanuni vazi
fesini mahallî en büyük mülkiye âmirinin tah
rirî tebliğine rağmen 'ifa etmiyen 'belediye reis
lerine, kaza Ibelediye reislerine, vali, vilâyet 
belediye reislerin© İçişleri Balkanı tarafından 
işten el çektirilir.» der ve-sonra da tahkikat 
faslını sayar. Şim'di biz mahallî idarelere istik
lâlini, serbestisini verirken, bir taraftan da idari 
vesayet yoliyle kanunların .tatbikini ve kanun
ların belediye başkanlarına verdiği vazifesinin 
ifasını temin etmeğe mecburuz. Aksi takdirde 
mahallî idarelerle merkezî idare arasında bek
lenen rabıta kurulamaz. Bu bakımdandır ki, 
kanun, belediye başkanlarının kanuni vazifele
rini yapmalarını tahriren mahallî mülkiye âmiri 
tarafından te'bliğ etmeyi kabul etmiştir. Bu 
halin bir müeyyidesi olması tabiîdir. Eğer 
kanuni vazifesini yapmaktan istinkâf ederse ve 
bu makbul bir özre istinat etmiyorsa vali veya 
içişleri Bakanlığının, (bunun hakkında tahkikat 
açması, merkezî idarenin, bir idari vesayetin 
tabiî bir neticesidir. Bu maddenin getirilme
siyle belediye başkanının işten menedilmesi g'ibi 
ağır bir hüküm kaldırılmıştır. Bu tarzın bele
diye başkanının serbestçe çalışmasına ve idile-
diği gibi hareket etmesine mâni olacağı kana
atinde değiliz. Çünkü meselenin neticesi ka-
zai murakabeye dayanmaktadır. Bu sebeple 
maddenin bu tarzda muhafaza edilmesi idari 
vesayetin ve amme hizmetlerinin kusursuz ve 
eksiksiz işlemesi 'bakımından lüzumludur. Arz 
ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — 92 nci madde hakkında 'başka 

söz istiyen var mı? Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar, Mahmut Alicanoğllu arkadaşımı
zın vazıh olarak izah ettiği gibi, seçimle gelen 
müesseseleri idarenin vesayetti altına sokmak 
doğru değildir. Eğer Sayın İçişleri Komisyonu 
sözcüsünün iddia ettiği hususlar Hükümetçe de 
beniımsense ve ibir lüzum olarak görünse idi, 
Hükümet tasarısında böyle ibir madde tedvin 
edilirdi. Hükümetin Meclisimize sevketımiş ol
duğu tasarıda 92 nci madde yoktur. Böyle bir 
ihtilacı Hükümet kendisi hissetmemiş ve böyle 
bir şey getirmemiştir. (Anlaşılmıyan bâzı mü
dahaleler.) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahalede bulun
mayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi benim 
şahsi kanaatim, seçimle gelmiş müesseseyi bu 
92 nci maddedeki hükme göre idarenin tesiri 
altına almamak lâzımdır. Sayın Alicanoğlu 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, biliyorsunuz ida
re, vali ve belediye reisleri mahallinde çok 
defa ihtilâfa düşerler. Bu bakımdan yarın 
hissî yönden de bu madde istismar edilebilir. 
Sayın Komisyon sözcüsü arkadaş, görüşlerini 
ifade etsin, yeni bir sekile sokalım. Danıştay'a, 
yargıca havale edelim. Bu suretle neticelensin 
ve 'bu yetkiyi valinin elinden 'alalım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU ((Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, Hükümet tasarısına 92 nci madde alın-
nmmi'ştır. Alınma'dığma 'göre 9*2 nci madde 
eski şekliyle halen yürürlükte 'kalaçaktır de
mektir. Biz ibu tadili yapmakla idarenin, va
linin ve (kaymakamla rın salahiyetlerini ta'hdid-
etmiş, Memurin Muhakemat Kanununa tabi 
tuıtma'kla da bunlara bir teminat tanımış bulu
nuyoruz. IMaddenin bu şekilde kabulü yerinde
dir ive usule de uygundur. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde baş
kaca söz istiyen 1 Yok. 

Değiştirge önergelerini okutuyorum: 

Millet Meclisi İBaşkanlığına 
Anayasanın 116 ve 140 nci maddelerine ay-
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kırı bulunduğu için 1580 sayılı Kanunim 92 
nci maddesinin bu 'kanunun 4 ncü ımaddesiyle 
kaldırılan maddeler arasına itlha'l edilmesini arz 
ve teklif edeniz. 

İzmir Sakarya 
Şükrü Akkan Muvslihlttin Gürer 

Konya 'Balıkesir 
Faruk Sükan Cihat Bilge'han 

İzmir Corum 
Ali! Naili Erdem Muzaffer Dündar 

İstanbul İzmir 
M. Rızaı Bertan Muzaffer Döşemeci 

İzmir 
iSainı Kaygan 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — B u geçici 4 
ncü madde'ile ilgili önerge değil. Benim bir 
Önergem daha var, onun okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hay 'hay onu da okutalım. 

Millet iMeolisi İBaşkanlığına 
1580 sayılı Belediye Kanununun 92 nci 

•maddesinde (kanuni vaızife'sini mahallin en 
büyük mülkiye memurunun (tahrirî tebligatına, 
rağmen makbul ibir özre miisıtemdolmaiksızm 
ifa'dan istinkâf eklen reislerin lüzum igörülürse 
vilâyet merkezleri 'belediyesi için Dahiliye Ve
kâletinden sorarak vali veya, Dahiliye 'Vekli 
tarafından eli işten çektlrilebilir ve hakkında, 
Memurin Muhakematı Kanun ahkâmı tatbik 
olunur.) denilmektedir. 

'Bununla değiştirilen şimdi müzakeresini 
yaptığımız 92 nci maddede ise vali ve İçişleri 
Bakanı tarafından aıynı 'sebebe mebni Memurin 
Muhaikematı Kanunu ahkâmı dâhilinde taki
bat 'yaptırılabilir, hükmü 'getirilmektedir. 

4 Şubat 'İ329 tarihli .'Memurin Muhakematı 
Hakkında, 'Kanunun '12 nci mıadde'si de (Aley
himle tahkikatı iptidaiye icrasına nıübaşetfat 
lOİunan memurlar lüzum ıgörülütlse memuriyet
leri vekâletle idare ettirilmek, üzere işiten el 
çektirilir ve lüzumu muhakemelerine karar ve
rilen memurların devamı ıın emuriy eti erinde 
mahzur görüldüğü takdirde 'işten el çektirile-
ceği ıgiıbi azilleri cihetine dahi 'gidilebilir.) 
hükmünü taşımaktadır. 

Adın ıgeçen kanun Ihükmüne göre ilk tah
kikatın, kanunun 4 ncü maddesi gereğince, ilçe 
ve il idare heyetlerince yapıldığı' ve 5 nci mad
decine ı^öre de bu idare heyetlerimin lüzumu 
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muhakeme 'kararlan müs'tanltdk .-kararnamesi ı 
('sorgu "hâkiminin ıson tahkikatın açılma kara
rı) mahiyetimde bulunduğu malûmdur. 

Şu İhale göre müzakeresi yapılan 92 nci 
madde ibu hali ile de Anayasanın genel esaslar 
bölümünde yer alan 7 nci maddesi (yargı yet
kisi Türk (Milleti adına bağımsız mahkemeler 
/tarafından kullanılır.) hükmüne idare 'heyetle-
rönin yargı yetkisi bulunamıyacağı sebebiyle 
aykırıdır. 

Binaenaleyh, Anayasanın 7, 116 ve '140 ncı 
maddelerine aykırı bulunan işbu 92 nci mad
denin metlinden çıkarılmasını -arz' ve teklif 
ederim. 

tamir 
Şükrü Akkan 

CMJiTlet Meclisi [Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklik yapılması l 

hakkındaki 'kanun tasarısının 92 noi maddesi -
nin aşağıda belirfiflem şekilde değiıştirilmeısini 
arz ve teklif ederim Saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Başkanlar hakkında kovuşturma 
Madde 92. — Kanuni 'görevini, o yerin en 

büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağ
men makbul 'bir özre id ay aramaksızın yerine ge-
tirmiyen ibelediye başkanları hakkında vali ve
ya içişleri İBakanı tarafından Memurin Muha-
kemaıt Kanunu (hükümleri uyarınca kovuştur
ma yaptırıla'bilir. 

Gerekçe 
Kanunların Anayasa diline, yaşayan ve ko

nuşulan Türkçe'ye uygunluğun sağlanması ba
kımından teklif edilmiştıir. 

'Millet Meclisi (Başkanlığına 
Belediye başkan ve üyeleri seçimine ait ka

nun 'tasarısının 92 ııei maddesinin sonuna 'aşa
ğıdaki fıkranın 'eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

(Devlet Şûrasının kestin kararına kadar 
ıbaşkanı vazifesine davet eder.) 

Niğde 
Oğuzdem'ir Tüzün 

BAŞKAN — Şimdi, değişklik önergelerini 
ayrı ayrı ıokutup oyunuza sunacağım. I 

('tamir Milletvekili- 'Şükrü Akkan ve arka- j 
dallarının 'birinci 'önergesi tekrar okundu.) | 
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ŞÜKRÜ AKKAN ('İzmir) — Bu önerge 

değil. 
BAŞKAN — ISayın Akkan, Ibuyurun burada, 

kürsüde fikirlerinizi ifade edin. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem ar
kadaşlar, Riyasetçe şimdi lokuraan 'takrir 4 ncü 
madde ile ilgili hir takrirdir. 2 noi defa 'oku
nan, sıradaki takririmiz gerekçesi ile arz ettik. 
Mer i 'kanundaki 92 noi madde ile beleliye 
reislerine valiler veya Dahiliye Vekâleti işten 
el çektirebilmekte idi. Içişleni Komisyonunca 
kabul edilen ve Adalet Komisyonunca da be
nimsenen; şimdi müzakeresini yaptığımız mad
dede İse bu salâhiyet valililerden ve kayırna-
kamlardan alınarak Memurin Mııhakcnıatı Ka
nununun hükümlerine tabi tutulmuştur. Bunun
la da kaza da ilçe idare heyetleri, vilâyetlerde 
il idare !heyetleri ve vilâyet âmirleni hakkında 
tta'kibat yapıldığı takdirde de Danıştaya bıra
kılmıştır. 

Bu durum 'böyle. 
Anayasanın yedinci maddesi ise, 1961 deki 

şekli ile; yargı yetkisini ımüstakil mahkeme
lere bırakmıştır. 
.'Şu 'halde ilçe idare heyetleri ve İl idare he

yetlerinin müstantik kararnamesi mahiyetinde 
olan 'lüzumu (muhakeme-kararları ve ilk tahki
katı yapması ve yangı yetkisini kullanmış ol-
ım'a;sı sebe'biyle, Anayasanın. yedinci maddesine 
dolayısiyle 116 ve .140 ncı maddesine mulha-
liftir. 

işte biz bu gerekçeye istinaden .önergemizi 
verdik. 912 nci madde tamamen ıbu maddelere 
aykırı olduğu için Iburadan çıkanlmasım isti
yoruz. Bunun yanında, 'buradan çıkarıldığı 
takdirde, son defa .okunan 'önergemizin de, 
4 ncü madde kâbu edilirken nrazakereısirain ya-
pilmaısı ılâzımgeleceğini arz ederiz, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Sayın Akkan.; dersiniz ki, .bu 
92 nci madde kaldırılışın. 

İkinci verdiğiniz önergeyi tekrar okutaca
ğım. 

'TALÂT OĞUZ .(Mardin) — Bu önerge (hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — ISayın Oğuz, s'öız istiyorsunuz, 
•fakat değişiklik önergesini veren zat önerge
si rai İzah edebilir. 

— 282 — 
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Şimdi, ıSaym Akkan bir 'önerge vermiştir. 

komisyon katılmazsa o zaman konuşma hakkı
nız vardır. 'Kendisi önergesini savundu. Ko
misyon isterse !buna cevap verebilir. 

Komisyon iştirak etmiyor mu?. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Değişiklik önergesini +ekrar 

okutup oyunuza sunacağım. 
(İzmir Milletvekili Şükrü • Akkan'm ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş

tirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değiştirge önergesi 60 a 
karşı 73 oyla reddedilmiştir. Burada biraz evvel 
iki kâtip arkadaşımız oyların sıhhatini tam öl
çebilmek için tekrar saydılar. Diğer değiştirge 
önergesini okutuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili- Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 

ediyor;. Değişiklik önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Anlaşılama
dı. . 

Kahııl edenler lütfen tekrar işaret buyursun
lar.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. (Komisyon katılıyor mu? Sesleri) 
Bizim Komisyona sormak gibi bir mecburiyeti
miz yoktur. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Anlaşılmadı. Tekrar oyhyacağım. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmiyenler. 
51 e karşı 69 la değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Biraz önce Sayın Kut arkadaşımız ta
rafından verilmiş ve kabul edilmiş bulu
nan değişiklik önergesi muvacehesinde madde
yi bu değişiklikle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu deği
şiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Belediye Başkanlığının her han
gi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve 

8 . 7 . 1963 O : 1 
işten el çektirme gibi hallerde yeni baş] >an se
cimin yapılmasına veya başkanın görevine başla
masına kadar meclis kendi içinden bir üyeyi 
başkaııvekili seçer. 

Belediye Başkanvekilinin seçilmesi icabet-
tiği takdirde vali tarafından belediye meclisi 
toplantıya davet olunur. 

Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin 
aynı zamanda boşalması veya meclis tarafından 
çağırmadan itibaren 3 gün içinde başkanvekili-
ni seçmemesi hallerinde, yeni seçim vey.ı bele
diye başkanının görevine başlamasına kadar il 
merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer 
yerlerde valiler tarafından münasip bir kişi baş
kaııvekili atanır. 

BAŞKAN —• 93 ncü madd* üzerinde söz is-
tiyen ?. Yok. 93 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 93 ncü mad
de okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, 4 ncü ve diğer geçici mad
delere geçmeden evvel, tasarının tertip itibariy
le gösterdiği bir sistemsizliği halletmek maksa
dıyla'"verilmiş bir takrir vardır. Okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Madde 3 de 91 ve 92 nci maddeler bir zühul 

eseri olarak konulmamıştır, bunun tashihini arz 
ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Giresun 

Ali Cüceoğlv 

BAŞKAN — Takririnizi izah mı edeceksiniz 
Cüceoğlu ?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Yüksek Meclis arzu 
ederse. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon Sözcüsü 91 
ve 92 nci maddelerin bir zühul eseri olarak 3 
ncü maddede zikredilmemiş olduğunu beyan edi
yor. Bunun maddeye girmesini talebediyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 3 ncü maddeye 
9], 92 nci maddeye ithal edilmiştir. 

MADDE 4. — 1589 sayılı Belediye Kanu
nunun 23, 25 ve 89 ncu maddeleri ile 5669, 6424, 
6437, 6555 ve 7363 sayılı kanunlar yürürlükten 
•kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Dördüncü-madde üzerinde söz 
istiycıı?... Yok. Dördüncü madde üzerinde Şük-
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rü Akkan arkadaşımızın bir değişiklik önergesi 
var, okutuyorum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — 92 nci maddesi
nin müzakeresi sırasında okunmuştur. Mesele 
halledildi. Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorlar. 
Dördüncü maddeyi bu şekli ile oyunu/a su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Dördün
cü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Selimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında fili
granlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtla
rın özelliklerine dair olan hükmün 19G3 yılı 
içinde yapılacak belediye meclisi ve belediye 
başkanları seçimlerinde uygulanıp uygulanma
ması Yüksele Seçim Kurulunun kararma bağlı
dır. 

"BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde 
söz istiyen?. Yok. Geçici birinci madde üzerin
de verilmiş bulunan değişiklik önergesi var, oku
tuyorum. ' 

Sayın Başkanlığa 
Belediye Kanununda, değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısının geçici birinci maddesinin 
2, ikinci maddesinin 3 olarak değiştirilmelini ve 
aşağıdaki hükmün geçici birinci madde olarak 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü , 
Giresun 

Ali Cüeeoğlu 

Geçici, madde 1. — 
Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma

sında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri! hakkındaki Kanunun 4.1 nci 
maddesinin. 1 nci fıkrası uygulanmakla beraber 
Yüksele Secim Kurulu tarafından Türkiye ve il 
radyoları vasıl asiyle, uygun saatlerde, «cçmen, 
listelerinin yazılmasına başlandığı, askıya çıka
rıldığı ve indirileceği tarihler ve itiraz müddet
leri, yayınlanacak, bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurul
larının bu konudaki her türlü , bildirilerden 
Türkiye ve il radyolarmca ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde ikerine 
verilmiş bulunan değişiklik, önergesini okutmuş 
bulunuyorum. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

8.7.1963 0 : 1 
Değişiklik önergesini kabul edenler... Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. Geçici birinci madde 
yerine Komisyon tarafından verilmiş bulunan 
ve şimdi oyunuza sunulan madde ikame edilmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh geçici birinci mad
deyi bu kanuna bu şekilde koymuş bulunuyo
ruz. 

Şimdi, Komisyon geçici birinci madde olarak 
N elimizde mevcut metinlerde yazılı maddeyi ikin
ci geçici madde olarak kabul etmek istiyor ge
çici ikinci madde olarak okutuyoruz. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Ka
nunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filig
ranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların 
özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde 
yapılacak belediye meclisi ve belediye başkan
ları seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması 
Yüksek Seçim Kumlunun kararma bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu şekilde maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve metinlerde yazılı geçici birinci 
madde geçici ikinci madde olarak kanun ı kon
muş bulunmaktadır. 

Elimizde mevcut metin, geçici 2 nci madde 
olarak yazılmış bulunan madde, bu tertip sırasına 
göre geçici 3 ncü madde olarak telâkki edile
cektir. Bu şekilde geçici 3 ncü maddeyi okutu-
yoram. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu dönem için bele
diye meclisleri üye seçimi ve belediye başkan
ları seçimi 13 Ekim 1963 tarihinde yapılır. Bu 
meclislerin ve belediye başkanlarının kanuni 
süresi 1967 yılının Ekim ayının birinci gününe 
kadar devam eder. 

BAŞKAN — Elimizde yazılı metin eski ge-
'çici 2 nci maddedir. Geçici 2 nci maddeyi biraz 
evvel kabul buyurduğunuz için geçici 3 ncü 
madde olan bu madde üzerinde konuşmak isti-
yen?. Yok. Olmadığına göre bu madde ile ilgili 
değiştirge önergeleri var, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1580 sayılı Belediye Kanununun geçici 2 nci 

maddesindeki, «13 Ekim 196:3» ibaresinin, «17 
Kasım. 19(6(3» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 
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•Millet Meclisi Başkanlığına 

Kabul 'buyuruları kanunun' ek 3 ncü madde
sine igiöre belediye meclisi üyeleri ve belediye 
başkanlığı seçimi -her dört yılda bir yapılacak
tır. 

Anayasada milletvekillerinde ve C. Senato
su üyelerinde olduğu veçhile ibu seçim için be
lirli bir süre kabul edilmemiştir. Ma'hallî (ida
relerin seçimleri kanunun gösterdiği zamanlar
da yapılır, denilmişt'ir. 

(Bu hale göre geçici 2 nci maddenin (Bu 
meclislerin ve belediye başkanlarının kanuni 
süresi 1967 yılının Ekim ayının 1 nci gününe 
kadar devam eder) diyeli kısmı adı ıgeçen ek 
3 ncü madde hükmü ile tezat tenkil etmdkte-
dir. 

Bu »gerekçeye binaen igeçic'i ikinci maddenin 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

izmir Sakarya l 

ıŞüİcrü Akkan Muslihittin Gürer 
Koruya İzmir 

Faruk ıSükan Saim Kaygan 
İzmir İstanbul 

ıMuzalflfer Döşemeci M. Rıza Beırtan 
İzmir Balıkesir 

A. Naili Erdem öihat Bilgelıan 
Çorum 

Muzaffer Dündar 

Geçici madde 3. — Bu dönem için belediye 
meclisleri için üye söçim ve belediye başkanı 
seçimi 13 Ekim 1963 te yapılır. Bu meclislerin 
ve belediye başkanının kanuni süresi 1967 yı
lının Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe raslı-
yan (tarihte seçilecek yenilerinin işe başlaması
na kadar devam eder. • 

Sayın Başkanlığa 
Belediye kanununda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısının ıgeiçici ikinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiş'tirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Giresun 

Ali löüceoğkı 

Geçici madde 2. — Bu döneme mahsus ol
mak üzere, belediye başkan ve meclisleri üye 
seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 

8 . 7 . 1963 0 : 1 
1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 
1963 Pazar /günü oy verilir. , 

Bu dönemde seçilecek belediye başkan ve 
meclis üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılı 
Ekim ayının birinci ıgününe kadar devam eder. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergelerini teker 
teker okutup oyunuza sunacağım. 

REŞİT ÜDKER (İstanbul) — Komisyonun 
önergesine iltihak ettiğim için .önergemi geri 
•alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker önergesini 
geri almıştır. Okutmuyorum. 

(İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve arka
daşlarımın önergesi tekrar okundu.) 

ADADET KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Bizim takririmiz bu husus
ların hepsini kapsadığı için katiılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılmı
yor. Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

(Adalet Komisyonu iSözcüsü Giresun Millet
vekili Ali üüceoğhı'nıun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Komisyon tarafından verilmiş bulunduğuna 
göre, filhal kabulü mutazammmdır. O yönden 
maddeyi bu şekli ile oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Geçici üçüncü 
madde olarak bu şekli ile kabul edilmiştir. 

ote'çici 4 noü madde olarafe vasıflandıracağı
mız bir yeni maddenin ilâvesi istenmektedir. 
Buna ait takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye kanununda değişiklik yapılmasına 

dair tasarıya aşağıdaki geçici 4 ncü maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

' İzmir 
'Mustafa Uyar 

Geçici madde 4. — 17 .11.1963 tarihine ka
dar teşekkül eden yeni belediyelerin başkan ve 
belediye meclis üyelerinin seçimi de bu kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

(Böylece seçilecek başkan ve meclis üyeleri 
1580 sayılı Belediye Kanununun 12 nci madde
si uyarınca göreve başlarlar. 
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BAŞKAN — Geçici 4 noü madde olarak dü

zenlenmesi istenen önergeyi okutmuş bulunu
yorum*. Şallısı adına buyurun Sayın Uyar. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem 
arkadaşlarım hepinizin malûmudur; nüfusu 
2 000 e kadar olan beldelere köy dijyöruz, nü
fusu 2 000 den fazla olan yerlere de kasaba di
yoruz. Nüfusu 2 000 olduğu halde otomatik-
man bir beldemizde belediye olmuyor. Bunun 
birtakım kanuni formaliteleri oluyor. Pilebisit 
yapılıyor ve nihayet Danıştaydan belediye ol
sun diye bir karar çıkıyor. Bu şekilde köyken 
belediyesi olan beldelerimiz de, mütaakup yılın 
1 Martından itibaren belediye teşkilâtı kuru
luyor ve ondan sonra da kadrolar ihdas edili
yor ve bilâlhara belediye seçimleri yapılıyor. 
Şimdi 1963 yılında da bu şekilde köy iken be-
1 e diyesi olmuş birçok köylerimiz vardır. Yani 
.belediyesi olmasına karar verilmiş birçok köy
lerimiz vardır. Biz yeni belediye seçimlerini bu 
tarihte, bu umumi belediye seçimleri ile ajynı 
tarihte, yapmazsak Belediye Kanununun 12 nci 
maddesine ıgöre bunlar 1 Mart 1964 ten itiba
ren belediye olabilecekler ve muhtemelen Ma
yıs veya Haziran aylarında seçime gidilecektir. 
Onun için lönıümüzdeki yılda ikinci bir secim ol
masın diye halen belediye olmasına karar ve
rilmiş olan 'köylerimizin belediye seçimlerinin 
de aynı kanun (bükümlerine göre 17 Kasım 1963 
tarihinde yapılmasını ek bir madde olarak tek
lif ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Geçici dördüncü maddenin bu 
şekilde düzenlenmesi hakkındaki önergeye ko
misyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ CÜ-
CEOĞ-LU (Giresun) — Komisyon katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Geçici 
4 ncü madde olarak bu maddenin ilâvesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Mustafa Uyar'm önergesi kabul edil
memiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Belediye Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının heyeti 
umumiyesi, aşağı yukarı görüşülmüş bulunmak
tadır. Yalnız Yüce Heyetiniz tarafından daha 
evvel değişiklik talebi ile komisyona gönderil
miş bulunan bâzı maddelerin komisyon tarafın
dan düzenlenmiş şekilleri gelmiştir. 6 ncı madde-

0 8 . 7 . 1983 O : 1 
J yi daha evvelki birleşimlerde komisyona iade 

etmiştik. Verilen değiştirge önergelerinin ışığı 
altında incelenmiş ve okutacağım şekliyle dü
zenlenmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ek 6 ncı maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

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

Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı usul-
1 1er gereğince, sıraya konulmuş olan adayların 

adlarını gösteren basılı oy puslaları, 
Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız 

adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslası, 
Kullanılır. 
Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan

ları seçimine ait oy puslaları aynı zarfa kona
rak sandığa atılır. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından 6 ncı 
madde bu şekilde düzenlenmiştir. Madde üze
rinde söz istiyen?.. Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bu seçimde bir sandık kurulu üç işi 
birden yapmak durumundadır. Birisi ile genel 
meclisi, birisi belediye, bir tanesi de muhtar se
çimidir. Muhtar seçimi çoğunluk sistemine gö
re yapılmaktadır. Partiler aday göstermiye-
cektir. Bu suretle burada karma listeler, tek 
listelere ve netice itibariyle de tasnif diğerlerine 
nazaran uzun sürecektir. Seçim Kanunumuza 
göre, 298 sayılı Seçim Kanununa göre, her san-

I dik 300, bâzı ahvalde de 400 seçmeni ihtiva et
mektedir. Şimdi bir muhtar, bir ihtiyar heyeti 
puslası, ondan sonra bir il genel meclisi puslası, 
ondan sonra bir belediye başkanı puslası, ayrı
ca asıl ve yedeklerin puslası. Bunların tasnifi 
bilhassa çoğunluk sistemiyle yapılan muhtar se
çimlerinden dolayı el tutar, vakit alır. 

Bendeniz şunu teklif ediyorum. Nasıl olsa 
nispî temsil liste sistemini tatbik ediyoruz. 

Şimdi, liste olunca, listede tasnif kolaylığı 
mevcut. Listeler teker teker sayılacak, kaç lis
te çıkarsa ve hangi partiye ait ise hesabını yap-

I mak kolay. Burada üç hesap yapmak mecburi-
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yetinde kalacağız. Birincisi, belediye başkanı; 
ikincisi asli üyeler ve bir de yedek üyeler için 
yapılacak üç ayrı pusla. Buna hacet yoktur. 
Madem ki, partiler ve bağımsız adaylar tarafın
dan veriliyor, bağımsız adayların bir tek pus-
ladaıı başka vermeleritte imkân yoktur. Öyle 
ise, partilerin verdikleri listelerde başta beledi
ye başkanı adayının ismi, altında belediye asli 
üyelerinin isimleri, daha altında da belediye 
yedek üyelerinin isimleri bulunan bir oy puslası 
verildiği takdirde tasnif kolaylığı mcvcudola-
caktır ki, buttu o il genel meclisinde de yapabi
leceğiz. Seçimlerin tasniflerinin bir sandık ku
rulundan fazlasına verilmesi, tatbiki olarak 
imkânsızdır. Bir başka güne konulması, Sayın 
Şefik İnan arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi, 
15 - 20 milyon liradır. Çünkü sandık başında
ki vazifelilere para verilmektedir. Ayrıca da 
parti teşkilâtı ve halkı yorar. Arka arkaya bir 
hafta veya 15 gün sonra seçim vasatına girip 
olup bitmesi, bunların tasnifinin sabahtan gece
nin geç saatlerine kadar sürmesi de secimin em
niyetini zedelemiş olduğu bütün dünyada kabul 
edilen husustur. Bu itibarla; bettdeniz tetkik et
tim, bir teknik mahzur görmedim - teknik mah
zur görülmediği muhterem komisyonca da kabul 
edilirse, bu şekilde yapmakta fayda vardır ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeniz var mı, Sayın Ülker? 
BEŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Var efendim. 
BAŞKAN — Komisyon tarafından düzenlen

miş 6 ncı madde üzerinde Reşit Ülker arkadaşı
mız tarafından bir değişiklik önergesi verilmiş
tir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1580 sayılı Belediye Kanununun ek 6 ncı 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Eklenmesi istenen fıkra : 
«Bu seçimde üzerinde belediye başkanı, altıtt-

da aday ve belediye asli üyeleri ile belediye ye
dek üyeleri, altında adayları yazılı olan tek oy 
puslası kullanılabilir.» 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmemiştir. 

> 8 . 7 . 1963 O : 1 
6 ncı maddeyi okuyup oylarınıza sunacağım. 
EK MADDE 6. — Belediye mcslisi üyeleri ve 

belediye başkanlar; seçimleri için ayrı ayrı oy 
puslaları tanzim edilir. 

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

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

Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan
ları seçimine ait oy puslaları aynı zarfa konarak 
sandığa atılır. 

BAŞKAN — 6 mcı maddeyi bu şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. 6 mcı madde bu şekli ile kabul edil
miştir. 

Efendim ek 7 inci madde daha evvel veril
miş olan değişiklik önergelerinin ışığı altında 
incelenmiş ve okunacağı şekilde düzenlenmiştir. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 7 nin, 4 ncü bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü 

. Giresun 
Ali Cüceoğlu 

4 - Belediye meclisi üye seçimine veya beledi
ye başkanı seçimine ait olduğu belli olmayan oy 
puslaları. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Olmadığı
na göre bu şekilde kabulünü oyunuza sunuyo
rum.. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi şimdi kabul buyurduğunuz şekil 
dahilinde tekrar okutup, oyunuza sunacağım. 

EK MADDE 7. — 1. Seçime katılmış olan 
siyasi partilerin adaylarından veya bu aday
larla bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız 
adaylardan tcrkibedilmiş her çeşit karma oy 
puslaları, 

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

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

4. Belediye meclisi üye seçimine veya bele
diye başkanı seçimine ait olduğu belli olmıyan 
oy puslaları, 

Muteber sayılmaz. 
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Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve 

işaretlerini taşıyan basılı oy puslalarında yazılı 
adayların adları, baskıda silinmiş veya yanlış
lıkla mükerrer veya o çevre adaylarından fazla 
yazılmış veya seçmen tarafından tamamen ve
ya kısmen silinerek yerlerine başka adlar ya
zılmış veya eksik bırakılmış oy puslaları, hangi 
siyasi partiye aidolduğ-u belli olmak şartiyle, 
eksiksiz oy puslası olarak hesaba katılır. 

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

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasında 
birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy 
verilmiş sayılır. . 

EK 4 ııcü maddede yazılı şartlara riayet et
memelerinden ötürü seçim katılma hakkını kay
betmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oy
lar hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Ek maddeyi bu seldi ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde bu şekli ile kabul edilmiş
tir. 24 üncü madde de daha evvel veril
miş bulunan değişiklik önergeleri muvahece-
sinde Komisyon tarafından tertip edilmiş ve 
getirilmiş bulunmaktadır. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
24 üncü maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü 

Giresun 
Ali Cüccoğlu 

(2. Okur yazar olmak) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini bu şekli 

ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Etmi-
yetiler... Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 
Maddeyi bu değişiklikle birlikte okutup oyunu
za sunacağım. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Madde yan
lış yazılmıştır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi oylamaya geçeceğim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bu şekliyle 

madde pek gülünç oluyur. 
BAŞKAN — Bu maddenin müzakeresi daha 

evvel yapılmış ve bir evvelki birleşimde bu mad
de ile ilgili değişiklik önergeleri verilmiş ve 
uzun uzadıya bu madde görüşülmüştür. Bu de
ğişiklik önergeleri muvacehesinde madde yeni
den düzenlenmiş ve getirilmiş bulunmaktadır. 

8 . 7 .1963 0 : 1 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Esasa ait de

ğil, sadece düzeltilmiş kısma ait söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tertip, tensik yanlışlığı bakı

mından mı 1 
İLHAMI ERTEM — (Edirne) İbare bakı

mından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu bend diyor ki, «okur yazar 
olmalı.» Bu hususun bulunmasına ihtiyaç yok
tur. İkinci ve dördüncü bendleri hariç denmek
tedir. Dördüncü bend, zaten okur yazar olma
sı şartını ifade ediyor. (Binaenaleyh, İçişleri Ko
misyonunun metni tamamen bu maksada uy
gundur. Burada sadece (b) bendinin şöyle ol
ması lâzımdır; «belediye başkanı seçilebilmek 
için (a) fıkrasının ikinci bendi hariç diğer 
bendlerde yazılı şartları 'haiz bulunmak» bu, 
maksada kafidir. Halbuki dördüncü bend hariç 
diyor. 4 ııcü bend okur yazar olmak demektir. 
Bir de arkadan okur yazarlığı bozuyor, düzel
tilmesini istediğim budur; mâna değil. 

BAŞKAN — Komisyon Katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ISÖZOÜBÜ ALİ 

ÖÜGEOĞLTJ (Giresun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon -tarafından kabul 

ediliyor. Yalnız arkadaşlar, madde üzerinde 
söz istiyen var mıı diye sorduğum zaman kim
se 'çıkmıyor. ISonra oylamaya 'geçtiğimiz zaman 
arkadaşlar söz istiyorlar. Buyurun (Sayın İsmail 
Yılmaz. 

İSMAİL YILMAZ ((Bursa) — 24 ncü mad
denin 'geçen oturumdaki müzakeresi esnasında 
2 nci fıkraya aidoîmak üzere bir önerge ver
miştim. Hükümet tasarısında seçimin başlan-
.gıcm'dan önce en az 6 ay evvel >o beldede İka
met etmek kaydı vardır. İçişleri Komisyonu 
da buna iştirak etmiş. Adalet Komisyonunda 
da, en az altı aydan beri o bölgede ikamet et
ime şartı konmuş. 'Gerek Hükümet tasarısında 
ve 'gerekse llçişleri '.Komisyonu tasarısında bel
de denildiği halde Adalet Komisyonu tasarısın
da bölge denilmektedir. 

(Muhterem arkadaşlar, belde şehir demektir. 
Bölge ise memleket, yer veya arazi parçasıdır. 
Bu fıkraya göre, tatbikatta, bölge denince, Ege 
bölgesi, Karadeniz bölgesi, Cenup bölgesi gibi 
bir anlama gelecektir. Takririmin nazarı dik
kate alınmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Komisyondan rica ediyorum. 

Bundan sonra değişiklik önergeleri incelendik
ten sonra o maddenin heyeti umumiyesinin ne 
şekilde olacağını redakte etsin. Tekrar Komis
yona iade ediyoruz. IMadde (Komisyon tarafın
dan redakte edilerek gelsin. Ondan sonra üze
rinde müzakere yapalım. 

Madde 45 i o'kutuyorum. Buna ait Adalet 
Komisyonu Başkan ve Sözcüsünün verdikleri 
önerge var, evvelâ bu önergeyi o'kutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 nci ek madde ile ilgili olarak istanbul 

Milletvekili Coşkun Kırca ile arkadaşları tara
fından verilen ön erigenin ışığı altında bu mad
deye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklen
miştir. Arz olunur. 

Adalet Komisyonu 
'Sözcü Başkanı 

Giresun Denizli 
Ali Cüceoğlu Hüdai Ora! 

«Boşalan asil üyelik bir siyasi partiye aitse, 
davet edilecek yedek üye de o partiden olur.» 

BAŞKAN — Daha evvel verilmiş bulunan 
değişiklik önergeleri igöz önünde bulundurula
rak 45 nci maddenin değiştirilmesi talebinde 
bulunulmuş idi. Komisyon 'gerekli değişikliği 
yapmış ve maddeyi şu okunan şekle sokmuş 
bulunmaktadır. Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre, Komisyon tarafın
dan yapılan değişikliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul e tiniydiler... Kabul 
edilmiştir. Maddeyi yeni şekliyle okutuyorum. 

MADDE 45. — Meclis üyeliklerinde her 
hanıgi bir sebeple boşalma olduğu takdirde be
lediye başkanı meclise katılacak olan yedek 
üyenin adını ilce seçim kurulu başkanlığından 
yazılı olarak sorar ve alınacak cevaba göre sı
rası gelmiş 'olanı üyeliğe davet eder. Bunlar ar
ta kalan süreyi tamamlarlar. 

Boşalan asil üyelik hır siyasi partiye aitse, 
davet edilecek yedek üye de o partiden olur. 

BAŞKAN — 45 nci maddeyi yeni şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir.* 

24 ncü madde geldi mi efendim'? 
ADALET KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜıöEOÖLU (Giresun) — Gönderdik... Söz is
tiyoruz. 
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BAŞKAN — Ne hakkında? 
ADALET (KOMİSYONU ISÖZOÜBÜ ALÎ 

OÜOEOĞLU -(Giresun) — Ek 9 ncu madde 
hakkında. 45 nci madde ile 9 ncu madde ilgi
lidir. 

(BAŞKAN — Efendim biraz evvel 24 ncü 
ımadde no'ksan görülmüştü. 24 ncü madde Ko
misyon tarafından redakte edilmiş, Yüce He
yetinize intikal edecek hale getirilmiştir. Oku
tacağım. 

Meclis Başkanlığına 
24 ncü maddenin (B) fıkrasındaki, (A) fık

rasının 12 nci bend hariç diğer bendlerde yazılı 
şartları haiz bulunmak şeklinde kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Giresun 

, Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Değişikliği oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu şekilde maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE '24. — A) Belediye Meclisine üye 
seçilebilmek için : 

1. Türk: vatandaşı olmak, 
2. ıSeçimin başlangıcından önce en az altı 

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

izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetle
rinde bulunmamak, 

6. Ağır hapis cezasını ıgerektiren bir suç
tan dolayı kesin olarak hüküm (giymemek, 

7. Ta'ksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıl
dan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 

8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanmak ve dolanlı iflâs .gibi yüz kızartıcı suç
lardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş ol
mamak, 

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak 
veya yapmış sayılmak, 

10. Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir 
iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taah
hüt altına girmemiş veya bu ıgibi şahısların 
ortağı, -kefili veyahut bu cihetlerden borçlu 
bulunmamak, lâzımdır. 

6, 7 ve 8 nci bendlerde belirtilenler affedil
miş olsalar dahi seçilemezler. 
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B) (Belediye başkanı seçilebilmek iğin : 
(A) fıkrasının 2 nci bendi hariç, diğer 

bendlerde yazılı şartları haiz bulunmak. 
Belediye başkanları bu görevlerinin devamı 

süresince siyasi partilerin 'genel merkezlerinde 
vazife alamıyaeakları 'gibi il ve ilçe idare ku
rulu başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

[BAŞKAN — Efendim, komisyondan rica ettim. • 
Bu maddeyi lütfen 24 ncü madde olarak baş
tan .sona, ne şekilde açzu ediyorsa, redaktc et
sin, dedim. Ama dinlemediler. Bayın Yılmaz 
'buyurunuz, madde üzerinde müzakereler devam 
ediyor. 

İSMAİL YILMAZ '(Bursa > — Muhterem ar
kadaşlar, 24 ncü maddenin, geçen defaki mü
zakeresinde, bir 'takrir vermiştim. 24 ncü mad
denin ikinci fıkrasına ait Mi, «böligemin» «bel
de» 'olarak değiştirilmesi 'şeklinde idi. Madde 
üzerinde müzakere açıldıktan sonra tahsil mec
buriyeti mevzuu görüşüldü ve Ibu müzakere sı
rasında Ikoma'syon maddeyi geri istedi, öner
gem okunmadan komisyona verildi. Bu itibarla 
usul 'bakımından öner'gemin 'okunmasını arz ve 
tale'bediyorum. 

BAŞKAN — 8ayın Yılmaz, önergenizin bu 
maddenin müzakerem yapılırken tekrar okun
masını yani eski önergenizin bu celsede okun
masını1 istiyorsunuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Efen
dim, "geçen hirleşimde maddenin müzakeresi 
sırasında Ibendehiz de bir önerge vermiştim. Si
yasi partiye iştirak eden belediye reisleri için 
•bir müeyyide 'konulmamıştır, 'bir müeyyide 
konması lâzımdır diye 'bir öneüge idi. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, zatıâlinizin 
önergesi Yüce Heyet tarafından kaibul edilmiş 
dahi olsa, komisyon filhal kabul etmediğine 
göre, burada teikıar ele alınması mümkün ol-
mryahilir. 

Ancak zatıiâliniz isterse 'bu birleşimde 'oku
tabiliriz efendim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Okun
sun efendim. 

'BAŞKAN — Okutalım efendim. 
Sayın Yılmaız ve Sayın Giritlioğlıı'ımn, 24 

ncü madde ile ilgili önergelerinde nsrar ettik
leri anlaşılmaktadır. Sırayla tekrar okutuyo
rum. 

Evrvelâ, Sayın İsmail Yılmaz tarafından ve
rilmiş olan değişiklik önergesini okutuyorum. 

ı 8 . 7 . 1963 O : I 
Başkanlığa 

24 ncü maddenin 2 nıci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini 'arz ve teklif ederim. 

Bursa 
İsmail Yılmaz 

Fıkra 2 : 
Seçimin Ibaşjkangıcından önce en az altı ay

dan beri ıo beldede ikamet etmek,. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 

mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA. MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmam'm önergesini oy

larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın öner
gesini okutuyorum. 

Millet (Meclisi Başkanlığına 
24 ncü maddede (Hükümet tasarısında ya

zılı tahsil şartının esas tutulmasını) 
Fakat nüfusu 5 000 den az olan kasabalar

da bu şartın aranmamasını arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Fahir Giritli'oğlu 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Bu 
önergeyi ıgeri alıyorum.. Diğer önergem okun
sun. 

BAŞKAN — Şu halde ibu önergenizi geri 
alıyorsunuz. Şimdi diğer önergenizi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24 ncü maddenin son fıkrasına aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve telklif ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Siyasi neşriyat ve beyanatta da 'bulunamaz
lar. Faal parti vazifesi aldıklarında Veya siya
si 'beyanat ve neşriyatta bulundukları takdir
de 76 nen maddede yazılı bulunan usuller çer
çevesi dâlhilinde de hareket edilir. 

Ve 76 ncı maddenin sıon fıkrasına göre be
lediye 'başkanı, 'başkanlıktan düşürülür. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergesini 'okut
muş bulunmaktayım. Değişiklik önergesini oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir, 
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Efendim, 24 ncü maddeyi tekrar okutuyo

rum. Okunan şekli ile oyunuza sunulacaktır. 
Madde 24. — A) [Belediye meclisine üye 

seçilebilmek için : 
1. Türk (vatandaşı olmak, 
2. Beçimin başlangıcından önce en az altı 

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

izinsiz olarak yabancı devlet resmi hizmetlerin
de bulunmamak, 

6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç
tan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 

7. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıl
dan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 

8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
mak ve dolanlı iflâs ıgibi yüz kızar/tacı suçlar
dan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olma
mak, 

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak ve-
iya yapmış sayılmak, 

10. Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir 
iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taah
hüt altına girmemiş veya bu ıgibi şahısların or
tağı, kefili veyahut bu cihetlerden borçlu bu
lunmamak, lâzımdır. 

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

B) Belediye baışkanı seçilebilmek için : 
(A) fıkrasının 2 nci toend hariç diğer bend-

lerde yazılı şar t lan haiz bulunmak, 
(Belediye başkanları bu görevlerinin deva

mı süresince siyasi partilerin genel merkezle
rinde vazife alamıyacakları gibi il. ve ilçe idare 
'kurulu başkan ve üyeliklerinde de buluna
mazlar. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi okunan bu 
şekli ile oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 24 ncü madde okunan şekli ile 
kabul edilmiştir. 

53 ncü madde Komisyon taraflından yeniden 
düzenlenmiş ve getirilmiştir. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
53 ncü maddenin 1 ve 2 nolu paraigraflarm-

daki, «muayyen» kelimesi belirli olarak, de
ğiştirilmiştir. 

8 . 7 . 1963 O : 1 
4 ncü paragrafın 3 ncü cümlesi de : 
«Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde 

karara bağlanır.» şeklinde değiştirilmiş. 
Maddenin bu değişikliklerle kabulünü arz 

ve teklif ederim. 
Komisyon ıSözcüsü 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Komisyon tarafından yapılmış 
bulunan değişiklik 'önergesini -oyunuza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeyi bu şekli ile okutarak 'oyu
nuza sunacağım. 

Madde 53. — Belediye meclisi : 
1. Kanunen belirli olan olağan veya ola

ğan üstü toplantılar dışında toplanırsa, 
2. Kanunen belirli ıolan yerden başka bir 

yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri sü

resi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal bele
diye meclisine ait işleri sekteye veya gecikme
ce uğratırsa, 

4. /Siyasi meseleleri müzakere eder veya 
«iyesi temennilerde bulunursa, 

içişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Da
nıştay'ın kararı ile fesholunur. Bu takdirde ye
ni belediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen . 
meclisler eskisinden arta kalan süreyi ikmal 
ederler, içişleri Bakanlığı lüzum gördüğü tak
dirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte 
karar verilinceye kadar 'meclis toplantılarının 
tehirini de ister. 

Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde 
karara bağlanır. 

Yukardaki bentlerde açıklanan fiil ve iş
lemlere -katılan belediye başkanlarının da Da
nıştay kararı ile görevine son verilir. 

BAŞKAN — 53 ncü maddeyi okunan bu 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 53 ncü madde okunan şekli ile 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünün kabulünden evvel veril
miş bulunan tertip ve tensik ibareleri ile ilgili 
önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Konuşulmakta olan 286 sıra sayılı Kanunun 

76 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, 2 nci satı
rındaki, «üçte iki çoğunluğu ile yeter görmeız-
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se» ibaresi iltibasa yer vermemek için, «üçte iki 
çoğunluğu ile yetersiz ıgiörürseı» şeklinde değiş
tirmelidir. Bu maddi tertip hatasının düzeltil
mesini saygı ile arz ederim. 

İsparta 
Ali ihsan Balım 

Yüksek Başkanlığa 
45 inci ek madde ile ilgili olarak istanbul 

Milletvekili ööışkun Kırca ve arkadaşları tara
fından verilen önerıgenin ışığı altında mezkûr 
maddede yapıdan değişiklik muvacehesinde, iç
tüzüğün 109 neu maddesi gereğince tertip ba-
kimandan 9 ucu ek maddede aşağıdaki tadilât 
yapılmıştır. Arz olunur; 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Denizli 

Üüdai Oral 

I4K MADDE 9. — A) (Siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların eldö ettikleri belediye mec
lisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde [hesapla
nır : 

Seçime katılmış olan partilerin ve bağımsız 
adayların adları alt alta ve aldıkları muteber 
oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar 
Önce bire, sonra ikiye, sonra üçe.... llâhir o çev
renin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya 
kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayırı
mı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru 
sıralanır. Belediye meclisi üye tamsayısı kadar 
asıl üyelikler bu payların sahibi olan partilere 
ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sı
rasına göre tahsis olunur. 

:Soiı kalan asıl üyelik için birbirine eşit ra
kamlar bulunduğu takdirde,- bunlar arasında 
ad çekme suretiyle tahsis yapılır. 

B) İSiyasi parti adaylarım elan seçilenler 
aşağıdaki şekilde teabit edilir: 

ilçe Seçim Kuruluna verilen aday listelerin
deki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazan
dıkları belediye meclisi asıl üyeliklerinin tesbi-
ıtinde esas olur. 

C) (A) ve (B) bendlerinde söz konusu iş
lemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşa
hitler hazır bulunabilirler. 

ISeçim tutanakları ilçe seçim, kurulları tara
fından verilir. 

ilçe seçim kurulu başkanı, belediye meclis 
asıl .üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 
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suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; 
bir suretini de bir hafta süreyle ilçe seçim ku
rulunun kapısına astımr. 
. D) İSiyasi partiler (gösterdikleri asıl üye 

adayı kadar yedek üye adayı da göstermek (zo
rundadırlar. 

Asıl ve yedek üyelik adayları oy puslaları 
üzerinde bir ıçizgiyle ayrılır ve vasıflan da be
lirtilir. 

E) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) 
bendleri hükümleri ayrı (olarak uygulanır. 

BAŞKAN — iç tüzüğün 109 ileti maddesi 
'gereğince bu yönlü iki önergeyi Komisyona ve
riyoruz. Komisyon bu husustaki görüşlerini 
Yüce Heyetinize bildirecektir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-
DAÎ ORAL (Denizli) — Bu, Komisyonun gö
rüşüdür, lefendim. 

BAŞKAN —> Diğer önerge hakkında bir şey 
söyliyecek misiniz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜöEOĞLU (ıGiresun) —• iştirak etmiyoruz ve 
bu önergeyi de lüzumsuz addediyoruz. Çünkü 
kanun maddesi sarihtir. 

BAŞKAN —• Birinci önergeyi tekrar okutu
yorum : 

(İsparta Milletvekili Ali ihsan Balımın Öner
gesi tekrar okundu.) 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Müsaade
nizi o önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Muhte

rem. arkadaşlar,' önergemde bahsettiğim gibi, 
burada gerçekten bir cümle kurullılşu, sintaks 
hatası vardır. Şöyle ki, «Meclis, rapordaki iza
hatı meclis üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu 
ile yeter görmez ise; yani matlubolan 2/3 ço
ğunlukla yeter görülmek midir? O halde ben 
ifadeye sarahat verilmesi balkımandan 2/3 ço
ğunluğu ile yetersiz görürse şeklinde değişti
rilmesini ve ondan sonra yetersizlik kararı ile 
müzakereleri kapsıyan tutanak, aynen, «Mec
lis birinci baışkanvekili, onun bulunmaması ha
linde ikinci başkanvekili tarafından mahallin 
en büyük mülki âmirine gönderilir.» şeklinde 
tamamlanmasını teklif ediyorum. Çünkü bu 
hali ile muhafaza edilirse sanki raporun, mec
lisin üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi matlup 
imiş gibi bir netice çıkıyor. Halbuki, yetersiz-
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rafından kabul edilmediği varit ise o zaman 
•zatıâliniz tarafından konuşma yapılabilir, 8a* 
yın Zeytin'oğlu ademikaJbul hakkında konuşu
yor. Zatilâliniz lehinde konuşacaksınız» 
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life için üçte iki .çoğunluk oyuna ihtiyaç vardir» 
Bunu belirtmesi bakımından ibilhassa üçte iki 
çoğunluğu ile yetersiz görürse (tabirinin kon
masını teklif ediyorum! 

BALKAN — Komisyon?..; 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-

DAÎ OÜAL (Öehizli) — iştirak etntdyörüız. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tas

hih mahiyetinde bulunan değişiklik önergesini 
oyunuza sunujyorum. Kabul edenler?... Anlaşıl -
madi. Kabul edenler lütfen tekrar işaret buyur
sunlar... Kaibul etmiyenier... Değişiklik önerige-

• şi reddedilmiştiri 
Diğer önergeyi tekrar (okutuyorum. 
(iDetlizli ıMiılletvekili Müdai Oral'm önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde, buyurunuz 
Sayın Zeytinoğlu. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaiŞİarım, bu önerge, siyasi partile
rin verecekleri oy puflalarında asıl ve yedek
lerin ayrı ayrı gösterilmesini emretmektedir. 
Halbuki bundan evvel bütün kanunlarda ve 
bunda ve yine bundan evvelki bütün müzakere
lerde asıl üye sayısının bir katı ilâvesiyle isim 
yazılır ve aldıkları qy sayısına ıgöre çok oy 
ajanlar asil, az oy alanlar yedek olur diye (geç
mişti. Şimdi, bu önergede siyasi partiler asıl
ları ayrı, yedekleri ayrı olacak şekilde bir çizgi 
ıçizilmek suretiyle gösterir denmektedir. Bu, 
bence doğru değildir. Çok karışıklığa meydan 
verir. Binaenaleyh, belediye üyesi, 30 kişi ise 
30 yerine '60, 20 ise 40 verilir. En çok oy alan 
asıl, az alan ise yedek olur. Binaenayeh yalnız 
bu kısım siyasi partilerin» verecekleri oy pusla'la-
ırmdaiki bir çiziği çekmek suretiyle asıl ve yedek
ler ayrı ayrı gösterilir, kısmının kaldırılması 
ıçok yerinde olur, kanaatindeyim. Bunu arz et
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

OOlŞKUN KIRCA (istanbul) — ıSöız istiyo
rum efendim. 

BALKAN — önerge Komisyon tarafından 
verilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Önerge ben
denizin. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin vermiş 'olduğu tak
rir muvacehesinde bu önergenin verildiği ma
ltım. Ancak Önergenin hakiki sahibi Komisyon
dur. Değişiklik Önergenizin eğer Komisyon ta* 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usüİ Öner* 
ıge lehinde konuşmaya mani mi? 

BAŞKAN — İçtüzüğün 35 tıci ıhaddesi gö-
reğinee, bir değişiklik önergesi verildiği tak
dirde, eğer bu değişiklik önergesi Komisyon ta
rafından kaibul edilmezse ancak önerge sahibi 
konuşabilir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-
DAİ ORAL (Denizli) — Zeytinoğlu arkadaşı
mızın itirazları varit değildir. Sistemin tabiî 
icabı olarak bu şekilde tedvin edilmiştir. 

'BAŞKAN — Komisyion tarafından verilmiş 
olan değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenier... Değişiklik öner
gesi kaibul edilmiştir. Maddeyi okunan şekli ile 
ek dokuzuncu madde olarak .oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kahul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu katıunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile C. Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşınızı, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad-
delerin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 
5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunlarım kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Edirne Milletveki
li İlhamı Ertem'in 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 76, 89, 91 ve 92 ııci maddelerinizi değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları üzerindeki görüş
meler sona ermiş bulunmaktadır. 

Tasarınızı lehinde ve aleyhinde konuşmak is-
tiyen var mı? Olmadığına göre tümünü oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Ta
sarı mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 
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2. — Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 

deği§iklikler yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 
6 arkadaşının, Îdarei "Umumiyei Vilâyat Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
riyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/399, 2/340) (S. Sayısı: 285) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı üzerinde görüşmele
re başlıyoruz. Bu hususta daha önceki birleşim
lerde öncelikle görüşülmesine karar alınmış va
ziyettedir. Tümü üzerinde görüşmeler cereyan 
etmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik-
Her yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — il genel meclisi üyeleri se
çimi tek derecelidir. Nispî temsil usulüne göre, 
genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde 
yapılır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Y. T. P. 
Grupu adına Sayın Aybar, buyurun. 

~Y. T. P. GRUPU ADINA ESAT KEMAL 
AYBAR (Mardin) — Muhterem arkadaşlar, il 
genel meclisi seçimlerinde tatbik edilecek seçim 
usulü, grupumuzda da bir kere daha tezekkür 
edilmiş ve neticede nispî sistemin desteklenme
sine karar verilmiştir. Hürmetlerimle arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, içişleri Komisyonu îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun, seçime ait maddelerini gö
rüşürken il genel meclisi seçimlerinin çoğun
luk usulüne göre yapılmasını kabul etmişti. Bu-

(1) 285 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1963 tarih
li 106 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 
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nun sebeplerini umumi konuşma sırasında arz 
etmiştik.. Yalnız çok değerli Adalet Komisyo
nu Başkanı Hüdai Oral, yaptıkları bir konuşma
da dediler ki ; «Neden îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununa göre yapılacak, genel meclis seçimle
rinde çoğunluk usulü de, mahallî idarelerin bir 
nevi olan belediye seçimlerinde nispî usul?» içiş
leri Komisyonu sözcüsü buna temas etmediler. 
Şimdi buna temas etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; il genel meclisi se
çimlerinde her ilçe, bir seçim çevresidir. Yani, 
bir il genel meclisini teşkil eden seçim sonucu, 
birçok seçim çevrelerinin yekûnundan ibaret
tir. O vilâyetin ilçe adedine göre 5, 6, 8, 12 
ayrı ayrı seçim çevresindeki neticeler, ayrı ayrı 
toplanır, ayrı ayrı azalar seçilir. Onların heyeti 
umumiyesinden il genel meclisi doğar. Halbu
ki belediye meclisinde bütün belde, bir seçim 
çevresidir. Bütün oylar, sandıklara atılan oy
lar toplanır, bunun neticesi bir tek meclisi do
ğar. Böylelikle birincisinde birçok seçim çevre
leri1 olduğu için her birindeki temayülde başka 
başka bulunduğundan bir meclise gelişte farklı
lık doğar. Her ilçede ayı bir partinin, ayrı bir 
adayın temayüz etmesi kabildir. Halbuki bele
diye meclisinde bütün oylar toplanır, netice öy
lelikle anlaşılır, işte bu noktai nazardandır ki, 
içişleri Komisyonu belediye seçimiyle, genel 
meclis seçimleri arasında bir fark"görmüştür. Bu 
sebeple il genel meclislerinin çoğunluk usulüyle 
yapılması muvafık bulunmuştur. 

Burada seçim sistemleri hakkında söz alan 
değerli arkadaşlarım, mevzuubahsolan seçimle
rin mahallî idare seçimleri olduğunu bir tarafa 
bırakarak, seçim sistemlerinin heyeti umumiyesi 
üzerinde konuşmaktadırlar. 

Halbuki biz mahallî idare seçimleri üze
rinde konuşmaktayız. Nispî veya 'çoğunluk s'is-
teminin mahzuru ve faydası mıalhallî idarelere 
göre diilkkate 'alınımalıdır. Devlet hâkimiyeti
nin teceilıisiiyle, mahallî (hizmetleri ifa, eden »ma
hallî idareler arasın'da <büyük fark vardır. Nis
pî seçim sistemiyle 'Devlet hâkimiyetü, yani 'Mil-
le(t Meclitsi ve 'Senatosu teşkil 'edilmiş 'bir ülke» 
de umıımii hürriyetleri, 'basın gibi, toplanma gi-
'bi umumi 'hürriyetleri, Anayasanın teminatı al
tında bulunmuş ve (idarenin-'her eylem ve işle
mi kaza! murakabeye tabi tutulmuş (bir »m e m-
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lekette mahallî idare seçimlerinin hangi usulle ı 
olduğu münakaşa edilmelidir. İşte İçişleri Ko
misyonunda !bu şartlar, altında 'mesele tetkik 
edilmiş'tir. Ve demin de belirttiğim gibi, bir 
il genel meclisi birçok seçim çevrelerinden doğ
duğundan her seçim çevresindeki temayül de 
başka olacağından, meclisler kendi Ihaliyle kar
ma meclis olacağından dolayı il genel .meclisi 
seçimilerinin çoğunluk sistemi ile yapılması ka
bul .edilmiştir. (Bu hususta komisyonun metni
nin kabul edilmesi hakkında bir 'önerge takdim 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

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

terem arkadaşlarım, bu »mevzu günlerden "beri 
konuşulduğu için ben fazla konu'şmıyacağım. 
Ama madde yine nispî temsil esasına göre gel
diği için tekrar huzurunuza .çıkmış 'bulunuyo
rum, özür dilerim. 

Arkadaşlar, 'biraz evvel konuşkan arkadaşı
mız, (belirttiler, 'İçişleri (Komisyonu (bildirisin
de de olduğu gibi, bizim kaızalaromız ıgayet kü
çüktür, Türkiye "de 600 ze yakın 'kazanın he
men hemen yarısında bir veya iki tane il genel 
aneeli's'i üyesi seçilecek, yani dar bölgedir. Bir, 
iki kişinin nispîsi nasıl olur arkadaşlarım1? Eğeri 
bir parti, vilâyet •dahilindeki, -her vilâyette 
5 - 10 ilçe vardır, - ilçelerde seçimler olacağı
na göre bir parti, bir ilçede kazanabilir. Diğer 
'bir parti başka bir ilçede kazanabilir. (Bunları 
en nihayet il .genel meclisinde teşekkül ettikleri 
zaman her partiden 'girebilirler. Ama bir par
t i 'hiçbir kazada kazanamıyorsa bunun kabaha
tini bu seçim usulünü değiştinmeye vermemek 
lâzımdır kanaatindeyim. 'Madem (ki dar bölge
dir, (her kazadan 1 - 2 üye seçilecektir; bunun 
çoğunluk sistemine göre olması çok yerinde 
olur kanaatindeyim. (Bu hususta bir de öner
ge veriyorum. Kabulünü arz ve istirham edi
yorum. . I 

(BAŞKAN — Sayın (Hilmi (Baydur. 
HÎIJMJÎ [BAYDUR ('Muğla) — ISaym Baş

kan, mufhterem (arkadaşlarım, 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere son gün

lerde . müzakere konusu olan ımaihal'lî idarelere 
ait kanunların en 'çok üzerinde durulanı bu 
madde olmuştur. 

Umumi 'meclis de, belediye meclisi, muîP 
t ar ve ihtiyar heyetleri 'gibi demokratik bün- i 
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yenin esas 'hücresi ve temelidir. Bu sebeple 
âmme idaresi, âmme hizmeti vasıtalarının müm
kün olduğu kadar şâmil şekilde halkı temsil 
etmesi lâzımdır. (Bütün halkın bu teşek'küller-

' le alâkadar olmasını ve yardımını itemin etmesi 
ve aralarında ahenk kurması gerekinektedir. 
Bu sebeple icadedildiğinden bugüne kadar bu 
gerçeği elde etmek için • en müsait vasıta nispî 
seçim olduğu anlaşılmıştır. Hele »bizim gibi bu 
yolda arasıra sendeliyenıler için daba zaruri .gö
rülmektedir. 

Yakın tarihimizdeki ve hattâ ilk hukuk 
devleti kunmak teşebbüsü olan bir asrı müte
caviz devrelerden itibaren 'zaımaııi'mıza kadar 
olan muhtelif demokratik tecrübelerde maale
sef iktidar ve muhalefet münasebetleri çok çe
tin ve (haşin olmuştur. Bütün (memleket, fert
ler ve aileler bu yüzden çok zarar görmüştür. 
Ekseriyet sistemine dayanan seçim sonucu ik* 
tidar ve idarelerde daima yekdiğerini affetmez 
ve müsamaha ile görmez, iki sınıf teşekkül et-
'miştir. (Son ımücadelelerin ne 'şekilde te'celili 
ettiği malûmunuzdur. 

Ekseriyet usuliyle yapılan muhtelif seçim
ler ve akıbeti memleketimizin siyasi ve ruhi 
'gerçeğine uymamıştır. (Bu sebeple yeni Ana
yasaya 'göre milletvekili seçimi nispî usulle' 
yapılmıştır. 'İki seneye yakm zaman evvel nis
pî seçimle teşekkül eden meclisimizde siyasi 
münasebetler gönülün istediği kadar olmasa 
dahi günden güne tekâmül halindedir ve mu
hakkak ki başladığımız vaziyette'değildir. (Bil
hassa komisyon çalışmaları üyeleri muhtelif 
partilerden teşekkül etmesine rağmen ıbir ahenk 
ve anlayış içinde olmaktadır. Çeşitli partilere 
mensup arkadaşlar yan yana geldikçe, görüş
mek ve tanışmak imkânı oldukça anlaşma ta
hakkuk etmektedir. (Bu sebeple umumi TmecıTi's 
seçiminde de nispî seçimi tatbik etmek memle
ketin ve demokrasinin hayrına olacaktır. 

'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nizamettin Erkmen. 
'NHZAM!ETTlN ERKMEN (Giresun) — Muh

terem arkadaşlarım, Mahallî seçimler Kanunu 
dolayısiyle üzerinde en çok tartışılan nispî mi, 
yoksa yoğunluk sistemi imi konusunu ele ala
rak burada meseleyi akademik bir sahaya dök
mek istemiyorutm. Yalnız, genel meclis seçim
lerinde nispî sistemi savunan ve bunu kendisi-
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eden 'genel melclis üyderinin bir. aı'-acta ıbültlil*< 
ması mümkün olduğu için, ibu iddia da pek 
yerinde değildir. Kaildi iki, bu (heyetler zaten 
idari vesayet^ idari ımurakabeye, adlî ımura-
ka'beye tabidir. O halde, ımuraJkatoe -olamaz id
diası ıbu 'seçimlerde, seçim sonunda hâsıl olan 
neticenin varit (bulunmaması icabeden 

Bu itibarla, şahsi (görüşüm. olarak ifade edi
yorum. ve diyorum ki, 'memleket ^gerçeklerineı 
daha iyi eleman seçmek ve 'içişleri Komisyonu
nun raporunda ifadesini hulan sebeplere istina
den çoğunluk sisteminin IkaJbul edilmesi uygun 
olacaktır. Ben de} bu seibepden dolayı oyumu 
bul istikamette kullanacağım. Hürmetlerimi 
arz ederim. 

M, Meclisi B : İl 
iıe esas olarak) yani) seibelbolarak ortaya .sürü
len noktaların, 'bu seçimde ibölgenin dar olma
sı. d'olayısiyle varidolamıyacağmı, Sayın Şe
fik İnan 'm verdiği rakamları haşka ibir istika
mette değerlendirmek suretiyle ifadeye çalışa
cağım» 

Muhterem. arkadaşlarım derler ki, nispî 
sistem Iberaiber . çaiişımayı sağlar. iEvet nispî 
sistem 'beraber çalışmayı sağlar, ama dar 'böl
gelerde de ibu beraberlik eSkseriyetle yapılan 
bir seçimde yine ortaya çıkmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 1961 seçimlerinin so
nucunu 'gösteren -tablolara dikkat edildiği tak
dirde; meselâ: Bolu, Burdur, Çanakkale ve da-
ıhıa 'birçok vilâyetlerdeki taiblolan d e aldığımız 
zaman şöyle bir durum görüyoruz: Bolu'nun bü
tün kazalarında 'tek ıtefc Ihan'gi partinin seçimi 
kazandığı, rakamları ikıymetlendirirsek, üç ka
zada Yeni 'Türkiye Partisi, üç kazada Adalet 
Partisi, iki kazada 'Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi ve dki kazada da Cumhuriyet Halk Par
tisinin/başarıya ulaştığını görüyoruz. Şu halde 
o günden bu yana değişen neticeleri ,bir tarafa 
ittiğimiz takdirde şu dar ibölge 'sistemiyle, yine 
kurulacak (meclislere muhtelif kazalardan deği
şik partilere mensup arkadaşların (gelmesi (su
retiyle yine hir arada çalışmayı iternin etmesi 
mümkün''olacaktır. 'Sayın Şefik İnan Beyefen
dinin vilâyetine ide temas 'etmek isterim. Bura
da da 'beş ilçede C. H. P., 4 İlçede A. P., 8 il
çede Y. T. P . seçimi Ikazanmış'tır. !Şu halde ne
ticede hangi partiler kazanırsa kazansın, dar 
bölgenin 'gönderdiği tarkadaşlar, ım'eclisi umumi 
içinde ymıe. ahenkli !bir tarzda çalışma imkânı 
'bulacaktır. Bu duruma 'göre nispî sistemin 
ıberaber çalışma iddiasına dayananların dar 
ibölge muvâcelhesinde pek de kuvvetli olma-
dıklarmı kabul (ötmek lâzımdır. 

Oy ziyamda bahsettiler. 'Muhterem ar
kadaşlarım, 'ekseriyet sisteminin oy zıyaına 
sebe'biyet verdiği aşikârdır. Bu elbette inkâr 
olunmaz. Ama seçim sonu ortada (olduğuna ve 
'bölgeler daraldığına ıgöre oy zıyaı Ibahis mev
zuu lolmaması veya hiç değilse iddia 'ettikleri 
'kadar mühim ibulunımaması icabeder, 

Ekseriyet sisteminde, murakabe olmadığın
dan 'bahsettiler. Değerli arkadaşlarım, biraz 
evvel ifade ettiğim. >gihi, dar hölgenin getirdiği 
hususiyet dolayısiyle hütün partileri temsil 

BAŞKAN — Sayın !Naim Tiralİ. 

NAÎM TİRADI i (Giresun) — 'Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; seçim ssteminin çatışmasız1 

yürümesi için Ibelediye meclislerinde olduğu ıgi-
bi il ıgenel (meclislerinde de nispî usulün kalbul 
edilmesi şarttır, Ibir zarurettir. Çünkü, lancafc 
nispî seçim sistemi sayesinde (belediye meclis
lerinde olduğu gibi il genel meclislerinde de 
yeteri kadar oy alacak her siyasi partinin tem
sil edilmesi ka'hil .olabilecektir. Böylelikle her 
temayül, Büyük Mecliste olduğu ıgibi il 'genel 
ımecTislerlnçLe de sesini duyurmak imkânına ka
vuşacaktır. İl 'genel meclisinde, il ile ilgili iş
ler yalnız bir partinin, değil, temsil edilen .bü
tün siyasi partilerin (görüşleri dikkate 'alınmak 
suretiyle yürütülecektir. Ancak nispî sistemin 
uygulanmasiyle, il 'genel me'clisleri'ne (demokra
tik bir 'denetleme imkân dâhiline 'girecektir. 
Hal böyle olunca ,il genel meclisi seçimlerinde 
nispî sistemi değil de, çoğunluk sisteminii sa
vunmak, kanaatimizce yalnız ucuz bir muhale
fet olmaz, aynı zamanda mu halef et 'anlayışını 
bir bakıma inkâr etmek oilur. Asıl olan eğer 
denetimi sağlamak ise, ıher siyasi partiye, ıgücü 
nisbetinde mahallî idarelere katılma imkânını 
sağlamak için nispî sis'temden ıbaşka ibir siste
mi hu kürsüden savunmamak 'gerekir. İl <ge-
ne'l meclisi seçimlerinde her ilçenin bir seçim 
çevresi (oluşunu ele alarak İçişleri Komisyonu
nun (görüşünü savunmaya kalkan, Ibâzı arka
daşlarımız, 'bâzı ilçelerden tek üye sdçdieceğind, 
'bu şekilde nispî sistemin nasıl uygulanacağını 
soruyorlar. Tek üye seçilecek ilçelerde nispî 
sistem, 'bil1 'arkadaşlarımızın islediği şekle döne-
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bük, kendiliğinden çoğunluk sistemi şeklinde ı 
yürüyecektir. 'Çoğunluk sistemi, 'bir üyeden 
fazla (Seçecek seçim çevrelerinde hiçhir zaman 
âdil sonuçlar vermez. Niızamettin (Erkmen ar-
'kadajşıımızm biraz önoe ibâzı vilâyetleri misal 
alarak, o illerin ilçelerinde partilerin iki, üç, 
dört temsilci 'seçtirme imkânına sahibolduğunu 
söylemesi, aslında yalnız Türkiye çapında bir
kaç ilde geçerli bir hükümdür ve bütün memalike 
tatbik edildiği zaman çoğunluk usulü ancak bir
kaç vilâyette partilerin âdil bir şekilde il ge
nel ımecUsleriinde temsil edilmelerini sağlar. 
Daha ziyade o il içinde çoğunluğu tek başına 
bile sağlamayan !bir partiye, belki de diğer 
partiler karşısında azınlıkta olan partinin il 
genel meclislerinde daha fazla sandalye ile 
temsil edilmesini sağlar ki Ibu, seçimin nispî 
olabilmesini 'önler, seçimin âdil olabilmesini ön
ler ve temsilin partilerin görüşlerine ıgöre ola-
'bilmesi 'imkânını seçmenin elinden alır. Bu 
yüzden bilhassa muhalefete mensup arkadaşla
rın nispî seçimden 'başka 'bir sistemi 'bu kürsü
den savunmaları her şeyden önce, muhalefet 
anlayışlarına uygun düşmez, demokratik anla
yışlara uygun düşmez, ımurakalbe 'anlayışlara 
uygun düşmez. 'Şu veya bu şekilde, şu' veya 
bu maksatla prensiplerden, ilkelerden vazgeç
memek lâzımdır. 'Bir seçimde her. hanigi hir 
partinin şu sistemden faydalanm'ası düşünüle
bilir. O sistem belki, o seçim için o partiye 
faydalı olabilir, ©aha fazla sandalye sağlaya
bilir. Ama yâlnız 'bir seçimi 'düşünerek demok
ratik sistemin yürüyüşünü aksatabilecek ihti
mallere yönelmek rejim için tehlikelidir; mu
halefet; 'anlayışı için tehlikelidir. Hürmetlerim
le. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ü f e . 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, il genel idaresi bakımından nispî tem
silin tatibikmin doğru olup«olmıyacağı nokta
sından, bilhassa üzerinde durulan nokta, zaten 
her ilçe (bir seçim çevresi olması itibariyle, dar 
bölge, yani nispî temsilin sonucu hâsıl olmak
tadır, denmektedir. Sayın 'Şefik inan 'da bu 
kürsüde ifade ettiler. Bu hususun hesabı ya
pılmıştır. Son nüfus sayımı istatistiklerine göre 
kanun tasarısının kabul ettiği 25 bine bir 
rakamından sonra da kademeli olarak artıyor. 
Son istatistiklere göre Türkiye toplam olarak} 
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1582 il genel meclisi üyesi çıkarıyor. BuiiUil . * 
1363 ü nispî temsil sisteminin içine giriyor, 
219 adedi ide yalnızca tek üye çıkarıyor, öyle 
ise gözüküyor ki, rakamlar umumi olarak söy
lenen fikirleri tekzibetmektedir. Rakamlarla 
ancak Türkiye'de 219 seçim çevresi bir tek 
üye çıkarıyor. 1363ü nispî temsil sistemi içe- ı 
risine girebilecek vaziyettedir. Durum budun 

İşin esasına gelince; bir memlekette seçim [ 
ana sistemi ne ise diğer seçimlerde de bu sis
temi tatbik etmenin vatandaşın seçimleri anla- ı 
ması bakımından zaruret vardır. Çünkü vatan- I 
daş sistemin nasıl işlediği hakkında tam hır I 
kanaate sahilbolmazsa oyunu normal olarak kul- I 
lanamaz ve kullandığı oyun hangi sonuçları I 
verdiğini tesbit edemez. I 

Binaenaleyh, Türkiye'de ana sistem nispî 
temsil olduğuna göre, bütün diğer seçimlerde 
de parprensip nispî temsilin kullanılmasının j 
faydası vardır. Ayrıca pratik bir faydası da I 
tasnifi çoğunluk sistemine nazaran kolaydır. I 
Prensip meseleleri olarak ıbütün dünyanın nispî I 
temsile doğru gittiği Ibir devirde, bizim çoğun- I 
kığa gitmemizin, nispî temsil dışında bir siste- I 
ani savunmamızın doğru olmıyacağı kanaatin- I 
deyim. I 

Bir arkadaşım tümü üzerinde konuşurken I 
ifade ettiler, dediler ki, il genel meclisine Istan- I 
bul'un bir ilçesinde hiç kimse çıkmamış ise I 
meselâ; Yalova'da kimse çıkmamış ise, Kadı- I 
köyden il genel meclisine giren üye Yalova'nın I 
dertlerini ifade eder. Hayır arkadaşlarım; I 
Kadıköy'den il genel meclisine seçilmiş bir j 
insan, Yalova'nın derdini tam mân asiyle ifade I 
edemez. Mahallin dertlerini il genel meclisinde I 
anlatacak olan şahsın^ o bölgeden seçilmiş ol- I 
ması esastır. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? I 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ* 

DAl ORAL (Denizli) — Tasarının tümü üze* I 
rinde yapılan görüşmelerde nispî temsil usulü- I 
nü müdafaa etmiştik Anayasanın ıgerekçesinde I 
ifadesini bulan nispî sistemin faydaları üzerinde j 
ısrar ediyoruz. İl genel meclisi seçimlerine de I 
tatbikinde zaruret vardır. I 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, madde I 
üzerinde şimdiye kadar yedi sayın arkadaş . I 
söz almış bulunmaktadır. Sırada Sayın Sava- I 
cı, Sayın İnan, Sayın Halûk Nur Baki, Sayın I 
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Kadri özek arkadaşlarımız vardır. Fakat ye
terlik önergesi gelmiştir okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Mesele kâfi derecede aydınlanmıştır. Mü

zakerenin kifayetini arz ederim. 
Trabzon 

Ekrem Dikmen 

Yüksek 'Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeter

liği hususunda oya başvurulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN —• Yeterlik önergelerini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile ilgili olarak verilmiş bu
lunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
il genel "meclisi üyeleri seçimine ait tasa

rının ek birinci maddesinin, aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

(Her ilçe bir seçim çevresi olarak il genel 
meclisi üyeleri, il merkez ilçeleriyle bağlı 
ilçelerin belediye başkanları, belediyeler asıl 
üyeleri, mahalle ve köy muhtarları tarafından 
seçim kurulu başkanının denetimi altında bir 
salonda toplanarak yeteri kadar asıl ve yedek 
genel meclis üyesi seçilir. 

Adaylık serbesttir. Siyasi partiler aday gös
teremezler. Genel meclis üyelerini .seçecek olan
lar adaylıklarını koyarlarsa, oy kullanılamaz.) 

Niğde 
Oğuzdemir Tüzün 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin (ek madde) olarak içiş

leri Kominyonu metninin kabul olunmasını 
arz ye teklif ederim. 

içişleri Komisyonu 
Sözcüsü 
Edirne 

İlhami Ertem 

, . Meclis Başkanlığına 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği

şiklikler yapılmasına dair kanunun ek birinci 
'maddesinin içişleri Komisyonunun değiştiri-
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si veçhile tadil edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Konya 
Faruk Sükan 

izmir 
Ali Naili Erdem 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

istanbul 
M. Rıza Bertan 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

izmir 
Saim Kaygan 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 1. — il genel meclisi üyeleri se

çimi tek derecelidir, çoğunluk usulüne göre 
genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı 
günde yapılır, şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
Ek 1 nci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini ârz ve teklif ederiz. 
«il genel meclisi seçimleri tek derecelidir. 

Nüfusu 55 bine kadar olan ilçelerde çoğun
luk nüfusu 55 binden yukarı ilçelerde nispî 
temsil usulüne göre yapılır.» 

Gümüşane 
Sabahalttin Savacı 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerinin hep
sini okutmuş bulunmaktayız. Şimdi, ayrı ay
rı okutup oylarınıza sunacağım. 

(Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak 
ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul' edilmemiştir. 

(Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in öner-
osi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI 

CÜOEOĞLU (Giresun) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Diğer önergeler aynı mealde

dir. İkisini tevhit ederek okutuyorum. 
(Şükrü Akkan ve arkadaşlarının önergesi 

ltekrar okundu) 
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(Aziz Zeytinoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu önerge

ler aynı mahiyettedir. Şükrü Akkan ve arka
daşlarının değiştirge önergesini açık oya vaz'-
ını istiycn bir önerge vardır, onu okutacağım. 

İçtüzük maddesi uyarınca 15 imzayı muh
tevi bir talep vâki olunca açık oylamaya Baş
kanlık Divanı mecburen gidecektir. 

önerge Riyaset Divanı tarafından incelen
miş 15- imzayı muhtevi olduğu görülmüştür. 
O yönden değişiklik önergesini açık oyunuza 
sunacağım, önergeyi, okutuyorum. Daha son
ra açık oya geçeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun ek birinci maddesinin müzakeresi 

esnasında Şükrü Akkan ve arkadaşlarının de
ğiştirge önergesinin açık oya sunulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Çorum Sakarya 
Muzaffer Dündar Muslihittin Gürer 

Kocaeli Eskişehir 
Hâldan Kışayol Aziz Zeyltinoğlu 

Aydın Manisa 
Melâhat Gedik (Okunamadı 

İstanbul İzmir 
M. Rıza Bertan Nihat Kürşat 

Çanakkale Edirne 
Refet Sezgin Nazmi özoğul 

Balıkesir İzmir 
Cihat Bilgehan Saim Kaygan 

Afyon Yozgat 
Şevki Güler Turgut Nizamoğlu 

Konya Bursa 
H. Cahit Yılmaz Mustafa Tayyar 

(İmza sahipleri burada mı, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oylamayı bu kürsü
de yaptıracağım. 15 imza sahibinin burada bu
lunup bulunmadığını öğrenmek istiyorsunuz. 
Hay hay. Şimdi imza sahiplerinin isimlerini 
okutacağım. 

Muslihittin Gürer?.. Burada 
Hâldan Kısayol?.. Burada 
Nihat Kürşat?.. Burada 
M. Rıza Bertan 1. Burada 
Refe't Sezgini. Burada 
Nazmi özoğul i . Burada 
Cihat Bilgehan?., Burada 
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Saim Kaygan?.. 
Şevki Güler ?.. 
Cahit Yılmaz?.. 
Mustafa Tayyar?.. 
Turgut Nizamoğlu?.. 

Burada 
Burada 
Buarda 
Burada 
Burada 

Efendim, Manisa diye bir imza var. Fakat 
imzasını okumak mümkün değil. Manisa diye 
kim imza attı? Sayın Zeytinoğlu benim diyor1 

(Olmaz olmaz sesleri) Efendim şu anda dahi 
imza atabilir 

Sayın Şükrü Akkan, Sayın! Zeytinoğlu ve 
Sayın llhami Ertem tarafından verilmiş bulu
nan değişiklik önergesinin lehinde oy kulla
nanlar; beyaz, aleyhinde oy kullananlar, kır
mızı, oy vereceklerdir Diğer arkadaşlarımız 
çekinser kalmak isterlerse yeşil oy kullanacak
lardır. 

Hangi ilden başlanacağına dair kur'a çe
keceğiz. 

«Maraş» 
Maraş, ilinden başlıyoruz. 
(Maraş milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş

lar lütfen acele oylarını kullansınlar 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Oylar tasnif edilinceye kadar müzakereye 

devam ediyoruz. 
Ek madde 2 yi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — İl genel meclisi üyeleri 

seçimlerinde her ilçe bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz ds-
tiyen var nıı? 

Buyurunuz, komisyon adına Ali'Çüceoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

C^CEOĞ-LU (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, bu metnin basılışı sırasında bâzı imlâ ha
taları olmuştur, Bunları tashih 'ediyoruz. Bu 
şekilde nazarı itibara alınmasını rica 'ederiz. 

«tdarei Umumiyei vilâyat... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Cüeeoğlu, 

Sayın arkadaşlar, bir zühul olmuştur, özür 
dilerim. Birinci madde ile ilgili düğer bir 
önerge varmış. O önergej'i henüz Yüce He
yete sunmamış durumdayız. O yönden 1 nci 
önergenin neticesi belli olduktan sonra an
cak oya sunmamız mümkündür. Bu bakım
dan 2 nci maddeye geçemiyoruz. Birinci mad-
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de üzerindeki görüşmelerimiz devam etmekte
dir. 

Sayın arkadaşlarım, İdarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının ek birinci maddesinde ya
zılı hususun 3 arkadaşımızın aynı mahiyette
ki değişiklik önergelerinin laçik oya sunul
ması hakkında verilen 15 imzalı önergeye 
verilen oyların neticesini bildiriyorum, öner

ge üzerinde 240 arkadaşımız oy kullanmış; 
1 çekinser, 78 kabul oya mukabil 162 oyla de
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Bu madde ile ilgili bir diğer önergeyi 
okutuyorum. 

(Günıüşane Milletvekili Sabahattin Sava
cı 'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

(lÜCEOtfl'LU (Giresun) — Komisyon katılmı
yor. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Ek 1 nei maddeyi tekrar oku
lu]) oyunuza sunacağım. 

(Ek madde 1 - Tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Ek madde bira oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — İl gened meclisi üyeleri 
seçimlerinde her ilçe bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN —• 2 ııci ek madde üzerinde iza
hat için komisyon buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜOEOÖLU (Giresun) — Ek 2 nci maddede 
il gened meclisi: diye çıkmıştır. Bu, matbaa 
hatasıdır. Bunun il genel meclisi olarak tas
hihi gerekir. 

Bir de başlıkta «İdarei Umumiye Vilâyet 
diye yazılmış. «İdarei Umumiyei Vilâyatı» diye 
düzeltilecektir*. 'Tashihini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu mad
deleri kapsıyan ve matlabolariak elimizde bu
lunan kanun başlığında «İdarei Umumiye Vi
lâyet» yazılı olan kısmın değiştirlilnıesinli 
komisyon talebetmefcte ve bunun yerine «İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına dair kanun tasansıç* halinde 

kabulünü istemektedir. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, gerekli düzeltme yapılacak
tır. 

Ek madde 2 üzerinde söz istiyen? Yok, 
Olmadığına göre ek madde ikiyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri 
seçimi her dört yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının 
Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlan
gıç tarihidir. Aynı yıl Eylül ayının 3 ncü 

t Pazarına raslayan gün oy verilir. 
İl genel meclisinin dönem sonundan önce 

her hangi bir sebeple boşalması veya meclis 
üye sayısının yedeklerin de getirilmesinden 
sonra meclis üye tam sayısının yarısına düş
mesi hallerinde il genel meclisi başkanı du
nunu derhal ilçe seçim kurulu başkanlık
la rina bildirmeye mecburdur. 

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

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

BAŞKAN — Ek madde üç üzerinde söz is
ti yen?.. Yok. Olmadığına göre ek madde üçü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Ek madde üc okunan şekliyle kabul edil
miştir. 

EK MADDE 4. — Seçimle yeterliğine sa
hip her vatandaş il genel incelisi üyeliğine 
adaylığını koyabilir. 

Partilerin, merkez ilçede il idare kurulları 
diğer ilçelerde ilçe idare kurulları aynı ni
teliğe haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çı
karacağı üye sayısı kadar il genel meclisi 
üyeliği içlin aday gösterebilirler. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş 
bulunan siyası partilerin aday göster
mek yetkisini haiz bulunan organlarına, 
ilçe seçim kurulu tarafından eksiklerin der
hal tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 
iki gün! içinde eksik kalan adaylıkları dol
durur. Aksi takdirde o siyasi parti bu se
çim çevresinde seçime katılma hakkını kay
beder. Adaylık için oy verme gününden ön
ceki otuzuncu gün saat 17 ye kadar müracaat 
edilir. 
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Bu müracaat alçe seçim kurulu başkanlığı

na adaylık için taraftan şart ve nitelikleri haiz 
bulunduğu 'belirten bir yazı ile yapılır. Bu 
takdirde «özü geçen 'kurul başkanı müracaa
tın »alındığına dair adaya siyasi partiye bir 
belge vererek müracaatları beldenin özelliğine 
göre halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda 
geçici olarak ilân ederler. 

İlçe seçim kurulları adaylar hakkında yap
tıkları inceleme sonunda şartlarda veya nite
liklerde bir eksiklik veya aykırılık gör
dükleri takdirde durumu en çok iki gün için
de müracaat sahiplerine ve siyasi p.artilore 
duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından iti
baren iki gün içiı de dlçe seçim kuruluna iti
raz edebilir, itirazlar ilçe seçim kurulunca 
en geç oy verme gününden önceki 25 uei gü
nü akşamına kadar karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde se
çim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim ku
rulu 3 gün içinde ve en geç kesin aday liste
sinin ilân gününe kadar bu itirazları kesin 
olar&k karara bağlarlar. 

Siyasi partilerin aday listeleriinde ylapı-
lan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği 
takdirde ilçe seçim kurulunun tebliğinden 
itibaren iki gün içinde bu eksiklikler tamam
lanır. Aksi takdirde siyasi parti o seçim çev
resinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

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

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

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isti-
ycn var mı? Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, bu maddede mühim bir eksiklik oldu
ğu için huzurunuza geldim. Bâzı yanlışlıklar 
var. Her halde matbaa hatası olacak, onlara 
işaret etmek istiyorum. Ek madde 4 ün ikinci 
fıkrasının ikinci satırında (niteliğe) deniliyor, 
(niteliği) olması lâzım. Başında (seçimle) deni
yor, (seçilme) olması lâzım. 
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Sonra 5 nci fıkrada, «bu müracaat» dan son

ra virgül olması lâzım. «Şart ve nitelikleri haiz 
bulunduğu» deniyor. «Bulunduğunu» olması 
lâzım. Sonra o fıkranın sonunda «....tarzda geçi
ci olarak ilân ederler.» deniyor. Halbuki fail 
bir tanedir. «İlân eder.» olması lâzımdır. Ko
misyon bunları bulundukları yerden de kabul 
edebilirler. 

Saym Başkan, müsaade buyurursa şu hu
suslara da işaret edeceğim. 

Adalet Komisyonunun değiştirişi esas alın
mıştır. Adalet Komisyonu bu kanunun nıatla-
bını değiştirmiştir. «İdari Umumiyei Vilâyat 
Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâ
zı kauunların kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı» adını değiştirmiş. Kendileriyle görüştüm. 
Bir defa burada bir hata vardır.' 

«İdarei Umumiyei Vilâ Kanununda» ol
muş. «İdarei Umumiyei Vilâyat olarak Vilâyat 
Kanunda değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısı» denmiş. Halbuki Hükümet tasarısında 
değişiklikten başka, bâzı kanunların kaldırılma
sı da derpiş edildiği için buna matlapta işaret 
edilmiş. Kanaatimce, eğer bir kanunda değişik
likler yapmakla yetinmiyor, bâzı mer'i kanun
ları da meriyetten kaldırıyorsa, kanun yapma 
tekniğinde bunların da zikredilmiş olması lâ
zımdır. Yani, Hükümet tasarısındaki matlap, 
kanun ismi doğrudur. Bu hal, nasıl Komisyon bu 
maddede Hükümet tasarısını kabul ettiğini bil
diriliyor ise, matlapta da bildirilmiş olmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim İçtüzüğün 109 uncu 
maddesi gereğince Sayın Güley tarafından be
yan edilen hususla T-, Komisyon tarafından tertip 
edilir, düzenlenil-, madde redaksiyon edilmiş 
şekilde buraya getirilir. 

Bu yönden Sayın Güley'in şimdi belirtmiş 
olduğu hususlar Komisyon tarafından dikkat 
nazarına alınırsa, bu oy ile tekemmül edeceği 
için komisyon tarafından oya sunulacak şekil
de bir düzene sokulması lâzımgelir. Komisyondan 
bunu rica edeceğiz. Başka söz isteyen? Buyu
run Sayın Çulha. 

TURGUT GULHA (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, burada eksilen adaylar 
mevzuunda konuşacağım. Benden evvel konu
şan sayın arkadaşlarını bu noktaya temas etti
ler ama bu son dakikada partileri çok müşkül 
mevkie sokacak bir durumdur. Bendeniz İm 
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cümlenin çıkarılmasını rica edeceğim. Şöyle ki, 
daha evvelki seçimlerde tecrübesi olan arkadaş
lar bu duruma şahit olmuşlardır. Son dakikada 
parti değiştiren, adaylar seçilemediği için bu 
partiden istifa eden adaylar diğer bir partiye ge
çerek bu partinin listesinin eksilmesine sebeb-
olurlar. Bu bakımdan birtakım sebepler muva
cehesinde bu cümlenin çıkarılmasını teklif ediyo
rum. Aksi takdirde bu siyasi parti bu seçim çev
resinde seçime katılma hakkını kaybeder. Zarar 
yok, bir eksiği olsa dahi seçime girsin. Bu hu
susta bir takrir vereceğim. 

Yine bir noktaya daha değineceğim. Bunu 
diğer tasarıların (görüşülmesi sırasında 'da arz 
etmiştim. Yalnız saym 'komisyon üyeleri1 ve 
komisyon sözcüsü Ibilmiyorum ne sebepten bu
nun aleyhinde 'bulundular. Halbuki bu esas ve 
partilerin zıd görüşlerine 'aykırı bir mevzu de
ğildir. Nihayet teferruata taallûk eden bir nok
tadır. ttlân meselesi. Zannediyorum 'ki, geçen 
•defa tam mâuasiyie, izah edemedim, ilândan 
»maksat, daha büyük bir kütlenin, daha fazla 
vatandaşın 'duymuş olmasını1 temindir. Halkın 
en iyi ışekilde duyabileceği tarzda deniliyor. 
Halkın duyabileceği tarz, kesin olarak tasarı
da kaydedilmemiştir. 

iSayın. komisyon isözcüsünün bundan evvelki 
ıgörüşmelerde belirttiği tarz şu idi; Itm cümle
nin içinde mahallî gazeteler de kasdedilmiş, fa
kat bu seçim kurulu başkanının takdirine bı
rakılmıştır, deniyor-. Bu hususu, sadece seçim 
kurulu başkanı gibi tarafsız bir hâkimin re
yine bırakmak doğru değildir. Çünkü, hâkimin 
iç ekindi ği bâzı noktalar olabilir, tarafsızlığına 
halel .getirebileceği düşüncesine sahibolabilir. 
Bu balkımdan kanuna «varsa mahallî gazete
lerle ilân edilir.» tâbirinin konması şarttır ve za^ 
rurettir.- Tasavvur buyurunuz ki, 50 sene ev
vel yapılmış bir 'kanunun tadili ile meşjgulü'z, 
buna bir madde ilâvesi ile mıeşıgulüz. Fakat, 
'halen tellâllarla, alı'şılmış vasıtalarla, bölgede 
alışıla/gelmiş usullerle yapılmasını derpiş eden 
bir tasarıyı kabul etmek durumundayız. Be-. 
lediye hoparlörleriyle ilân ediliyor. Bu da yi
ne bugünkü medeni 'anlayışımıza uygun değil. 
Bu 'kanun belki senelerce yürürlükte kalacak
tır. Buıgün medeni şehirlerde gürültüyle mü
cadele edilen bir durum vardır. Belki yarın 
Dahiliye Bakanlığı bir emirle, bir kanunla 
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bunları da yasak edecektir. Kıymetli vaktinizi 
fazla allmak istemem. Bölgenin mahallî gaze
telerinin bu vazifeyi yapmayı arzu ettiklerini, 
onlarm aynı zamanda temısilıcisi olarak sizlere 
arz etmek isterim. «Varsa mahallî gazetelerle 
ilân edilir.» tâbirinin tasarıya eklenmesini arz 
ve teklif ediyorum. Bu hususta bir önergeyi Sa
yın Riyasete takdim ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Yılanlıoğlu. 
ÎSMAlL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ ka
nunu hazırlıyan arkadaşlarımızın gözünden 
kaçtığına kaaııi bulunduğum ehemmiyetsiz bâzı 
noktalara temas edeceğim. Meselâ burada, sık 
sık (siyasi partiler) deniyor. Bu siyasi kelime
sine lüzum yoktur. Zaten seçime iştirak eden 
parti denince siyasi 'olduğu malûmdur. 

îkinıcisi; il ıgenel meclisi seçimlerinde nispî 
(temsili kabul ettiğimize ıgöre mutlaka tam sa
yıda aday ıgöstermek mecburiyetini 'koyduğu
muzdan (bâzı partilerin seçime girmemesine sc-
bebolabilir. Bu da bittabi 'gerek demokrasinin, 
gerekse nispî temsilin iyi ışekilde tatbik edile
memesi yönünden zararlıdır. Bu bakımdan İçiş
leri Komisyonunca hazırlanan metin daha uy
gundur. Bu maddenin kabul edilmesini, yani 
tam sayıda aday ıgösterme mecburiyetinin kal
dırılmasını istirham, edeceğim. Bu 'husustaki 
önergemi Yüksek Başkanlığa sunuyorum. Ten
sip buyurduğun'uz takdirde kabul edilmesini 
istirham edeceğim.. 

BAŞKAN — Sayın Refet lAkfcoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım ; konuşmakta 'olduğumuz dördüncü 
maddede «Idarei Umumiye! Vilâyat Kamunu» 
şeklinde bir tâbir. ıgeçiyor. Bu tâbir eski Os
manlı lisanı gramerinde «tetabuu izıafat» deni
len bir tâbirin karşılığıdır. Yani iki izafetin 
bir araya gelerek kullanılmasıdır. Bu ağdalı 
tâbiri kullanmaktansa, bunun yerine, lisanımı
za geçmiş, halen mevzuatımızda yer bulmuş 
•olan (Vilâyetler idaresi Kanunu) tâbirinin kul
lanılmasının daha yerinde olacağını zannediyo
rum. Filhakika mevzuumuz, eski tâbirce Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanunu denen mevcut ka
nuna istinadediyorsa da, bu kanun, isimdi öğ
rendiğime ıgöre, 1329 tarihinde neşir ve kabul. 
edilmiş bir kanundur. Bu mahzuru önlemek 
için bu metinde ıgeçen (Idarei Umumiyei Vi-
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lâyat Kanunu) tâJbirinin yerine (13(29 tarihli' 
Vilâyetler idaresi Kanunu) tâbirini kullanmayı 
kabul 'buyurduğunuz 'takdirde bu mahzur or
tadan kalkar ve tetalbuu i'zafata vâlkı ağdalı bir 
tâbirin lisanımıza devredilmesine imkân ver
memiş oluruz. (Bu hususta bir. takrir takdim 
ediyorum, Kaibul buyurulursa iyi olacağını 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde 'başka, söz 
istiyen? Yok. Olmadığına göre bu madde ile 
ilgili verilmiş olan değiştirme önergelerini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde arz ettiğim veçhile görüşülmekte 

olan 4 ncü maddedeki «tdarei ümumiyei Vilâ-
yat» tâbirinin, mezkûr kanunun tarifi zikredil-
se «1329 tarihli Vilâyetler İdaresi Kanunu» su
retiyle isimlendirilmesinin karara "bağlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

Sayın (Başkanlığa 
îdarei TJmumiyei Vilâyat Kanununda deği

şiklikler yapılmasına ait tasarının ilânla ilgili 
kısmına «varsa mahallî gazetelerle» tâbirinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü maddenin «diğer ilçelerde idare ku

rulları», ibaresinin «diğer il ve ilçelerde» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın (Başkanlığa 
1 nci maddenin ek 4 ncü maddesindeki «ak

si takdirde o siyasi parti bu «seçim, çevresinde 
seçime katılma hakkını kaybeder» kısmının çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
(Turgut Çulha 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4 ncü madde İçişleri Komisyonu tarafından 

daha uygun hazırlanmıştır. İçişleri Komisyonu 
teklifinin müzakere edilerek kabul buyurulma-
smı arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
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.Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddede yer alan 4 ncü ek maddenin 
2 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arzNve teklif ederiz. 

«iSiyasi partiler asıl üyelik için gösterdik
leri aday kadar yedek üyelik için de aday 
»göstermek zorundadır)ar.» 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Denizli Giresun 

Hüdai Oral Ali Cüceoğlu 

A D A I J E T KOMİSYONU BAŞKANI HÜ
DAİ ORAL (Denizli) — Efendim, maddeyi 
değişiklik önergeleri muvacehesinde yeni baş
tan tedvin etmek üzere, önergelerde birlikte Ko
misyona istiyoruz. 

BAŞKAN — 'Değişiklik önergeleri ile bir
likte, yeniden tedvin 'edilmek üzere maddeyi 
Komisyona veriyoruz. 

EK MADDE 5. — Milletvekili seçimi hak
kındaki 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Ka
nunun 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu 
seçimlerde de aynen uygulanır.. 

Ancak, 17 nci maddede zikredilen belediye 
başkanları ile belediye meclisi üyeleri seçilmiş 
bulundukları ısecim çevrelerinde adaylıklarını 
koyabilmeleri veya aday ğösterilebilmeleri için 
istifa zorunda değildirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Madde ile ilgili verilmiş değişik
lik önergeleri de yoktur. (Okunan şekli ile 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — İl genel meclisi üye se
çiminde : 

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

(Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız 
adayın adı basılı veya el ile yazılı oy puslası, 

Kullanılır. 
BAŞKAN — E'k madde 6 üzerinde söz isti

yen var mı1? Yok.. Olmadığına göre bu madde 
ile ilgili değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
1 nci maddede yer alan 6 nci ek maddeye 

aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 
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«Siyasi partilere ait oy puslalarmda asıl ve i 

yedek üyelikler için gösterilen adaylar bir çiz
giyle ayrılır ve ayrıca bu vasıfları belirtilir.» 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Denizli Criresun 

Hüdai Oral Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Değiiiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. (Kabul edenler... Etmiyenler... De-. 
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir, önerge Ko
misyon tarafından 'verilmiş, buluııduğna ıgöre 
fil hal kabulü mutazammmdır. Maddeyi bu şek
liyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

Muteber sayılmaz. 
'Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve 

işaretlerini taşıyan basılı oy puslalarmda yazı
lı adayların adları baskıda silinmiş veya yanlış
lıkla mükerrer veya o çevre adaylarından faz
la yazılmış veya seçmen tarafından tamamen 
veya kısmen silinerek yerlerine başka aday ya^ 
zılmış veya e!ksik bırakılmış oy puslaları, han-
:gi siyasi partiye aidolduğu belli olmak şartiyle 
eksiksiz oy puslası olarak hesaba katılır. 

(Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslaların-
dan birden fazla çıkması halinde, bunlar tek 
bir pusla olarak hesaba katılır. 

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

Ek döndüncü maddede de yazılı şartlara ri
ayet etmemelerinden iötürü seçime katılma hak
kını kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş 
bulunan oylar hesaba katılmaz. 

IBAŞIEAN —[Bu madde üzerinde söz istiyen? 
(Buyurun İsmail Hakkı Yılanlıoğlu. 

iîSMAİL HAKKI YIUANLIOĞLU (Kasta
monu) — Burada, ikinci fıkrada «basılı oy pus
la! arından başka oy puslalar» deniyor. «Oy 
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puslaları» olarak, yani son kelimeye bir (ı) har
finin konmasını ve bu şekilde düzeltilmesini ri
ca ediyorum. 

(BAŞKAN — ıBuyurun ISayın G-üley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, bu 
muteber olmıyan oy puslaları maddesi Milletve
killeri ISeçimi Kanununun 27 nci maddesinden 
almıyor. (Bundan evvelkilerde de böyle alın
mıştı. iMaalesef bundan evvelkilerde Karma Ko
misyonda olduğumdan bulunamadım. 'Şimdi bu
raya yetiştim, burada aynı şeyi söyliyeceğim. 

1 nci bendde «seçime katılmış olan siyasi 
partilerin adaylarından veya bu adaylarla ba
ğımsız adaylardan veya sadece bağımsız aday
lardan teşkil edilmiş her çeşit karma oy pus
laları» dendiği halde, 3 ncü bendde yine, «üze
rinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan 
oy puslaları» deniyor. İBu husus, arz ettiğim gi-
'bi, Seçim Kanununun 27 nci maddesinden aynen 
alındığı için böyle tesbit edilmiş. Yani, işa
ret etmek istediğim şu : Birinci bendde sa
dece bağımsız adaylardan teşkil edilmiş her çe
şit karma oy puslaları dendikten sonra, üçün
cü bende lüzum yoktu. Fakat, Seçim Kanunu 
1961 Mayısının 25 nde çıkarılmıştır. 27 Mayıs-
ta (Kurucu (Meclisin müddeti bitiyordu. Kanun 
ço'k acele vaziyette hazırlandığı için buna ben
zer fazlalıklar, azlıklar görülüyor. Meselâ 27 
nci maddedeki üçüncü ben d haşivdir. Fakat 
aslında bu bendin böylece açık görülmesi daha 
faydalı olacağı cihetle birinci bendden (sa
dece bağımsız adaylardan) kelimelerinin çıka
rılması, yani birinci bendin «seçime katılmış 
olan siyasi partilerin adaylarından Areya bu 
adaylarla bağımsız adaylardan teşkil, edilmiş 
her çeşit karma oy puslaları» denmesi lâzımdır. 
İkincisi; «siyasi parti 'adayları için basılı oy 
pusl al arından başka oy puslaları». Sayın Yı
lanlıoğlu arkadaşımın tebarüz ettirdiği veçhile 
kelimenin sonuna bir (ı) ilâve etmek ve (pus
laları) demek ;gerekir. Üçüncüsü; «üzerinde 
"birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy 
puslaları muteber sayılmaz» demek lâzımdır. 
Ama Seçim Kanununun 27 nci maddesinde bu 
haşiv bulunduğu için boyuna seçim kanunların
da, bunu tekrar ediyoruz. IMechuri değildir, bu 
kanunu yeni yapıyoruz, burada haşivi kaldıra
lım. İleride bu maddenin düzeltilmesi için vâzıı 
'kanuna bir de yol çizilmiştir. 
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Bir daha arz ediyorum : Değişikliği birinci 

bendde yapalım. (Birinci bendde «sadece bağım
sız adaylar» diyen bu üç kelimeyi çıkarırsak 
üçüncü bend müstakillen mevcudolur ve mu
teber olmıyan oy hüviyeti müstakillen burada 
görülmüş ve gösterilmiş olur. Bir önerge ver
miyorum. 'Bizzat Komisyon kabul buyurursa bu 
değişikliğin tam a mlanm ası • mümkün olu r. 

BAŞKAN — ıSayı n iBilgin, 
AHMET tBÎLÖİN (Kırşehir) — Efendim, bu 

ek 7 nci maddenin sonunda (seçime katılma 
hakkını kaybetmiş olan siyasi partilere veril
miş bulunan oylar hesaba katılmaz) denmekte
dir. Ek 4 ncü maddenin ne şekilde 'kabul edi
leceği belli değildir. Noksan aday göstermiş 
olan siyasi partiler için belki seçime katılma 
hakkından mahrum etmiyeeek şekilde bir im
kân var, o şekilde kabul edilebilir. Onun için 
bu maddenin oylanmasına geçmek doğru olmaz 
kanaatindeyim. Ek 4 ncü madde Komisyondan 
gelsin, ondan sonra bu madde oylansın. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, ek dördüncü mad
de ile bu maddenin rabıtası vardır, diyor. Ek 
dördüncü madde belli olmadan, karara bağlan
ması doğru değildir, buyuruyorlar. Komisyon ne 
der?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-
DAÎ OKAL (Denizli) — Son fıkra ile irtibatı 
vardır. 

BAŞKAN — Talebinizi... Bu maddeyi de 
mi geri alıyorsunuz?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN t HÜ-
DAÎ ORAL (Denizli) — Evet. 

BAŞKAN — Ek madde 7. Komisyona geri 
A^erilmiş'tir. 

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

1. Seçmen sayısı, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısı, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olupta, muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslaları sayısını, 

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

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

6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden 
ve bağımsız adaylardan her birinin ald'ğı oy 
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miktarını gösteren muteber oy puslaları sayısı
nı, 

Tutanağa geçirir. 
BAŞKAN —• Ek madde 8 üzerinde söz isti -

yen var mı?... Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Küçük bir şey, buradan söyliyeyim. 
3 ncü paragrafta; «itiraz edilmiş ve ihtilaflı 

görülmüş olup da,» denmektedir. Buradaki (da) 
nın ayrı yazılması lâzımdır, (dahi) mânnsmda-
dır. 

BAŞKAN — Kanunun metni öyledir, bura
da belirtilmiştir, bu yönden ayrı olarak telâkki 
edilmektedir. 

«Olup da;» kanunun maddesinin gelişi-bu şe
kilde düzenlenmiştir. 

Başka söz istiyen var mı? Yok. Madde ile il
gili değişiklik önergesi de yok. O bakımdan ek 
madde 8 i okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ek madde 8 oku
nan şekliyle kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — A)» Siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi 
üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Secime katılmış olan siyasi partilerin ve ba
ğımsız adayların adları altalta ve aldıkları mu
teber- oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakam
lar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ilâahir o 
çevrenin çıkaracağı asıl ve yedek üye sayısına 
ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar 
parti ayrımı yapılmaksızın en büyükten en-kü
çüğe doğru sıralanır. İl genel meclisi üye tam
sayısı kadar asıl ve ondan sonra gelen meclis 
üye tamsayısı yedek üyelikler, bu payların sahi
bi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamla
rın büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl veya yedek üyelik için birbiri
ne eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar 
arasında ad çekme suretiyle tahsis yapılır. 

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

ilce seçim kuruluna verilen aday listelerin
deki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandık
ları il genel meclisi asıl ve yedek üyeliklerinin 
tesbitinde esas olur. 

Bu işlemler açık olarak yapılır vo adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilir. 

Seçim tutanakları ilce secim kurulları tara
fından verilir. 
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ilçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi 

asıl ve yedek üyeliğine seçilenleri gösteren tuta
nağın bir suretini, o seçim çevresinde derhal ilân 
ettirir, diğer bir suretini de bir hafta süre ile il
çe seçim (kurulu kapısına astırır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ok madde 9 
ile ilgili müzakereye başlamadan bir noktayı 
hatırlatmak isterim. Bu maddenin Konrsyona 
iadesiyle yenibaştan düzenlenmesini muta-
zammııı bir önerge mevcuttur. Bu arada 
Komisyon da maddeyi yeni baştan düzenlemiş 
bulunmaktadır. 

Müsaade buyurursanız evvelâ 1 nci önerge
yi okutayım, ondan sonra Komisyon tarafından 
ek madde 9 u yeni baştan düzenlenen şeklini 
okutayım. Ondan sonra da müzakere açayım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îd#rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 9 ncu 

efe maddesine yedek üyeler hakkında (Belediye 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanu
nun ek 9 ncu maddesine paralel olarak hüküm
ler konulması için ek 9 ncu maddenin Komisyo
na iade olunmasını arz ve teklif ederiz. 

izmir Konya 
Şükrü Akkan Faruk Sükan 

izmir 
Nihat Kürşat 

BAŞKAN — Komisyon âdeta bunu kabul et
miş gibi maddeyi değiştirmiş ve yeni baştan ek 
madde 9 olarak düzenlemiştir. 

Okutup üzerinde müzakere açacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddede yer alan 9 ncu ek maddenin 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
«Ek madde 9. — A) Siyasi partilerin ve 

bağımsız adayların elde ettikleri il genel ı/ıeclisi 
asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve ba
ğımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayıları da hizalarina yazılır. Bu rakam
lar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilân ir. O 
çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya 
kadar bölünür. Elde edilen paylar parti ayırımı 
yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sı
ralanır. il genel meclisi üye tamsayısı kadar asıl 
üyelikler, bu payların sahibi olan partilere ve 
bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırası
na go>e tahsis olunur. 
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Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit ra

kamlar bulunduğu takdirde, bunlar aıasında 
ad çekme suretiyle tahsis yapılır. 

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

İlçe seçim kuruluna verilen aday listelerin
deki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandık
ları il genel meclisi asıl üyeliklerinin teshirinde 
esas olur. 

C) (A) ve (B) bendlerinde söz konusu iş
lemler açık olarak yapılır; adaylarla müşahitler 
hazır bulunabilir. 

Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tara
fından verilir. 

İlçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi 
asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 
suretini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir j 
bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim ku
rulunun kapısına astırır. 

D) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) 
bendleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. 

E) Bir siyasi partiye ait * asıl üyelik boşa
lınca, o yer için ancak aynı partiye mensup ye
dek üye oy sırasına göre davet edilir.» 

Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcüsü 
Denizli Giresun 

Hüdai Ora! Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Efendim, ek madde 9 üzerinde, 
komisyon tarafından yeni baştan düzenlenen hu
suslar muvacehesinde söz istiyen? Yok. Olmadı
ğına göre bu madde üzerinde Sayın Ülker'in de
ğişiklik önergesi var. Okutuyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Lüzum yok 
efendim, geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde komisyonun biraz evvel 
düzienlemiş bulunduğu ek madde 9 u okunan şek
li ile oylarınıza sunuyorum. Ek Madde 9 u biraz 
»evvel okunan şekliyle kabul edenler... Etiaiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 10. — ti genel meclisi üyeleri tu
tanaklarına yapılan itirazlar, oyların dökümüne, 
sayımına veya bu oyların partiler ile bağımsız 
adaylara taksimine taallûk ettiği ve yeniden ya
pılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanak
ların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden 
yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre 
seçilmiş oldukları anlaşılanlara il seçim kurulu 
tarafından tutanakları verilir. 
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Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim 

işleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdir
de, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır, i l 
seçim kurulu sieçimin iptaline dair kararı ilân 
ettiği gibi ayrıca kararın kesinleşmesini mütaa-
kıp o çevrede seçimin yapılacağını ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibeden 
ilk Pazar günü oy verme günüdür. 

Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerin
den bir veya birkaçının tutanaklarının ip;aline 
karar verildiği takdirde tutanağı aptal olunan 
meclis üyesi yerine mensubolduıkları siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara 
tutanakları verilir. 

i l seçim kurulu kararlarına karşı 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanu
nun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan sü
reler içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edi
lebilir. 

BAŞKAN — Ek madde 10 üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok. Maddeyi okunan şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Ek madde on, okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Seçim delillerinin saklan
ması, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi oy arın
ca yapılır. 

BAŞKAN — Ek madde 11 üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok. Ek madde onbiri okunan şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Ek madde 11, okunan şekli ile kabul edil
miştir. 

EK MADDE 12. —- Yüksek Seçim Kurulu, 
ilçe seçim kurulları tarafından yollanan bel gele
ne dayanarak seçimin genel sonuçlarını ayrıca ilân 
eder. 

BAŞKAN — Ek madde 12, üzerinde söz isti-
yen var mı ?. Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok. Ek madde 12 yi okunan şek
liyle oyunuza sunuyorum: Kabul edenler., Et-
miyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE Vi. — Devlet İstatistik Ensti
tüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine 
verilecek belgelere dayanarak ilçeler itibariyle 
sandık tutanaklarındaki mevcut malûmatı en geç 
seçimi takibeden yıl içinde yayımlar. 
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BAŞKAN — Ek madde 13, üzerinde söz isti-

yen var mı?. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Ek madde 13 ü okunan şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ek mad
de 13, okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

EK MADDE 14. — Bu kanunda özel bir hü
küm bulunmayan hallerde Seçjimieıjoı Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 2 
Mayıs 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun bu 
kanuna aykırı olmıyan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Ek madde 14 üzerinde söz isti-
yen? Buyurun Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, re
daksiyon bakımından arz ediyorum. «Bu kanun
da özel bir hüküm bulunmıyan hallerde» den
dikten sonra, «'bu kanuna aykırı olmıyan» iba
resi fazladır. Bunun kaldırılması lâzım, özel 
hüküm varsa, aykırı hüküm var demektir, o 
tatbik edilecektir. Bu tarzla Ibu kısmın çıka
rılması lüzum oiduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bıir önerge veriyor musunuz? 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Vereyim efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon Sayın Ertem'in mü

talâasına karşı bir mütalâada bulunacak mısı
nız? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜÖEOĞLU (Giresun) _ Hayır efendim, kar 
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem siz lütfen öner
genizi yazın, Yüce Heyetin oyuna baş vuralım. 

Ek madde 14 Ele ilgili verilmiş (bulunan de
ğişiklik önergesini okutuyorum. 

M. Meclisi Başkanlığına 
Ek 14 ncü maddedeki «bu kanuna aykırı 

olmıyan» ibaresi fazladır. Metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Ilhami Ertem 

BAŞKAN — Değişildik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI 

CÜCEOĞLU (Giresun) — Kanlıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. O 

halde bu değişiklikle beraber maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Eftmiyenler... Mad
de değişik şekliyle kabul edilmiştir. 
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Madde 2 ye geçmeden evvel bir önerge var, 

onu okutacağım. 
Ek madde 15 olarak Komisyon, tarafından 

bir ilâve yapılması derpiş olunmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa 
İdarei Umumiyei Vi'lâyat Kanununa aşağı

daki ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Denizli Giresun 

Tlüdai Oral Ali (Jüceoğlu 

Ek madde 15. — İl genel meclisi üyelerinin 
seçimi, belediye meclisi üyeleri ve belediye (baş
kanları, ımahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üye
leri ve köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimleriyle aynı günde yapıldığı takdirde oy 
ve um o işleri aynı sandık kurulları tarafından 
yürütülür. 

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

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden di
ğer sandıklar açılamaz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından ek madde 
.lıf> olarak ilâvcısi istenilen İm maddeyi okutmuş 
bulunmaktayız. Üzerinde söz istiyen var in i l . 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — İzahım rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin tarafından, Ko
misyonca bu ilâveye neden lüzum görüldüğü 
hakkında İzahat isteniyor. Buyurun Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
OÜOEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş-
lar bir karışıklığa ve masrafa meydan veril me
ni esi bakımından bu maddenin buraya, getiril
mesi, Komisyonumuzca, uygun gürülmüş ve bu 
şekilde tedvin edilmiştir. Kabulünü arz ede
rim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıyan bir taraf varsa 
Sayın Bilgin tekrar okutayım; müzakereye de
vam edelim. Çünkü daha, evvel dağıtılan evrak 
mey anı uda yoktur. Tekrar okutuyorum : 

(Adalet Komisyonu Başkanı ve sözcüsünün 
ek 15 nci maddesi teklifi tekrar okundu.) 

BAıŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Ül
ker buyurun. 

IİKŞIT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarını, bu madde hakikaten yerin
de bir maddedir. Yalnız bir noktanın 
halledilmesi lâzım. Aynı sandık bölgesinde 
X tane seçim yapılacak, bunların sırasın 
da burada lasrilı edilmesinde fayda vardır. 
Günkü bir kısmı çabuk biter. Karma listelerin 
(bulunacağı muhtar seçimlerinin, tasnifi uzar. 
Binaenaleyh; maddede eğer tasrih edilirse iyi 
olur. İlk önce liste seçimi ile yapılan il genel 
meclisi seçimi taısnifleri yapılır, ondan sonra 
muhtar seçiminin tasnifi yapılır 'denirse doğru 
ofacağr kanaatindeyim. Bilmiiyorum, Sayın 
Komisyon ne düşünürler. 

BAŞKAN — KonıisyoM ?.. 
ADALET KOMİSYONL SÖZOÜSÜ ALİ OÜ-

OBOĞLU (Giresun) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Bk madde 15 olarak düzenle

nen bu madde üzerinde ısrar ediyorsunuz. 
Sayın Bilgin, söz mü istiyorsunuz 1.. Buyu

run efendim. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar bir sandık bölgesinde muhtelif san
dıklar ve muhtelif oy verme yerleri olacaktır. 

Bir seçmcvı geldiği zaman, hangisinden baş-
lıyacak hangisinde bitirecektir"' Orada hangi 
yere girip çıkacağı, nerede ne vereceği, hangi 
sandıkta, işi biteceği belirtilmediğinden, çok 
muhtemeldir ki, karışıklığa, sebebiyet verilmiş 
olacaktır. 

Bu itibarla ek madde 15 olarak komisyo
nun teklif elnıiş olduğu bu maddede evvelâ han
gi seçim işlerinden başlanacağının, hangi san
dıkta işi biteceğinin, ondan sonra hangi yere in
tikal edeceğinin, evvelâ bir sıraya, tabi tutula
rak tesbit edilmesinde fayda vardır, zannediyo
rum. Bu cihet konıisyoM tarafından sarih bir 
surette esas maddeye ilâve edilirse sarahat pey
da vdov ve kolaylıkla ve daha net olarak iş-gö
rülmüş olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN— Buyurunuz Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka^-

d aşlar, bu maddede müşkülâtı icabetti ren her 
hangi bir husus mevcut değildir. Sandık kuru
lunun bulunduğu yo\'i\ Seçim Kanununa göre, 
«Sandık alanı» denir. Sandık kurulu başkanı 
mutlak surette1 o bölgenin hususiyetine vâkıf 
olacaktır. Bölgenin, hususiyetini bilecek, münev-
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ver bir şahıs olarak gidecektir. Sandık alanın- I 
da olması icabeden bütün tedbirleri sandık ku- I 
ruhi halinde, gerekli karar ittihaz edilmek su- I 
retiyle icra edilecek. Bu bakımdan seçimde I 
vatandaş, alınacak bu kararlara ittıba etmek su- I 
retiyle oyunu kullanacaktır. Her hangi bir müş- I 
külât mevcut değildir. Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Komisyon tarafından düzenlen- l 
miş bulunan ek madde 15 ile ilgili bir değişiklik I 
önergesi var, onu okutacağım. I 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına I 
Ek 15 nci maddenin komisyona iadesini1 arz I 

ve teklif ederim. | 
istanbul 

Reşit Ülker I 

BAŞKAN — Komisyon, maddeyi geri isti
yor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALI CÜ- | 
OEOĞLU — Hayır, istemiyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddenin komisyona iade- I 
sini istiyen Sayın Reşit Ülker tarafından veril- I 
miş olan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul I 
Edenler... Etmîyenler... 16 ya karşı 18 oyla mad- I 
denin komisyona iadesi talebi reddedilmiştir. I 

Komisyonun hazırlamış olduğu maddeyi tek- j 
rar okutup oyunuza sunacağım. I 

EK MADDE 15. — il genel meclisi üyelerinin 
seçimi, belediye meclisi üyeleri ve belediye baş- I 
kanları, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üye
leri ve köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri se- I 
eimleriyle aynı günde yapıldığı takdirde oy ver- I 
me işleri aynı sandık kurulları tarafından yürü
tülür. I 

Şu kadar k i ; sandık alanında bu seçimler I 
için ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renk- I 
te oy sandıkları, sasıdık seçmen listelerinin ay- I 
rı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundum- I 
lur. 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden di- I 
ger sandıklar açılamaz. I 

BAŞKAN — Ek madde 15 i okunan şekli ile I 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Ek madde 15 okunan şekli ile kabul edil- I 
miş ve kanuna ilâve edilmiştir. I 

MADDE 2. — 13 Mart 1329 tarihli Idarei I 
Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 103 ncü I 
maddesiyle 105, 106 ve 125 nci maddeleri aşağı- I 
daki şekilde değiştirilmiştir. | 
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Madde 103. — Her ilde bir il genel meclisi 

bulunur. 
il genel meclisleri üyeleri ilçeler adına seçi

lir. 
Son nüfus sayımına göre; nüfusu : 
25 000 e kadar olan ilçelerden 1 
25 001 den 40 000 e kadar olan ilçelerden 2 
40 001 den 55 000 e kadar olan ilçelerden 3 
55 001 den 70 000 e kadar olan ilçelerden 4 
Üye seçilir. 
Bundan sonra, her 25 000 nüfus için bir üye 

eklenir. 
Her ilçeden il genel meclisine seçilecek üye 

miktarı ilçe seçim kurullarınca tesbit edilerek 
seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim 
yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde 
ilân edilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı? Yok... Bu hususta verilmiş bulunan 
değişiklik önergesi de yok. ikinci maddeyi ve 
onunla irtibatı bulunan 103 ncü maddeyi1 oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 105. — il genel meclisine üye seçile
bilmek için : 

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

aydan beri il dâhilinde ikamet etmek, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, 

izinsiz olarak yabancı devlet hizmetlerinde bu
lunmamak. 

6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 

7. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıl
dan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, 

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

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak ve
ya yapmış sayılmak, 

10. i l dâhilinde özel idareye ait iş için özel 
idare ile mukavele akdetmiş veya taahhüt altına 
girmemiş veyahut bu gibi şahısların ortağı, ke
fili veya bu cihetlerden borçlu bulunmamak lâ
zımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedil-
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nıi§ olsalar dahi il genel meclisine üye seçilemez
ler. 

BAŞKAN — 105 nei madde üzerinde Sayın 
Oğuz. 

'TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu maddede ufak bir hususa işaret 
etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

İl genel meclisine üye seçilmeye mâni halle
rin 7 nei bendinde taksirli suçlar haricolmak 
üzere 5 yMam fazla hapis cezasıına mahkûm ol
muş olmamak» kaydı mevcuttur. Bu maddeye 
fi ve 8 nei maddelerde de olduğu gibi «kesin» 
tabirinin ilâve 'edilmesi zarureti vardır. Çünkü, 
mahkûm olmuş olabilir, Temyize getirilir, Tem
yiz Mahkemesi muayyen bir müddet için cezayı 
durdurur, iade eder, bozar... Bu bakımdan «ke
sin» tâbirinin ilâvesinde zaruret mevcuttur. Bu 
hususta bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü 
nica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Yılanlı oğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, bir yanlışlı
ğa meydan vereceğini zannettiğim ikinci fıkra
daki bir müphemiyete işaret edeceğim. Burada 
«Seçimin, başlangıcından önce on az altı aydan 
beri il dahilinde ikamet etmek» deniyor. î l da
hilinde deyince, bu belki il merkezi dahilinde 
diye tefsir edilebilir. î l hudutları dahilinde der
sek .böyle bir yanlışlığı şimdiden önlemiş olu
ruz. Komisyon bu hususu açıklar ve za'bıtlara 
geçerse, bu da bertaraf edilmiş olur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
isteyen?. Buyurun Sayın Burak. 

RATÎiP TAHÎR BURAK (İstanbul) — 9 
ncu fıkrada «Muvazzaf askerlik hizmetini yap
mak veya yapmış sayılmak» deniyor. Muvazzaf 
askerlik hizan etini yapmış olmak veya yapmış 
sayılmak şeklinde düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALEiT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 

CÜGEOÖLıU (Oiresun) —• Muhterem arkadaş
lar, buradaki il dahilinde ikamet tabiri, il hu
dutları içinde bulunan bütün vatandaşlar] içine 
almaktadır. İl hudutları içinde ikaımet edenler 
demektir. Bu şekilde tasrih ettikten sonra dü
zeltmeye lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
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7 nei fıkra hakkındaki arkadaşımızın teklifi 

yerindedir. Mahkûmiyetin kesin olması lâEim-
ıgelir. Bu bakımdan arkadaşımızın vermiş oldu
ğu önergeye iştirak ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — iSaym Cüeeoğlu; Sayısı Bu
rak da muvazzaf askerlik hizmetinin yapılmış 
olmasından bahsetmişlerdi. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
CÜÖEOĞLU (Oiresun) ,— Arkadaşımızın bu 
fikrine aynen iştirak ediyoruz. Diğer kanunda 
bu hususu tashih etmiştik. «Muvazzaf askerlik 
hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak» 
şeklinde tashihine muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Alieanoğlu. 
MAHMUT ADÎiCANOÖLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, geçen Cuma celsesinde de, 
arz ettiğim gibi, Komisyon mensubu arkadaşları-
ımız î l geneli meclisine seçilmeye mani halleri 
şöyle sıralıyorlardı: Kısıtlı, ağır hapis, taksirli 
suçlardan .harieolam suçlardan dolayı 5 yıldan 
fazla mahkûmiyet, zimmet ihtilas, irtikâp, v.s. 
Oerek kısıtlı, gerek ağır hapis ve gerekse 5 se
neden fazla hapis cezası ve zimmet, ihtilas suç
larını bir maddede toplamak mümkün idi. Za
ten kısıtlı denince ya aklen maluliyet sebebiyle 
kısıtlı olur, yâni hacir altına alınır veya mah
kûm olduğu ağır hapis cezasının müddeti do-
lâyısijyle, yâni ya cezasiyle yada aklen maluli
yeti dolaıyiisiyle olur. Binaenaleyh, mahkûmi
yetle kısıtlı ve zimmet ihtilas sebeplerini komis
yon (bir fıkrada toplıyabilirdi. Ayrı ayrı fıkra
lara hiç. de hacet yoktu. 

Diğer mahkûmiyet meselesine gelince; muh
terem arkadaşlarım, arkadaşlar bendenizi ma
zur görsünler, mahkûmiyet deyince yani maz
nun sıfatından gayrı, mevkufiyet halinde gayrı 
mahkûm. • olmuş, cezası kesinleşmiş ' demektir. 
Bendenizin anladığım mâna 'budur. Bizim. adli 
tatbikatımızda kabul edilen, verilen mânada bu
dur. Mahkûm demek, (mahkûmiyeti kesinleşmiş 

, demektir. Temyiz Mahkemesinin tasdikinden 
geçmiş ve sureti katiyede infaz edilebilir hale 

'•,' ıgc.lmıiş veya infaz edilmekte olan ceza demektir. 
Bundan gayrı katî surette kesinleşmemiş 

i olan eczalara veya onun muhatabı olan şahsa 
: maznun denir. Tatbikatta bu böyledir. Hüküm 
, kesinleşinceye kadar kimseye biz mahkûm diye

meyiz. Adlî tatbikatta kanuni terim olarak ka-
: bul .-edilen mâna, cezası kesinleşmiş, katîleşmiş 

— 310 — 
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kimseye mahkûm denir. Aksi takdirde maznun
dur. Bu itibarla arkadaşlarım 'mazur görsün-
ler, Komisyon arkadaşlarımız da iştirak ettiler 
ama, «mahkûm» demek ikâfi gelir. «Kesin» keli
mesinin ilâvesine lüzum yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
105. nci maddenin 7 nci hendinin «Taksirli 

suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis 
cezası ile kesin olarak .mahkûm olmamak» üzere 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

[Mardin 
Talât Oğuz 

Yüksek Başkanlığa 
Madde: 105 — 9 un; muvazzaf askerlik hiz

metini yapmış olmak veya yapmış sayılmak şek
linde düzeltil meşini teklif ederim. 

İstanbul 
Ratip T ahir Burak 

BAŞKAN — Değişiklik önerigelerini tekrar 
o'kutup oyunuza sunaıcağım. 

(Mardin Milleltvelkili Talât Oğuz'un önerge
si tekrar okundu.) 

IBAŞKAN — Değişiklik Önengefcini oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi kalbul edilmiştir. 

Komisyon fillhal katılıyor mu ? • 
ADALET KOMİSYONU ıSÖZÜÜSÜ ALÎ OÜ-

ÖEOĞLU (Giresun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhalk katıldığına 
göre maddeyi bu şekliyle okutacağım. 

(l&taribul Milletvekili Ratip Tabir Burak'
ın önergesi tekrar okundu.) 

IBAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ CÜ-

ÖEOĞLU (ıGiresun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişik

lik önertgesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önengesi kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor. Maddeyi (bu de
ğişiklikleriyle okutacağım. Yani kabul edilen 
her ifei önengeye -göre maddeyi yeni baştan 
okutacağım. 

Madde 105. — il 'genel meclisine üye seçile-
'bÜBie'k için : 

1. Türk vatandaşı olmaJk, 
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| 2. (Seçimin başlangıcından önce en az altı 

aydan beri il dâhilinde ikamet etmek, 
I 3. ;25 yaşını ikmal etmiş olmak, 
I 4. Türkçe okuyup - yazma, 'bilmek, 

5. Kısıtlı, kamu -hizmetlerinden yasaklı, 
I izinsiz 'olarak yalbancı Devlet hizmetlerinde bu-
I lunmamak, 
I 6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir snç-
ı tan dolayı kesin olara'k 'hüküm .giymemek, 
i 7. Talksirli suçlar haricolmak üzere beş 
I yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak mah-
| kûm olmama'k, 
I 8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız-
î lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inanicı kötüye 
I kullanmıak, dolanlı iflâs fgifoi yüz kızartıcı suç-
j lardan biri ile kesin olarak hü'küm (giymiş ol-
I mamak, 
I 9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
| olmak veya yapmış sayılmak, 
I 10. İl dâhilinde özel idareye ait i§ için özel 
t idare ile mu'kavele akdetmiş veya taahhüt al-
| tına girmemiş ve yahult bu ıgibi şahısların or-
ı tağı, kefili veya ',bu cihetlerden borçlu buluroma-
•I mak lâzımdır. 
I 6, 7 ve 8 nci hendlerdc belirtilenler affedil-
I mis olsalar dahi il ıgenel meclisine üye secile-
I mezler. 

BAŞKAN — 105 nci maddeyi bu şekliyle 
I kalbul edilen değişik durumuyla, oyunuza sunu-
I yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
I Madde 106. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, 
i milletvekilliği., 'belediye başkanlığı, belediye 

meclisi üyeliği ile il ıgenel meclisi üyeliği bir 
şahıs uhdesinde 'birleşemez. 

Cumhuriyet 'Senatosu üyesi; milletvekili, 
I belediye başkanı il genel meclisine üye seçil-
I diği ve il genel meclisi seçimi sonuıcunun ken-
I dişine tdbliği tarihinden itibaren 8 'gün içinde 
| tercih hakkını kullanmadığı takdirde il genel 
I meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 
I Belediye meclisi üyesi il ıgenel meclisine üye 
[ seçildiği ve seçim sonucunun 'kendisine tebli-
I ğinden haşlamak üzere 3 ıgün zarfında tercih 
I hakkını kullanmadığı takdirde il ıgenel mecli

si üyeliğini Ikatbul etmiş sayılır. 
Keza, il ,genel meclisinde üye iken Cumhu

riyet Senatosu üyeliğine, milletvekilliğine, be-
I lediye başkanlığına veya helediye meclisi üye-
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ligine Kesilenler hakkında da ayın şekilde işlem 
yapılır. 

BAŞKAN -— 106 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen? Yo'k. Bu madde ile ilgili değişiklik öner
gesi de yok. 106 ncı maddeyi o'kunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeu-
ler... 106 ncı madde o'kunan şekliyle kabul edil
miştir. 

Madde I'if). — ti genel meclisi : 
1. 'Kanunen muayyen o hin, olağan veya 

lolağaniisltü toplantılar haricimle toplanırsa, 
2. Kanunen muayyen olan yerden baışka 

ıbir yerde toplanırsa, 
o. ıKanunen kendisine verilen görevleri 

'müddeti içinde yapmaktan ç.eJkindr ve bu hal 
11 genel meclisine ait işleri sekteye veya gecik
meye uğratırsa, 

4. »Siyaisi meseleleri müzakere eder veya 
siyasi temennilerde 'bulunursa, 

Vali durumu gerekçesiyle 'birlikte derhal 
içişleri Bakanlığına 'bildirmeye1 mecburdur. 

İçişleri Bakanlığının iş'arı üzerine Danış-
tayın kararı iki fesbolunur ve İm gibi yerlerde 
yeniden seçim yaıpılır. 

Yeni meclis, eski meslicin geri 'kalan süre
sini tamamlar; 

İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde 
meclisin feshine dair iş'ar ile birlikte karar ve
rilinceye kadar meclis toplantılarının tehirini 
de talebeder. 

Danıışltay ta rafından, bu husus ivedilikle in
celenerek 'bir !karara'bağlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
OİHAT BİLGEHAN (Balı'ke'sir) — Bir sual 

soraicağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
OÎHA İTBÎLGEOAN <Balıkesir) — Madde

deki, siyasi meselelerden unurat nedir? 
ERRlDA. GÜLEY (Ordu) — iSö« istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley, 
PERİ) A GÜL EY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bu maddeye mütenazır Belediye Se
çimi Kanununda bu, «muayyen» kelimeleri 
«belirli» kelimeleriyle değişmiş idi. Belirli olan, 
olağan veya olağan üstü toplantılar haricinde 
toplanırsa, kanunen belirli olan yerden, başka 
bir yerde toplanırsa diye değişmişti. Buna mü
tenazır olarak burada «muayyen» kelimeleri
nin yerin (i «belirli» kelimelerinin konulması ik--
tiza eder. 

8.7.1963 0 : 1 
Yine, ona mütenazır olan bu kanunun mad

desinde, Danıştay tarafından ivedilikle incele
nir ve karara bağlanır. Bu kanunda bu değiş
miş ivedilik kelimesi yerine komisyon tarafın
dan iki ay içinde karara bağlanır diye tashih 
edilmesi lâzımdır. Belediye Kanunundaki deği
şikliklerin aynen burada da olması iktiza eder. 
Bu sebeple komisyonun bu madde hakkında 
önerge verilmeksizin kendisinin bir şekil verme
sini lüzumlu görmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
PAHÎR GÎRİTLtOÛLU (Edirne)-— Kıymet

li arkadaşlarım, bu maddeyle ilgili iki noktaya 
temas etmek isterim. 

Bunlardan bir tanesi fesih halinde ne zaman 
seçimin yapılacağının açıklanmamış olmasıdır. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım bu noktaya 
temas ettiler. Belediye Kanunun müzakeresi sı
rasında, fesih halinde iki ay zarfında seçimin 
yapılacağı da Meclisimizce kabul edilmiş bu
lundu. Ancak 125 nei maddede seçimin ne za
man yapılacağına dair bir kayıt yoktur. Buna 
mukabil halen mer'i bulunan 1da rei Umumiyei 
Vilâyet Kanununun 125 nei maddesinde, fesin
den itibaren nihayet ') ay zarfında secim yapıla
cağına dair bir hüküm vardır. 

Biz, meri' kanuna nazaran daha mükemmel 
bir tasarıyı kanunlaştırmak mecburiyetinde ol
duğumuz için buna mütenazır bir hükmün bu 
tasarıya girmesi lâzımdır. Eeshedilir ve niha 
yet üç ay zarfında yeniden seçim yapılır. Üç, 
ay tâbirini beğenmezsek Belediye Kanununa 
mütenazır duruma sokmaz isek, «iki ay zarfında 
yeniden seçim yapılır» diye bir hükmü madde
ye sokmamız lâzımdır. Bendeniz buna dair bir 
önerge takdim ediyorum, önergemde, meri ka
nundaki «üç ay» tâbirini aynen aldım. Eğer 
Komisyon, demin müzakere ettiğimiz Belediye 
Kanunu ile kıyaslamak isterse önergemi «iki ay» 
şeklinde de değiştirebilirim. Bunun tashihini 
Komisyondan rica ediyorum. 

ikinci noktaya gelinee: Maddenin son fık
rasında, fesih kararı verilecek Meclis için İç
işleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde fesih 
kararı verilinceye kadar Danıştaydan meclis 
toplantılarının tehirini talep edebilir, diye bir 
maksat vardır. Maddenin son fıkrası böyle bir 
maksadın açıkça yer almasına rağmen müsaadele
rinizle ve hafızalarınızı tazelemek için aynı cüm
leyi okuyacağım. 
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^u,yie ki «İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü 

takdirde Meclisin feshine kadar işariyle bir
likte karar verilinceye kadar Meclis Toplantı
larının tehirini de talep edebilir.» Bendeniz bu 
cümleyi çok müphem ve muğlak gördüğüm için, 
gerek İçişleri Komisyonunun gerek Adalet Ko
misyonunun bu cümleye hiç temas etmediğini 
gördüğüm için önergemde bunu sadeleştirdim, 
ve şöyle bir teklifle geldim, «içişleri Bakanlığı 
lüzum görlüğü takdirde fesih karan verilinceye 
kadar Danıştaydan Meclis toplantılarının tehi
rini de talep edebilir.» 

Maddeye vuzuh vermek için demin arz et
tiğim maruzata dayanarak önergemi takdim et
miş bulunuyorum. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili verilmiş 
bulıınan önergel eri okutuyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ OÜ-
OEOĞLU (Giresun) — Maddeyi önergelerle bir
likte geri istiyoruz. 

BAŞKAN — 125 nci madde Komisyonun is
teği üzerine geri verilmiştir. 

MADDE '.). — îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 104 neü maddesi ile 6438, 7:>64 sayılı 
kanunlar ve 5670 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
hariç diğer hükümleri, 642.f> sayılı Kanunun 
1, 2 ye o ncü maddeleri hariç diğer hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde Sa-
\yın Giritlioğlu. 

FAHÎR OtRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, çok kısa mâruzâtta. buluna
cağım. Bu maddede 5670 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi zikredilmektedir. Tahmin ediyorum ki, 
bir hata yapılmış. Zira, bu kanun, mülga Mil-
iletveikiilleri (Secimi Kanununa dair olan 5486 sa
yılı Kanuna atıf yapan bir kanundur. 5435 sa
yılı Kanun zaten yeni Milletvekili Seçimi Ka-
nunujyle mülga olduğu için, mülga bir kanuna, 
atıf yapan kanunun da maddede zikredilme
si hata üzerine hata yapmak gibi bir duram 
yaratır. Komisyonun dikkatine arz etmek için 
huzurunuzu işgal ettim. Bir önerge takdim edi
yor ve durumun tashihini, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi (Başkanlığına 

3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritılioğlu 

Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun. 104 
ncü maddesiyle 5670, 6428, 7864 sayılı kanun
lar ve 642Cİ sayılı Kan umun 1, 2 ve 8 ncü mad
deleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

(içrekçe: 5670 sayılı Kanunun ikinci mad
desi tasarıda mahfuz tutulmuştur. Bu madde 
ise mülıga 5*545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun, sandıkların teşekkül tarzına, oy ver
me niteliğine, seçim propagandalarına, cezai 
.hükümlere atıf yapan bir maddedir. 

'Hulâsa; bu kanuna atıf yapan 5670 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin kaldırılması lâ
zımdır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 
OÜOEOflLU ('Giresun) — Maddeyi geri istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Madde komisyonun, isteği 
üzerine geriveril m iştir. 

GUOJOt MADDE 1. — Seçimlerin. Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Jvanunun 14 noü maddesinin birinci fıkrasında 
filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıt; 
hırın, özelliklerine dair olan hükmün 196:5 yılı 
içinde yapılacak il genel nt.ee]isi üyeleri seçim
lerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Se
çim Kurulunun kararma bağlıdır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde olarak 
sayın, üyelere dağıtılmış bulunan kanun met
nindeki hükmün geçici 2 nci madde olarak te
lâkki edilmesi ve geçici 1 nci madde olarak 
şimdi teklif edilen bir maddenin ikamesi isten
mektedir, Bu yönden şimdi okumuş bulunduğu
muz birinci madde yerine şayet Komisyon ta
rafından talebedilen ve igeciei 1 nci madde ola
r ak kabul edilmesi, gereken husus kabul 
edilirse, şimdi okuduğumuz maddeyi biraz 
sonra müzakere edeceğiz. Bu meyanda gelen 
bir takriri geçici birinci madde kısmında oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İdare i. Umumiyei Vilâyat Kanununda deği

şiklik yapılmasına dair, kanun tasarısına aşa
ğıdaki hükümlerin ıgoçici birinci madde olarak 
kabul edilerek, geçici birinci maddenin 2 nci 
madde, ikinci maddenin de <> ncü madde ola
rak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Komisyon Sözcüsü 
Ali öüceoğiu 
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Geçici Madde' 1. — I 
Sandık seçmen üstelerinin, askıya çıkarılma

sında 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve 
seiçımen kütükleri hakkındaki Kanunun 41 ııei 
maddenin birinci fıkrası uygulanmakla beraber 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve I 
il radyoları vasııtasiyle uygun saatlerde, seç
men listeleri yazımına başlandığı, askıya çıka
rıldığı ve indirildiği tarihler ve itiraz müddet- I 
leri, yayınlanacak bildirilerle halka duyuru
lur. I 

Yüksek Seiçim Kurulunun ve il seçim kurul- I 
lannın. bu kanudaki her türlü bildirilerinden I 
Türkiye ve il rayoiarınca ücret alınmaız. 

BAŞKAN — Komisyonun geçici birinci 
madde olarak kabulünü istemiş olduğu madde
yi okutmuş bulunmaktaıyız. Madde üzerinde I 
söz istiyen var mı ? Buyurun Güley 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, 298 
sayılı falan kanun demeyip de, Seçimlerin te
mel hakları ve seçmen kütükleri hakkındaki I 
298 sayılı Kanun densin. Halbuki maddede 298 
sayılı Seçimlerin temel hakları ve seçmen kü- I 
tükleri hakkındaki Kanun diyorsunuz. I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAt 
ORAL (Denizli) — Bir redaksiyon kabul edile- I 
bilir. I 

BAŞKAN — Komisyon, maddeyi düzeltmek I 
üzere geri mi ister? Yoksa geçici madde olarak I 
kabulünü. mü ister? I 

ADALET KOMİSYONU SÖZıöÜSÜ ALÎ 
CÜÖEOĞLIT (Giresun) — Ferda Güley'in tek
lifi hariç, geçici madde olarak kabulünü isti
yoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutup oyu
nuza sunacağım : 

'(Komisyonun teklifi geçici birinci madde 
tekrar okundu.) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyon be
nim teklifimi kabul etmifyıor mu? 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmediğini be
yan etti. 

Buyurun- Sayın Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Efendim, 

Komisyonun geçici bir madde olurak tedvin et
mek istediği maddeyi dinledik. Yalnız, Ferda 
Güley arkadaşımız tarafından vâki itirazın ne
den ibaret olduğunu bilmediğimizden bir mu-

8 .7 .1963 Of; 1 
kayeseyo sahibolamadılk. Ferda Güley arkada-
şımıız itirazlarını lütfen burada yapsınlar. Biz ' 
de bir fikre sahih olalım ve ona göre rey vere
lim. Yoksa doğrudan doğruya reye konmasın
dan bir netice alınamaz kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, 298 

sayılı Seçimlerin Genel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanundur. Bu aldığım 
numarada 298 dir. Bu kanunlar isimleri ile zik
redilir'. 

Komisjvıon birinci .göçici madde olarak ver
diği önergede birtakım tehir yapmış. Bunu ri
ca, ettim. Kendileri bunun bir, redaksiyon mese
lesi olarak saydıklarını söylediler. Mühim bir 
şey değildin', dediler. 

BAŞKAN — Buyurun Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem. arkadaşla/r; bu gibi 'bir kusurdan diğeri
ne atıf yaparken sadece numarasından bahse
dilmesi kafidir. 

Bizim gördüğümüz, tatbikattan aldığımız 
bilıgiye göre sadece 298 sayılı Kanun demek ve
yahut da, sayı ve tarihini koymak kâfi gelir. O 
dernektir ki, zaten kanunları her vatandaş bi
lir, kabul edilir. Kanunu bilmemezlik, Medeni 
Kanun hükümlerine göre, mazeret sayılmaz. 
Bu itibarla, bir kanun metninde uzun uzun 
isimden bahsederek o maddenin metnini uzat
mak tekniğe uygun düşmez. Bu itibarla (2.98 
sayılı Kanun) deyince seçimlere ait kanun ol
duğu bilinir ve herkesçe kaibul edilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi mütaakup, vakit 
dolmuş olduğu için Meclisi tatil edeceğim. Mü
saadenizle şu maddeyi halledelim. ('Tamamı bit
sin, sesleri.) (Yarma kalsın, sesleri) Madde ile 
ilgili değişiklik önergesini okutuıyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Önergedeki, «298 sayılı....» Kanun deyimi 

yerine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun» 
deyiminin kul! anı il m asını arz ve teklif eylerim, 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, Ferda 
Güley? (Buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar. 
kadaışlar, bu ön erigeni diğer kabul edilen kanun^ 
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larda da «geçmiştir. Bma&naleiyh bir birlik arz 
ötmesi ve m$nıaaı bakımlından bir değişiklik ol
maması yönünden bu şekilde kabulünü arız ede
rim. 

ADALET KOMİSYONU ISÖZÖÜ.SÜ ALÎ 
CÜCEOÖLU (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmiyor. De
ğişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

Yeni geçici birinci madde telâkki ettiğimiz 
bu maddeyi komisyon metninde mündemiç esas
lar dâhilinde oyunuza sunuyorum." Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Elimizde bulunan matbu evrakda geçici 1 
nci madde olarak yazılmış. Ve fakat şimdi ge
çici madde 2 olarak telâkki ettiğimiz maddeyi 
okutuyoıuim. Bununla bitireceğim. 

8 . 7 . 1963 0 . 1 
GEÇİCÎ MADDE 2. — Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Saçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanunun 14 ncü maddesinin 'birinci fıkrasında 
filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarif ve kâğıt
ların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı 
içinde yapılacak il genel ımeclisi üyeleri seçim
lerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Se-
ıçim Kurulunun kararına bağlıdır. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 

Olmadığına .göre geçici ikinci madde olanak 
bu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSayın arkadaşlar, Yüce Heyetinizin vermi§ 
olduğu karar .gereğince saat 19 da Brrîeşime son 
verilmesi gerekirdi, saat 19 u ıgeçm&ştir. 

9 Temmuz 1963 Salı günü saat 14 t e toplan
mak üzere Birleşime sıon veriyorum. 

Kapanma saati: 19,08 
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Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun ek 1 nci maddesinin 
müzakeresinde İçişleri Komisyonu maddesinin esas alınmasına dair önergeye verilen oyların sonucu 

(Önerge reddedilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 240 
Kabul edenler : 7 8 

Reddedenler : 162 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 200 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

AFYON KARAHlSAR 
§evki Güler 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı* 
Mehdi Mıhçıoglu 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ı 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENIZLI 
Mehmet Çdbanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nıizamettin Erîkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL. 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozibeyli 
Nurettin Bulak 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
AbdülhaJlim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Nahit Yenişeihirlioğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiıper 
Hüseyin Özalp 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
I. Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Emin PaJksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem. Ağıvaı 
Bafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müreıı 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Kemal Deonir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
İbrahim Öktenı 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

Şefik înan 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Islkenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fa/bir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat DuTsunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San . 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞ ANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip tnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

Yahya Denoıancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Il'hami Sanear 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU " 
ihsan Şeref Dura 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yıazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Atamıan 
Ömer Kart 

Rüştü özal 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Deükaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAMSUN 
Nurettin Cerit.oğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Çelikli 
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ibrahim Göker 
Ilahmi Güııay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeııoğlu 
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TOKAT 

Bekir Şeyhoğlu 
TRABZON 

Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bıılaııalp 
Ahmet Taiht'aki'lıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü. Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pcstiki 
Yusuf Ziya Yücebilgki 

[Çehinser] 
NİĞDE 

Oğnzdemir Tüzün 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay (I.) 
Mekmet Özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacuoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (I.) 
ibrahim Sıtkı Haıtip-
oğlu 

tksan Köknel 
îlyas S o (-kin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (I.) 

AYDIN 
Hilmi Aydın çer 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
TTalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettm Çanga 
Ekrem P'akşoy 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necini Ökteıı (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 
Şçhmus Arslaıı 
Hilmi Gül doğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ert/uğrul Akça. (t.) 

Nihat Diler 
Gıyasettıin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Oclâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs, 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramağlu (I.) 
Nuroddin Özdemir (I., 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Beroketoğîu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
M-azhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

ISTANRJL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Tahsin Domiray 
Saadet Evren 
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Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Teklinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Saibri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş (î.) 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
AH Nai l Erdem 
Arif Ertunga 
thsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem (t.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
FelM Doğançay 
Ali özdikanenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan (î.) 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Sahabettin Biligisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran (î.) 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbı 

MALATYA 
Ahmet Fırat (1.) 
îsmelt înönü (Başbakan) 
Halil Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çamlar 
Nusret Köklü 
Hıırrem Kubat 
Hilmi Okçu 
YaJkup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bagcıoglu 
Kemali Baya zıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Cevdet 0sık&7 
îlhan Tekinalp (î.) 

MUŞ 
Sait. Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (I.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
öevat Yalçın 

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

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Osman Şahinoğlu (î.) 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOF 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramiı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova (I.) 
Zeyyat Kocamemi 
(t.) 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (I:) 

TRABZON 
Alî Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven (I.) 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (î.) 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

TJRFA 
Osman Ağan (I.) 
Kemal Badıliı 
Celâl öncel (I.) 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 

Fi'zurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
X 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZONUNCU BÎRLEŞÎM 

8.7.1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B • ÎKÎNÖİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

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

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

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
hfnun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

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

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

6. — istanbul 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 imar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

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

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

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

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

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

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

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



14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
OENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karagi • 
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'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'nm yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair îçişleri 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 îlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

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

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 

2 — 
I öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme

diğine dair Ulaştırma Bakanından sösîü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 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 Aziz Zeytinoğ-
lıı'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 Azia 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 ihsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

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

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 

I boykot olayının, basında belirtilen tarzda c«re-



yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

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

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

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

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

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

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

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

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

41. — Edirne Milletvekili Fahir Griritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

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

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

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

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

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan 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 
mahsûl 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 (6/685) 

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



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

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

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

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

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

m 
ÖNOELÎKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Belediye Kanununda değişiklik ya

pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile C. Senatosu içel 
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 îlhami Ertemin 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/427, 2/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 

2. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasansı 
ve 0. Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, Idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 

dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 
285) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/468; C. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

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

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında O. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; 0. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

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

5. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı : 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7.1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek-
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lifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ile Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/243, O. Senatosu 2/49) (S. Sayısı : 79 a ek) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 7 .1963] 

V 

ıKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - ÎKÎNCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
ÎŞLER 

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

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

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

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
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'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1088 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, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür 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 ; 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

Xİ2. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının 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. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, istiklâl Savaşına iştirak eden 



M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

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

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

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

X 17. — Milletlerarası Adailet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki [sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

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

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

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

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

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

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

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

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 



3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na-
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m 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 - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
tŞLER 

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

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

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

4. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 .4.1963] 

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

X 6. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 

dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporlan (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. — Mülî 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 tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6.1963] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporlan 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldmlmasma dair kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Pflân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa-
vaşlanna iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 



ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

15. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1981 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. — 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] 

19. — 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'm, 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] 

20. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
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Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 .1963] 

21. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

22. — 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 23. — 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] 

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

25. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

26. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

27. — 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] 



28. — 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] 

29* — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

30. — 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] 

31. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla-1 
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

32. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26.6.1963] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

34. — 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 35. — 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] 

36. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve Ibir 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 37. — Damga vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6,1963] 

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

39. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili 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
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

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

41. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 42. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
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Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 43. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun 'tasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma
liye, ve Plân komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 44. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 45. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddilerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 46. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun (tasarısı' ve Geçici Komisyon raporu 

(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 - 1963] 

47. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da

mıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

49. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 
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(Yüzonuncu Birleşim) 




